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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie : Obvodný úrad Trebišov
Sídlo organizácie : M. R. Štefánika 1161/184, 075 26 Trebišov
IČO:
42097053
DIČ:
2022447042
Rezort / zriaďovateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kontakt : tel. č. : ++421/ 056 6714111, ++421/056 6725740 fax
e-mail: prednosta@tv.vs.sk
internetová stránka: www.minv.sk
Forma hospodárenia : rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán: prednosta úradu Ing. Róbert PUCI
od 14. 10. 2010 Ing. Karol PATAKY

Vedúci odborov Obvodného úradu Trebišov v roku 2010:
Vedúci odboru organizačného
Ing. Peter Krajč
Ing. Július Csorba od 17.12.2010
Vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy
Ján Juraj Bystránsky
Mgr. Ondrej Štefanko od1.12.2010
Vedúci odboru živnostenského podnikania
MVDr. Agáta Lopatníková
Vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
Ing. Miroslav Balo
Ing. Jozef Šandor- vymenovaný
na zastupovanie od 30.11.2010
Vedúci odboru ekonomického
Ing. Alena Hodničáková
Adresy stálych pracovísk organizácie:
•

Pracovisko Obvodného úradu Trebišov, ul. M. R. Štefánika 1161/184,
075 26 Trebišov

•

Pracovisko Obvodného úradu Trebišov so sídlom v meste Kráľovský Chlmec –
Ul. Hlavná č.716/172.

•

Pracovisko Obvodného úradu Trebišov so sídlom v meste Sečovce, Nám. Sv. Cyrila
a Metoda 142/48 – zrušené dňom 1.1.2011.

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
2. 1. Postavenie a základné úlohy obvodného úradu
Obvodný úrad Trebišov (ďalej len obvodný úrad) bol zriadený zákonom NR SR
č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov
a o zmene a doplnení zákona
č. 515/2003 Z. z. o krajských a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z., ktorý
nadobudol účinnosť 1. októbra 2007.
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Obvodný úrad je právnická osoba. Je rozpočtovou organizáciou štátu napojenou
finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo vnútra“).
Obvodný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu
službu v obvodnom úrade a je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme obvodného úradu. Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý slúži na
jeho činnosť a zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obvodného úradu.
Základné úlohy organizácie sú stanovené Organizačným poriadkom obvodného úradu,
ktorý určuje vnútornú organizáciu obvodného úradu, zásady riadenia, rozsah právomocí
prednostu, vedúcich odborov a zástupcu prednostu.
2. 2. Vnútorná organizácia obvodného úradu
Obvodný úrad sa vnútorne člení na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

odbor organizačný,
odbor všeobecnej vnútornej správy,
odbor živnostenského podnikania,
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
odbor ekonomický,
osobný úrad.

Odbory obvodného úradu sa nečlenia na oddelenia.
2. 3. Zásady riadenia
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu (ďalej
len „prednosta“), ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra
vnútra Slovenskej republiky.
Prednostu v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca v rozsahu vymedzenej
pôsobnosti.
Na obvodnom úrade sú tieto stupne riadenia:
a) prednosta, ktorý plní aj funkciu vedúceho služobného úradu,
b) vedúci odborov.

.
2. 4. Zásady rozhodovania
V mene obvodného úradu v administratívnoprávnych vzťahoch koná a rozhoduje príslušný
odbor.
2. 5. Poslanie Obvodného úradu
Obvodný úrad je miestnym orgánom štátnej správy, ktorý uskutočňuje výkon štátnej správy a

iné administratívnoprávne činnosti na jednotlivých úsekoch štátnej správy.
Odbor organizačný zabezpečuje výkon činností na úsekoch informatiky, správy registratúry,
vzťahov k územnej samospráve, petícií, sťažností, poskytovanie informácií a vnútornej
kontroly, autoprevádzky, správy majetku štátu, na úseku BOZP a PO, sekretariátu a
podateľne.
Odbor všeobecnej vnútornej správy zabezpečuje činnosti a výkon štátnej správy na úsekoch
priestupkovom, matrík, osvedčovania listín a podpisov na listinách, územného a správneho
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usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok, sčítania obyvateľov, volieb a referenda,
hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov.
Odbor živnostenského podnikania zabezpečuje výkon štátnej správy na úsekoch
živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra a živnostenskej kontroly. Výkon
zabezpečuje ako jednotné kontaktné miesto.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia zabezpečuje výkon činností na úseku civilnej
ochrany vo vzťahu k fyzickým, právnickým osobám a obciam v rámci okresu, na úseku
krízového riadenia, na úseku obrany štátu, na úseku hospodárskej mobilizácie a na úseku
ochrany utajovaných skutočností.
Odbor ekonomický zabezpečuje výkon činností na úseku financovania, rozpočtu a
účtovníctva, vnútornej prevádzky, správy majetku štátu, verejného obstarávania, povinného
zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Osobný úrad ako špecifický útvar podriadený prednostovi plní úlohu osobného úradu pre
štátnych zamestnancov a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.
Zabezpečuje úlohy súvisiace s výberovým konaním, personálnymi potrebami, odmeňovaním
a likvidáciou miezd, vzdelávaním a sociálnou problematikou.
Obvodný úrad uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti
v odboroch a plní úlohy v personálnych veciach. Ako prvostupňový orgán koná a rozhoduje,
alebo upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osôb v súlade s platnou
legislatívou.
A.

Organizačný odbor

a)

na úseku organizačnom
- zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu obvodného úradu v spolupráci s osobným
úradom;
- zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany práce, ochrany pred požiarmi a civilnej
ochrany,
- zabezpečuje úlohy na úseku autoprevádzky,
- pripravuje z podkladov odborov informácie o činnosti obvodného úradu, ktorých
súčasťou je hodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu a
predkladá ich ministerstvu,
- zabezpečuje právnu agendu úradu,
• podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
- nakladá s majetkom štátu v správe obvodného úradu,
• podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach:
- prijíma, eviduje, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažností,
• podľa zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov:
- prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu, zabezpečuje prešetrenie
a kontroluje vybavovanie petícií,
• podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov :
- plní v spolupráci s jednotlivými odbormi úlohy súvisiace so
sprístupňovaním informácií,
• podľa zákona č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe:
- sleduje plnenie plánov kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a opatrení
prijatých na odstránenie nedostatkov.
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b) na úseku vzťahov k územnej samospráve vykonáva štátnu správu podľa:
•

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- uchováva novou obcou zaslané kópie dohôd o zlúčení obcí,
- usmerňuje poskytovanie odbornej pomoci obvodného úradu obciam pri
plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy a poskytovanie údajov z
jednotlivých evidencií vedených obvodným úradom,
- sleduje plnenie úloh obcí na úseku vojnových hrobov.

c) na úseku informatiky postupuje podľa:
• Zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- zodpovedá spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákonov pri
prevádzke informačného systému verejnej správy v riadiacej pôsobnosti
ministerstva
- zabezpečuje prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí, uzla
WAN siete VSNET a servis počítačov obvodného úradu a štátneho archívu
alebo pobočky štátneho archívu v sídle obvodného úradu,
- zabezpečuje výkon technického správcu aplikácií prevádzkovaných na
obvodnom úrade a štátnom archíve alebo v pobočke štátneho archívu v sídle
obvodného úradu,
- vedie evidenciu hardvéru a softvéru obvodného úradu,
- vykonáva funkciu redaktora internetovej stránky obvodného úradu,
- poskytuje odborné služby vo veciach bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky
informačného systému verejnej správy,
• podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov,
• podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským
právom ( autorský zákon) v znení neskorších predpisov,
- zodpovedá spolu s ostatnými odbormi za ochranu osobných údajov v rámci
systému verejnej správy,
d) na úseku správy registratúry zabezpečuje úlohy podľa:
•
•

•
•

•

zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov (úplné znenie zákon č. 503/2007 Z. z.),
vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
smernice MV SR č. SVS-204-2007/01101 z 15. októbra 2007, ktorou sa vydáva
vzorový registratúrny poriadok a registratúrny plán obvodných úradov,
smernice MV SR č. SVS-204-2007/01121 z 29. októbra 2007, ktorou sa určuje postup
obcí, obvodných úradov a štátnych archívov pri príprave vyraďovacieho konania
a vyraďovaní štátnych matrík a zbierok listín,
usmernenia MV SR pre obvodné úrady č. SVS-204-2004/445 z 2. júna 2004
o vyhotovovaní odpisov, výpisov alebo písomných informácií z úradných kníh,
úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov v úradnej úschove
(registratúra),
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-

-

zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti
obvodného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov,
stará sa o riadne vyraďovanie registratúry
odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho
zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy
registratúry obvodného úradu.

e) činnosť podateľne obvodného úradu
-

zabezpečuje čiastkové odborné agendy na úseku správy registratúry a
informačného systému,
zabezpečuje styk s poštovým úradom, preberanie a triedenie záznamov
doručených obvodnému úradu, odosielanie zásielok z obvodného úradu.

B. Odbor všeobecnej vnútornej správy :
a) na úseku priestupkov zabezpečuje výkon štátnej správy podľa
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov ,
• zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich
používaní v znení neskorších predpisov,
• Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov,
• vyhlášky MV SR č. 411/2006 Z. z. ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania
o priestupku,
• zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov;
• zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 9/2010 Z.z.,
• zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení zákona č. 335/2007 Z. z.,
•
•

b) na úseku matrík podľa :
•
•
•
•
•

zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
NR SR o matrikách v znení neskorších predpisov,
zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov,
zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
zákona NR SR č.599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov,

c) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov podľa :
•
•
•

zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich
používaní,
zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných
hrách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MV SR č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách,
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•

•
•

zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 , ktorým sa
mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona NR SR č.221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní
ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb,

d) na úseku volieb a referenda podľa:
•
•

•
•
•
•

zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov,
zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom
hlasovaní, o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona
č. 515/2003 Z. z.
zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení
Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z.,
zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov,
zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších
predpisov,
zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších
predpisov,
Obvodný úrad vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb a referenda,
poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda
volebným orgánom a orgánom obcí.

e) na úseku registrácie
-

zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli
registrované podľa Občianskeho zákonníka,
zabezpečuje dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa
Občianskeho zákonníka (výmaz z registra),
oznamuje ministerstvu, príslušnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky
a daňovému úradu rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa
Občianskeho zákonníka,

C. Odbor živnostenského podnikania
a)

na

úseku

živnostenskej

registrácie

zabezpečuje výkon štátnej správy podľa :
•

zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom
podnikaní
(živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 455/1991 Zb.“), a to:
- prijíma ohlásenia živnosti , vydáva osvedčenie o živnostenskom oprávnení,
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-

rozhoduje o zrušení, pozastavení a nevzniknutí živnosti pre slovenské fyzické
a právnické osoby,
posudzuje splnenie všeobecných, osobitných podmienok a splnenie odbornej
spôsobilosti
prevádzkovania živnosti,
vydáva nové doklady o živnostenskom oprávnení pre pozostalých manželov,
ktorí pokračujú v podnikaní po smrti živnostníka,
plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre slovenské fyzické osoby a
slovenské právnické osoby uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie,
vykonáva poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského
podnikania,
osvedčuje pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa
v návrhoch na prvozápisy,

e) na úseku vedenia živnostenského registra
•

•
•

podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov, a to:
- zapisuje údaje o podnikateľoch do živnostenského registra (CEZIR) v členení
na verejnú a neverejnú časť,
- vyhotovuje výpisy z verejnej časti živnostenského registra, vyhotovuje prehľad
zapísaných údajov v živnostenskom registri,
- zapisuje do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov,
ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení,
- prideľuje fyzickým osobám a právnickým osobám identifikačné číslo,
- zapisuje do informačného systému jednotných kontaktných miest údaje určené
pre dotknuté príslušné orgány,
- zabezpečuje aktualizáciu a správu údajov centrálnej databázy živnostenského
registra,
- zapisuje vznik živnostenského oprávnenia do živnostenského registra po
zápise podnikateľa do obchodného registra
- vymazáva adresu prevádzkarne v živnostenskom registri na základe zistení
kontrolórov, že v registri zapísaná prevádzkareň bola zrušená
- upozorňuje registrový súd na nezhodu medzi skutočným právnym stavom a
stavom zápisu v obchodnom registri (§ 200a ods. 4 Občianskeho súdneho
poriadku),
zabezpečuje úlohy ustanovené
zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov,
údaje poskytuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám,

f) na úseku živnostenskej kontroly
• V súlade so zákonom 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní,
• V súlade so zákonom č. 634/ 1992 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov,
• V súlade so zákonom č. 108/2000 Z. z. o o ochrane spotrebiteľa pri podomovom
predaji,
• V súlade so zákonom č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
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-

-

-

-

kontroluje v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinností a podmienok
vyplývajúcich zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov,
rozhoduje o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za
neoprávnené podnikanie, a porušenie iných ustanovení živnostenského zákona,
uložení pokút za iný správny delikt ako priestupok v blokovom konaní o
uložení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo iné sťažovanie výkonu
kontroly
informuje na základe kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy o
zistení skutočností, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb,
životné a pracovné prostredie, iniciuje spoločné kontrolné akcie v súčinnosti
s dotknutými orgánmi štátnej správy,
ukladá opatrenia a lehoty na odstránenie nedostatkov,
vyhotovuje záznamy z kontrol,
spolupracuje s osobitnými orgánmi kontroly, inšpekcie a dozoru a s ostatnými
orgánmi štátnej správy pri kontrole dodržiavania podmienok a povinností
podnikateľov pri prevádzkovaní podnikateľskej činnosti,
kontroluje a posudzuje dodržiavanie rozsahu živnostenského oprávnenia.

D. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Zabezpečuje výkon štátnej správy predovšetkým v súlade s Ústavou Slovenskej republiky –
Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a ďalej :
a) na úseku civilnej ochrany
• podľa zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov:
-

-

vypracúva analýzu možného vzniku mimoriadnej udalosti vo svojom územnom
obvode,
vypracúva plán ochrany obyvateľstva v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými
osobami a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom im ukladá úlohy,
riadi a organizuje prípravu na civilnú ochranu,
vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,
riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností právnických osôb, fyzických
osôb a obcí v civilnej ochrane,
v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním organizuje a
vykonáva preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,
obvodný úrad rozhoduje o povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia
civilnej ochrany pre potreby územia,
riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy,
právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí; prednosta obvodného
úradu je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim iných štátnych orgánov,
starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb a fyzickým osobám vo svojom
územnom obvode súvisiace s riadením záchranných prác,
plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti
právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí, a rozhoduje o povinnosti
obcí umiestniť evakuovaných,
zabezpečuje úlohy civilnej ochrany aj počas brannej pohotovosti štátu,
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riadi a kontroluje hospodárenie s materiálom CO, zabezpečuje vybavenie jednotiek
civilnej ochrany vytvorených pre potreby územia materiálom civilnej ochrany,
uplatňuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek CO,
rozhoduje o umiestnení technických prostriedkov informačného systému civilnej
ochrany na nehnuteľnostiach právnických osôb a fyzických osôb,
určuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom rozsah dokumentácie
plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti okrem
podnikateľov, ktorí spracúvajú dokumentáciu podľa osobitného predpisu,
analyzuje a vyhodnocuje opatrenia vykonávané na riešenie mimoriadnej udalosti,
škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a náklady vynaložené na vykonanie
záchranných prác a verifikuje náklady na záchranné práce,
informuje obyvateľstvo a verejnosť o zdrojoch ohrozenia, o možnom rozsahu
mimoriadnej udalosti, o spôsoboch varovania a záchranných prácach.

-

Obvodný úrad je ďalej dotknutým orgánom
pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón,
v územnom konaní,
v stavebnom konaní a v kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenie civilnej ochrany.

-

Obvodný úrad riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy, vyhlasuje a
odvoláva mimoriadnu situáciu vo svojom územnom obvode; ak rozsah mimoriadnej
udalosti presahuje územný obvod obvodného úradu, neodkladne oznamuje a navrhuje
vyhlásenie mimoriadnej situácie obvodnému úradu v sídle kraja.

• podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
-

dáva vyjadrenia k bezpečnostnej správe,
vykonáva štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
v podnikoch pri zabezpečovaní a plnení úloh civilnej ochrany,
poskytuje informácie z vyšetrovania závažných priemyselných havárií.

• podľa zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami:
-

spolupracuje s obvodným úradom životného prostredia na úseku ochrany pred
povodňami,
schvaľuje povodňový plán záchranných prác obce,
spracúva povodňový plán záchranných prác okresu,
obvodný úrad vyhlasuje a odvoláva na návrh obvodného úradu životného prostredia
mimoriadnu situáciu a riadi povodňové záchranné práce,
vypracúva priebežné správy počas mimoriadnej situácie a predkladá ich obvodnému
úradu v sídle kraja a obvodnému úradu životného prostredia,
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-

vypracúva vyhodnotenie povodňových záchranných prác v rozsahu potrebnom na
vypracovanie súhrnnej správy o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných
opatreniach.

b) na úseku krízového riadenia zabezpečuje úlohy podľa:

•
•

ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov

c) na úseku obrany štátu

•

podľa zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov plní úlohy obvodného úradu:
-

-

•

koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,
v spolupráci s územnou vojenskou správou kontroluje plnenie opatrení a úloh
potrebných na obranu štátu uložených obciam, právnickým osobám, fyzickým osobám
oprávneným na podnikanie alebo fyzickým osobám,
spolupracuje s územnou vojenskou správou pri vedení evidencie právnických osôb,
fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase
vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom
ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám,
ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie alebo povinnosť poskytnúť vecný
prostriedok a evidencie fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo
vojnového stavu uložená pracovná povinnosť,
spolupracuje s územnou vojenskou správou pri vedení evidencie, určovaní a kontrole
vhodnosti a technickej spôsobilosti nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných
v čase vojny alebo vojnového stavu,
ukladá na návrh územnej vojenskej správy v čase vojny alebo vojnového stavu
povinnosť poskytnúť ubytovanie a povinnosť poskytnúť vecné prostriedky na plnenie
úloh obrany štátu,
ukladá na návrh územnej vojenskej správy alebo na návrh obce vo svojom územnom
obvode v čase vojny alebo vojnového stavu pracovnú povinnosť fyzickým osobám,
rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti,
oznamuje obciam právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické
osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť
poskytnúť vecné prostriedky, povinnosť poskytnúť ubytovanie alebo pracovná
povinnosť,
podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu.

v spolupráci s územnou vojenskou správou plní úlohy podľa zákona č. 570/2005 Z.z.
o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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d) na úseku hospodárskej mobilizácie
-

vedie evidenciu prostredníctvom jednotného informačného systému HM,
rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení a vykonáva ich
kontrolu,
riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obcí pri vykonávaní opatrení HM,
koná vo veciach správnych deliktov a vo veciach priestupkov na úseku HM,
uplatňuje na obvodnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí nachádzajúcich sa
v územnom obvode obvodného úradu na nariadenie vykonávania opatrení HM,
spracováva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení HM.

g) na úseku ochrany utajovaných skutočností plní úlohy podľa platnej legislatívy:
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z.z. o fyzickej bezpečnosti
a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z.,
• vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z.z. o personálnej bezpečnosti
a skúške bezpečnostného zamestnanca,
• vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej
bezpečnosti,

•

ako aj ďalšie pokyny, smernice a usmernenia generálneho riaditeľa sekcie krízového
manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

E. Odbor ekonomický
zabezpečuje výkon štátnej správy podľa:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
zákona Národnej rady SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov,
zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona č. 211/ 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
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•
•
•
•

•

•

•

zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok) v znení neskorších
predpisov,
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
vyhlášky Štatistického úradu SR č. 195/2003 Z. z. ktorou sa vydáva štatistická
klasifikácia výdavkov verejnej správy,
opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje
druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej
klasifikácie,
opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové
organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky,
opatrenia Ministerstva financií SR z 8.novembra 2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým
sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto
predkladaní informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia
plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov,
vyhlášky Ministerstva financií SR č.413/2001 Z. z. , ktorou sa vykonáva zákon
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
a v súlade s ďalšou platnou legislatívou.
Odbor ekonomický plní nasledovné úlohy:

a) na úseku rozpočtu a účtovníctva
-

-

predkladá ministerstvu podklady na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy,
zabezpečuje činnosť obvodného úradu v rámci schválených a rozpísaných limitov
rozpočtu verejnej správy,
vypracúva a predkladá ministerstvu účtovné a finančné výkazy hospodárenia,
vypracúva a predkladá ministerstvu správy o hospodárení s rozpočtovými
prostriedkami,
vypracúva a predkladá ministerstvu podklady do návrhu štátneho záverečného účtu,
zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov obvodného úradu,
poskytuje obciam dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej
činnosti a na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov
Slovenskej republiky; zabezpečuje jej zúčtovanie so štátnym rozpočtom,
poskytuje obciam finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečenie
volieb a referenda a zabezpečuje ich zúčtovanie,
plní úlohy klienta štátnej pokladnice,
predkladá ministerstvu žiadosti o vykonanie rozpočtových opatrení,
predkladá ministerstvu návrhy na zaradenie stavieb do registra investícií a
oznamuje zmeny v registri investícií,
vedie účtovníctvo obvodného úradu podľa osobitných predpisov,
spracúva štátne štatistické výkazy,
usmerňuje finančné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a poskytuje
dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám,
rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút podľa § 19 ods. 1 zákona č. 381/2001
Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
zabezpečuje ich vymáhanie,
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b) na úseku vnútornej prevádzky
-

zabezpečuje stravovanie zamestnancov,
zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obvodného úradu,
zabezpečuje investičnú výstavbu obvodného úradu,
vedie operatívnu evidenciu majetku a vykonáva jeho inventarizáciu,
zabezpečuje starostlivosť o majetok v správe obvodného úradu, jeho údržbu a
prevádzku,
nakladá s majetkom štátu v správe obvodného úradu a zabezpečuje vyporiadanie
vzťahov z trvalého užívania,
zabezpečuje činnosť škodovej komisie,
zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb,
spolupracuje s organizačnými útvarmi pri zabezpečovaní úloh na úseku volieb a
referenda,
rozhoduje o primeranej náhrade za obmedzenie práv k nehnuteľnostiam, keď
vlastník je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť pri plnení úloh podľa zákona
o Horskej záchrannej službe (§ 6 ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z),

F. Osobný úrad
vykonáva svoju činnosť najmä podľa:
zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
• zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov,
• zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a ďalšej platnej legislatívy,
- plní úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu a pre
zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme,
- zabezpečuje úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov v
služobnom úrade a pracovnoprávnych vzťahov,
- vykonáva výberové konanie a výber na voľné štátnozamestnanecké miesta v
služobnom úrade podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 400/2009 Z. z.“),
- realizuje politiku stratégie rozvoja a plánovania ľudských zdrojov v štátnej službe
a pri výkone práce vo verejnom záujme,
- vykonáva činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mzdových prostriedkov a s
odmeňovaním a likvidáciou miezd zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu a
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
- zabezpečuje úlohy spojené s obsadzovaním voľných štátnozamestnaneckých miest
v služobnom úrade a miest na výkon práce vo verejnom záujme,
- sleduje plnenie povinností štátnych zamestnancov podať majetkové priznanie
podľa § 63 zákona č. 400/2009 Z. z. vo veciach majetkového priznania,
- vypracúva a zabezpečuje vydávanie služobných predpisov a pracovnoprávnych
predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
•
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-

zabezpečuje vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme,
zabezpečuje výkon analytických prác a prípravu dát pre personálnu databázu a jej
udržiavanie,
plní úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním,
vypracúva návrh sociálneho programu služobného úradu vrátane jeho
rozpočtového zabezpečenia a sleduje jeho realizáciu,
spolupracuje s ministerstvom pri plánovaní personálnych potrieb obvodného
úradu,
predkladá ministerstvu podklady k návrhu na zostavenie systemizácie,
predkladá ministerstvu žiadosti o zmeny v systemizácii.

G. Každý odbor prešetruje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. na úseku štátnej správy,
ktorý patrí do jeho pôsobnosti, zabezpečuje vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990
Zb. a poskytuje informácie podľa zákona o slobode informácií.
H. Výkon právoplatných rozhodnutí, ktorými príslušný odbor obvodného úradu rozhodol v
prvom stupni o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických
osôb a právnických osôb podľa zákona č. 71/1967 Zb., vrátane vymáhania peňažných
plnení, uskutočňuje ekonomický odbor.
2.6. Prioritné úlohy
Obvodný úrad Trebišov si vytýčil prioritné úlohy pre rok 2010 v súlade s prioritami a
hlavnými úlohami verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre rok 2010.
Priority na rok 2010:
•
•

Organizačno - technicky zabezpečiť voľby do Národnej rady SR a do orgánov samosprávy
obcí.
Pokračovať v modernizácii, integrácii a informatizácii verejnej správy v súlade s národnou
koncepciou informatizácie verejnej správy a ekonomickými možnosťami rezortu
ministerstva vnútra.

Hlavné úlohy na rok 2010:

a) Skvalitňovanie informačného systému Obvodného úradu Trebišov - v spolupráci
s odbormi skvalitňovať výpočtovú techniku. V súčinnosti s organizačnými útvarmi
– odbormi obvodného úradu kontrolovať dodržiavanie zásad bezpečnostného projektu
obvodného úradu s ohľadom na zákon o ochrane osobných údajov.
b) Cieľom úseku správy registratúry bolo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov a usmernení Ministerstva vnútra SR. Skvalitňovanie správy registratúry
vyraďovaním registratúrnych záznamov, ktorým uplynula lehota uloženia.
V súčinnosti s odbormi obvodného úradu kontrolovať dodržiavanie registratúrneho
plánu a poriadku.
c) Zabezpečiť odbornú prípravu
pracovníkov odboru živnostenského podnikania,
súvisiacou so zavedením II. etapy budovania jednotných kontaktných miest .
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d) Zabezpečiť fungovanie jednotných kontaktných miest v súvislosti so zápisom
právnických a fyzických osôb do obchodného registra prostredníctvom odboru
živnostenského podnikania.
e) Zabezpečiť a realizovať elektronickú komunikáciu medzi systémom jednotného
kontaktného miesta Obvodného úradu a informačnými systémami dotknutých
subjektov.
f) Spolupracovať so Štatistickým úradom SR pri plnení úloh vyplývajúcich z prípravy
sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
g) Dodržiavať všetky úsporné opatrenia vo výdavkovej časti štátneho rozpočtu v zmysle
usmernení Ministerstva vnútra SR a Ministerstva Financií SR.
h) Zabezpečiť všetky úlohy súvisiace so spracovaním podkladov za Obvodný úrad pre
zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky.
2.7. Strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad Trebišov sídli v prenajatých priestoroch budovy Mesta Trebišov,
známej ako bývalý okresný úrad, adresa sídla 075 206 Trebišov, ul. M. R. Štefánika
1161/184. Budova je veľmi zastaralá a už dlhšiu dobu je v nevyhovujúcom stave pre
zamestnancov aj pre občanov. Do budovy zateká na horných poschodiach, okná sú veľmi
staré, v budove nie je výťah, ani bezbariérový prístup. Všetky stanovené úlohy sú úzko späté
s rozsahom činnosti Obvodného úradu a s úlohami jednotlivých odborov, ktoré sú v každom
odbore špecifické. Vo vzťahu k strednodobému výhľadu organizácie je rozsah činnosti
organizácie závislý od úloh Ministerstva vnútra v oblasti verejnej správy a od schváleného
rozpočtu príjmov a výdavkov na nasledujúce obdobie. Rozpočet vo výdavkovej časti bol
v roku 2010 značne poddimenzovaný, obvodný úrad sa snaží dodržiavať všetky vydané
úsporné opatrenia, takže náklady na tovary a služby za posledné roky mali klesajúcu
tendenciu. Úsporné opatrenia majú za následok slabý rozvoj organizácie čo sa týka výzoru a
kultúry pracovísk, je potrebné túto oblasť v krátkej budúcnosti zmeniť. Perspektívu lepších
pracovných podmienok v blízkej budúcnosti vidíme v získaní iných priestorov potrebných
na fungovanie Obvodného úradu, alebo zo strany mesta Trebišov v rekonštrukcii
prenajatých priestorov, čo však v súčasnosti nie je reálna úvaha. Napriek tomu sa nám darilo
aj v roku 2010 udržať požadovanú úroveň výpočtovej techniky a počítačových sietí. V rámci
racionalizácie štátnej správy došlo koncom roka k poklesu pracovných síl. Obvodný úrad
zriadil jednotné kontaktné miesto na odbore živnostenskom, bolo by potrebné takéto
pracovisko umiestniť na prízemí úradu, aby služba občanom spĺňala kritériá moderného
úradu. Plnenie priorít a hlavných úloh je podrobne analyzované v časti 5. HODNOTENIE
A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU.
3. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Obvodný úrad Trebišov mal pre rok 2010 schválený rozpočet príjmov vo výške
8265.- € a rozpočet bežných výdavkov vo výške 795 206.-€, z toho čiastka 347 341.- €
bola určená ako záväzný limit na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, 299.- € na
reprezentačné výdavky a čiastka 147 604.- € ako orientačný ukazovateľ na transfery
obciam na úseku matričnej činnosti a hlásení a evidencie pobytu občanov. Z rozpočtu
Obvodného úradu bola čiastka 600.- € vyčlenená ako orientačný ukazovateľ výdavkov na
hospodársku mobilizáciu.
PRÍJMY
V roku 2010 bol schválený rozpočet príjmov vo výške 8 265. - €, upravený
rozpočet príjmov bol 38 388. - €.
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Skutočné príjmy za rok 2010 predstavovali čiastku 43 859,62 €, z čoho bežné príjmy
dosiahli čiastku 42 917,18 € a čiastka 942,44 € je výška mimorozpočtových príjmov za rok
2010. Rozpočet bežných príjmov ( bez mimorozpočtových príjmov) bol splnený na 111,80 %
upraveného rozpočtu.
Príjmy bežného rozpočtu ( bez mimorozpočtových príjmov)
Zdroj Bežné príjmy Schválený
rozpočet
111

PRÍJMY
spolu

Rozpočet
zmenách

8 265,00

38 388,00

v €:

%
po Skutočnosť plnenia
k 31.12.2010 upr.rozp.
42 917,18

111,80

Príjmy bežného rozpočtu ( vrátane mimorozpočtových príjmov) v €:
Zdroj Názov
Schválený rozpočet
Rozpočet
Skutočnosť %
k
plnenia
po zmenách
31.12.2010
uprav.ro
zp.
111

Bežné príjmy

8 265,00

72E

Mimorozpočtové 0

38 388,00

42 917,18

111,80

0

942,44

-

38 388,00

43 859,62

114,25

príjmy
Spolu Bežné príjmy

8 265,00

Príjmy kapitálového rozpočtu v € :
Zdroj Názov
Schválený rozpočet

111

Kapitálové

Rozpočet
zmenách

po Skutočnosť % plnenia
31.12.2010 upr. rozp.

0

0

0

0

0

0

0

0

príjmy

Spolu

Najvyššiu položku príjmov tvoria príjmy z prenájmu pozemkov a budov v čiastke
17 524,81 € ( plnenie 121,60 % upraveného rozpočtu). V roku 2010 nedošlo k odpredaju
žiadnych pozemkov, kapitálové príjmy vykazujú nulovú hodnotu ( 0,00 €). V roku 2010
bolo zaplatených a vymožených 12 172,68 .- € bežných príjmov , čo zahŕňa príjmy z
pokút za porušenie ustanovení zákonov o živnostenskom podnikaní a pokuty z povinného
zmluvného poistenia. Čiastka 400.- € predstavuje príjem za predané motorové vozidlo
( neupotrebiteľný majetok) . Iné nedaňové príjmy vrátane príjmov za trovy konania VVS
boli vo výške 12819,69 €, čo predstavuje 101,96 % plnenie upraveného rozpočtu.
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Mimorozpočtové príjmy plánované neboli, k 31.12.2010 skutočné mimorozpočtové
príjmy predstavujú čiastku 942,44 €, ide o príjem plnenia z poistnej udalosti za havarované
motorové vozidlo. Celkové príjmy bežného rozpočtu predstavujú čiastku 42 917,18 €,
upravený rozpočet príjmov je splnený na 111,80 % ( bez mimorozpočtových príjmov).
Prehľad o plnení príjmov za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010
€

Ukazovateľ

skutočnosť
za rok 2009

chválený upravený
skutoč. za
rozpočet rozpočet
rok 2010
2010
2010

%

plnenia
schvál.
rozpočtu

%
plnenia
upraven.
rozpočtu

100 - daňové príjmy
211 - príjmy z podnikania
212 - príjmy z vlastníctva

18 257,59

14 411,26

17 524,81

121,60

210 - príjmy z podnikania a vlastníctva
majetku

18 257,59

14 411,26

17 524,81

121,60

11 003,02

12 172,68

400,00

400,00

11 403,02

12 572,68

221 - administratívne poplatky
222 - pokuty, penále a iné sankcie
223 - popl.a platby z nepriem. a
náhod.predaja a služieb

14 780,08

4 945,00

255,00

246,16

110,63

100,00

229 - ďalšie administratívne a iné poplatky
a platby
220 - administratívne poplatky a iné
poplatky a platby

15 035,08

4 945,00

231 - príjem z predaja kapitálových aktív
232 - príjem z predaja hmotných rezerv a
mobilizačných rezerv
233 - príjem z predaja pozemkov a
nehmotných aktív

67 305,00

239 - ďalšie kapitálové príjmy
230 - kapitálové príjmy

67 305,00

241 - z úverov a pôžičiek
242 - z vkladov
243 - z účtov finančného hospodárenia
244 - z termínovaných vkladov
245 - z návratných finančných výpomocí
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254,25

110,25

243 - ostatné platby
240 - úroky z tuzemských úverov,
pôžičiek,vkladov a ážio
291 - vrátené neoprávnene použité alebo
zadržané finančné prostriedky
292 - ostatné príjmy

6 657,07

3 320,00

12 573,72

12 819,69

386,14

101,96

290 - iné nedaňové príjmy

6 657,07

3 320,00

12 573,72

12 819,69

386,14

101,96

107 254,74

8 265,00

38 388,00

42 917,18

519,26

111,80

200 - nedaňové príjmy
311 - granty

x

x

x

x

312 - transfery v rámci verejnej správy

x

x

x

x

310 - tuzemské bežné granty a transfery

x

x

x

x

321 - granty

x

x

x

x

322 - transfery v rámci verejnej správy

x

x

x

x

320 - tuzemské kapitálové granty a
transfery

x

x

x

x

331 - bežné

x

x

x

x

332 - kapitálové

x

x

x

x

330 - zahraničné granty

x

x

x

x

341 - prostriedky z rozpočtu Európskej únie

x

x

x

x

340 - zahraničné transfery

x

x

x

x

x

x

x

x

8265,00

38388,00

300 - granty a transfery

P r í j m y spolu (100 + 200 +300)
(bez mimorozpočtových prostriedkov)

107 254,74

42 917,18

519,26

Pozn. : mimorozpočtové príjmy za rok 2010 predstavujú čiastku 942,44€.

VÝDAVKY
Schválený rozpočet bežných výdavkov bol na rok 2010 :

795 206.- €.

Rozpočet po zmenách :
Výdavky upraveného rozpočtu : 1 449 521,16 €
Obvodný úrad Trebišov dodržal všetky záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu.
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111,80

600 – Bežné výdavky obvodného úradu
Rozpočet bežných výdavkov za rok 2010 bol čerpaný v čiastke 1 449 182,37 €, čo je
čerpanie celkovo na 99,98 % k upravenému rozpočtu.

Výdavky bežného rozpočtu v €:
Program Zdroj Názov výdavku

Schválený
rozpočet

Rozpočet po Skutočnosť k %
zmenách
31.12.2010
plnenia
upr.roz
p.

08C03

111

Bežné výdavky

794 606,00

1 162 635,36 1 162 623,04

99,99

06H03

111

Bežné výdavky

600,00

400,00

400,00

100,00

08C05

111

Bežné výdavky

286 485,80

286 159,33

99,89

Spolu

1 449 521,16 1 449 182,37

99,98

Výdavky kapitálového rozpočtu v €:
Schválený
Program
Zdroj Názov výdavku rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
K 31.12.2010

08C0501

111

0

4 345,08

4 345,08

%
plnenia
upr.
rozp.
100,00

08C03

111

0

1 995,47

1995,47

100,00

0

6 340,55

6 340,55

100,00

Spolu:

795 206,00

713004kopírovací stroj
721006 obci

V roku 2010 schválený rozpočet kapitálových výdavkov bol 0,00, upravený rozpočet
kapitálových výdavkov predstavoval čiastku 6 340,55 €. K 31.12.2010 bol upravený
rozpočet kapitálových výdavkov čerpaný v čiastke 6 340,55 €, čo predstavuje čerpanie na
100,00 %. Obvodný úrad zakúpil kopírovací stroj v hodnote 4 345,08 € a 1 995,47 € použil
na financovanie mimoriadnej udalosti- povodne ( kapitálové výdavky).
610- Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Čerpanie mzdových prostriedkov u zamestnancov bolo vo výške 406 510,85 €, čo je
100,00% upraveného rozpočtu.
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620- Poistné a príspevok do poisťovní
Poistné a príspevky do poisťovní boli vo výške 144 801,55 €, čo je 99,97 % čerpanie
upraveného rozpočtu.
630- Tovary a služby
Tovary a služby v programe 08C03 boli čerpané vo výške 175 304,81 €, čo je 99,99
% k upravenému rozpočtu. Obvodný úrad sa snažil rovnomerne uhrádzať predovšetkým
nájomné a zálohové platby energií, režijné náklady pre Bytový podnik, s.r.o. v Trebišove
a energie pre firmu REALSTAV-AM s.r.o. v Trebišove.
Z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov počas roka sa prísne sledovali
najdôležitejšie položky bežných výdavkov a prednostne sa uhrádzali faktúry za nájomné,
energie, teplo, voda, pohonné hmoty, poštovné a telekomunikačné poplatky. Obvodný úrad
prísne dodržiaval všetky nariadené úsporné opatrenia počas súčasnej finančnej krízy
a žiadne nariadenia ani opatrenia neporušil.
Napriek dôslednému hospodáreniu s prostriedkami štátneho rozpočtu sa Obvodnému úradu
nepodarilo uhradiť všetky záväzky, na konci roka sa výrazne prejavil nedostatok rozpočtu.
Do roku 2011 prešli záväzky voči dodávateľom v hodnote 17 737,01 €.
Obvodnému úradu ostalo 10 neuhradených dodávateľských faktúr z obchodných
vzťahov, predovšetkým za služby Slovenskej pošty, a.s. ( 2005,60 € - fa. č. 9000502294),
395,70 € za telekomunikačné poplatky Slovak Telecom (fa č. 1721960734 ), dve faktúry od
Bytového podniku Trebišov za energie, teplo a vodu v hodnote 4348,40 € ( fa č. 51001882
v čiastke 2174,20 za 11/2010, fa č.51001979 2174,20 € za 12/2010), tri faktúry od
Bytového podniku, s.r.o. Trebišov za nájomné v čiastke 8842,12 € ( z toho: fa č. 51001585
nájomné 10/2010 suma 2654,04 €, fa č. 51001881 suma 3094,04 € za obdobie 11/2010, fa
č. 51001978 za obdobie 12/2010 v sume 3094,04 €).Ďalej ostala neuhradená faktúra
č.1012198 od Realstav s.r.o. Trebišov za prevádzkové náklady spoločnej administratívnej
budovy v čiastke 1 437,22 € , fa č. 110899 za upratovacie služby LUX Košice 658,24 € a
fa č.9000500865 49,73 € za zmluvné služby od Slovenskej pošty a.s.
0160- Voľby
V roku 2010 bolo čerpanie výdavkovej časti rozpočtu na voľby do Národnej rady,
Referendum a voľby do orgánov samosprávy obcí nasledovne:
€
Upravený
Druh volieb
rozpočet
08C0501Voľby do
samosprávy obcí
96 335,06
08C0501
Kom.voľby
4 345,08
(kap.výdavky)
08C0505
Voľby do NR
125 867,55
08C0508
Referendum

64 283,19

Voľby spolu:

290 830,80

Čerpanie rozpočtu
K 31.12.2010

% čerpania upr.rozp.

96 008,59

99,66

4 345,08

100,00

125 867,55

100,00

64 283,19

290 504,41
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100,00

99,89

02103 – Hospodárska mobilizácia
Pre odbor civilnej ochrany a krízového riadenia boli pridelené finančné prostriedky
štátneho rozpočtu vo výške 600.- €, avšak došlo k úprave ( zníženiu) rozpočtu na čiastku
400. - €. Finančné prostriedky v programe 06H03 boli čerpané vo výške 400. - €, čo je 100
% upraveného rozpočtu. Prostriedky boli použité na stravu pre účastníkov odbornej
prípravy starostov a primátorov miest a obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej
mobilizácie obvodu Trebišov , na nákup grafickej karty ATI-Radeon -4650-1GB do
výpočtovej techniky z dôvodu poškodenia a na nákup USB flash pre zálohovanie dát pre
zamestnancov zabezpečujúcich úlohy hospodárskej mobilizácie.
0220 – Civilná ochrana
Pre plnenie hlavných úloh CO v roku 2010 boli pridelené finančné prostriedky na
výdavky civilnej ochrany vo výške 16 555,- €. V priebehu roka došlo k úprave rozpočtu
(zníženiu), upravený rozpočet predstavuje čiastku 15 653,94 € k 31.12.2010.
Finančné prostriedky civilnej ochrany boli čerpané vo výške 15 653,94 €, čo je 100 %
plánovaného upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie úloh
civilnej ochrany, hlavne na materiálne vybavenie pre vykonávanie odbornej prípravy
a materiál pre záchranné práce počas mimoriadnych situácií, spracovanie dokumentácie pri
vzniku mimoriadnej situácie, prevádzkovanie vyrozumievacieho a varovacieho zariadenia,
opravy a údržbu elektromotorických sirén, odsun neupotrebiteľného majetku civilnej ochrany
na likvidáciu, vykonanie odbornej prípravy jednotiek CO pre potreby územia, vykonanie
obvodného kola súťaže mladých záchranárov CO a refundáciu odmien skladníkom materiálu
civilnej ochrany.
Pre plnenie uvedených úloh bolo nevyhnutné zakúpiť dataprojektor ACER 5290 na
vykonávanie odbornej prípravy jednotiek CO, pre jednotku CO bola zakúpená elektrocentrála
EGM VR 3E pre prípad núdzového ubytovania a núdzového zásobovania a prívesný vozík
k motorovému vozidlu OU s ťažným zariadením pre potreby prevozu materiálu CO.

640- Bežné transfery
Schválený rozpočet bežných transférov 146 603. - € bol navýšený o výdavky na
voľby do NR SR, o výdavky na referendum a o výdavky na Komunálne voľby. Okrem toho
rozpočet transférov bol navýšený o bežné výdavky na mimoriadne situácie (povodne)
o 277 219,32 €.
Bežné transféry na voľby 08C05 : upravený rozpočet 252 303,86 čerpanie vo výške
252 303,86 €, 100 % čerpanie upraveného rozpočtu.
Upravený rozpočet bežných transférov na REGOB a matriky bol 152 877,22 €, čerpanie vo
výške 152 877,22 €, 100 % čerpanie upraveného rozpočtu.
Upravený rozpočet na mimoriadne situácie – povodne bol 277 219,32 € , čerpanie na
100 %.
Upravený rozpočet na mimoriadne situácie ( povodne) (kapitálové výdavky ) bol vo výške
1 995,47 € čerpaný na 100 %, upravený rozpočet na voľby ( kapitálové výdavky) vo výške
4345,08 € bol čerpaný na 100 %. Celkový rozpočet kapitálových transférov predstavuje
čiastku 6340,55 €.
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Celkovo rozpočet bežných transférov bol čerpaný vo výške 682 400,40 €, čo je 100 %
upraveného rozpočtu .
Prehľad o čerpaní výdavkov za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010
€

skutočnosť
Ukazovateľ

611 tar.plat,osob.plat,zákl.plat,fun.plat,vr.ná
hrad
612 - príplatky
613 - náhrada za pracovnú a služobnú
pohotovosť
614 - odmeny

skutočnosť
za rok 2009

schválený
rozpočet
2010

upravený
rozpočet
2010

za rok 2010

% plnenia
schvál.
rozpočtu

% plnenia
upraven.
rozpočtu

322 468,08

304 501,00

321 057,55

321 057,55

105,44%

100,00%

35 784,51

34 847,00

40 186,54

40 186,54

115,32%

100,00%

4 382,69

4 461,00

4 419,63

4 419,63

99,07%

100,00%

28 536,00

3 532,00

33 435,65

33 435,65

946,65%

100,00%

7 411,48

7 411,48

615 - ostatné osobné vyrovnania
616 - doplatok k platu a ďalší plat
610 - mzdy, platy, služobné príjmy a

1 132,21

100,00%

392 303,49

347 341,00

406 510,85

406 510,85

117,04%

100,00%

621 - poistné do Všeobecnej zdravotnej
poisťovne

13 798,30

12 358,00

38 043,83

38 032,32

307,75%

99,97%

622 - poistnédo Spoločnej zdravotnej
poisťovne

22 556,34

20 181,00

623 - poistné do ostatných zdravotných
poisťovní

2 825,68

2 547,00

2 574,60

2 574,60

101,08%

100,00%

625 - poistenie do Sociálnej poisťovne

96 122,50

86 309,00

99 388,10

99 360,70

115,12%

99,97%

4 656,79

0,00

4 833,93

4 833,93

139 959,61

121 395,00

144 840,46

144 801,55

119,28%

99,97%

4 721,71

2 600,00

3 642,59

3 642,59

140,10%

100,00%

632 - energie, voda a komunikácie

74 175,80

63 578,00

68 018,40

67 730,83

106,53%

99,58%

633 - materiál

25 402,68

6 731,00

10 323,49

10 323,27

153,37%

100,00%

ostatné osobné vyrovnania

627 - poistenie do doplnkových dôch.
poisťovní

0,00%

100,00%

628 - poistné na osobitné účty
629 - poistné na starobné dôchodk.
sporenie
620 - poistné a príspevok do
poisťovní
631 - cestovné náhrady
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634 - dopravné

17 464,43

11 350,00

20 023,88

19 081,44

168,12%

95,29%

6 626,48

2 749,00

5 474,10

5 474,10

199,13%

100,00%

636 - nájomné za nájom

46 767,56

30 626,00

29 756,00

29 755,76

97,16%

100,00%

637 - služby

72 678,73

61 232,00

67 749,56

67 737,71

110,62%

99,98%

630 - tovary a služby

247 837,39

178 866,00

204 988,02

203 745,70

113,91%

99,39%

641 - transfery v rámci verejnej správy

465 509,36

146 603,00

682 400,40

682 400,40

465,48%

100,00%

916,70

1 001,00

10 781,43

10 781,43

1077,07%

100,00%

466 426,06

147 604,00

693 181,83

693 181,83

469,62%

100,00%

1 246 526,55

795 206,00

1 449 521,16

1 448 239,93

182,12%

99,91%

4345,08

4345,08

100,00%

710 - obstarávanie kapitálových aktív

4345,08

4345,08

100,00%

721 - transfery v rámci verejnej správy

1995,47

1995,47

100,00%

635 - rutinná a štandardná údržba

642 - transfery jednotlivcom a
nezisk.práv.osobám
644 - tr.nefin.subj. a prísp.org.nez.vo
verej. správe
647 - transfery do tuzem.finančných
inštitúcii
649 - tranfery do zahraničia
640 - bežné transfery
600 - bežné výdavky - spolu
711 - nákup pozemkov a nehmotných
aktív
712 - nákup budov, objektov alebo ich
častí
713 - nákup
stroj.,prístr.,zariad.,techniky a náradia
714 - nákup dopravných prostried.
všetk. druhov
716 - prípravná a projektová
dokumentácia
717 - realizácia stavieb a ich
techn.zhodnotenie
718 - rekonštruk. a moderniz. strojov a
zariadení
719 - ostatné kapitálové výdavky

722 - transfery jednotlivcom a
nezisk.práv.osobám
723 - tr.nefin.subj. a prísp.org.nez.vo
ver.správe
725 - tranfery do zahraničia
726 - transfery finančnym inštitúciam
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720 - kapitálové transfery

1995,47

1995,47

100%

6340,55

6340,55

100%

1 455 861,71

1 454 580,48

700 - kapitálové výdavky - spolu
V ý d a v k y spolu ( bez
mimorozpočtových prostriedkov)

1 246 526,55

795 206,00

182,92%

99,91%

Pozn. : mimorozpočtové výdavky v roku 2010 predstavujú čiastku 942,44 €.

4. PERSONÁLNE OTÁZKY
a)
Prehľad o počte a zložení funkčných miest zamestnancov podľa jednotlivých
útvarov obvodného úradu za rok 2010 predkladáme v nasledovnej tabuľke:
Názov odborov

Kód
funkcie

Názov
funkcie

Kateg.
zamest.

Platová
trieda

Charak
ter
práce

Pracovná
činnosť

Klasifik.
zamest.

11301 prednosta

S

9

1507

1.01.

115001

11002 vedúci odboru

S

8

1510

1.02.

115005

24505 odborný radca

S

7

5341

1.05.

213909

24506 radca

S

5

5336

1.02.

343906

24703 odborný ref. špec.

V

8

5342

01.08.05.

343916

24705 referent špecialista

V

7

5342

01.07.17.

312207

samostatný
referent

V

5

5342

01.05.06.

414105

26601 vodič

V

4

5328

03.04.01.

832201

26601 vodič

V

4

5328

03.04.01.

832201

11002 vedúci odboru

S

8

1510

2.17.

115005

24505 odborný radca

S

7

5317

2.17.

247008

24505 odborný radca

S

7

5317

2.17.

247008

24505 odborný radca

S

7

5317

2.17.

247008

Odbor
organizačný

24707

Odbor VVS
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24505 odborný radca

S

7

5318

2.17.

247008

24507 samostatný radca

S

6

5317

2.17.

247008

24507 samostatný radca

S

6

5317

2.17.

247008

24507 samostatný radca

S

6

5311

2.17.

247008

24507 samostatný radca

S

6

5313

2.17.

247008

24506 radca

S

5

5317

2.17.

343916

24506 radca

S

5

5318

2.17.

343916

24506 radca

S

5

5318

2.17.

343916

11002 vedúci odboru

S

8

1510

2.17.

115005

24505 odborný radca

S

7

5309

2.17.

247008

24505 odborný radca

S

7

5309

2.17.

247008

24507 samostatný radca

S

6

5309

2.17.

247008

24507 samostatný radca

S

6

5309

2.17.

247008

24507 samostatný radca

S

6

5309

2.17.

247008

11002 vedúci odboru

S

8

1510

2.17.

115005

24505 odborný radca

S

7

5302

2.09.

343905

24507 samostatný radca

S

6

5344

2.17.

343905

24507 samostatný radca

S

6

5343

2.17.

343905

24507 samostatný radca

S

6

5304

2.04.

343905

24506 radca

S

5

5343

2.17.

343905

24506 radca

S

5

5346

2.17.

343905

24506 radca

S

5

5303

2.23.

343905

11002 vedúci odboru

S

8

1510

2.02.

115005

24505 odborný radca

S

7

5323

2.02.

241111

24507 samostatný radca

S

6

5320

2.02.

247008

Odbor ŽP

Odbor COaKR

Odbor
ekonomický
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24703 odborný ref.špec.

V

8

5329

01.08.04.

343303

24703 odborný ref. špec.

V

8

5324

01.08.02.

343303

24703 odborný ref. špec.

V

8

5324

01.08.02.

343303

24703 odborný ref. špec.

V

8

5324

01.08.02.

343303

24502 hlavný radca

S

8

5335

1.01.

241202

24506 radca

S

5

5335

1.01.

343602

24506 radca

S

5

5335

1.01.

343602

Osobný úrad

S – štátna služba, V – verejný záujem

b)

Stav pracovníkov za roky 2008 - 2010
Priemerný evidenčný počet zamestnancov
ROK
prepočítaný

vo
fyzických
osobách

2008

44

44

2009

45

45

2010

45

44

c) Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2010
30 r. – 40
40 r. – 50 r. 50 r. – 60 r. nad 60 r.
20 r. – 30 r.
r.
0

9

19

15

28

1

d) Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2010

Vysokoškolské vzdelanie
počet
funkčných
I. stupňa
miest
spolu
počet %
44,00

2,00

II. stupňa

III.
stu
pňa

Spolu

SŠ
vzdelanie

počet %

počet %

počet %

počet %

4,55 24,00 54,55 0,00

0,00 26,00 59,10 18,00 40,90

e) Priemerná mesačná mzda za roky 2008 -2010

Priemerná mesačná mzda
ROK
Zamestnanci v ŠS

Zamestnanci
VZ

vo

2008

691,39

574,82

691,39

2009

768,02

591,08

732,35

2010

788,93

608,29

752,80

Spolu

f)

Vzdelávanie zamestnancov
Obvodný úrad zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov v súlade s ustanoveniami § 153
zákonníka práce vo vzťahu k zamestnancov vykonávajúcich práce podľa zákona 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a §§ 76,77,78 a 79
zákona č.400/2009 o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov pre štátnych zamestnancov.
•

Prehľad uskutočnených vzdelávacích aktivít pre novoprijatých zamestnancov
V priebehu roka 2010 nebol prijatý zamestnanec, na ktorého by sa vzťahovalo
ustanovenie § 16 a § 79 zákona č.400/2009 o štátnej službe
a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre štátnych zamestnancov o adaptačnom
vzdelávaní štátnych zamestnancov.

Priebežné vzdelávanie
Priebežné vzdelávanie je zamerané najmä na profesijné vzdelávanie súvisiace
s prehlbovaním kvalifikácie v oblasti činností, ktoré zamestnanci Obvodného úradu
•

29

vykonávajú na príslušnom funkčnom mieste. Vzhľadom na nedostatok finančných
prostriedkov bolo vzdelávanie realizované v obmedzenom rozsahu a reagovalo na potreby
praxe v dôsledku legislatívnych zmien, za účelom prehlbovania vedomostí a získavania
pracovných zručností.
•

Prehľad školení v rámci priebežného vzdelávania
Školenie/seminár

Počet
školení/seminárov

II SAP
Školenie k štátnej pokladnici
OS - pohľadávky štátu a ich vymáhanie
OS - zákon o sťažnostiach
OS – správa majetku štátu
OS- Zákonník práce
OS – zákon o službách
Školenie zapisovateľov obvodných volebných komisií
k voľbám NR
Povinné preškolenie všetkých odborne spôsobilých osôb na
verejné obstarávanie
Školenie výjazdových skupín CO ObÚ
OS – náklady, výnosy, rezervy, opravné položky, časové
rozlíšenie a problematika výsledku hosp. podľa novej metodiky
účtovníctva v org. VS
Školenie JIS HM EPSIS
Preškolenie k Nariadeniu MV SR č. 68/2010 O používaní
služobných cestných vozidiel
Konsolidovaná účtovná uzávierka za rok 2009 vo verejnej
správe
Zákon o priestupkoch – priestupkové konanie
Školenie CEZIR
Metodika riadenia systému verejných financií
OS – Nový zákon o štátnej službe – 400/2009 Z. z.
OS – ochrana osobných údajov – 428/2002 Z. z.
Odborné zhromaždenie zam. zabezpečujúcich ochranu
utajovaných skutočností
Práca s IS JÚŠ – prihlásenie, zadávanie, nahrávanie a kontrola
údajov
Školenie k voľbám do orgánov samospráv miest a obcí
Školenie k príprave a zabezpečeniu referenda
Školenie k IS FABA SOFT
Pracovné stretnutie k výkonu matričnej agendy
Pracovné stretnutie (PS) vedúcich odborov ŽP
Školenie k SODB
PS zamestnancov odborov COaKR na úseku Civilného
núdzového plánovania a HM
Odborná príprava jednotky CO obvodného úradu
PS zamestnancov obvodných úradov na úseku krízového
plánovania
Cyklická odborná príprava zamest. PRCHBO
PS vedúcich odborov všeobecnej vnútornej správy legislatívne
zmeny na úseku priestup. agendy
PS vedúcich odborov ŽP
PS vedúcich odborov COaKR
Metodický deň ku závierkovým prácam

12
1
2
1
1
1
1
1

Počet
zúčastnených
zamestnancov
18
1
2
1
1
1
5
2

1

1

1
1

4
1

1
1

2
1

2

1

1
1
1
1
1
1

4
3
2
1
2
1

1

1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
2
1
1
2
1

1
1

6
3

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

30

5. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM
ROKU
Organizačný odbor
a) úsek informatiky:
Úsek informatiky bol v roku 2010 súčasťou organizačného odboru v ktorom na základe
organizačného poriadku plnil prislúchajúce úlohy. Na úseku bol jeden zamestnanec v zaradení
odborný radca. Úsek zodpovedal spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákonov pri
prevádzke informačného systému verejnej správy v riadiacej pôsobnosti ministerstva.
• zabezpečoval prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí, uzla WAN siete
VSNET a servis počítačov obvodného úradu a pobočky štátneho archívu - počet
pracovných staníc úradu 65 ks a 5ks serverov, štátny archív vlastnil 1 server a 5 ks
počítačov, ako aj správu systému PSN. Zabezpečoval preberacie konania dodávok
informačných technológií v súlade s projektmi informačného systému verejnej správy,
ktoré sa týkajú obvodného úradu, a to na základe pokynov ministerstva - dodávka
komunikačných serverov a počítačov pre odbor živnostenského podnikania,
• zodpovedal spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákona č. 428/2002 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákona č. 618/2003 Z. z.
autorský zákon v znení neskorších predpisov v rámci informačného systému verejnej
správy, upravoval vnútorné predpisy, ktoré súvisia s bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou
informačného systému a to Bezpečnostný projekt úradu v súvislosťami so zmenami
zákonov, organizoval a vykonával kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie
všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov, ktoré sa týkajú
zvyšovania a udržiavania bezpečnosti informačného systému, v súvislosti s výkonom
bežných činnosti (servis, údržba, inštalácie...) v súvislosti s tým neboli zistené vážne
narušenia ochrany osobných údajov a informačných systémov, menšie narušenia boli
spôsobene zistením počítačových vírusov, čo bolo okamžite riešené bez následkov na
chránených dátach, v spolupráci s osobným úradom koordinoval vzdelávanie
zamestnancov – používateľov informačného systému verejnej správy zamerané na vyššiu
bezpečnostnú kultúru,
• vykonával funkciu bezpečnostného manažéra úradu, poskytoval odborné služby vo
veciach bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky informačného systému verejnej správy, presadzoval a koordinoval realizáciu opatrení v oblasti bezpečnosti informačného systému
verejnej správy,
• pripravoval technické podklady v spolupráci s ekonomickým odborom na uzatváraní
zmlúv na dodávku zariadení, prác a služieb v oblasti informačných a komunikačných
technológií v pôsobnosti obvodného úradu, a to zakúpenia antivírového programu NOD a
repasácii počítačov, spolupracoval s ekonomickým odborom pri tvorbe podkladov na
plánovanie finančných prostriedkov
• zabezpečoval výkon technického správcu aplikácií prevádzkovaných na obvodnom úrade
APV - 13 a štátnom archíve APV - 4,
• zúčastňoval sa na poradách organizovaných ministerstvom k problematike koordinácie
budovania a prevádzky informačného systému verejnej správy a zabezpečoval plnenie ich
záverov, operatívne, v spolupráci s ďalšími odbormi, riešil problémy súvisiace s
budovaním a prevádzkou informačného systému verejnej správy,
• vykonával funkciu redaktora internetovej stránky obvodného úradu,
• vykonával funkciu bezpečnostného manažéra úradu, poskytoval odborné služby vo
veciach bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky informačného systému
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V roku sa podarilo v závislosti od množstva finančných prostriedkov zrealizovať
všetky stanovené ciele, s dôrazom na kvalitu výkonu štátnej správy.
b) úsek správy registratúry
Úsek správy registratúry bol v roku 2010 súčasťou organizačného odboru, v ktorom na
základe organizačného poriadku plnil prislúchajúce úlohy. Na úseku boli dvaja zamestnanci,
v zaradení referent špecialista a samostatný referent.
• úsek registratúry zabezpečoval vyraďovanie registratúrnych záznamov tzv. predchodcov
úradu, ktorým uplynula lehota uloženia. Z celkového počtu 311,36 bm predchodcov úradu
sa podarilo vyradiť 106,43 bm, čo je oproti roku 2009 o 67,13 bm viac.
• odovzdával archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu (§ 22
zákona č. 395/2002 Z. z.)
• vykonával funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry –
správne evidovanie vo WinASU, zabezpečoval priraďovanie registratúrnych záznamov
k číslam spisu na odbore
• zabezpečoval metodicko-kontrolné usmerňovanie správy registratúry vykonávanej
organizačnými útvarmi úradu (dodržiavanie registratúrneho poriadku a plánu)
• zabezpečoval odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní a využívaní registratúry
• pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu
• zabezpečoval styk s poštovým úradom, preberanie a triedenie a odosielanie zásielok
• vyhotovoval zostavy k zaevidovaným záznamom na jednotlivé odbory
• zúčastňoval sa na poradách organizovaných Ministerstvom vnútra SR k problematike
správy registratúry, zabezpečoval plnenie ich záverov v spolupráci s ďalšími odbormi,
riešil problémy súvisiace s problematikou správy registratúry s jednotlivými odbormi
úradu
V roku 2010 sa podarilo zrealizovať všetky stanovené ciele správy registratúry.
c) na úseku vnútornej prevádzky:
• Zabezpečenie úloh v oblasti ochrany práce BOZP, školenia zamestnancov sa
zabezpečujú dodávateľským spôsobom, vykonávala sa kontrola a koordinácia .
• V oblasti ochrany pred požiarmi, vedenie a kontrola požiarnej dokumentácie sa
vykonáva a dopĺňa poverenou osobou, školenie požiarnych hliadok a vedúcich
zamestnancov sa zabezpečuje dodávateľským spôsobom, bolo vykonanie
protipožiarnej kontroly vykonanej podľa § 25 ods.1 písm. a) zákona Národnej rady
SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
• V oblasti autoprevádzky, kontrola technického stavu vozidiel, dodržiavanie
stanovených noriem spotreby viď príloha č.1 a 2, hospodárne nakladanie s PHM viď
príloha č.3 a technikou, rozdeľovanie a vedenie žiadaniek na prepravu osôb, kontrola
správneho vedenia dokumentácii pri mesačnej uzávierke PHM, vedenie evidencie
vozidiel v programe SAP a uzávierku PHM, zabezpečovanie oprav a
technických kontrol služobných motorových vozidiel, bola vykonaná kontrola
vládnym auditom a jeho zistené nedostatky boli odstránené následovne:
- u služobných motorových vozidiel boli vydané rozhodnutím prednostu
Obvodného úradu Trebišov nové prevádzkové normy spotreby podľa zákona
NR SR č. 595/2003 Z.z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov.
- Po vykazovaní nadspotreby u služobných vozidiel bolo vykonané
prelitrovanie osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa § 23
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•

•

•

•

zákona č. 142/2000Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
- Po prelitrovaní a udelení nových prevádzkových noriem bolo vydané nové
rozhodnutie o prevádzkových normách spotreby prednostom Obvodného
úradu
Trebišov.
- K nedostatkom vyplňovania žiadaniek na prepravu bolo vykonané školenie
pracovníkov odborov ohľadom vypisovania a evidencii žiadaniek. Vedenie
záznamov o prevádzke bolo vykonané školenie vodičov a vodičov referentov
podľa Nariadenia č. 68/2010 MV SR o používaní služobných cestných
vozidiel. Tieto opatrenia bolí vykonané v druhom štvrťroku kalendárneho
roka 2010.
V oblasti materiálno - technického vybavenia Obvodného úradu, zabezpečovať
opravy a údržbu prenajatých priestorov Obvodného úradu, ktoré sa vykonávali
priebežne podľa potreby.
Starostlivosť o nehnuteľný a hnuteľný majetok Obvodného úradu, kontrola
nehnuteľného a hnuteľného majetku v správe Obvodného úradu, jeho efektívne
a hospodárne využitie, kontrola prenajatých priestorov a pozemkov, plnenie
nájomných zmlúv, bolo vykonané pri inventúre za rok 2010 bez vážnych nedostatkov,
prebehla aj fyzická kontrola .
Nakladanie s majetkom štátu v správe obvodného úradu a zabezpečenie vzťahov
z trvalého užívania, na majetok štátu sú uzatvorené nájomne zmluvy, v roku 2010
bolo uzatvorených 14 nájomných zmlúv na prenájom pozemkov a 5 nájomných zmlúv
na prenájom administratívnych priestorov.
Zabezpečenie činnosti likvidačnej a vyraďovacej komisie, dňa 05. 11. 2010
likvidačná komisia na základe rozhodnutia prednostu obvodného úradu č. 2/2010
o neupotrebiteľnosti majetku štátu a jeho likvidácii, vykonala
likvidáciu
neupotrebiteľného majetku štátu v celkovej zostatkovej hodnote 8 028,21 €. Majetok
bol likvidovaný Technickými službami mesta Trebišov.

K 31.12.2010 bola prevedená inventarizácia majetku Obvodného úradu. Hodnota
prebytočného a neupotrebiteľného majetku podľa §3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z.
o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov k 31.12.2010:
Prebytočný majetok:
Neupotrebiteľný majetok:

40 979,49 €
9 020,27 €

Odbor živnostenského podnikania
Výkon štátnej správy na odbore živnostenského podnikania tunajšieho úradu bol v roku
2010 vykonávaný na dvoch úsekoch a to úseku živnostenskej registrácie a úseku
živnostenskej kontroly. Úlohy na odbore živnostenského podnikania boli plnené v súlade
s novou smernicou MV SR, ktorou sa určuje vnútorná organizácia obvodného úradu , ktorou
najzásadnejšou zmenou bola nová pracovná náplň odborov živnostenského podnikania
a priamymi i nepriamymi novelami živnostenského zákona ako aj uloženými úlohami
z Ministerstva vnútra SR, odboru živnostenského podnikania. Najdôležitejšie boli zmeny
právnych predpisov súvisiacich s prijatím zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom
trhu, ktorý významným spôsobom novelizoval živnostenský zákon. Od 1.6.2010 odbory
živnostenského podnikania obvodných úradov sú jednotnými kontaktnými miestami v zmysle
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čl. 6 smernice o službách na vnútornom trhu, nakoľko niektoré služby JKM, hlavne pre
fyzické osoby majú obligatórny charakter.
V tomto roku bolo najdôležitejšou úlohou na úseku živnostenskej registrácie zvládnuť
úlohy, týkajúce sa novely živnostenského zákona od 1.6.2010. Zrušili sa živnostenské listy
a koncesné listiny, ktoré nahradili osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Plusom bolo aj to,
že na jednom osvedčení je možné uviesť viac predmetov podnikania. Zmenilo sa rozdelenie
živností, koncesované boli preradené do viazaných živností a remeselné boli rozšírené
o činnosti strechár v skupine stavebníctvo a v skupine ostatných manikúra - pedikúra. Došlo
aj k zmene správnych poplatkov. Rozšírila sa pôsobnosť jednotných kontaktných miest.
Novela živnostenského zákona stanovila aj maximálnu dĺžku pozastavenia živnosti na 3 roky.
a)

Činnosť na úseku živnostenského registra
V rozhodujúcich ukazovateľoch došlo k nárastu podnikateľských subjektov oproti roku
2009 nasledovne. Celkový počet podnikateľských subjektov je 6385, čo oproti roku 2009
predstavuje nárast o 36 podnikateľských subjektov. Fyzických osôb je zaregistrovaných 4813,
čo predstavuje zníženie o 85 podnikateľov oproti roku 2009. Výrazne došlo k nárastu
právnických osôb, ktorých evidujeme v počte 1572 čo je o 121 právnických osôb viac ako
v predchádzajúcom roku. Od 1.1.2010 do 31.5.2010 bolo vydaných 2091 rozhodnutí t.j. živnostenských listov, koncesných listín, rozhodnutí o zrušení oprávnenia na vlastnú žiadosť,
rozhodnutí o zrušení oprávnenia z úradnej moci, rozhodnutí o zmene podmienok v koncesnej
listine, rozhodnutí o pozastavení prevádzkovania živnosti na žiadosť podnikateľa, rozhodnutí
o nevzniknutí živnostenského oprávnenia. Zánikov živnostenských oprávnení na základe
oznámenia podnikateľom bolo vydaných 724 čo je o 39 menej ako v roku 2009. Iných zmien,
vykonaných bez rozhodnutia bolo vykonaných 666 ( najčastejšie to boli zriadenia
prevádzkarní, zrušenia prevádzkarní, oznámenia zmien údajov uvedených v ohlásení živnosti
– zmeny bydliska, miesta podnikania fyzických osôb resp. sídla právnických osôb, zmeny
obchodného mena). Vydaných bolo 611 osvedčení o živnostenskom oprávnení, 332 oznámení
o pozastavení podnikateľskej činnosti, 1360 výpisov zo živnostenského registra.

K štatistickým ukazovateľom o činnosti na úseku živnostenskej registrácie patrí aj služba
jednotných kontaktných miest. Jednotné kontaktné miesto prijíma od fyzických osôb alebo
právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na
registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu, prihlásenia sa do systému
povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely
zdravotného poistenia a od 1.6.2010 aj pre obchodný register. Túto službu v roku 2010
využilo 2161 podnikateľských subjektov, z toho 1928 fyzických osôb, pre ktorých je táto
povinnosť od 1.6.2010 obligatórna a 233 právnických osôb. Celkový počet úkonov služby
JKM pre Daňové riaditeľstvo bol 2792, pre zdravotné poisťovne 1943 a 3 pre obchodný
register.
K legislatívnym zmenám na úseku živnostenského podnikania dochádza veľmi často, a to
vzhľadom na široký rozsah predmetov činnosti a s tým súvisiacich osobitných predpisov.
Z tohto dôvodu je potrebné vykonávať kontrolu spisovej dokumentácie podnikateľských
subjektov a zosúladiť ju s platným právnym stavom.
b)
Činnosť na úseku živnostenskej kontroly
V roku 2010 bolo na úseku živnostenskej kontroly vykonaných 267 kontrol. Kontroly boli
vykonávané na základe pripravovaných plánov kontrol podľa tematických zameraní určených
z Ministerstva vnútra SR, odboru živnostenského podnikania.

34

Prioritnou úlohou na úseku živnostenskej kontroly v mesiacoch január až jún bolo
vykonávanie kontrol podnikateľských subjektov, ktoré zabezpečujú odborné vykonávanie
činnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu podľa prílohy č. 1 živnostenského zákona –
skupina 113 stavebníctvo, kam patria tieto živnosti :
19. Murárstvo
20. Tesárstvo
21. Pokrývačstvo
22. Klampiarstvo
23. Izolatérstvo
24. Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
25. Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
26. Podlahárstvo
27. Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
28. Kachliarstvo
Na živnosť Murárstvo máme zaregistrovaných 30 podnikateľských subjektov, na
Tesárstvo 6, na Pokrývačstvo 2, na Klampiarstvo 8, na Izolatérstvo 5, na Vodoinštalatérstvo
a kúrenárstvo 13, na Inštaláciu a opravy chladiarenských zariadení 6, na Podlahárstvo 4, na
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení 14 a na Kachliarstvo
žiadny podnikateľský subjekt. Spolu bolo potrebné vykonať kontrolu u 88 podnikateľských
subjektov. Pri týchto kontrolách bolo najčastejšie zistené neuzatvorenie pracovnej zmluvy so
zodpovedným zástupcom , čím došlo k porušeniu § 11 ods. 1 živnostenského zákona a to v 4
prípadoch a v 4 prípadoch bolo zistené neoprávnené podnikanie, porušenie § 45 ods. 1
živnostenského zákona. V jednom prípade bolo zistené porušenie § 29 ods. 1 živnostenského
zákona v spojení s § 3a zákona č. 513/1991 Zb. ( Obchodného zákonníka ) a jedno porušenie
§ 49 ods. 1 živnostenského zákona. Za uvedené porušenia boli podnikateľským subjektom
vydané rozhodnutia o uložení pokuty.
Od mesiaca júl do novembra bola kontrolná činnosť zameraná na vykonávanie kontrol
u podnikateľských subjektov u ktorých nebola doposiaľ vykonaná kontrola. Spolu bolo
vykonaných 145 kontrol. Najčastejším porušením bol § 17 ods. 6 živnostenského zákona a to
v 44 prípadoch, kedy podnikateľské subjekty neoznámili živnostenskému úradu zrušenie
prevádzkarne v zákonom stanovenej lehote. V 13 prípadoch došlo k porušeniu § 17 ods. 5
živnostenského zákona, tým, že podnikatelia neoznámili zriadenie prevádzkarne najneskôr
v deň jej zriadenia živnostenskému úradu. K porušeniu § 29 ods. 1 živnostenského zákona
v súlade s § 52 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo u 24 podnikateľských subjektoch. Porušenie §
49 ods. 1 živnostenského zákona bolo zistené v 1 prípade. Za uvedené porušenia príslušných
právnych predpisov boli podnikateľským subjektom uložené rozhodnutia o pokute mimo
prípadov kedy došlo k preklúzii.
Za zistené porušenia ustanovení živnostenského zákona bolo za rok 2010 vydaných
52 rozhodnutí o uložení pokuty a 49 uložených pokút v blokovom konaní v celkovej výške 2
802,- €. Za uvedené obdobie nebolo voči vydaným rozhodnutiam podané odvolanie.
Kontrolnú činnosť na úseku živnostenskej kontroly vykonávali 2 kontrolóri,
ktorých práca je náročná jednak po stránke profesionálnej, taktiež technickej zdatnosti
v ovládaní programu CEZIR a v neposlednom rade aj po stránke emocionálnej a flexibilnej
pri vykonávaní kontrol u podnikateľských subjektov.
V roku 2010 bolo na odbor živnostenského podnikania doručených 5 podaní rôzneho
charakteru. V jednom prípade sa jednalo o nevystavenie faktúr a potvrdenia o zaplatení pri
vykonávaní montáže strešnej krytiny. Kontrolou bola zistená opodstatnenosť tohto podnetu
za čo bola podnikateľskému subjektu uložená poriadková pokuta a následne

35

vydané rozhodnutie o uložení pokuty. V ďalšom prípade bolo zistené na základe podnetu
z OO PZ SR v Kráľovskom Chlmci neoprávnené podnikanie podnikateľského subjektu, ktorý
uzatvoril zmluvu o dielo s obchodnou spoločnosťou bez toho, aby na túto činnosť vlastnil
živnostenské oprávnenie. V anonymnom podaní ohľadom podnikania bez živnosti bolo
zistené, že obchodná spoločnosť vykonáva predmetnú činnosť v súlade s vydaným
živnostenským oprávnením. Zistené bolo porušenie ustanovenia § 17 ods. 7 živnostenského
zákona a to tým, že obchodná spoločnosť neoznámila v zákonom stanovenej lehote priestor
súvisiaci s vykonávaním živností, za čo jej bola uložená sankcia. Podanie, ktoré sa týkalo
neoznámenia zrušenia prevádzkarne v zákonnej lehote živnostenskému úradu, bolo
kontrolórmi zistené za čo bola podnikateľskému subjektu uložená sankcia.
c)

Personálne zabezpečenie
Stav pracovníkov k 31.12.2010 na odbore živnostenského podnikania je šesť, v tomto
personálnom a funkčnom obsadení :

Vedúca odboru :
–––––––––––––
- hlavný radca v stálej štátnej službe , 8. platová trieda
Úsek živnostenského registra :
––––––––––––––––––––––––
- 2 odborní radcovia v stálej štátnej službe, 7.platová trieda
- 1 samostatný radca v dočasnej štátnej službe, 6. platová trieda
Úsek živnostenskej kontroly :
–––––––––––––––––––––––
- 1 odborný radca v stálej štátnej službe, 7. platová trieda
- 1 samostatný radca v stálej štátnej službe, 6. platová trieda
d)

Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie
Odbor živnostenského podnikania má z hľadiska priestorového zabezpečenia primerané
pracovné podmienky pre prijímanie a vybavovanie podnikateľských subjektov. Vybavení
sme vhodnou výpočtovou technikou, tlačiarňami a kopírovacím strojom, ktoré sú nevyhnutné pre denné plnenie pracovných povinností na odbore. Je žiadúce, aby sme boli vybavení
aj vhodnými archívnymi skriňami pre uloženie spisovej dokumentácie.
e)

Údaje o činnosti odboru živnostenského podnikania od 1.1.2010 do 31.12.2010

PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY s platným živnostenským
oprávnením
celkový počet podnikateľských subjektov k dňu spracovania
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)
počet FO SR, kt.vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet FO zahran., kt.vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet PO SR, kt.vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
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6 431
4 787
1 644
430
0
158

počet PO zahran., kt.vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet FO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet PO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet živ.oprávnení, ktoré vznikli v sledovanom období
počet živ.oprávnení, ktoré zanikli v sledovanom období

0
593
33
3 752
2 837

Úsek registrácie
ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci
rozh. o pozastavení oprávnenia z úradnej moci
rozhodnutie o prerušení konania
rozhodnutie o zastavení konania
rozhodnutie o nevzniknutí živ.oprávnenia (nad ohlásením)
Spolu -vydané rozhodnutia v sledovanom období

2
0
0
0
6
8

INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
oznámenie o pozastavení
zánik živ. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
zmena splynutím
zmena zlúčením
iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia
výpis zo živnostenského registra
Spolu - vykonané vybrané úkony v sledovanom období

611
332
724
0
0
666
1 360
3 693

SLUŽBY JKM vykonané v sledovanom období:
Počet subjektov, kt. využili službu JKM v sledovanom období
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)
Celkový počet úkonov služby JKM pre DR
Celkový počet úkonov služby JKM pre ZP
Celkový počet úkonov služby JKM pre OR

2 161
1 928
233
2 792
1 941
3

LUSTRÁCIE
Počet výpisov z registra trestov
Počet lustrácii v REGOB

526
1 062
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Úsek kontroly

ÚDAJE ZO VŠETKÝCH VYKONANÝCH
KONTROL
Počet vykonaných kontrolných akcií
Počet všetkých kontrolných akcií v sledovanom období
z toho v súčinnosti s iným kontrolným orgánom
Počet uložených pokút v blokovom konaní
Výška uložených pokút v blokovom konaní (v €)
Výška uložených pokút rozhodnutím vydaným v sledovanom období (v
€)
Spolu - výška uložených pokút v €

267
0
9
192
2 610
2 802

ROZHODNUTIA vydané v sledovanom
období:
rozhodnutie o uložení pokuty
autoremedúra
rozhodnutie o zastavení konania
Spolu - vydané rozhodnutia v sledovanom období

52
0
0
52

INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
predvolanie na prejednanie záznamu z kontroly
oznámenie o začatí správneho konania
výzva
dodatok k záznamu z kontroly
Spolu - iné úkony vykonané v sledovanom období

0
49
2
4
55

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia (odbor COaKR) plní úlohy civilnej
ochrany, podpory obrany štátu, zabezpečenia hospodárskej mobilizácie a zamestnanec odboru
zabezpečuje aj úlohy spojené s ochranou utajovaných skutočností na obvodnom úrade.
a) Civilná ochrana
Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a
majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na
znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov
mimoriadnych udalostí. Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom zákonom
chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych
udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Činnosť odboru COaKR v roku 2010
najviac ovplyvnili povodne v mesiacoch máj a jún, pri ktorých bola na území okresu
vyhlásená mimoriadna situácia. Odbor COaKR v čase krízových situácii vykonáva opatrenia
na ich riešenie, plní úlohy uložené krízovým štábom obvodného úradu, zabezpečuje činnosť
sekretariátu krízového štábu, koordinuje činnosť obcí a po ukončení krízovej situácie
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verifikuje náklady vynaložené na záchranné práce.
Krízový štáb Obvodného úradu Trebišov v priebehu povodní zasadal 29 krát.
a prednosta Obvodného úradu vydal 27 príkazov na vykonávanie záchranných
prác.V priebehu povodní v okrese Trebišov bolo na záchranné práce nasadených 3 200
fyzických osôb, približne 1 090 ks rozličnej techniky, bolo použité 1 200 t lomového
kameňa, 550 t piesku, 15 000 vriec a 70 BIG-BEG vakov. Refundáciu nákladov na záchranné
práce si prostredníctvom Obvodného úradu Trebišov uplatnilo 42 obcí v sume 270 099,93 €
na bežné výdavky a 1 995,47 € na kapitálové výdavky.
V čase mimo krízovej situácie odbor COaKR na úseku civilnej ochrany plní úlohy
ustanovené príslušnou legislatívou a to hlavne:
• spracováva Analýzu ohrozenia územia okresu z hľadiska možného vzniku
mimoriadnych udalostí, na základe ktorej navrhuje a pripravuje v Pláne ochrany
obyvateľstva možné postupy a scenáre pre prípad, že by predpokladané mimoriadne
udalosti nastali.
Ďalšie oblasti CO:
• Varovanie a vyrozumenie
Varovanie obyvateľstva na území okresu je zabezpečované 52 elektromotorickými
sirénami na miestne ovládanie. V priebehu roka sa zo strany odboru COaKR prijímali účinné
opatrenia k zabezpečeniu funkčnosti týchto zariadení, predovšetkým odstraňovaním zistených
nedostatkov pri pravidelných preskúšaniach siete sirén. V mesiaci marec – máj 2010 bol
v spolupráci so zástupcami Sekcie KMaCO MV SR vykonaný výber miest na osadenie
nových elektronických sirén s možnosťou aj hlasovej informácie vo vybraných mestách a
obciach okresu.
Na Obvodnom úrade Trebišov je zabezpečené prednostné spojenie pre 6 telefónnych
liniek a pre každú obec je zrealizované prednostné spojenie na 1 vyčlenenú telefónnu linku.
Realizáciu plánu vyrozumenia v mimopracovnej dobe zabezpečuje odbor COaKR
prostredníctvom jedného zamestnanca určeného do služobnej pohotovosti.
Protichemické, protibiologické a protiradiačné opatrenia
Na území obvodu je vybudovaná sieť stacionárnych staníc založená na hlásičoch
úrovne radiácie typu DC-4C-71 a DC-4D-82, ktoré v prípade potreby monitorujú radiačnú
situáciu v územnom obvode. Na obvodnom úrade zároveň prebieha kontinuálne meranie
úrovne radiácie radiačným monitorom RM-60 a každú stredu sa vykonáva kontrolné meranie
prístrojom DC-3E-83. Dvakrát ročne bolo vykonané i pravidelné meranie v určených
referenčných bodoch v okrese.
Pre potreby výjazdovej skupiny je na odbore k dispozícii analyzátor plynov Dräger Pac
III so sondami na identifikáciu amoniaku, chlóru, sírovodíka, kyanovodíka, fosgénu, oxidu
uhoľnatého, oxidu uhličitého a oxidov dusíka.
V roku 2010 bolo odobratých 16 vzoriek zeminy, ktoré boli následne zaslané do KCHL
Jasov na gamaspektrometrickú analýzu.
•

Individuálna ochrana
V súlade s Koncepciou individuálnej ochrany do roku 2010 bolo v územnom obvode
Trebišov v roku 2010 zintegrovaných 5 skladov materiálu CO. K 31.12.2010 bolo v obvode
funkčných 117 skladov materiálu civilnej ochrany, v ktorých sa nachádza 2 238 ks detských
vakov, 21 030 ks detských ochranných masiek a 51 143 ks ochranných masiek pre dospelých,
čo predstavuje zabezpečenie občanov prostriedkami individuálnej ochrany na 73 %. Pre
ostatných občanov sú k dispozícii ochranné rúška OR-1.
•
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Mzdy skladníkov CO na obecných úradoch sú refundované prostredníctvom odboru
COaKR.
Kolektívna ochrana
V územnom obvode Trebišov je 11 odolných úkrytov a 3 plynotesné úkryty vo
vlastníctve ŽSR. Kontroly ochranných stavieb sa vykonávajú za prítomnosti zamestnancov
odboru COaKR. Pre ukrytie obyvateľov miest a obcí sa počíta so spohotovením
jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne. Pri spracovávaní plánov ukrytia poskytujú
obciam zamestnanci odboru COaKR metodickú pomoc.
Na odbore COaKR je spracovaný Plán evakuácie v územnom obvode Trebišov pre
prípad narušenia vodnej stavby Domaša, Plán evakuácie pri mimoriadnej udalosti spojenej
s únikom nebezpečnej látky (chlór) v objekte úpravne vody Boťany a na základe novej
legislatívy ochrany pred povodňami spracoval odbor COaKR v mesiacoch september november 2010 Povodňový plán záchranných prác obvodu Trebišov. Odbor COaKR
schvaľuje Povodňové plány záchranných prác mestám a obciam okresu.
•

Príprava na civilnú ochranu
Aktivity odboru COaKR v oblasti prípravy a odborného vzdelávania na úseku civilnej
ochrany a krízového riadenia sú realizované formou odbornej prípravy primátorov miest
a starostov obcí a orgánov krízového riadenia obcí. V roku 2010 odbor COaKR vykonal
prípravu primátorov a starostov v mesiaci marec a v septembri bola vykonaná odborná
príprava predsedov KŠ obcí so zameraním na zhodnotenie činnosti obcí a ich krízových
štábov počas povodní.
V rámci prípravy na civilnú ochranu odbor COaKR každoročne organizuje obvodné kolo
Súťaže mladých záchranárov CO, víťazi ktorého postupujú na krajské kolo. V roku 2010 sa
obvodného kola zúčastnilo 11 družstiev zo základných škôl okresu a 1 družstvo z mesta
Sátoraljaújhely (Maďarsko). Odbor COaKR taktiež zabezpečuje súťažné družstvá z okresu
Trebišov pre podobnú súťaž, ktorú organizujú orgány krízového riadenia mesta
Sátoraljaújhely.
•

Posudzovanie stavieb
V rámci posudzovania územia, stavieb a vydávania záväzných stanovísk v územnom
plánovaní, územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní odbor COaKR vydal v roku 2010
spolu 33 stanovísk a riešil jedno odvolanie voči vydanému stanovisku.
•

Organizácia jednotiek CO pre potrebu územia
Z rozhodnutia prednostu obvodného úradu je v územnom obvode Trebišov vytvorených
15 jednotiek civilnej ochrany pre potrebu územia.
•

Kontrolná činnosť
V roku 2010 zamestnanci odboru COaKR vykonali 12 kontrol na úseku civilnej ochrany
na obecných úradoch, jednu kontrolu vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
a 25 kontrol skladov materiálu CO.
•

b)

Podpora obrany štátu a hospodárska mobilizácia
Odbor COaKR obvodného úradu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 319/2002 Z.z.
o obrane SR, k 31.12.2010 evidoval 10 požiadaviek od vojenských útvarov prostredníctvom
Územnej vojenskej správy Košice (ÚVS Košice) na poskytnutie vecných prostriedkov, 5
požiadaviek na poskytnutie ubytovania a žiadnu požiadavku na uloženie pracovnej
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povinnosti. V priebehu roku 2010 bola požiadavka na poskytnutie vecných prostriedkov zo
strany ÚVS Košice aktualizovaná 3 krát, požiadavka na poskytnutie ubytovania aktualizovaná
1 krát a požiadavka na uloženie pracovnej povinnosti aktualizovaná nebola. Na základe
požiadaviek ÚVS obvodný úrad spracováva na požadované vecné prostriedky, na pracovnú
povinnosť a povinnosť poskytnúť ubytovanie, rozhodnutia v elektronickej forme. Obvodný
úrad na tomto úseku ďalej eviduje zoznam fyzických osôb určených k zabezpečeniu
doručovania doporučených zásielok prostredníctvom obce a zoznam doručovacích okruhov.
Všetkých 82 obcí v územnom obvode Trebišov má doručovateľov určených a nahlásených.
Koordinačnú úlohu k obciam pri plnení úloh potrebných na obranu štátu obvodný úrad
realizuje prostredníctvom bezpečnostnej rady obvodu (BRO).
Odbor COaKR zabezpečuje úlohy sekretariátu BRO. V roku 2010 sa uskutočnili 3
rokovania BRO, na ktorých 16 miest a obcí predložilo správy o pripravenosti a bola
prerokovaná Informácia o požiarovosti v okrese a zásahovej činnosti OR HaZZ v roku 2009,
Informácia o bezpečnostnej situácii a vývoji kriminality v územnom obvode v roku 2009
a bola schválená Správa o bezpečnosti na území obvodu Trebišov v roku 2009. BRO v roku
2010 prijala 23 uznesení týkajúcich sa predložených správ.
Pri plnení úloh hospodárskej mobilizácie odbor COaKR obvodného úradu v roku 2010
spolupracoval s obcami, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou, Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou,
Košickým samosprávnym krajom a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
Odbor COaKR vedie prehľad o subjektoch hospodárskej mobilizácie v územnom
obvode a evidenciu vecných prostriedkov, výpisy z ktorej poskytuje mestám a obciam okresu.
V roku 2010 bol na obvodnom úrade zavedený nový program pre potrebu hospodárskej
mobilizácie JIS HM Epsis.
V oblasti núdzového zásobovania je na odbore COaKR spracovaný Plán opatrení na
zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov v čase krízovej situácie a Plán
núdzového zásobovania pitnou vodou.
Na obecných úradoch zamestnanci odboru COaKR vykonali v roku 2010 16 kontrol
na úseku obrany a hospodárskej mobilizácie.
c) Ochrana utajovaných skutočností
Na Obvodnom úrade Trebišov sú spracované a schválené interné predpisy na prácu
s utajovanými skutočnosťami v súlade s vyhlášku NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej
bezpečnosti. Pre potreby plnenia úloh krízových orgánov pracovalo na Obvodnom úrade
Trebišov k 31.12.2010 14 oprávnených preverených osôb pre stupeň utajenia „Vyhradené“
a 1 osoba s previerkou pre stupeň „Dôverné“.
d)

Finančné prostriedky na plnenie úloh CO a HM.
V roku 2010 na plnenie úloh CO, po úprave rozpočtu, boli pridelené finančné
prostriedky vo výške 15 653,94 € (v roku 2009: 22 073,00 € a v roku 2008: 740 tis. Sk)
z toho najväčšie čerpané položky boli:
9 016,80 € refundácia odmien skladníkov materiálu CO na obciach
1 441,24 € údržba a opravy sirén
988,65 € zakúpenie elektrocentrály pre jednotku CO pre potrebu územia
845,00 € zakúpenie ťažného zariadenia a prívesného vozíka k motorovému vozidlu
za účelom prevozu materiálu CO
768,20 € zakúpenie dataprojektora pre vykonávanie školení a odbornej prípravy
518,16 € stravovanie účastníkov odbornej prípravy jednotiek CO a súťaže mladých
záchranárov CO
334,43 € kalibrácia analyzátora plynov Dräger Pac III
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Na výdavky hospodárskej mobilizácie v roku 2010 bolo pridelených 400 € (v roku
2009 to bolo 1 493,00 € a v roku 2008: 70 tis. Sk)
Odbor všeobecnej vnútornej správy
a) úsek matrík:
Úlohy na úseku matrík sú zabezpečované Obvodným úradom Trebišov, odborom
všeobecnej vnútornej správy a 17-timi matričnými úradmi v okrese, ktoré metodicky
usmerňuje a kontroluje obvodný úrad v súlade s § 31 ods. 2 zák. NR SR č. 154/1994 Z.z.
o matrikách v znení neskorších predpisov.
V súlade s Organizačným poriadkom Obvodného úradu –a podľa § 9 zák. NR SR č.
300/1993 Z.z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov, odbor všeobecnej vnútornej
správy je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena
alebo priezviska. V roku 2010 bolo tunajšiemu odboru doručených na vybavenie 20 žiadostí
a bolo vydaných 20 rozhodnutí. Všetky žiadosti boli vybavené v prospech účastníka konania.
Každá z podaných žiadostí sa týkala zmeny priezviska. V desiatich prípadoch išlo o zmenu
priezviska u dospelých osôb a v desiatich prípadoch žiadali zmenu priezviska zákonní
zástupcovia pre svoje maloleté deti.
Na matričných úradoch v územnom obvode Obvodného úradu Trebišov ( MÚ
Trebišov, Boľ, Borša, Cejkov, Čerhov, Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec, Kuzmice,
Leles, Michaľany, Novosad, Parchovany, Sečovce, Somotor, Streda nad Bodrogom, Veľký
Horeš a Veľké Trakany) v súlade so zákonom o matrikách vykonáva najmenej raz ročne
kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín. V roku 2010 bolo vykonaných 17 kontrol a
odkontrolovaných 2805 zápisov v matričných knihách v súlade so zbierkou listín. Taktiež
Obvodný úrad metodicky usmerňuje matričné úrady vo svojom obvode buď v čase kontroly
alebo na základe doručených usmernení z MV SR – 4/2010.
Obvodný úrad - OVVS vedie zbierku listín a druhopisy matrík, do ktorých bolo
zaarchivovaných 978 dodatočných záznamov a zmien vykonaných matrikou. Zbierka listín za
rok 2009 bola skontrolovaná a zaarchivovaná s počtom 2773 listín.
K ďalšej činnosti patrí vydávanie súhlasu na zápisu alebo zmenu zápisu v matrike
podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu. V roku 2010 boli vydané 3 súhlasy.
Obvodný úrad – OVVS spolupracuje s matričnými úradmi pri obnove matričnej
knihy, zabezpečuje matričné knihy pre matričné úrady. Pre rok 2010 boli zabezpečené 3 nové
matričné knihy. Jedna kniha narodení pre Matričný úrad v Trebišove, 1 matričná kniha úmrtí
pre Matričný úrad v Parchovanoch a 1 kniha úmrtí pre matričný úrad v Strede nad Bodrogom
cestou tlačiarní MV SR. Odbor taktiež zabezpečuje dodanie štatistických tlačív pre všetky
matričné úrady cestou Štatistického úradu SR – pracovisko Trnava a distribúciu cestou
Obvodného úradu OVVS Trebišov.
Obvodný úrad - OVVS zabezpečuje prípravu a vykonanie skúšky matrikára a vydáva
osvedčenie o jej vykonaní podľa § 41 vyhl. MV SR č. 302/1994 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zák. NR SR o matrikách. V roku 2010 bola vykonaná jedna skúška
matrikára.
Obvodný úrad - OVVS v spolupráci s matričnými úradmi posudzuje správnosť alebo
platnosť dokladov predložených cudzincami na uzavretie manželstva v súlade s § 28 odst. 5
zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách a podáva informácie alebo stanoviská k dokladom
cudzieho štátu predloženým matričnému úradu.
29 spisov sa týkalo rôznych dožiadaní občanov a inštitúcií z úseku matrík.
Obvodný úrad – OVVS overuje úradné výpisy z matrík, verejné listiny vydané
orgánmi samosprávy, ktoré obsahujú údaje o osobnom stave pre použitie v cudzine, ak
medzinárodná zmluva neustanovuje inak - § 18 ods. 3 zák. č. 154/1994 Z.z. o matrikách.
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V roku 2010 bolo takto overených 126 verejných listín pre použitie v zahraničí vydaných
matričnými úradmi a obcami okresu. Z tohto počtu 117 listín bolo opatrených legalizačnou
doložkou Apostille, 9 listín bolo odstúpených na superlegalizáciu na MZV SR. Z uvedeného
počtu 117 bolo vydaných matričnými úradmi, 9 listín samosprávou.
Podľa zákona NR SR č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov okresnými
úradmi a obcami v znení neskorších predpisov Obvodný úrad - OVVS osvedčuje listiny
a podpisy na listinách a vykonáva štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou.
V roku 2010 vykonal 21 osvedčení – 13 osvedčení listín a 8 osvedčení podpisov. Pre všetky
obce okresu (82) boli zaslané v roku 2010 (4) usmernenia na tomto úseku. Dve z nich sa
týkali začatia používania nových osvedčovacích kníh listín dňom 01.07.2010.
MV SR každoročne uskutočňuje poradu na úseku matrík , následne Obvodný úradOVVS zabezpečuje odovzdanie informácií pre matričné úrady. Len vzájomnou spoluprácou
medzi MV SR, oddelením matrík a hlásenia pobytu, Obvodným úradom – OVVS
a matričnými úradmi a odovzdávaním skúseností, usmernení a dodržiavaním platných
právnych predpisov možno dosiahnuť spoľahlivé výsledky práce na úseku matrík.

b)

úsek štátnych symbolov:
Na základe poverenia prednostu obvodného úradu bol vykonaný dohľad nad
používaním štátnych symbolov a dodržiavaním zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych
symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov v 26 obciach
územného obvodu obvodného úradu Trebišov (§ 14a zákona NR SR č. 63/1993 Z. z.).

c)

úsek verejných zbierok:
Na úseku verejných zbierok sa rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej
výnos sa má použiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho časti (§ 5 ods. 1 písm.
a) zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach lotériách a iných podobných hrách
v znení neskorších prepisov. V roku 2010 bolo vydané 1 rozhodnutie o povolení konania
verejnej zbierky.
d)

úsek registrácií nadácií:
Na úseku sa zabezpečujú dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií a dočasné
úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka. V roku 2010
nebolo na úseku vydané žiadne rozhodnutie o výmaze nadácie z registra nadácií v likvidácii.
e)

úsek sčítania obyvateľov
Úsek sčítania obyvateľov v súčinnosti so Štatistickým úradom SR a obcami
v územnom obvode Trebišov zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie SODB v roku 2011
(§ 9 zákona 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov). Na uvedenom úseku prebiehali v roku 2010 hlavne
prípravné práce súvisiace s vyžiadaním podkladov k validácií základných sídelných jednotiek
a preverenie hraníc častí obcí. Ťažiskovým bude rok sčítania obyvateľov, domov a bytov
2011.
f)

úsek volieb a referenda
Na úseku volieb a referenda v roku 2010 bolo vykonané:
- organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
v obvode Trebišov (12. júna 2010) v súlade s § 14 ods. 2 písm. b), § 16 ods. 2, 3, a 4
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-

-

písm. b) a f), § 20 ods. 5, § 23 ods. 4, § 41 ods. 3, § 48 a 49, § 50 ods. 2, § 54 zákona
č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov)
organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí (27.
november 2010) v súlade s § 11a ods. 2 písm. b), § 13 ods. 2,3 a 4 písm. b) a e), § 20
ods. 1, § 46 ods. 4, § 52 ods. 3, § 53, § 57a zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
organizačno-technické zabezpečenie referenda (18. september 2010) (§ 13 ods. 3 až 6,
§ 23 ods. 5, § 26 ods. 2, § 27, § 29a zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe
vykonania referenda volebným orgánom a orgánom obcí

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 36/2010 Z. z.
vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 12.
júna 2010. Voľby obvode Trebišov prebiehali v súlade so zákonom NR SR č. 333/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov a v súlade s harmonogramom organizačno-technického
zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré vypracovalo Ministerstvo
vnútra SR a ktoré v roku 2010 vláda Slovenskej republiky schválila svojim uznesením číslo
148 z 28. februára 2010.
Obvodný úrad Trebišov na základe uvedených materiálov schválil vlastný
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky 2010.
Zo strany miest a obcí bolo vytvorených 126 volebných okrskov, v ktorých bolo
zapísaných 81 619 voličov. Prípravu a priebeh volieb zabezpečoval odbor všeobecnej
vnútornej správy v spolupráci so 13 člennou obvodnou volebnou komisiou.
Z úrovne obvodného úradu boli pre jednotlivé mestá a obce systematicky zasielané
metodické pokyny k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, metodické pokyny
k financovaniu, usmernenia, tlačivá a iný potrebný materiál. Dňa 12. apríla 2010 sa
uskutočnila pracovná porada starostov obcí a primátorov miest. Pracovná porada bola
zameraná na výklad ustanovení zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady
Slovenskej republiky, ktoré upravujú spôsob hlasovania voličov s trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky prostredníctvom pošty, na financovanie výdavkov spojených
s prípravou vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb a na ďalšie úlohy obcí a miest na
úseku prípravy volieb. Boli zabezpečené a prevedené školenia predsedov, podpredsedov a
zapisovateľov okrskových volebných komisií dňa 26. mája 2010 v Kráľovskom Chlmci a 27.
mája 2010 v Trebišove.
V súčinnosti so Slovak Telecom a.s. bolo zabezpečené telekomunikačné spojenie medzi
všetkými stupňami volebných komisií. Telefónny zoznam, vypracovaný obvodným úradom,
bol zaslaný všetkým mestám a obciam a každej volebnej komisii pre zabezpečenie
okamžitého kontaktu.
Výsledky volieb za okres spracoval odborný (sumarizačný) útvar obvodnej volebnej
komisie, ktorý tvorili pracovníci Krajského štatistického úradu v Košiciach.
Odbor všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu Trebišov, ktorý prípravu a priebeh
volieb zabezpečoval, všetky úlohy s tým súvisiace zabezpečil v súlade so schváleným
Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia.
•
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Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2010
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 225/2010 Z. z. vyhlásil
voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 27. novembra 2010.
Prebiehali v súlade so zákonom SNR č. 346/1990 Zb. a v súlade s harmonogramom
organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré spracovalo
Ministerstvo vnútra SR a ktoré v roku 2010 vláda Slovenskej republiky na svojom zasadaní
9. júna 2010 schválila uznesením č. 371/2010.
Obvodný úrad Trebišov vypracoval organizačno-technické zabezpečenie volieb do
orgánov samosprávy obcí 27. novembra 2010.
Zo strany miest a obcí bolo vytvorených 88 volebných obvodov, v ktorých sa volilo
spolu 78 starostov obcí, 4 primátori miest a 580 poslancov obecných a mestských
zastupiteľstiev. Pre úspešný priebeh volieb bolo vytvorených 126 okrskov, v ktorých bolo
zapísaných 82 530 voličov. Pre komunálne voľby bolo kreovaných 126 okrskových
volebných komisií a 82 miestnych volebných komisií. Prípravu a priebeh volieb zabezpečoval
odbor všeobecnej vnútornej správy v spolupráci so 5 člennou obvodnou volebnou komisiou.
Z úrovne obvodného úradu boli pre jednotlivé mestá a obce systematicky zasielané
metodické pokyny k voľbám do orgánov samosprávy obcí, metodické pokyny k financovaniu,
usmernenia, tlačivá a iný potrebný materiál. Boli zabezpečené a prevedené školenia všetkých
stupňov volebných komisií. Bolo zabezpečené telekomunikačné spojenie medzi všetkými
stupňami volebných komisií.
Výsledky volieb za obvod spracoval odborný (sumarizačný) útvar obvodnej volebnej
komisie, ktorý tvorili pracovníci Krajského štatistického úradu v Košiciach.
Odbor všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu Trebišov, ktorý prípravu a
priebeh volieb zabezpečoval, všetky úlohy s tým súvisiace zabezpečil v súlade so schváleným
Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia.
•

REFERENDUM 2010
Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 311/2010 Z. z., na základe petície
občanov prijatej 9. júna 2010 vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 18.
septembra 2010. Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 14. júla 2010
prerokovala
a
schválila
uznesením
č.
473/2010 organizačno-technické
zabezpečenie referenda v roku 2010. V obvode Trebišov bolo vytvorených 123 komisií pre
referendum. Počet oprávnených občanov na hlasovanie v referende bol 82 037. Percento
účasti oprávnených občanov v obvode Trebišov 17,90. Referendum konané 18. septembra
2010 bolo siedme referendum na Slovensku. Účasť bola 22,84 % a referendum bolo neplatné.
Odbor všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu Trebišov, ktorý prípravu a priebeh
volieb zabezpečoval, všetky úlohy s tým súvisiace zabezpečil v súlade so schváleným
Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia referenda.
Počet záznamov vo WinAsu za rok 2010 : 6 537.
•

g) úsek priestupkov:
Analýza úsekov s najvyšším výskytom priestupkov
V skladbe prejednávaných priestupkoch Obvodným úradom Trebišov v roku 2010
predstavovali najpočetnejšiu skupinu priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, a to
v počte 1 586.
Tento trend pretrváva už niekoľko rokov. Najčastejšími prípadmi boli, ako aj po minulé
roky, priestupky páchané medzi blízkymi osobami a manželmi v rozvodovom konaní. Najmä
v rozvrátených manželstvách, kde manželia aj po rozvode zostávajú bývať v spoločnej
•
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domácnosti, dochádza k rôznym formám hrubého správania, nadávkam, vyhrážkam ujmou na
zdraví, fyzickým napadnutiam a drobným ublíženiam na zdraví. Páchatelia konajú často pod
psychickým tlakom, frustráciou z nefungujúceho vzťahu a straty doterajšieho spôsobu života.
Čo je však najzarážajúcejším faktom v týchto prípadoch, je zneužívanie deti ako nástroja
pomsty, a to najmä zo strany rozvádzajúcich sa žien, ktoré rôznymi spôsobmi znemožňujú
manželovi styk s deťmi. Vyvrcholením sú potom slovné ako aj fyzické útoky zo strany
manžela, kde boli zaznamenané prípady, keď správny orgán obdržal v priebehu roka 2010 aj
20 priestupkových spisov týkajúcich sa práve takýchto priestupkov medzi rozvádzajúcim sa
manželským párom. Riešenie týchto sporov je veľmi problematické a uložené sankcie neplnia
svoj účel.
Významný vplyv na páchanie priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu mal aj v roku
2010 alkohol a jeho nadmerné požívanie, nakoľko veľká časť páchateľov, ktorí sa priestupku
dopustili prvýkrát v živote, konala práve pod jeho negatívnym vplyvom. Po vytriezvení
potom takíto páchatelia vo väčšine prípadov svoje konania aj oľutujú a uvádzajú, že nevedia
pochopiť pohnútky svojho správania sa, a to najmä vtedy, keď bezdôvodne slovne alebo aj
fyzicky zaútočili na človeka, s ktorým nemali žiadny konflikt. V týchto prípadoch už samotný
fakt, že sú stíhaní za priestupok je pre nich traumatizujúci, a preto aj uložené sankcie vo
veľkej miere splnia nielen represívny, ale aj preventívny účinok.
Druhú najpočetnejšiu skupinu priestupkov v roku 2010 predstavovali priestupky proti
majetku, a to v počte 395. V súvislosti s otvorením nových supermarketov v meste Trebišov
bol zaznamenaný častejší výskyt drobných krádeží práve v týchto obchodných reťazcoch.
Jednalo sa najmä o krádeže potravín, alkoholu a drogistického tovaru, pričom hodnota
odcudzených vecí vo viacerých prípadoch predstavovala čiastku iba niekoľkých eur.
Zarážajúcim faktom, ktorý pretrváva už niekoľko rokov je však skutočnosť, že na páchaní
majetkových priestupkov sa výraznou mierou podieľajú mladiství páchatelia. Kým napríklad
u skupiny priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu sa mladiství páchatelia podieľali iba
4,41 % u majetkových priestupkov je to až 13,92 %.
Najpodstatnejším faktorom, ktorý ovplyvňuje páchanie majetkových deliktov je vysoká miera
nezamestnanosti v okrese Trebišov a s ňou úzko spojený nedostatok finančných prostriedkov.
Páchatelia sa preto aj takýmto protiprávnym konaním, či už priamo formou drobných krádeží
alebo rôznymi podvodmi, snažia zabezpečiť finančné prostriedky na uspokojenie základných
životných potrieb.
Najvyšší nárast priestupkov v roku 2010 bol však v porovnaní s minulým rokom
zaznamenaný na úseku priestupkov proti verejnému poriadku, a to až o 58 %, pričom podiel
mladistvých páchateľov narástol až o 100 % oproti roku 2009. Jednalo sa najmä o prípady
neuposlúchnutia výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, vzbudenie verejného
pohoršenia a znečisťovanie verejného priestranstva.
Častejšie kontroly policajných hliadok na diskotékach, v baroch a reštauračných
zariadeniach, ktoré vo veľkej miere navštevuje práve mládež, viedli k nárastu počtu
priestupkov neuposlúchnutia výzvy príslušníkov polície, najmä odmietnutím preukázania
totožnosti. Mladí páchatelia často na takéto výzvy nereagovali, správali sa agresívne, pričom
v mnohých prípadoch museli byť voči nim zo strany príslušníkov polície použité aj
donucovacie prostriedky. Vo väčšine týchto prípadov zohrával rozhodujúcu úlohu alkohol
a jeho vplyv na konanie páchateľov.
Úroveň výkonu štátnej správy na priestupkovom úseku
Obvodný úrad Trebišov, odbor všeobecnej vnútornej správy v roku 2010 obdržal na
prejednanie 2 367 priestupkov. Z roku 2009 prešlo na vybavenie v sledovanom období 600
priestupkov, pričom 39 priestupkov bolo postúpených na vybavenie príslušným správnym
orgánom. Celkový počet priestupkov na spracovanie v roku 2010 bol teda 2 928. Z uvedeného
•
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počtu tunajší správny orgán v sledovanom období v 110 prípadoch vec odložil a 2 259
priestupkových vecí ukončil právoplatným rozhodnutím. Do nasledujúceho obdobia tak
prechádza na vybavenie 559 priestupkov.
V mesiaci december 2010 bolo tunajšiemu odboru doručených 155 priestupkových
oznámení, z ktorých 8 bolo do konca sledovaného obdobia vybavených a ostatné prechádzajú
na vybavenie do roku 2011.
Proti právoplatným rozhodnutiam bolo v sledovanom období podaných 34 odvolaní,
čo predstavuje iba 1,50% z celkového počtu právoplatne ukončených vecí. Z uvedeného
počtu odvolaní došlo v 9 prípadoch k ich späťvzatiu na tunajšom správnom orgáne. V 14
prípadoch bolo do konca sledovaného obdobia o odvolaniach rozhodnuté odvolacím orgánom,
pričom 8 odvolaniam odvolací orgán vyhovel a vec bola vrátená na nové prejednanie
a rozhodnutie a 6 odvolaní bolo zamietnutých a rozhodnutie tunajšieho správneho orgánu
bolo v celom rozsahu potvrdené.
Obvodný úrad Trebišov už dlhé obdobia patrí medzi okresy s najvyšším nápadom
priestupkov, a to nielen v rámci Košického kraja, ale aj v rámci celej Slovenskej republiky.
Tomuto faktu však nezodpovedá počet zamestnancov, ktorí zabezpečujú výkon priestupkovej
agendy. Zamestnanci prejednávajúci priestupky majú preto značne sťaženú úlohu pri
zabezpečovaní kvalitného výkonu štátnej správy, no napriek tomu sú priestupky prejednávané
v zákonom stanovenej 30 dňovej lehote a zložitejšie v 60 dňovej lehote. Prieťahy v konaní sú
spôsobené najmä v dôsledku značnej migrácie páchateľov a obmedzených možnosti na
zistenie ich súčasného pobytu, pričom v mnohých prípadoch ani najbližší rodinní príslušníci
nemajú vedomosť o tom, kde sa ich blízky zdržiava. Problematické je aj zabezpečenie účasti
svedkov na ústnych pojednávaniach a v konečnom dôsledku ich neochota svedčiť z obavy
o možnú pomstu zo strany účastníkov konania. Neúčasťami na ústnych pojednávaniach, či už
účastníkov konania alebo svedkov a nutnosťou ich opakovaných predvolaní, resp. zisťovaní
ich súčasného pobytu tak najčastejšie dochádza k prieťahom v konaniach. Zákonná lehota 30,
resp. 60 dní na rozhodnutie v priestupkových veciach je už v súčasnej dobe nedostatočná
a nezodpovedá potrebám a zložitosti priestupkového konania. Riešenie vidíme v právnej
úprave, ktorá by vychádzala z reálnych
poznatkov a možností správnych orgánov
prejednávajúcich priestupky.
Skladba uložených sankcií
V skladbe uložených sankcií prevažovali v roku 2010 pokuty, a to v celkovom počte
1 255 pokút, z toho 892 pokút uložených právoplatným rozhodnutím o priestupku a 363 pokút
uložených v rozkaznom konaní, kde celková čiastka uložených pokút predstavovala sumu 23
358,- €.
Pokarhanie, ako forma sankcie bola uplatnená v 296 prípadoch a v 3 prípadoch
správny orgán ukončil vec prejednaním bez uloženia sankcie.
V 678 prípadoch ukončil tunajší správny orgán priestupok zastavením konania, a to
najmä podľa § 76 ods. 1 písm. c/ priestupkového zákona, t. j z dôvodu, že spáchanie skutku
o ktorom sa koná nebolo obvinenému z priestupku preukázané. V 27 prípadoch bolo
ukončené konanie vo veci ublíženia na cti zmierom.
•

Uplatnenie rozkazného konania
Rozkazné konanie, ako skrátená forma prejednávania priestupkov bola v roku 2010
uplatnená v 363 prípadoch, čo je oproti roku 2009 nárast viac ako o 46 %. Najviac rozkazov,
a to v počte 160 bolo vydaných pri priestupkoch proti občianskemu spolunažívaniu, proti
verejnému poriadku v počte 136 a proti majetku v počte 50. Tento značný nárast v počte
vydaných rozkazov úzko súvisí so zlepšením spolupráce s jednotlivými obvodnými
oddeleniami polície v súvislosti so spracovaním objasňovacích spisov. Vo väčšine prípadov
•
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už objasňovanie spisu obsahujú podpísané vyjadrenia páchateľov k skutkom, zo spáchania
ktorých sú obvinení, takže v prípade splnenia zákonných podmienok je možné vo väčšej
miere aplikovať inštitút rozkazného konania.
Návrhové delikty
V roku 2010 prejednal tunajší správny orgán 65 návrhových deliktov, a to priestupkov
proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. a/ priestupkového zákona, t. j
urážky na cti. V 27 prípadoch boli priestupky urážky na cti ukončené zmierom. Najčastejšie
boli zo strany navrhovateľov podané návrhy v prípadoch, kedy im páchatelia na verejnosti
vynadali hrubými, vulgárnymi výrazmi.
•

Aplikácia elektronického posystému WPOLDAT
V sledovanom období bolo do systému WPOLDAT zavedených 155 priestupcov, ktorí
boli právoplatne postihnutí za spáchanie majetkového priestupku formou krádeže.
Zmeny, ktoré boli zapracované do programu MAKOP v súvislosti s prepojením do
systému WPOLDAT fakticky odbremenili zamestnancov od zdĺhavej a zbytočne zaťažujúcej
práci pri zavádzaní priestupcov, nahrávaní diskiet a ich doručovania na príslušné obvodné
oddelenie PZ. Terajší postup považujeme preto za značný prínos pre urýchlenie a skvalitnenie
práce.
•

Žiadosti o predĺženie lehôt
Tunajší správny orgán sa aj v roku 2010 snažil v maximálne možnej miere prejednať
a rozhodnúť priestupky v lehote 30 dní a v zložitejších prípadoch v lehote do 60 dní. V roku
2010 požiadal tunajší odbor nadriadený orgán iba v 9 prípadoch o predĺženie lehoty na
vybavenie veci nad 60 dní. Jednalo sa tak, ako aj po minulé roky najmä o prípady, kde nebolo
možné konanie ukončiť z dôvodu, že bolo potrebné vykonať ďalšie úkony v rámci
dokazovania, vypočuť svedkov, vypočuť obvinených vo väzbe, ako aj zabezpečiť vypočutie
prostredníctvom dožiadaného správneho orgánu.
•

Zhodnotenie stavu na sledovanom úseku
V roku 2010 splnil tunajší správny orgán svoje poslanie pri realizácii výkonu štátnej
správy na úseku priestupkov. Negatívnym faktorom, ktorý dlhodobo ovplyvňuje výkon štátnej
správy na tomto úseku je skutočnosť, že na vysoký počet priestupkov, ktoré každoročne
prejedná Obvodný úrad Trebišov, má tunajší správny orgán v porovnaní s niektorými menej
vyťaženými úradmi v rámci Slovenskej republiky nedostatočný počet zamestnancov
prejednávajúcich priestupky. V roku 2010 bolo zrušené stále pracovisko v Sečovciach, ktoré
bolo už od roku 2008 nefunkčné z dôvodu nedostatočného počtu zamestnancov. Činnosť
celého stáleho pracoviska v Kráľovskom Chlmci zabezpečovala aj v roku 2010 iba 1
zamestnankyňa, čo je vzhľadom na počet priestupkov absolútne nepostačujúce. Na tieto
skutočnosti opakovane poukazujeme a žiadame o navýšenie počtu zamestnancov, napriek
tomu je doposiaľ značne poddimenzovaný stav na úseku priestupkov.
•
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Odbor ekonomický
a)
na úseku rozpočtu a účtovníctva
• Odbor ekonomický zabezpečil v roku rozpísanie schváleného rozpočtu príjmov
a výdavkov na rok 2010 v systéme SAP aj v systéme štátnej pokladnice, zabezpečil
rozpísanie 30 rozpočtových opatrení v priebehu roku 2010.
• V roku 2010 zabezpečil odbor ekonomický vedenie účtovníctva v systéme SAP a úhrady
prostredníctvom SAP a štátnej pokladnice, v nadväznosti na to sledovanie príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu.
• Odbor ekonomický zabezpečil poskytnutie dotácií na prenesený výkon štátnej správy na
úseku matričnej činnosti pre 17 obcí a na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanom
( REGOB) pre 82 obcí.
• Odbor ekonomický poskytol 82 obciam finančné prostriedky na prípravu a vykonanie
volieb a Referenda a zabezpečil ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom,
• Zostavil účtovné a finančné výkazy hospodárenia v rámci štvrťročných účtovných
závierok a čerpania rozpočtu,
• Odbor ekonomický dodržal všetky úsporné opatrenia vo výdavkovej časti štátneho
rozpočtu a v zmysle opatrení Ministerstva vnútra SR a Ministerstva financií SR.
• Odbor ekonomický zabezpečil všetky úlohy v súvislosti so spracovaním podkladov za
Obvodný úrad Trebišov pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009.
Pri svojej činnosti dôsledne dodržiaval platnú legislatívu a aktualizované interné smernice:
Smernica o spôsobe vedenia účtovníctva, Smernica o poskytovaní cestovných náhrad pri
tuzemských a zahraničných pracovných cestách, Smernica o obehu účtovných dokladov na
Obvodnom úrade Trebišov, Smernica o finančne kontrole a finančnom riadení na Obvodnom
úrade Trebišov.
b)

na úseku vnútornej prevádzky

stravovanie zamestnancov
Odbor ekonomický pravidelne zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom
stravných lístkov, dodávateľ je vybraný súťažou vo verejnom obstarávaní ako zákazka
s nízkou hodnotou.
•

Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia úradu
V roku 2010 pri obstarávaní tovarov bol uskutočnený spôsob skladového obstarávania
na sklad ( spôsob A), ktorý sa ukončil k 31.12.2010 z dôvodu znižovania stavu pracovných
síl a prešlo sa na bezskladové obstarávanie ( spôsob B) od 1.1.2011.
Pri obstarávaní tovarov a služieb obvodný úrad dodržal všetky nariadené a doporučené
úsporné opatrenia, neobstaral žiaden kancelársky nábytok ani výpočtovú techniku. Vo
verejnej súťaži bol obstaraný dataprojektor a prívesný vozík pre odbor CO a KR
z prostriedkov CO na to určených ( zákazka s nízkou hodnotou).
Nakoľko rozpočet vo výdavkovej časti bol nedostatočný, prednostne sa zabezpečovali
a uhrádzali tovary a služby nevyhnutné pre chod úradu ( nájomné, energie, PHM, poštovné,
telefóny, kancelársky materiál, stravné lístky). Podrobnejšia analýza je v časti 3.
ROZPOČET ORGANIZÁCIE. Celkovo treba konštatovať, že výdavky na tovary a služby
pre rok 2010 boli podhodnotené, čo sa prejavilo aj v neuhradených záväzkoch z obchodného
styku k 31.12.2010 vo výške 17 737,01 €.
•
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•

Zabezpečenie investičnej výstavky
V roku 2010 Obvodný úrad nezabezpečoval žiadnu investičnú výstavbu.

Inventarizácia a evidencia majetku
Odbor ekonomický evidoval k 31.12.2010 majetok vyčíslený v obstarávacích cenách
v hodnote 1.287.648,37 €, stav zásob na sklade k 31.12.2010 mal nulovú hodnotu ( prechod
na bezskladové obstarávanie). Inventarizácia prebehla v súlade s v súlade s Nariadením
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.73 / 2010 zo dňa 4. júna 2010 o postupe pri
vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a internou Smernicou o postupe pri vykonávaní
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov a Štatútom Inventarizačnej
komisie Obvodného úradu Trebišov.
K 31.12.2010 bol stav prebytočného majetku 40 979,49 € a neupotrebiteľného majetku
9 020,27 €.
•

Správa majetku štátu
Odbor ekonomický zabezpečoval správu majetku štátu v spolupráci s odborom
organizačným, zabezpečoval predovšetkým vzťahy z trvalého užívania – platenie daní
z pozemkov, vyberanie nájomného za prenájom pozemkov a priestorov v budove
REALSTAV sro Trebišov.
•

•
Voľby a Referendum
V roku 2010 Odbor ekonomický plnil úlohy v oblasti metodického usmernenia a
financovania volieb a Referenda ako preneseného výkonu štátnej správy so zabezpečením
zúčtovania preddavkov pre obce. Podrobné informácie o poskytnutých a zúčtovaných
finančných prostriedkoch na voľby do samosprávnych obcí, volieb do Národnej rady a o
Referende sú podrobnejšie analyzované v časti 3. ROZPOČET ORGANIZÁCIE

Verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb
Obvodný úrad zabezpečoval v roku 2010 verejné obstarávanie v zmysle
vypracovaného plánu verejného obstarávania pre rok 2010, v zmysle Smernice o postupoch
zadávania zákazky na dodanie tovaru, zákazky na poskytnutie služieb, zákazky na
uskutočnenie stavebných prác, koncesiu a súťaž návrhov na Obvodnom úrade Trebišov
a platnej legislatívy. Verejné obstarávanie zabezpečuje odborne spôsobilá osoba na verejné
obstarávanie ( Preukaz o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní). V roku 2010 bolo použitých 13 postupov verejného obstarávania ako zákazky
s nízkou hodnotou. Obvodný úrad prednostne pri obstarávaní tovarov a služieb využíva
rámcové zmluvy uzatvorené Ministerstvom vnútra SR.
•
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Ročný výkaz o použitých postupoch verejného obstarávania v roku 2010
P.č.

Názov zákazky

Zákazky s nízkou hodnotou
1.
Stravné lístky 2010
2.
Oprava sirén v roku 2010
3.
Prívesný vozík pre odbor
COaKR
4.
Zakúpenie podpory pre 58
licencií antivírusového
programu -na obdobie 2.rokov
5.
Repasácia pracovných stanícvoľby do NR SR 2010

6.
7.
8.
9.

Repasácia PC staníc-voľby do
NR SR 2010
Benzínová rámová
elektrocentrála
Zimné pneumatiky na SMV
Hyundai Sonata
Originálne tonerové náplne do
tlačiarní a kopírovacích strojov

10.

Stravovanie a občerstvenie –
súťaž mladých záchranárov CO
2010
11.
Chemické čistenie prikrývok
(diek)
12. DLP projektor pre odbor
COaKR
13. Stravné lístky od 1.1.-31.3.2011
s možnosťou skrátenia
rsp.predĺženia zmluvy do doby
uzatvorenia rámcovej zmluvy
medzi MV SR a víťazným
uchádzačom predmetu zákazky
(cca max do 30.6.2010)
Podprahové zákazky
1.
Podlimitné zákazky
1.
Nadlimitné zákazky
1.

Dátum realizácie
zákazky

Hodnota
zákazky
EUR

Číslo
registratúrneho
záznamu

26.1.2010
1.2.2010
1.2.2010

29 205,00
1 441,24
750,00

A2010/05050
A2010/05337
A2010/05352

12.3.2010

1 104,32

A2010/05919

Zrušená z dôvodu
nepredloženia cenových
ponúk
Zápis-16.4.2010
19.5.2010
646,10

A2010/06330

A2010/06692

23.8.2010

830,80

A2010/08789

27.8.2010

266,50

A2010/09146

Nerealizovaná,z dôvodu
usmernenia MV SR zo
dňa
16.9.2010(uzatvorenie
dodatku č.3 k RD SE90-63/OVO-2007)
Zápis-14.9.2010
9.9.2010

1 140,00

A2010/09310

327,60

A2010/09385

7.10.2010

450,00

A2010/09722

9.11.2010

768,20

A2010/10409

29.12.2010

8 910,00

A2010/11332

rsp.
s možnosťou
predĺženia
zmluvy max
17 820,00

.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Povinné zmluvné poistenie
Obvodný úrad Trebišov, odbor ekonomický prijal v decembri roku 2009 od
Slovenskej kancelárie poisťovateľov v Bratislave na CD nosiči zoznam nepoistených
vozidiel - 6310 prípadov. Za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010 bolo na ekonomickom
odbore na úseku povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla riešených 293 prípadov neuzatvorenia povinného
zmluvného poistenia. V 88 prípadoch bolo vydané právoplatné rozhodnutie o zastavení
správneho konania, 10 prípadov bolo odstúpených, v 13 prípadoch nebolo vydané
rozhodnutie, v 10 prípadoch bolo vydané rozhodnutie a v 172 prípadoch bolo vydané
právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty v celkovej čiastke 13 763,8 €. Z právoplatných
rozhodnutí o uložení pokuty bolo uhradených 128 prípadov v čiastke 7245,80 € a 44
prípadov v čiastke 6 518,00€ je riešených výkonom rozhodnutia.
Za sledované obdobie bolo podaných 7 odvolaní , o ktorých bolo rozhodnuté odvolacím
orgánom. Odvolací orgán v 4 prípadoch potvrdil rozhodnutie tunajšieho správneho orgánu,
v 3 prípadoch odvolaniam vyhovel.
•

Výkon právoplatných rozhodnutí
Na úseku vymáhania pokút z právoplatných rozhodnutí odboru živnostenského
podnikania a z právoplatných rozhodnutí uložených za nezaplatenie povinného
zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla bolo k 31.12.2010 spolu 213 prípadov dobrovoľne nezaplatených právoplatných
rozhodnutí, z toho na výkon rozhodnutia je u súdneho exekútora spolu 19 právoplatných
dobrovoľne nezaplatených rozhodnutí.
Výkon rozhodnutia je uskutočňovaný prikázaním pohľadávky z účtu v banke,
prikázaním na vykonanie zrážok zo mzdy a prikázaním na vykonanie zrážok z dôchodku.
V sledovanom období bol v 30 prípadoch daný príkaz na odpis pohľadávky z účtu, v 5
prípadoch bol daný príkaz na zrážku zo mzdy a v 7 prípadoch bol daný príkaz na zrážku
z dôchodku.
Za rok 2010 bolo na základe výkonu rozhodnutia uhradených 23 pokút v celkovej
čiastke 2443,24 € a čiastočne bolo uhradených 19 pokút v čiastke 1004,64 €.
V roku 2010 odbor všeobecnej vnútornej správy celkovo postúpil k vymáhaniu
odboru ekonomickému 879 prípadov
právoplatných a vykonateľných rozhodnutí
v priestupkových veciach . K všetkým postúpeným rozhodnutiam boli vydané oznámenia
o začatí výkonu rozhodnutia, v prílohe ktorých boli doručované do vlastných rúk aj poštové
poukážky k úhrade trov konania pre náš obvodný úrad a pokút pre obecné a mestské úrady.
Na základe doručených oznámení o začatí výkonu rozhodnutia boli uhradené v roku 2010
trovy konania v celkovej výške 934,90 €.
Výkon rozhodnutí realizujeme formou šetrenia jednotlivých priestupcov cez Sociálnu
poisťovňu Trebišov a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov. Výsledkom šetrení je
oznámenie, že priestupcovia vo väčšine prípadoch sú nezamestnaní, poberatelia dávok
v hmotnej núdzi. Na základe šetrení bolo v roku 2010 vydaných 70 príkazov na zrážku.
V roku 2010 boli na základe vydaných príkazov zaplatené trovy konania vo výške 158,06.
V niektorých prípadoch boli zrealizované iba čiastočné úhrady vzhľadom na výšku
mesačného príjmu, alebo žiadne z dôvodu konštatovania Sociálnej poisťovne Bratislava, že
suma dôchodku povinného nie je vyššia ako suma, ktorú nie je možné z dôchodku zraziť,
alebo naše zrážky budú zrealizované až po zrážke pohľadávok so skorším dátumom.
Záverom je potrebné konštatovať, že nízka vymožiteľnosť pohľadávok na úseku
priestupkov je nielen z dôvodu, že priestupcovia pochádzajú zo sociálne slabších pomerov,
ale aj z dôvodu, že súčinnosť medzi jednotlivými orgánmi verejnej správy nie je v mnohých
prípadoch plynulá, alebo je zdĺhavá.
•
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c)

Kontrolná činnosť
Odbor ekonomický vykonával predbežnú a priebežnú kontrolnú činnosť v zmysle
plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2010, v zmysle dodržiavania platnej legislatívy
a interných aktualizovaných smerníc.
V dňoch 21.1. až 2.3.2010 bol vykonaný vládny audit Správou finančnej kontroly
Košice za obdobie rokov 2007 až 2009 na Obvodnom úrade Trebišov. Výsledkom auditu boli
4 nedostatky a odporúčania, na základe ktorých boli prijaté Opatrenia k odstráneniu
nedostatkov v cestovných príkazoch a vyúčtovaní cestovných náhrad ( 30.6.2010).
Na základe uvedených opatrení boli následne vykonané v roku 2010 zamestnancami
odboru ekonomického 3 kontroly cestovných príkazov a vyúčtovania cestovných náhrad za
obdobie január až jún 2010 na základe plánu kontrol odboru ekonomického na 2.polrok 2010.
Tieto kontroly boli zamerané na úplnosť účtovných dokladov, dodržanie termínu predbežnej
finančnej kontroly a dodržiavanie ostatných právnych predpisov.
Na základe plánu kontrol za 1.polrok 2010 odbor ekonomický vykonal 6 kontrol. Na
základe plánu kontrol za 2.polrok 2010 odbor ekonomický vykonal 8 kontrol, z čoho boli 3
kontroly už hore uvedených cestovných príkazov.
V rámci kontrolnej činnosti odbor ekonomický postupne kontroluje účtovnú
evidenciu, každá kontrola má stanovený predmet kontroly, cieľ, kontrolované obdobie,
termín ( mesiac a rok). Z každej prevedenej kontroly je vyhotovený záznam o výsledku
kontroly. Žiadne závažné nedostatky zistené neboli.

Osobný úrad
a)

Ciele a prehľad ich plnenia v roku 2010
Osobný úrad plní úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu
službu podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom
záujme podľa zákona č.552/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov: zabezpečuje úlohy
spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov v služobnom úrade a
pracovnoprávnych vzťahov, okrem zabezpečenia úloh osobného úradu vymenovaných
v bode 2.5. (pod písmenom F) osobný úrad od októbra roku 2010 plnil mimoriadnu úlohu –
návrh na zníženie počtu funkčných miest zamestnancov a kvantifikáciu finančných
prostriedkov s tým spojených, ktorá vyplynula z úlohy č.3.1. ministra vnútra Slovenskej republiky – navrhnúť zníženie počtu štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme. Z tejto úlohy následne vyplynuli povinnosti voči zamestnancom, ktorých
pracovné miesta boli zrušené, jednalo sa o 3 miesta v štátnej službe a 2 miesta vo verejnom
záujme.
Na zabezpečenie jednotného postupu pri plnení úloh vyplývajúcich z rozhodnutia
ministra vnútra Slovenskej republiky, MV SR vypracovalo Metodické usmernenie na
realizáciu zníženia počtu zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a
Metodické usmernenie na realizáciu zníženia počtu zamestnancov v štátnozamestnaneckom
pomere podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Pri realizácii znižovania stavov štátnych
zamestnancov bolo potrebné dodržiavať ustanovenia zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj príslušné
ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov,
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kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov pri výkone prác vo verenej službe na
rok 2010 a kolektívnej zmluvy pre zamestnancom v štátnej službe na rok 2010.
b)

Hodnotenie a analýza vývoja v roku 2010
Postavenie a pôsobnosť obvodných úradov určuje zákon NR SR č. 515/2003 Z.z
o krajských a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Od vzniku obvodného úradu, t.j. od 1.10.2007, kedy prešli práva a povinnosti
zamestnancov krajského úradu na obvodný úrad, chýbajú v schválenom rozpočte opakovane
každý rok finančné prostriedky na mzdy, platy ako aj na odvody do poisťovní, rozpočet
nepokrýva ani tabuľkové platy zamestnancov.
I napriek opakovaným žiadostiam o prehodnotenie stavu zamestnancov a ich
platových nárokov a predkladaniu analýz o počte vydaných rozhodnutí pri výkone štátnej
správy ako aj ostatných právnych aktov a písomností v porovnaní s ostatnými obvodnými
úradmi v rámci Slovenskej republiky, táto situácia pretrváva naďalej. Navyše, ako uvádzame
vyššie došlo k zníženiu počtu zamestnancov obvodného úradu.
Rozpočtovými opatreniami v rámci upraveného rozpočtu v priebehu roka a hlavne
v mesiaci december bol deficit chýbajúcich finančných prostriedkov pre obvodný úrad
pridelený do výšky skutočne vyplatených mzdových prostriedkov ako aj finančných
prostriedkov na odvody do poisťovní.

c)

Plánovaný - schválený počet zamestnancov na rok 2010
Určený personálnym rozkazom PR MV 501/2009 s účinnosťou od 1.1.2010 je v
štátnej službe 36 zamestnancov a vo verejnom záujme 9 zamestnancov, t.j. spolu 45
zamestnancov.
Za I. až III. štvrťrok 2010 sme mali všetky miesta obsadené. V priebehu IV. štvrťroka 2010
došlo k zníženiu o 1 štátnozamestnanecké miesto. Stav zamestnancov k 31.12.2010 bol 44
zamestnancov, z toho v štátnej službe 35 a vo verejnom záujme 9 zamestnancov. Ďalším 4om zamestnancom plynuli výpovedné doby.

Priemerný mesačný plat zamestnancov za úrad spolu bol 752,80 €.
Zamestnanci v štátnej službe dosiahli priemerný mesačný plat za rok 2010 788,93 €
a zamestnanci vykonávajúci činnosti vo verejnom záujme 608,29 €.
d)

6. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Organizačný odbor
Hlavnou skupinou užívateľov výstupov úseku informatiky odboru organizačného sú
vo vnútri organizácie predovšetkým zamestnanci, pre ktorých zabezpečuje informatik
funkčnosť softvérov a sietí, ale aj prevádzkyschopnosť prostriedkov výpočtovej techniky
(menšie opravy, údržba, odborná pomoc) pri výkonoch činnosti v štátnej a verejnej službe.
Významnú skupinu užívateľov výstupov tvorí verejnosť predovšetkým
prostredníctvom internetovej stránky úradu a vyžiadaných výstupov na základe zákonov a
iných požiadaviek.
Informatik zabezpečuje pre odbor ekonomický archiváciu dát z účtovníctva a účtovných
závierok. Významným užívateľom výstupov úseku informatiky je aj štátny archív. Hlavnou
skupinou užívateľov výstupov úseku správy registratúry vo vnútri organizácie sú
zamestnanci, ale aj nadriadené orgány.
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Verejnosť využíva výstupy správy registratúry ( výpisy, odpisy, kópie, výpožičky) pre osobnú
potrebu občanov, ale výstupy slúžia aj organizáciám pre účely odbornej spolupráce
(informácie pre súdy, políciu, prokuratúru, štátnu správu, kataster a podobne...).
Hlavnou skupinou užívateľov výstupov úseku organizačného sú zamestnanci
(bezpečnosť práce a ochrana pred požiarmi, školenia BOZP, služby autoprevádzky), ale aj
verejnosť(podávanie informácií, vybavovanie sťažností, petícií) a nadriadené orgány
( informácie o činnosti obvodného úradu, zabezpečenie právnej agendy úradu, informácie
z kontrolnej činnosti).
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Hlavnými užívateľmi výstupov úseku matrík sú občania SR, cudzinci, zahraničné
fyzické a právnické osoby, obce a mestá, matrikárky. Hlavnými výstupmi sú úradné listiny
o zmene mena a priezviska, overené verejné verejné listiny vydané v SR pre použitie
v cudzine, overené verejné listiny posudzujúce správnosť alebo platnosť dokladov
predložených cudzincami na uzavretie manželstva v súlade s § 28 odst. 5 zák.č. 154/1994 Z.z.
o matrikách a podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým
matričnému úradu.
Hlavnými užívateľmi výstupov úseku štátnych symbolov a úsekov verejných
zbierok, registrácie nadácií sú obce a mestá, štátne organizácie, nadácie ale aj verejnosť
a nadriadené orgány, predovšetkým Ministerstvo vnútra SR.

Odbor živnostenského podnikania
Hlavnými užívateľmi výstupov na úseku živnostenského registra sú fyzické
( občania) a právnické osoby pre ktoré odbor vydal dokumenty pre vznik, zmenu a zánik
živnostenského oprávnenia (živnostenské listy, koncesné listiny), zriadenie alebo zrušenie
prevádzkarne. Prvý rok boli poskytované služby jednotných kontaktných miest, z ktorých
výstupy boli zaslané Daňovému úradu Trebišov, zdravotným poisťovniam, sociálnej
poisťovni a Obchodnému registru. Užívateľmi výstupov úseku živnostenskej kontroly sú
predovšetkým zamestnanci obvodného úradu, ktorí vymáhajú neuhradené pokuty,
zamestnanci odboru živnostenského podnikania, podnikatelia, občania, daňový úrad, orgány
činné v trestnom konaní ( prokuratúra a polícia), ale aj obce , mestá a nadriadené orgány,
predovšetkým Ministerstvo vnútra SR.

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Hlavnými užívateľmi výstupov na úseku civilnej ochrany v čase mimoriadnych
situácií (povodne) boli občania, obce a mestá, krízový štáb, ale aj polícia, hasičský záchranný
zbor, SČK, Ministerstvo vnútra SR a všetky záchranné zložky. V čase mimo krízovej situácie
v oblasti varovania a vyrozumenia obyvateľstva výstupmi sú opatrenia k zabezpečeniu
funkčnosti sirén, prednostného spojenia telefonickými linkami s obcami, monitoring radiačnej
situácie v obvode, výstupy z kontrol skladov materiálu CO, užívateľmi výstupov sú občania,
obce a mestá, ale aj nadriadené a podriadené zložky CO.
Na úseku krízového riadenia hlavným výstupom boli podklady na rokovanie
Bezpečnostnej rady obvodu, užívateľmi výstupov bola Bezpečnostná rada a Krízový štáb, ale
aj obce a mestá v rámci prípravy na krízovú situáciu, prípadne mobilizáciu.
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Na úseku obrany štátu hlavným užívateľom výstupov týkajúcich sa obrany štátu , sú
obce, mestá, Bezpečnostná rada obvodu, určené fyzické a právnické podnikateľské subjekty,
územná vojenská správa.
Pri plnení úloh úseku hospodárskej mobilizácie odbor spolupracuje s obcami
a mestami okresu, Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva, Regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou, Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, Košickým
samosprávnym krajom a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
Odbor ekonomický
Hlavnými užívateľmi výstupov na úseku rozpočtu a účtovníctva sú predovšetkým
nadriadené orgány, predovšetkým Ministerstvo vnútra SR- sekcia verejnej správy, odbor
ekonomiky ako správca rozpočtovej kapitoly, ktorému sú predkladané návrhy rozpočtu
verejnej správy, rozpisy rozpočtu príjmov a výdavkov obvodného úradu, účtovné a finančné
výkazy hospodárenia, rozbory hospodárskej činnosti, podklady do návrhu štátneho
záverečného účtu (konsolidácia). Užívateľmi výstupov sú aj jednotlivé organizačné útvary
(odbory) obvodného úradu, predovšetkým osobný úrad v súvislosti s výstupmi rozpisu
a čerpania mzdových prostriedkov, sociálneho fondu a reprezentačných výdavkov a odbor
civilnej ochrany a krízového riadenia v súvislosti s rozpisom a čerpaním prostriedkov civilnej
ochrany, hospodárskej mobilizácie a krízového riadenia.
Užívateľmi výstupov na úseku poskytovania dotácií na prenesený výkon štátnej
správy na úseku matričnej činnosti a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov
SR (REGOB), ale aj zabezpečenia všetkých druhov volieb, v súlade so zabezpečením
zúčtovania so štátnym rozpočtom sú obce a mestá a Ministerstvo vnútra SR.
Ako klient štátnej pokladnice poskytuje odbor ekonomický výstupy pre Štátnu pokladnicu,
Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo financií SR. Vypracované štátne štatistické výkazy
poskytuje Slovenskému štatistickému úradu, s ktorým spolupracuje aj na výsledkoch volieb
a referenda.
Na úseku ukladania pokút za nezaplatené povinné zmluvné poistenie užívateľmi
výstupov sú občania, fyzické aj právnické osoby, poisťovne, zamestnávatelia, banky,
exekútori, ale aj obce a register obyvateľov.
Hlavnými užívateľmi výstupov na úseku vnútornej prevádzky sú zamestnanci
v súvislosti so zabezpečením stravovania cez stravné lístky, zabezpečenie materiálnotechnického vybavenia obvodného úradu, opráv, údržby a prevádzky obvodného úradu.
Užívateľmi výstupov verejného obstarávania sú zamestnanci, dodávatelia, nadriadené
kontrolné orgány, Ministerstvo vnútra SR a verejnosť. Výstupy za úsek správy majetku štátu
sú poskytované Ministerstvu vnútra SR, kontrolným orgánom, ale aj cez ponukové konania
verejnosti.
Osobný úrad
Ako vyplýva z náplne činností osobného úradu uvedenej v úvodnej časti tejto správy
hlavnými užívateľmi výstupov osobného úradu sú:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor ekonomiky ako
správca rozpočtovej kapitoly, na ktorú je napojený aj rozpočet obvodného úradu, teda aj
rozpočet mzdových prostriedkov a finančných prostriedkov na odvody do poisťovní, ktorému
predkladáme rozpis záväzných ukazovateľov- finančných prostriedkov ako aj ich mesačné
čerpanie.
-

Štatistický úrad Slovenskej republiky
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Daňový úrad
Poisťovne- zdravotné, DDS doplnkové dôchodkové poisťovne, sociálna poisťovňa
Organizačné útvary obvodného úradu – predovšetkým ekonomický odbor obvodného
úradu, ktorému predkladáme podklady na rozpis rozpočtu, čerpanie mzdových
prostriedkov a všetky podklady potrebné na realizáciu výplat zamestnancov – prevod
finančných prostriedkov na účty zamestnancov, účty poisťovní, daňového úradu
Vzdelávacie inštitúcie- predovšetkým Inštitút pre verejnú správu Bratislava,
Vzdelávacie stredisko Košice Cesta pod Hradovou 13/ A, 040 01 Košice ( teraz je to
Hroncova 13, 040 70 Košice) ktoré nám v rámci kontraktu s Ministerstvom vnútra SR
odborné semináre a školenia v rámci priebežného vzdelávania zamestnancov
a adaptačné vzdelávanie novoprijatých zamestnancov do štátnozamestnaneckého
pomeru realizuje.
Zamestnanci obvodného úradu pre ktorých spracovávame výplaty, odvody do
poisťovní, vydávame potvrdenia o príjme na úradné účely,
Občania, ktorí boli zamestnaní v systéme verejnej správy na bývalých úradoch, pred
vznikom obvodného úradu, zamestnancom školstva, ale aj zamestnancom obecných
úradov s pred roka 1989, ktorým vypracovávame potvrdenia o trvaní pracovného
pomeru a o príjme na účely dôchodkového zabezpečenia. Okrem toho vybavujeme
žiadostí o prijatí do zamestnania a realizujeme výberové konania na voľné
štátnozamestnanecké miesta, v prípade, že sa takéto miesto uvoľní.

7. ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY
Výročná správa za rok 2010 bude zverejnená na internetovej stránke www.minv.sk.

Trebišov, 28. 4. 2011

Ing. Karol PATAKY
prednosta
Obvodného úradu Trebišov
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