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1. Identifikácia organizácie
Názov:

Obvodný úrad Brezno

Sídlo:

Nám. M. R. Štefánika 40,
977 01 Brezno

Kontakt: tel.: 048/6304901
fax: 048/6116308
e-mail : prednosta@br.vs.sk
Internetová stránka:
http://www.oubrezno.sk
IČO: 45016399
DIČ: 2022426890
Rezort: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: Štátna rozpočtová organizácia
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Kirsch
do 13. 10. 2010 Ing. Pavel Harňák
Vedúci odborov Obvodného úradu Brezno:
Vedúca odboru ekonomického:
Vedúca odboru organizačného:
Vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy:
Vedúca odboru ţivnostenského podnikania:
Vedúci odboru CO a KR:

Mgr. Iveta Vinarčíková
Mgr. Renáta Vojtasová
Mgr. Petra Zemková
Mgr. Mária Šajgalíková
Ing. Zdenko Šándor

Hlavné činnosti:
Obvodný úrad Brezno uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívne činnosti a plní
úlohy na jednotlivých úsekoch štátnej správy a to na:
- úseku rozpočtu a účtovníctva.
- úseku organizačnom
- úseku vzťahu k územnej samospráve
- úseku informatiky
- úseku správy registratúry
- úseku vnútornej prevádzky
- úseku priestupkovom
- úseku matrík
- úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania
obyvateľov
- úseku volieb a referenda
- úseku registrácie
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- úseku ţivnostenskej registrácie
- úseku vedenia ţivnostenského registra
- úseku ţivnostenskej kontroly
- úseku civilnej ochrany
- úseku krízového riadenia
- úseku obrany štátu
- úseku hospodárskej mobilizácie
- úseku ochrany utajovaných skutočností.

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
2.1 Poslanie organizácie
Obvodný úrad je miestnym orgánom miestnej štátnej správy s kompetenciami ustanovenými zákonom
č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z. a v znení zákona č. 254/2007 Z.
z. v súlade so smernicou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-23002-2010/00399 z 11.
januára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-2022007/09313 z 15. augusta 2007 v znení neskorších predpisov.
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom je v súlade s platnými právnymi predpismi a
všeobecne záväznými predpismi v oblasti podľa jednotlivých úsekov.
Vo svojej činnosti okrem iného operatívne rieši podnety podávané občanmi, poskytuje informácie v
zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Obvodný úrad uskutočňuje výkon štátnej správy na úsekoch štátnej správy v jeho pôsobnosti, koná a
rozhoduje v administratívnoprávnych vzťahoch samostatne. V mene obvodného úradu v
administratívno-právnych veciach konajú a rozhodujú príslušné odbory.
Obvodný úrad nakladá s majetkom štátu, ktorý má v správe.
Mimo svojho sídla nemá obvodný úrad ţiadne iné pracoviská.
Obvodný úrad sa vnútorne člení na :
a) odbor ekonomický
b) odbor organizačný,
c) odbor všeobecnej vnútornej správy,
d) odbor ţivnostenského podnikania,
e) odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
f) osobný úrad
Odbor ekonomický zabezpečujú výkon činností na úseku financovania, rozpočtu a účtovníctva,
vnútornej prevádzky, odmeňovania a likvidácie miezd, správy majetku štátu, verejného obstarávania,
rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a zabezpečuje ich vymáhanie.
Odbor organizačný zabezpečuje autoprevádzku, MTZ a na úseku BOZP a PO, výkon činností na
úsekoch informatiky, správy registratúry, vzťahov k územnej samospráve, petícií, sťaţností,
poskytovanie informácií a vnútornej kontroly, 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
usporiadania štátnych symbolov, verejných zbierok, sčítania obyvateľov, volieb a referenda, hlásenia
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pobytu občanov a registra obyvateľov. V období volieb vystupuje obvodný úrad ako koordinátor
organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR, volieb do orgánov samosprávy
obcí, voľby prezidenta, volieb do orgánov samosprávnych krajov a referenda. Na úseku priestupkov
vykonáva štátnu správu podľa zákona o priestupkoch t.j. objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým
spojené (prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni, vedie evidenciu
priestupkov a zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými
objasňovať priestupky, poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom,
orgánom činným v trestnom konaní, Policajnému zboru, orgánom oprávneným objasňovať priestupky
a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona).
Na úseku matrík vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na
odstránenie nedostatkov, vedie zbierku listín a druhopisov matrík, metodicky usmerňuje matričné
úrady vo svojom obvode, osvedčuje listiny a podpisy na listinách, overuje úradné výpisy z matrík,
verejné listiny vydané orgánmi samosprávy, ktoré obsahujú údaje o osobnom stave pre pouţitie v
cudzine.
Odbor ţivnostenského podnikania zabezpečuje výkon štátnej správy na úsekoch ţivnostenskej
registrácie, vedenia ţivnostenského registra a ţivnostenskej kontroly rozhoduje o ukladaní pokút
podľa ţivnostenského zákona. Výkon zabezpečuje ako jednotné kontaktné miesto.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia zabezpečuje riadenie, usmerňovanie a koordinovanie
činnosti obcí, právnických osôb a fyzických osôb na úseku civilnej ochrany. Výkon štátnej správy v
oblasti správneho konania na úseku civilnej ochrany obrany štátu a hospodárskej mobilizácie.
Vykonáva analýzu územia obvodu z hľadiska moţného vzniku mimoriadnych udalosti, vytváranie
jednotiek a zariadení civilnej ochrany, pripravenosť osôb a dokumentácie na riadenie záchranných
prác. Riadi a organizuje prípravy na civilnú ochranu, preventívno - výchovnú a propagačnu činnosť
zabezpečenie kolektívnej ochrany obyvateľstva obvodu a zamestnancov obvodného úradu a
zabezpečenie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení. Riadi informačný systém
civilnej ochrany, plnenie úloh na území obvodu vrátane organizovanie a koordinácia plnenia úloh
civilného núdzového plánovania v obciach a súčastne organizovanie a koordináciu plnenia úloh
hospodárskej mobilizácie u právnických osôb a obcí. Riadi a koordinuje hospodárenia s materiálom
civilnej ochrany právnických osôb a obcí. Organizuje a koordinuje zabezpečenia úloh obrany štátu vo
vzťahu k fyzickým osobám, právnickým osobám a obciam.
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, vzdelávaním a sociálnou problematikou.

2.2 Strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad vykonáva činnosť v súlade s platnými právnymi normami a jeho činnosť v ďalšom
období bude zameraná na výkon štátnej správy v súlade so zákonom NR SR č. 515/2003 Z. z. o
krajských a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo vzťahu k občanom,
fyzickým a právnickým osobám, voči ostatným organizáciám verejnej správy a ústredným orgánom a
v administratívnoprávnych činnostiach na jednotlivých úsekoch štátnej správy v existujúcich
priestoroch. Nepredpokladá sa v najbliţších rokoch čerpanie kapitálových výdavkov na nákup alebo
výstavbu nových objektov, v ktorých by úrad zabezpečoval svoju činnosť.
Obvodný úrad by mal v budúcom roku okrem úloh, ktoré sú dané platnými právnymi predpismi na
jednotlivých úsekoch štátnej správy spoluorganizovať sčítanie obyvateľov, domov a bytov v okrese
Brezno.
Permanentným cieľom úradu je vysoký štandard výkonu štátnej správy dosahovaný adekvátnym
vyuţitím informatizácie a výpočtovej techniky a priebeţným, aktuálnym vzdelávaním a prehlbovaním
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kvalifikácie zamestnancov. Pri akceptácii rozpočtových pravidiel budú rozsah a kvalita nasadenia a
vyuţitia prostriedkov k dosiahnutiu cieľa limitované rozpočtovými moţnosťami obvodného úradu.

3.Kontrakt obvodného úradu s ústredným orgánom a jeho
plnenie
Obvodný úrad Brezno nemá uzavretý kontrakt v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 z 20. 12. 2000 so
ţiadnym ústredným orgánom a organizáciami v ich pôsobnosti.

4. Činnosti –produkty obvodného úradu a ich náklady
4.1

Náplň činnosti

Obvodný úrad Brezno zabezpečuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti na
jednotlivých úsekoch štátnej správy v odboroch takto:

4.1.1 Odbor ekonomický
Predkladá ministerstvu vnútra podklady na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy, zabezpečuje
činnosť obvodného úradu v rámci schválených a rozpísaných limitov rozpočtu verejnej správy,
vypracúva a predkladá ministerstvu vnútra účtovné a finančné výkazy hospodárenia, vypracúva a
predkladá ministerstvu vnútra správy o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, vypracúva a
predkladá ministerstvu vnútra 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 a 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 vnútra ţiadosti o vykonanie rozpočtových
opatrení, predkladá ministerstvu vnútra návrhy na zaradenie stavieb do registra investícií a oznamuje
zmeny v registri investícií, vedie účtovníctvo obvodného úradu podľa osobitných predpisov, nakladá s
pohľadávkami a záväzkami štátu v správe obvodného úradu, spracúva štátne štatistické výkazy,
usmerňuje finančné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a poskytuje dotácie právnickým
osobám a fyzickým osobám, realizuje platby podľa platných zmlúv a dohôd s dodávateľom sluţby,
vykonáva predbeţnú a priebeţnú finančnú kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o doplnení niektorých zákonov, zodpovedá za vedenie a uchovávanie
úplných záznamov a dokladov o všetkých uskutočňovaných finančných operáciách v súlade so
všeobecnými účtovnými zásadami, 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, zabezpečuje výkon rozhodnutia, zabezpečuje pokladničnú činnosť, realizuje fakturáciu za
sluţby, vyčísľuje sumy na refakturáciu subjektom v nájme, vystavuje podklady na realizáciu platieb,
vedie operatívnu evidenciu majetku a vykonáva jeho inventarizáciu, nakladá s majetkom v správe
obvodného úradu a zabezpečuje vysporiadanie vzťahov z trvalého uţívania.
Celý rozpočtový proces je uskutočňovaný prostredníctvom rozpočtového informačného systému RIS,
ktorý je štvrťročne a ročne spracovaný v jednotlivých rozpočtových výkazoch a správach doplnených
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komentárom. Stavy na príjmových a výdavkových účtoch sú denne k dispozícii prostredníctvom
Štátnej pokladnice. Organizácia pracuje v jednotnom informačnom systéme SAP, ktorý je spoločný
pre všetky organizácie spadajúce pod kapitolu MV SR a súčasne je prepojený s RIS-om a Štátnou
pokladnicou.

4.1.2 Odbor organizačný
a) na úseku organizačnom
Pripravuje z podkladov odborov informácie o činnosti obvodného úradu, ktorých súčasťou je
hodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu a predkladá ich Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky.
Prijíma, eviduje, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťaţností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o
sťaţnostiach. Vedie centrálnu evidenciu podaných sťaţností. Pripravuje ročnú správu o vybavovaní
sťaţností, ktorú na poţiadanie Úradu vlády Slovenskej republiky, alebo ministerstva vnútra predkladá
týmto ústredným orgánom štátnej správy prednosta obvodného úradu.
V roku 2010 boli prijaté tri sťaţnosti od jedného sťaţovateľ s výsledkom prešetrenia, ţe všetky tri boli
neopodstatnené.
Plní v spolupráci s jednotlivými odbormi úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií podľa zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V
roku 2010 boli prijaté a vybavené tri ţiadosti k sprístupneniu informácií. Z toho dve boli posúdené
podľa zákona č. 71/1697 Zb.
Zabezpečuje právnu agendu úradu vrátane právneho zastupovania Slovenskej republiky a obvodného
úradu pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní.
Zabezpečuje kontrolnú činnosti, poskytuje súčinnosť pri kontrole vykonávanej ústredným orgánom
štátnej správy.
V rámci kontrolnej činnosti v roku 2010 MV SR vykonalo kontrolu na dodrţiavanie osobitných
predpisov a interných noriem pri hospodárení s verejnými prostriedkami, dodrţiavanie
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri:
-zmluvách v období od 1. mája 2010 do 8. júla 2010 s dohodnutou čiastkou viac ako 20 000€ ako aj
zmluvy pripravené na uzavretie,
-prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu za obdobie od 1. januára 2010 do 8. júla 2010,
-verejnom obstarávaní vybraných zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie sluţieb a uskutočnenie
stavebných prác v roku 2010. Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie predpisov.
b) na úseku vzťahov k územnej samospráve
Usmerňuje poskytovanie odbornej pomoci obvodného úradu obciam pri plnení úloh preneseného
výkonu štátnej správy a poskytovanie údajov z jednotlivých evidencií vedených obvodným úradom.
c) na úseku informatiky
Zodpovedá spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákonov pri prevádzke informačného systému
verejnej správy v riadiacej pôsobnosti ministerstva.
Spolupracuje s projektantmi, dodávateľmi a servisnými organizáciami pri realizácii projektu
informačného systému verejnej správy vo všetkých etapách jeho ţivotnosti a v častiach týkajúcich sa
obvodného úradu na základe pokynov ministerstva. Pripravuje technické podklady na uzatváranie
zmlúv na dodávku zariadení, prác a sluţieb v oblasti informačných a komunikačných technológií v
pôsobnosti obvodného úradu
Zabezpečuje prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí a servis počítačov.
Zabezpečuje výkon technického správcu aplikácií prevádzkovaných na obvodnom úrade, vedie
evidenciu hardvéru a softvéru obvodného úradu.
Vykonáva funkciu redaktora internetovej stránky obvodného úradu.
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d) na úseku správy registratúry
Zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu a z činnosti
územne príslušných právnych predchodcov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Stará sa o riadnu
evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloţenie. Stará sa o riadne vyraďovanie
registratúry obvodného úradu a jeho pracovísk a o vyraďovanie registratúry bývalých územne
príslušných právnych predchodcov. Odovzdáva archívne dokumenty na uschovanie príslušnému
štátnemu archívu.
e) činnosť podateľne obvodného úradu
Zabezpečuje styk s poštovým úradom, zabezpečuje preberanie a triedenie záznamov doručených
obvodnému úradu, zabezpečuje odosielanie zásielok z obvodného úradu, zabezpečuje centrálnu
evidenciu doručených záznamov.
f) na úseku vnútornej prevádzky
Zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany práce, ochrany pred poţiarmi a civilnej ochrany, stravovanie
zamestnancov, úlohy na úseku autoprevádzky, materiálno-technické vybavenie obvodného úradu,
zabezpečuje investičnú výstavbu obvodného úradu, zabezpečuje starostlivosť o majetok v správe
obvodného úradu, jeho údrţbu a prevádzku, zabezpečuje činnosť škodovej komisie, spolupracuje s
organizačnými útvarmi pri zabezpečovaní úloh na úseku volieb a referenda.
Zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, prác a sluţieb. V roku 2010 zabezpečil tovary a sluţby v
rámci verejného obstarávania v troch prípadoch. Išlo o zákazky s nízkou hodnotou – upratovacie
sluţby, antivírusový program a servis informačných technológií. Tovary a sluţby sú zabezpečované aj
na základe rámcových zmlúv uzatvorených MV SR s vybranými dodávateľmi.

4.1.3 Odbor všeobecnej vnútornej správy
a) na úseku priestupkovom
Vykonáva štátnu správu na úseku priestupkovom podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov a to v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti podľa zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní
o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch. Objasňuje priestupky a
vykonáva úkony s tým spojené, vyţaduje vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, odborné
vyjadrenia od príslušných orgánov a zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci.
Prejednáva priestupky a následne vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni. Vedie evidenciu
priestupkov a zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní. Poskytuje údaje z
evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní,
Policajnému zboru, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným
prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný
zákon, súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov. Zabezpečuje podklady pre uskutočnenie
výkonu rozhodnutia. Prejednáva priestupky na úseku práva na prístup k informáciám.
Na Obvodnom úrade Brezno, odbore všeobecnej vnútornej správy prejednávajú priestupky traja
zamestnanci, ktorí samostatne obhospodarujú pridelené spisy aţ do ich právoplatného ukončenia.
Spisy si kaţdý zamestnanec sám eviduje v programe Makop, kde vykonáva aj ďalšie úkony, ktoré
súvisia s daným spisom.
Metodická činnosť ohľadne priestupkov bola realizovaná v rokoch 2009 a 2010 Ministerstvom
vnútra SR, sekciou verejnej správy, odborom priestupkov na veľmi dobrej úrovni. Ministerstvo
usmerňovalo pri osobných konzultáciách, ale aj na poţiadanie telefonicky. Boli priebeţne počas
celého roka zasielané písomné usmernenia, ktoré sa týkali prejednávania a rozhodovania vo veciach
priestupkov a noviel zákona o priestupkoch.
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Všetky priestupky, ktoré boli doručené v rokoch 2009 a 2010, ako aj priestupky, ktoré prešli na
riešenie z roku 2008 boli prejednávané v zákonom stanovenej lehote.
V prípade, ţe vec nebolo moţné ukončiť v zákonom stanovenej lehote, poţiadali sme druhostupňový
správny orgán o predĺţenie lehoty na rozhodnutie vo veci.
ÚDAJ
2009
2010
Nevybavené priestupky z predchádzajúceho
80
115
Priestupky došlé v beţnom roku
802
552
Z toho: postúpené na vybavenie iným orgánom
22
5
Celkom : počet priestupkov na vybavenie
860
662
Vybavené priestupky
747
571
Nevybavené prechádzajúce do nasledujúceho
115
91
roka
Počet odvolaní
9
12
Z toho: vybavené
6
10

Priestupky
proti majetku
proti občianskemu spolunaţívaniu
proti verejnému poriadku

2009
21,46 %
73,5 %
3,18 %

2010
18,81%
74,04 %
5,57 %

Najvyšší počet priestupkov v roku 2010 bolo zaznamenané, tak ako aj po minulé roky, pri ust. §-u
49, kde ide o priestupky proti občianskemu spolunaţívaniu. Priestupky proti občianskemu
spolunaţívaniu boli najčastejšie páchané medzi susedmi, ktoré pramenia z nevysporiadaných
majetkových vzťahov. Ďalej spory medzi manţelmi, bývalými manţelmi a problémy, ktorých pôvod
je v nevysporiadaných majetkových vzťahoch. Nemalú skupinu tvoria deti, ktoré bývajú aj vo vyššom
veku so svojimi rodičmi, ktorí ich stravujú, platia za byt a deti ich potom pod vplyvom alkoholu
psychicky a fyzicky týrajú. Príčinou vzniku týchto priestupkov je najmä alkoholizmus v rodine,
nezamestnanosť, zlá sociálna a finančná situácia rodiny. Nie malá časť obvinených udáva, ţe v čase
spáchania skutku boli pod vplyvom alkoholu a nevedia odôvodniť svoje konanie
Druhu najpočetnejšiu skupinu priestupkov tvoria priestupky proti majetku, ktorých v roku 2010 bolo
108. Išlo hlave o drobné krádeţe v obchodných domoch, ktorými si ľudia z nízkym príjmom, alebo
bez pracovného pomeru snaţili riešiť svoju zlú finančnú situáciu. Časť týchto priestupkov bolo aj
poškodenie veci, kde zase väčšina bola obvinenými spáchaná v čase, keď boli pod vplyvom
alkoholu.Stav v realizácii pokút uloţených za priestupky: pre porovnanie za priestupky v roku 2009
bolo uloţených na pokutách 6 083 €. Spolu v 287 prípadoch, čo predstavuje v priemere na jednu
pokutu 21,20 €. Z uloţenej sumy za pokuty 6083 € bolo v roku 2009 dobrovoľne a na základe výzvy
uhradená suma 1880,83 € a na základe zráţky zo mzdy 66,56 €. Spolu bolo uhradených 1947,39 €.
Trovy konania v roku 2009 boli uloţené v 260 prípadoch spolu vo výške 4153 €. Dobrovoľne bola
uhradená suma 1599,60 € a zrazených zo mzdy a dôchodku bolo 129,20 €. Trovy konania boli
uhradené v celkovej výške 1728,80 €. Tak ako aj pri pokutách obvodný úrad ďalej vymáha
nezaplatené trovy konania, či uţ povinné osoby vyzýva, alebo bol vydaný exekučný príkaz.
Za priestupky v roku 2010 bolo uloţených na pokutách 5885 €. Spolu v 253 prípadoch, čo
predstavuje v priemere na jednu pokutu 23,26 €.Z uloţenej sumy za pokuty 5885 € bolo v roku 2010
dobrovoľne a na základe výzvy uhradená suma 2363,18 € a na základe zráţky zo mzdy 16 €. Spolu
bolo uhradených 2379,18 €.V ostatných neuhradených prípadoch boli zaslané povinným výzvy na
uhradenie pohľadávok. Povinní, ktorí nereagovali na výzvu, im bol zaslaný exekučný príkaz. Trovy
konania v roku 2010 boli uloţené v 241 prípadoch spolu vo výške 3856 €. Dobrovoľne uhradených
a vymoţených bolo 2076,36 €. Tak ako aj pri pokutách obvodný úrad ďalej vymáha nezaplatené trovy
konania, či uţ povinné osoby vyzýva, alebo bol vydaný exekučný príkaz.
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Na exekútorskom úrade sú pohľadávky za roky 2003-2004 vo výške 294,86 € trovy konania
a 580,90 € pokuty za priestupky. Aj naďalej sú vymáhané pohľadávky za roky 2007-2010 vo výške
5777,51 €.
b) na úseku matrík
Vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov
podľa zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších. Vedie zbierku listín a
druhopisov matrík.
Metodicky usmerňuje matričné úrady vo svojom obvode, vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa
zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
V spolupráci s matričnými úradmi posudzuje správnosť alebo platnosť dokladov predloţených
cudzincom na uzavretie manţelstva.
Zabezpečuje prípravu a vykonanie skúšky matrikára a vydáva osvedčenie o jej vykonaní.
Vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho
štátu.
Je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena alebo zmeny
priezviska podľa zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
Podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloţeným matričnému úradu.
Osvedčuje listiny a podpisy na listinách podľa zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a
podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských
úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vykonáva štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou podľa zákona č. 599/2001 Z. z. v
znení zákona č. 515/2003 Z. z., overuje úradné výpisy z matrík, verejné listiny vydané orgánmi
samosprávy, ktoré obsahujú údaje o osobnom stave (napr. potvrdenie o ţití, stave, pobyte) pre pouţitie
v cudzine, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
ANALÝZA - činnosť na úseku matrík 2009, 2010
Popis činnosti:
2009
2010
Rozhodnutia o zmene mena a priezviska:

10

16

1381

683

Apostil/vyššie overovanie listín do cudziny:

75

76

Vykonané kontroly matričných úradov v okrese:

20

19

17

10

2

3

Osvedčovanie listín a podpisov:

Vykonanie štátneho odborného dozoru nad
osvedčovaním listín a podpisov v obciach okresu:

Uskutočnené pracovné porady s matrikárkami okresu
na Obvodnom úrade v Brezne:
Vydanie súhlasu na zápis cudzieho rozhodnutia
do matrík:

18

17

Metodické usmernenia matričných úradov:

15

17

Skúšky matrikárok a vydanie osvedčenia:

2

-
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Analýzy z obcí na úseku REGOB/na ţiadosť MV SR/
Usmernenie obcí okresu na úseku REGOB:

3

4
5

7

(pre MV SR)

5

4

Zabezpečenie tlačív a matričných kníh pre matričné úrady:

4

5

zloţitým matričným udalostiam:

75

105

Zabezpečenie podpisových vzorov matrikárok a obcí:

10

30

Analýzy výkonov štátnej správy na úseku matrík:

Konzultácie k dokladom do cudziny a

Štatistické spracovanie výkonov a správy
pre MV SR za matričné úrady:
Práca v matričnom archíve: výpisy a informácie

4

5
80

95

zakladanie dodatočných záznamov a zápisy do kníh:

345

388

protokolárne prevzatie zbierok listín z matričných úradov:

18

18

evidencia osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony:

13

15

c) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov
Rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má pouţiť v Slovenskej republike na
území obvodu alebo jeho časti podľa zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a
iných podobných hrách v znení neskorších predpisov. Ukladá pokuty právnickým osobám, ktoré v
jeho územnom obvode konajú verejnú zbierku bez povolenia alebo pouţijú výnos zbierky na iný neţ
povolený účel a prikazuje odvod výnosu takejto zbierky do štátneho rozpočtu.
Vykonáva dohľad nad dodrţiavaním zákona o štátnych symboloch SR vo svojom územnom obvode
podľa zákona NR SR č. 63/1993 Z. z.. Ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie niektorých
ustanovení zákona o štátnych symboloch.
Vykonáva pôsobnosť obce, ak zhromaţdenie presahuje územie obce podľa zákona SNR č. 84/1990
Zb. o zhromaţďovacom práve v znení neskorších predpisov.
V súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami v územnom obvode zabezpečuje
prípravu a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 podľa zákona NR SR
č. 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 sluţbách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Na úseku verejných zbierok bolo vydané jedno rozhodnutie podľa zákona NR SR č. 63/1973 Z. z.
o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách o povolení verejnej zbierky v územnom
obvode Obvodného úradu Brezno súvisiacou s výpomocou po povodniach. Na úseku kontroly
štátnych symbolov v roku 2009 a 2010 nebol vykonávaný dohľad z dôvodu, ţe sme sa zameriavali na
prípravu, organizáciu volieb.
Nebolo potrebné riešiť otázky zhromaţďovania sa, ktoré by presahovalo územie obce.
Obvodný úrad Brezno začal s prípravnými prácami na zabezpečovanie plnenia úloh spojených
s prípravou a vykonaním sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
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d) na úseku volieb a referenda
Vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky podľa
zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov.
Vykonáva organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky podľa zákona
č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho
odvolaní a o doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z..
Vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí podľa zákona
SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
Vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych podľa zákona č.
303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho
poriadku.
Vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu podľa zákona č.
331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov.
Vykonáva organizačno-technické zabezpečenie referenda podľa zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o
spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov.,
Poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda volebným
orgánom a orgánom obcí.
Predkladá ministerstvu vnútra stanoviská k ţiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb do orgánov
samosprávy obcí.
V roku 2010 Obvodný úrad Brezno organizačne a technicky zabezpečoval voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky konané 12.júna 2010, referendum – dňa 18.septembra 2010 a voľby do orgánov
samosprávy obcí 27.novembra 2010. Obvodný úrad Brezno zabezpečoval voľby po technickoorganizačnej stránke. V zmysle príslušných zákonov metodicky usmerňoval obce pri príprave a
vykonaní týchto volieb. Obvodný úrad zabezpečoval triedenie a distribúciu volebných tlačív,
hlasovacích lístkov a volebného materiálu pre 29 obcí okresu. Následne spolu s obvodnom volebnou
komisiou a štatistickým úradom zabezpečil zber zápisníc z volieb.
V roku 2010 sa v našom okrese uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí. V 28 obciach boli
zvolení poslanci aj starostovia obci. V obci Braväcovo nebol zvolený starosta obce z dôvodu rovnosti
hlasov dvoch kandidátov. Z rovnakého dôvodu nebol zvolený ani starosta obce Dolná Lehota. Na
základe sťaţností voličov podanej na Ústavný súd SR boli výsledky volieb do orgánov samosprávy
obcí vyhlásené za neplatné. 25.6.2011 sa uskutočnia v obcí Dolná Lehota nové voľby na starostu obce
aj poslancov obecného zastupiteľstva.
e) na úseku registrácie
Zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované podľa
Občianskeho zákonníka, dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho
zákonníka (výmaz z registra), oznamuje ministerstvu vnútra, príslušnej správe Štatistického úradu
Slovenskej republiky a daňovému úradu rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa
Občianskeho zákonníka.

4.1.4 Odbor ţivnostenského podnikania
a) na úseku živnostenskej registrácie
Obvodný úrad Brezno, odbor ţivnostenského podnikania, začal plniť úlohy jednotného kontaktného
miesta podľa § 66ba zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení
zákona č. 358/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní
(ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 01.
10. 2007. Týmto dňom sa zrealizovala 1. etapa poskytovania sluţieb ţivnostenskými úradmi
v postavení jednotných kontaktných miest.
Dňom 01. 06. 2010 sa zrealizovala 2. etapa poskytovania sluţieb ţivnostenskými úradmi v postavení
jednotných kontaktných miest. Moţnosť fyzických osôb vyuţiť sluţby JKM pre DR a ZP sa zmenila
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z fakultatívnej na obligatórnu povinnosť zasielať údaje FO pre DR a ZP prostredníctvom jednotných
kontaktných miest. Pri právnických aj fyzických osobách pribudla moţnosť poţiadať JKM
o vypracovanie a zaslanie návrhu na zápis FO a zaloţených spoločností do obchodného registra
elektronickou formou.
Táto sluţba bola zo strany PO vyuţitá v decembri 2010 iba raz napriek pripravenosti pracovníkov
JKM, ktorí sluţbu podávania návrhov na zápis do OR ponúkali svojim klientom od začiatku. Myslíme
si, ţe príčinou nevyuţívania sluţieb JKM na podávanie zápisov do OR bola veľká opatrnosť zo strany
PO, taktieţ skutočnosť, ţe väčšina ţiadostí pre zaloţené spoločnosti podávali splnomocnené osoby,
ktoré vybavovali pre svojich klientov všetky úradné záleţitosti, niektorí z nich disponujú aj
zaručenými elektronickými podpismi.
Obvodný úrad Brezno, odbor ţivnostenského podnikania, ako ţivnostenský úrad v postavení
jednotného kontaktného miesta neeviduje ţiadnu sťaţnosť zo strany klientov voči fungovaniu JKM.
Okrem zasielania údajov DR, ZP, OR a ţiadostí na register trestov, vykonáva JKM aj informačnú
činnosť v zmysle ţivnostenského zákona. Môţeme konštatovať, ţe vzhľadom k nárastu ţiadostí
o sluţby JKM hlavne zo strany právnických osôb, narastá dôvera v JKM, v jeho funkčnosť. Prípadné
nezrovnalosti sme riešili v spolupráci s kompetentným orgánom, či to bolo DR alebo ZP, dôleţité však
je, ţe sa tieto nezrovnalosti klienta nedotkli.
Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Úkony DR

2504

2907 (nárast 16,1 %)

3200 (nárast 10,08 %)

Úkony ZP

1920

2093 (nárast 9,01 %)

2343 (nárast 11,94 %)

Úkony OR

xxx

xxx

1

Spolu úkonov

4424

5000

5544

V roku 2010 bolo k 31. 5. vydaných 1443 ţivnostenských listov a 6 koncesných listín, 204 rozhodnutí
o pozastavení príp. zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania ţivnosti a 5 rozhodnutí o zrušení
ţivnostenského oprávnenia. Tieto rozhodnutia boli vydávané v správnom konaní. Od 01. 06. 2010,
kedy došlo k novele ţivnostenského zákona zákonom č. 136/2010 Z. z. o sluţbách na vnútornom trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa vydávajú osvedčenia o ţivnostenskom oprávnení, t. j. uţ
sa nevydávajú rozhodnutia – ţivnostenské listy a koncesné listiny. Spolu bolo v roku 2010 vydaných
606 osvedčení o ţivnostenskom oprávnení. Oproti ţivnostenským listom, kde na jeden ţivnostenský
list mohol byť zapísaný iba jeden predmet podnikania, na osvedčení uţ tých predmetov môţe byť viac.
Zmenilo sa však spoplatňovanie úkonov podľa zákona o správnych poplatkoch, kde sa platí za kaţdý
predmet podnikania osobitne.
V reţime správneho konania sa uţ od 01. 06. 2010 nerozhoduje o pozastavení ani o zmene obdobia
pozastavenia prevádzkovania ţivnosti, podnikateľské subjekty iba oznamujú pozastavenia alebo
zmeny v období pozastavenia prevádzkovania ţivnosti. Spolu bolo podaných 403 takýchto oznámení.
Vzhľadom k tomu, ţe všetky platné koncesie sa stali od 01. 06. 2010 osvedčeniami o ţivnostenskom
oprávnení, podnikateľskú činnosť je moţné ukončiť, pričom podnikateľské subjekty oznámia
ukončenie podnikania ţivnostenskému úradu a ţivnostenské oprávnenie im zanikne najskôr
nasledujúcim dňom od doručenia ţivnostenskému úradu. V roku 2010 bolo podaných spolu 1010
oznámení o ukončení podnikania.
V správnom konaní odbor ţivnostenského podnikania ďalej vydal 8 rozhodnutí o nevzniknutí
ţivnostenského oprávnenia, pretoţe podnikatelia nespĺňali jednu zo všeobecných podmienok podľa
ţivnostenského zákona – bezúhonnosť. Celkovo bolo v správnom konaní vydaných na úseku
ţivnostenskej registrácie 1668 rozhodnutí.
b) na úseku vedenia živnostenského registra
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Odbor ţivnostenského podnikania pri registrácii podnikateľských subjektov je povinný zapisovať
údaje o podnikateľoch do ţivnostenského registra. Z verejnej časti ţivnostenského registra, ktorá je
dostupná aj na internete na stránke www.zrsr.sk, príp. aj z neverejnej časti bolo vyhotovených spolu
1170 výpisov. Najviac ţiadateľov je zo strany samotných podnikateľov. Výpisy sa vyhotovujú aj na
základe doţiadaní najčastejšie od polície, súdov a súdnych exekútorov.
K 31. 12. 2010 bolo evidovaných spolu 6098 podnikateľských subjektov, z toho 5007 fyzických osôb
a 1091 právnických osôb. Oproti roku 2009 sme zaznamenali menší pokles v celkovom počte
fyzických osôb (o 74 osôb). V roku 2010 ohlásilo ţivnosť 433 fyzických osôb a 90 právnických osôb.
Novým podnikateľským subjektom sa vţdy prideľuje identifikačné číslo a zapisuje vznik
ţivnostenského oprávnenia do ţivnostenského registra po zápise podnikateľa do obchodného registra.
Odbor ţivnostenského podnikania potvrdzuje podnikateľom oznamovanie zmien a doplnkov ich
vyznačením na dokladoch o ţivnostenskom oprávnení. Celkovo v roku 2010 bolo oznámených 604
zmien podľa ţivnostenského zákona. Zmeny v ţivnostenských oprávneniach sa vyznačujú formou
vydaných úradných záznamov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou ţivnostenských oprávnení.
Odbor v postavení uţívateľa informačného systému ţivnostenského podnikania zabezpečuje
kaţdodennú aktualizáciu a správu údajov centrálnej databázy ţivnostenského registra. Zabezpečuje
aktualizáciu pouţívateľov – referentov a kontrolórov, ktorí majú prístupy nielen do informačného
systému ţivnostenského podnikania, ale aj prístupy do systémov dotknutých príslušných orgánov
(Generálna prokuratúra SR, Register obyvateľov, Štatistický úrad SR) cez informačný systém
jednotného kontaktného miesta.
c) na úseku živnostenskej kontroly
Kontrolóri v roku 2010 vykonali 296 kontrolných akcií v podnikateľských subjektoch, kde
kontrolovali dodrţiavanie povinností a podmienok vyplývajúcich zo ţivnostenského zákona a z
osobitných predpisov. Na základe kontrolných zistení bolo zistených 90 porušení kontrolovaných
ustanovení ţivnostenského zákona. Najčastejšie sa vyskytovali porušenia povinnosti oznámiť
ţivnostenskému úradu zrušenie prevádzkarne do 15 dní od jej zrušenia (115 porušení) a porušenia
povinností podnikateľov, ktoré im vyplývajú z osobitných predpisov (111 porušení). V správnom
konaní bolo vydaných 31 rozhodnutí o uloţení pokút fyzickým a právnickým osobám v celkovej
výške 2205 eur. Tieţ bolo uloţených 34 pokút v blokovom konaní v celkovej výške 1188 eur. V roku
20100 nebola uloţená poriadková pokuta za marenie, rušenie alebo iné sťaţovanie výkonu kontroly.
Pri kontrolnej činnosti odbor ţivnostenského podnikania spolupracuje s osobitnými orgánmi kontroly,
inšpekcie a dozoru a s ostatnými orgánmi štátnej správy pri kontrole dodrţiavania podmienok a
povinností podnikateľov pri prevádzkovaní podnikateľskej činnosti. Taktieţ informuje na základe
kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy o zistení skutočností, ktoré môţu ohroziť ţivot,
zdravie, bezpečnosť osôb, ţivotné a pracovné prostredie.
Údaje o činnosti odboru ţivnostenského podnikania Obvodného úradu Brezno

Sledované obdobie od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010
vedúci odboru

1

počet pracovníkov na úseku registrácie

3

počet pracovníkov na úseku kontroly

2
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PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY s platným ţivnostenským oprávnením
celkový počet podnikateľských subjektov k dňu spracovania
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)

6 098
5 007
1 091

počet FO SR, kt.vzniklo právo k podnikaniu v sl.období

433

počet PO SR, kt.vzniklo právo k podnikaniu v sl.období

90

počet FO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v sl.období

788

počet PO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v sl. období

17

ÚSEK

REGISTRÁCIE

ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
ţivnostenský list

1 443

koncesná listina

6

rozhodnutie o zrušení oprávnenia na vlastnú ţiadosť

5

rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci

0

rozhodnutie o zmene podmienok v koncesnej listine

2

rozh. o pozastavení prevádzk.ţivnosti na ţiadosť
rozh. o pozastavení oprávnenia z úradnej moci
rozhodnutie o prerušení konania
rozhodnutie o zastavení konania

204
0
0
0

rozhodnutie o zamietnutí ţiadosti o koncesiu

0

rozhodnutie o nevzniknutí ţiv.oprávnenia (nad ohlásením)

8

Spolu -vydané rozhodnutia v sledovanom období
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INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
osvedčenie o ţivnostenskom oprávnení

606

oznámenie o pozastavení

403

zánik ţiv. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom

1 010

zmena splynutím

0

zmena zlúčením

1

iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia

603

výpis zo ţivnostenského registra

1 170

Spolu - vykonané vybrané úkony v sled. období

3 793

SLUŢBY JKM vykonané v sledovanom období:
Celkový počet úkonov sluţby JKM pre DR
Celkový počet úkonov sluţby JKM pre ZP

3 200
2 343

Celkový počet úkonov sluţby JKM pre OR

1

ÚSEK KONTROLY
Počet všetkých kontrolných akcií v sledovanom období
z toho v súčinnosti s iným kontrolným orgánom

Počet uloţených pokút v blokovom konaní

296
0

34

Výška uloţených pokút v blokovom konaní (v €)

1 188

Výška uloţených pokút rozhodnutím vydaným v sledovanom období (v €)

2 205

Spolu - výška uloţených pokút v €

3 393
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ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
rozhodnutie o uloţení pokuty

31

autoremedúra

0

rozhodnutie o zastavení konania

0

Spolu - vydané rozhodnutia v sledovanom období

31

INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
predvolanie na prejednanie záznamu z kontroly
oznámenie o začatí správneho konania

0
32

výzva

154

dodatok k záznamu z kontroly

120

Spolu - iné úkony vykonané v sledovanom období

306

4.1.5 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
a) na úseku krízového riadenia
Riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností právnických osôb, fyzických osôb a obcí vo
svojom územnom obvode, uskutočňuje civilné núdzové plánovanie a kontroluje civilné núdzové
plánovanie obcí, vypracúva analýzu územia z hľadiska moţného vzniku mimoriadnej udalosti,
vypracúva plán ochrany obyvateľstva v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a v
rozsahu ustanovenom zákonom im ukladá úlohy, zabezpečuje precvičenie plánu ochrany obyvateľstva
a vypracúva podklady do plánu ochrany obyvateľstva, vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej
ochrany, plánuje, navrhuje vyhlásenie, podieľa sa na riadení a zabezpečovaní evakuácie, riadi
záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy alebo do pôsobnosti
právnických osôb, pripravuje návrhy na realizáciu opatrení v postihnutých alebo ohrozených
priestoroch, plánuje a spravuje finančné prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie civilnej
ochrany vo svojom obvode, koordinuje, riadi a zabezpečuje úlohy súvisiace s poskytovaním
núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb, poskytuje odbornú a metodickú pomoc
právnickým osobám, fyzickým osobám a obciam pri plnení úloh a opatrení civilnej ochrany, riadi
prípravu na civilnú ochranu, vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak rozsah mimoriadnej
udalosti presahuje územný obvod ObÚ neodkladne oznamuje obvodnému úradu v sídle kraja potrebu
vyhlásenia mimoriadnej situácie na území kraja, riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho
úlohy, neodkladne informuje o vyhlásení mimoriadnej situácie štátne orgány, samosprávny kraj, obce,
Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor a ozbrojené sily Slovenskej republiky. Koordinuje
zásobovacie zabezpečenie osôb pri evakuácii a koordinuje zásobovanie jednotiek civilnej ochrany
vykonávajúcich záchranné práce na území postihnutom mimoriadnou udalosťou. Zabezpečuje
núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb postihnutých mimoriadnou udalosťou, plní úlohy pri
ochrane pred povodňami.
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V roku 2010 odbor na úseku krízového riadenie zabezpečoval tieto úlohy:
-Vypracovanie a realizáciu plánu bezpečnostnej rady, zasadania bezpečnostnej rady, činnosť
bezpečnostnej rady, spoluprácu bezpečnostnej rady s inými štátnymi orgánmi a vyšším územným
celkom. Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady obvodu Brezno na rok 2010 bol vypracovaný
a schválený na zasadnutí Bezpečnostnej rady obvodu Brezno dňa 15.12.2009. Úlohy sekretariátu
bezpečnostnej rady obvodu boli plnené priebeţne podľa aktuálnosti a potreby prípravy materiálov.
Dňa 9.2.2010 bolo mimoriadne rokovanie BRO a v dňoch 23.3.2010, 22.6.2010 a 21.9.2010 boli tri
rokovania bezpečnostnej rady obvodu Brezno podľa schváleného plánu práce. V mesiaci december
2010 je podľa plánu práce bezpečnostnej rady obvodu plánované ďalšie rokovanie. Správy a podklady
na tieto rokovania boli sekretariátom písomne vyţiadané, pripravené a zaslané členom bezpečnostnej
rady obvodu pred konaním rokovania. Materiály predkladané na rokovania bezpečnostnej rady obvodu
sú v súlade s plánom práce bezpečnostnej rady obvodu na rok 2010. Z kaţdého rokovania je
vyhotovená zápisnica a uznesenie ktoré je zaslané členom bezpečnostnej rady obvodu, prípade
subjektom ktoré ho majú plniť.
-Činnosť krízového štábu pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení, zasadnutia krízového štábu,
stav vypracovania dokumentácie krízového štábu. Dokumentácia krízového štábu obvodného úradu
bola vypracovaná v zmysle Úradom krízového manaţmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
vydaného Metodického pokynu číslo: č.p. ZU-210/2006 a ktorá je na základe vzniknutých zmien
operatívne aktualizovaná a doplňovaná. Zloţenie Krízového štábu Obvodného úradu Brezno je
v súčastnej dobe v štádiu personálnych zmien, nakoľko dochádza k výmene na vedúcich funkciách
v orgánoch štátnej správy. V hodnotenom období nebolo potrebné zvolávať krízový štáb na
zasadnutie, resp. riešenie mimoriadnej udalostí na území obvodu. Bola vykonaná len jeho odborná
príprava.
-Stav vypracovania (aktualizácie) plánu činnosti obvodného úradu po vypovedaní vojny, po vyhlásení
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a pracovných plánov predstavených alebo
vedúcich zamestnancov. Plán činností ObÚ po vypovedaní vojny ... je pre rok 2010 vypracovaný
a schválený prednostom ObÚ. Je pravidelne doplňovaný a aktualizovaný.
-Koordinácia činnosti obvodných úradov a obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení:
S cieľom kvalitnej koordinácie činnosti a prípravy krízových štábov obcí na krízovú situáciu a jej
riešenie v podmienkach obvodu tajomník KŠ ObÚ v mesiaci február vypracoval „Plán prípravy
krízových štábov obcí v obvode Brezno na rok 2010“, ktorý bol následne schválený prednostom
obvodného úradu. V zmysle uvedeného plánu prípravy bola v mesiaca marec 2010 vykonaná príprava
predsedov krízových štábov obcí obvodu za účasti lektorov z odboru CO a KR ObÚ Brezno. Pri
vzniku MU na obciach je zo strany členov KŠ ObÚ poskytovaná praktická pomoc pri riešení
následkov MU.
-Spolupráca so samosprávnym krajom, úradmi špecializovanej štátnej správy a inými štátnymi
orgánmi pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení: S Banskobystrickým samosprávnym krajom
bola a v súčasnej dobe stále je dobrá spolupráca pre prípad riešenia krízovej situácie. Dobrá
spolupráca pri riešení krízových situácií pretrváva s OR HaZZ, ako aj s OR PZ v Brezne a Obvodným
úradom ţivotného prostredia Brezno.
-Spolupráca s príslušnými orgánmi susedných krajov (okresov a štátov) pri príprave na krízovú
situáciu a jej riešení: V tejto oblasti neboli doteraz so susednými okresmi prijaté ţiadne dohody
o spolupráci pre prípad riešenia krízovej situácie. Dobrá spolupráca je však pri riešení následkov MU
s obvodom Banská Bystrica. Taktieţ neboli prijaté ţiadne dohody s inými štátmi, nakoľko náš obvod
nesusedí so ţiadnym iným štátom.
-Realizácia plánu vyrozumenia na obvodnom úrade: Dokumentácia týkajúca sa vyrozumenia sa
aktualizuje a prehodnocuje v súčinnosti s prevádzkovateľom, dotknutými právnickými a fyzickými
osobami – podnikateľmi, orgánmi štátnej správy, samosprávnymi krajmi a obcami. Plán ochrany
obyvateľstva sa prehodnocuje a aktualizuje k 31.12. predchádzajúceho roka.
-Plnenie dohôd o spolupráci obvodného úradu na úseku krízového riadenia: Odbor COaKR v súčasnej
dobe neeviduje ţiadne uzavreté dohody o spolupráci na úseku krízového riadenia.

Výročná správa 2010

Strana 18

-Plnenie plánov kontrolnej činnosti na úseku krízového riadenia s dôrazom na kontroly z ktorých bol
vypracovaný protokol: Kontroly boli vykonané podľa Plánu kontrolnej činnosti OCOaKR,
z vykonaných kontrol nebol vyhotovený protokol.
-Návrh opatrení na zlepšenie stavu: V nastávajúcom období venovať väčšiu pozornosť praktickej
príprave krízového štábu ObÚ, ako aj praktickej príprave krízovým štábom obcí v obvode. V roku
2011 na úseku odbornej prípravy orgánov krízového riadenia vykonať plánované cvičenie KŠ ObÚ,
zloţiek IZS a vybraných obcí obvodu na tému: „ Postup orgánov štátnej správy a samosprávy pri
riešení následkov MU v dôsledku povodní v územnom obvode Brezno“.
b) na úseku prípravy a odborného vzdelávania:
-Vykonávanie aktivít na úseku prípravy a odborného vzdelávania: Zamestnanci odboru COaKR sa
aktívne zúčastňujú vykonávanej prípravy a odborného vzdelávania poriadaného VTÚ KMaCO
Slovenská Ľupča a ostatnými strediskami prípravy na úseku krízového riadenia, ako aj prípravy
vykonávanej S KMaCO a odborom CO a KR ObÚ Banská Bystrica.
-Vykonávanie odbornej prípravy krízových štábov, sekretariátov krízových štábov: V súčinnosti
s obvodným úradom v sídle kraja Banská Bystrica bol na rok 2010 vypracovaný a prednostom ObÚ
schválený Plán odbornej prípravy KŠ ObÚ v ktorom je zahrnutá oblasť teoretickej a praktickej
prípravy. Na základe uvedeného plánu bola dňa 19.4.2010 vykonaná teoretická príprava KŠ ObÚ za
vyuţitia lektorov z OCOaKR ObÚ Banská Bystrica. Prípravy sa zúčastnilo 13 členov, čo predstavuje
54% z celkového počtu. Ďalšia odborná príprava KŠ ObÚ bola vykonaná 01.07.2010, účasť 15 členov,
čo predstavuje 62,5% z celkového počtu.
-Vykonávané cvičenia krízového manaţmentu a nácviky: V rámci plánovaného nácviku dňa
18.06.2010 sa zamestnanci odboru CO a KR zúčastnili plánovaného nácviku sekretariátu KŠ ObÚ
na tému: „ Činnosť sekretariátu krízového štábu Obvodného úradu Brezno po vzniku MU a vyhlásení
mimoriadnej situácie na území obvodu Brezno“.
-Príprava primátorov miest a starostov obcí v územnom obvode: Odbornej príprave starostov obcí
obvodu na úseku krízového riadenia je zo strany odboru CO a KR kaţdoročne venovaná pozornosť.
Zamestnanci odboru aj v hodnotenom období zabezpečili odbornú prípravu starostov obcí. Príprava
bola vykonaná dňa 22.03.2010, ktorej sa zúčastnilo 22 starostov z celkového počtu 30, čo predstavuje
73,3%. V rozvrhu prípravy mimo iných úloh bolo aj stanovenie a plnenie úloh na úseku krízového
riadenia v roku 2010. Úlohy na úseku krízového riadenia boli predmetom aj pri príprave pracovníkov
zabezpečujúcich úlohy v tejto oblasti v podmienkach obcí a právnických osôb. Príprava bola vykonaná
dňa 31.03.2010 za účasti 37 pracovníkov.
-Odborné vzdelávanie zamestnancov obvodných úradov v oblasti krízového riadenia : S cieľom
zvýšenia si odborných znalostí v oblasti krízového riadenia zúčastnili sa dňa 29.03.2010 štyria
zamestnanci odboru CO a KR vo VTÚ KMaCO kurzu: Výjazdové skupiny. Všetci zamestnanci
OCOaKR ako členovia sekretariátu KŠ ObÚ v rámci vykonaného nácviku dňa 18.06.2010 vykonali
praktické vyhotovovanie dokumentácie spracovávanej v dobe vyhlásenej mimoriadnej situácie na
území obvodu.
-Spolupráca so Vzdelávacím a technickým ústavom krízového manaţmentu a civilnej ochrany
Slovenská Ľupča podľa územnej pôsobnosti odboru a stredísk vzdelávania a prípravy: Súčasná
spolupráca s VTÚ KM a CO Slovenská Ľupča pri príprave členov krízového štábu ObÚ a krízových
štábov obcí obvodu, je na veľmi dobrej úrovni. Táto spolupráca sa hlavne prejavuje v poskytovaní
lektorov a vykonávaní prípravy, ako aj materiálov na teoretickú prípravu členov krízových štábov na
jednotlivých stupňoch.
-Návrh opatrení na zlepšenie stavu: V súvislosti s prijatím nového zákona o ochrane pred povodňami
a vykonávacími vyhláškami v súčinnosti s obvodným úradom ţivotného prostredia zabezpečiť
a vykonať začiatkom budúceho roka prípravu starostov obcí, krízových štábov obcí pre plnenie
stanovených úloh na tomto úseku.
c) na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
-spracovanie a aktualizácia „Analýzy moţného ohrozenia územia mimoriadnymi udalosťami“: Odbor
CO a KR má vypracovaný dokument „Analýzy .... „ v zmysle Pokynu generálneho riaditeľa sekcie
krízového manaţmentu a civilnej ochrany MV SR na vypracovanie dokumentu „Analýza územia
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z hľadiska moţných mimoriadnych udalostí“ č. KMCO-27-23/CO-2008. Uvedený dokument je
spracovaný v textovej, tabuľkovej a grafickej časti. Uvedený dokument bol zároveň v elektronickej
a písomnej forme predloţený OCOaKR ObÚ Banská Bystrica dňa 29.1.2010 číslo: OCOaKR-2010/31
V priebehu roka bola „Analýza ... operatívne aktualizovaná na základe vzniknutých zmien na území
obvodu, zmeny boli zasielane na ObÚ Banská bystrica
-spracovanie a upresňovanie plánov ochrany obyvateľstva, dokumentácie jednotiek civilnej ochrany,
dokumentácie vecných prostriedkov právnických osôb: Dokumentácia Plánu ochrany obyvateľstva
bola v hodnotenom období operatívne aktualizovaná v zmysle stanovených termínov nadriadenými
stupňami riadenia, a operatívne na základe vzniknutých zmien. Dokumentácia jednotiek pre potreby
územia je vypracovaná v zmysle platnej legislatívy.
Evidencia vecných prostriedkov pouţiteľných pre Ozbrojené sily SR je vedená a pravidelne
aktualizovaná. V elektronickej forme sú pripravené rozhodnutia na ich poskytnutie.
-úroveň naplnenia programu CIPREGIS (vrátane aplikácií) aktualizovanými dátami, ako aj
spracovania digitalizovanej dokumentácie: Pravidelné aktualizácie údajov o obci sa pravidelne
aktualizujú kaţdý kvartál počas celého roka v spolupráci s COaKR Banská Bystrica. V systéme
civilnej ochrany sa v súčasnosti v CIPREGISE vyuţíva aplikácia Karta CO obce, ktorá sa aktualizuje
kaţdý štvrťrok a tým zabezpečuje najaktuálnejšie informácie o obci /kontakty na OcÚ, starostu,
zástupcu starostu, pracovníka CO, miesto riadenia a členov krízového štábu a informácie o moţnom
ohrození obce/, taktieţ je priebeţne aktualizovaná dokumentácia VaV. Export je vykonávaný na
obvodný úrad v sídle kraja Banská Bystrica. Pre zabezpečenie činnosti odboru je nutné všetky údaje
v programe CIPREGIS priebeţne aktualizovať. Program CIPREGIS je vyuţívaný aj počas nácvikov
a cvičenení.
- kontroly stavu ochranných stavieb, plánovanie a zabezpečovanie odborných prehliadok: V roku
2010 boli plánované 2 kontroly ochranných stavieb – plynotesných úkrytov č. 0603008 – Pošta
Brezno a č. 0603006 – Spojená škola Brezno. Vykonaná však bola len kontrola v plynotesnom úkryte
č. 0603008 – Pošta Brezno. V plynotesnom úkryte č. 0603006 – Spojená škola Brezno kontrola
opakovane nebola vykonaná, nakoľko predtým vykonanou revíziou elektroinštalácie, je v úkryte
nevyhovujúca celá elektroinštalácia a VÚC Banská Bystrica, do ktorého kompetencie Spojená škola
Brezno spadá, z dôvodu krízy doposiaľ nevyčlenil na výmenu finančné prostriedky, čím sa stal
plynotesný úkryt nefunkčným.
-posudzovanie územia, stavieb a vydávanie záväzných stanovísk v územnom plánovaní, územnom
konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní: V hodnotenom období za rok 2010 bolo vydaných
celkom 26 záväzných stanovísk, z toho 8 stanovísk k ÚPN, 4 stanoviská k JÚBS a 12 stanovísk
k líniovým stavbám a k posudzovaniu vplyvov na ŢP.
-zabezpečovanie vykonávania kontinuálneho a periodického radiačného monitorovania: OCOaKR
ObÚ zabezpečoval vykonávanie merania dávkového príkonu na doplnkových miestach merania (10
meraných miest v schválených lokalitách obvodu). Zároveň s meraním boli odobraté aj vzorky pre
gamaspektrometrické merania pôdy. Výsledky meraní, ako aj odobraté vzorky boli doručené na OCO
a KR ObÚ Banská Bystrica dňa 2.7. 2010 OCOaKR-2010/91-11. Následne sa vykonávajú opätovné
merania dávkového príkonu, avšak uţ bez odberu vzorky zeminy. Počas celého hodnoteného obdobia
sa v podmienkach odboru COaKR Obvodného úradu Brezno vykonávali prenosným prístrojom DC3E-83 v. č. 870013 merania fotónového dávkového príkonu a automatické merania sondou radiačného
merania RPSG-05 a zároveň novým SW na prepojenie s VS NET. Merania boli vykonávané v súlade
s odborným pokynom, t.j. týţdenne, v stredu 5 meraní od 7.00 do 11.00 hod. s výpočtom denného
priemeru. Výsledky meraní boli postupované mesačným hlásením na OCOaKR ObÚ Banská Bystrica.
-spoluprácu so samosprávnym krajom a obcami pri vypracovaní analýzy územia kraja, plánov ochrany
obyvateľstva, zabezpečovaní evakuácie, ukrytia obyvateľstva, príprave obyvateľstva na sebaochranu a
vzájomnú pomoc a preventívno - výchovnej a propagačnej činnosti: Spolupráca s Banskobystrickým
samosprávnym krajom v súčasnej dobe, ako aj v minulosti je na poţadovanej úrovni. Zo strany
pracovníka CO uvedeného samosprávneho kraja boli operatívne na poţadovanej úrovni poskytnuté
údaje pre aktualizáciu hlavne tabuľkovej časti „Analýzy ... „. V mesiaci apríl 2010 zamestnanec
zabezpečujúci úlohy na úseku CO sa na pozvanie OCOaKR zúčastnil plánovaných kontrol v
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Domove sociálnych sluţieb KOTVA Brezno a v Domove dôchodcov a domove sociálnych sluţieb
HRON Dubová, ktorých je zriaďovateľom.
-dohody o spolupráci obvodného úradu na úseku civilnej ochrany: V hodnotenom období neboli
uzavreté dohody o spolupráci medzi odborom CO a KR a inými organizáciami na úseku civilnej
ochrany.
-kontrolnú činnosť na úseku civilnej ochrany s dôrazom na kontroly, z ktorých bol vypracovaný
protokol: V zmysle vypracovaného a prednostom ObÚ schváleného Plánu kontrol OCO a KR na rok
2010, boli vykonané následovne kontroly u obcí a právnických osôb.
Kontroly obcí v zmysle §15 zákona NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov a zákona č.387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Obec Nemecká 20. apríla 2010 vyhotovený
záznam o kontrole, Obec Drábsko 21. apríla 2010 vyhotovený záznam o kontrole, Obec Jarabá 28.
mája 2010 vyhotovený záznam o kontrole, Obec Vaľkovňa 21. mája 2010 vyhotovený záznam
o kontrole,Obec Bystrá 28. mája 2010 vyhotovený záznam o kontrole. Kontroly právnických osôb
v zmysle § 16 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov. Domov soc. sluţieb KOTVA Brezno 8. apríla 2010 vyhotovený záznam o kontrole, Domov
dôchodcov a domov sociálnych sluţieb HRON Dubová 8. apríla 2010 vyhotovený záznam o
kontrole. Kontroly skladov materiálu CO u obcí a objektov v zmysle vyhlášky MV SR č.314/1998 Z.
z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom CO v znení neskorších predpisov
boli v hodnotenom období vykonané kontrolnou skupinou zo zamestnancov OCOaKR u 31 skladov
materiálu CO obhospodarovaného v podmienkach obcí a právnických osôb.
Prehľad vykonaných kontrol skladov materiálu CO
Počet
skladov
Obvodný úrad
k 1.1.
2010

Plán
kontrol
I. Q
20% na
rok 2010

II. Q

III. Q

%
Kontroly kontrol
IV. Q do
všetkých
IV. Q
skladov
rok 2010

Brezno

9

17

0

6

42

8

31

73%

Kontroly vykonané z nadriadených stupňov na odbore COaKR: Na základe poverenia č.3/2009 na
vykonanie kontroly schváleného vedúcim Úradu vlády SR zo dňa 20.11.2009 kontrolná skupina
vykonala v čase od 8.2 do18.2.2010 na odbore COaKR ObÚ Brezno kontrolu stavu zabezpečenia
plnenia úloh orgánmi krízového riadenia. Kontrola bola vykonaná za obdobie od 1.10.2007 aţ do doby
vykonania kontroly. Kontrolná skupina v Zázname o kontrole číslo: ÚV-11947/2009/OKMBŠ-10 zo
dňa 18.2. 2010 konštatovala, ţe vykonanou kontrolou nebolo zo strany kontrolovaného subjektu
zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich
základe. Z tohto dôvodu sa protokol o výsledku kontroly nevyhotovuje. V dňoch 22.–24.9.2010 bola
na odbore COaKR podľa oznámenia Ministerstva obrany SR 2010 vykonaná kontrola plnenia úloh
na úseku obrany štátu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Kontrolnou skupinou bol vyhotovený záznam z kontroly (číslo:SEKO-IMO-OdKaI-27-3/2010-K zo
dňa 24.9.2010), kde bolo konštatované, ţe vykonanou kontrolou nebolo zo strany kontrolovaného
subjektu zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov
vydaných na ich základe. Z tohto dôvodu sa protokol o výsledku kontroly nevyhotovuje.
-zabezpečovanie sluţobnej a pracovnej pohotovosti: Sluţobná a pracovná pohotovosť
je
zabezpečovaná a vykonávaná zamestnancami odboru CO a KR. Sluţobná pohotovosť je vykonávaná
v zmysle sluţobného predpisu č.5/2007, ktorý bol schválený prednostom obvodného úradu. Pre
zabezpečenie sluţobnej pohotovosti sú z odboru COaKR vyčlenení štyria zamestnanci odboru, ktorí sa
striedajú v týţdňových intervaloch.
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Pre výkon sluţobnej pohotovosti je na odbore vypracovaná potrebná dokumentácia (smernica, plán
vyrozumenia, metodika činnosti, denník hlásenia atď), ktorá zabezpečuje spoľahlivý výkon sluţby.
-činnosť odboru pri vyhlásených mimoriadnych situáciách: V hodnotenom období nebola na území
obvodu vyhlásená mimoriadna situácia. V mesiaci júl – august zamestnanci odboru COaKR formou
výjazdovej skupiny sa podieľali na riešení a pomoci následkov prívalových daţďov v obciach
Michalová, Pohronská Polhora a Závadka nad Hronom. Uvedené následky nedosiahli také poškodenia,
aby musela byť zo strany starostov obcí vyhlásená mimoriadna situácia v obciach a následne na stupni
obvod.- spracovanie a aktualizáciu dokumentácie jednotiek civilnej ochrany a riadenie záchranných
prác: Odbor pre prípad riešenia následkov mimoriadnych udalostí na území obvodu má k dispozícii
jednotky pre potreby územia. V súčasnej dobe má vytvorených celkom 7 územných jednotiek
s celkovým počtom 90 zaradených osôb. K vytvoreným územným jednotkám je vedená a na základe
zmien operatívne upravená poţadovaná dokumentácia (zámer, rozhodnutia, prehľad MTZ
jednotiek). V hodnotenom období došlo rozhodnutím odboru COaKR č.OCOaKR-2010/24 zo dňa
10.5.2010 k zrušeniu 1 dekontaminačnej jednotky v počte 10 osôb, z objektu Technické sluţby
Brezno, z dôvodu zniţovania počtu zamestnancov.
Na poţadovanej úrovni je vedená a pravidelne aktualizovaná aj dokumentácia na riadenie záchranných
prác s dôrazom na vzory príkazov prednostu ObÚ, prehľadu o materiálno-technickom zabezpečení
pre prípad nasadenia pri vzniku MU.
-návrh opatrení na zlepšenie stavu: S cieľom overenia akcieschopnosti zamestnancov odboru COaKR(zaradení noví zamestnanci), ako celku po vzniku mimoriadnej udalosti na území obvodu, vykonať
v mimopracovnej dobe praktické vyrozumenie a zvolanie zamestnancov odboru.
d) na úseku vyrozumenia a varovania :
-vykonávanie pravidelných skúšok vyrozumenia a varovania (skúšky sirén a pod.): Skúška sirén je
vykonávaná kaţdý 2. piatok v mesiaci. Výsledky vykonaných skúšok. elektrických sirén sú zasielane
do siedmych dní obvodnému úradu v sídle kraja od vykonania skúšky. V súčastnej dobe je na území
obvodu v správe ObÚ obhospodarovaných celkom 16 elektrických sirén. Počet miestnych
informačných prostriedkov mesta a obcí vyuţiteľných pre varovanie a vyrozumenie obyvateľstva je 30
kusov /obec, rozhlas, sirény/.
-poruchovosť sirén vo vlastníctve obvodných úradov na území kraja: V priebehu roka došlo v mesiaci
november k jednej poruche sirény – obec Lom nad Rimavicou - nefunkčná elektroinštalácia .
aktuálnosť dohôd s právnickými osobami, ktorí prevádzkujú automatizovaný systém vyrozumenia a
varovania na území kraja a prevádzkovateľmi oblastných masovokomunikačných prostriedkov v
oblasti varovania a včasného informovania obyvateľstva o vzniku mimoriadnej udalosti: V súčasnej
dobe odbor COaKR nemá dohody s právnickými osobami týkajúce sa automatizovaného systému
vyrozumenia a varovania.
-zabezpečenie a vyuţitie finančných prostriedkov na úseku vyrozumenia a varovania: Finančné
prostriedky na uvedenom úseku sú čerpané. V hodnotenom období v r.2010 bola vykonaná 1 odborná
prehliadka elektrickej sirény nainštalovanej na budove MŠ Pohronská Polhora.
-vykonávanie predpísaných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení (sirén),
odstraňovanie zistených nedostatkov: V mesiaci apríl bola revíznym technikom vykonaná kontrola
sirény na budove materskej školy - Pohronská Polhora. Uvedená siréna je z hľadiska elektrickej
inštalácie nevyhovujúca. Z uvedeného dôvodu bude potrebné zabezpečiť a vykonať opravu elektrickej
sirény, ktorá je v správe nášho ObÚ.
- návrh opatrení na zlepšenie stavu. Za účelom overenia funkčnosti vypracovaného plánu
vyrozumenia, vykonať v nastavajúcom období praktické vyrozumenie a zvolanie členov KŠ ObÚ
v mimopracovnej dobe.
e) na úseku hospodárenia s materiálom civilnej ochrany a financovania:
-realizáciu kontrolnej činnosti na úseku hospodárenia s materiálom civilnej ochrany a výsledky
kontrol: Kontrolná činnosť skladov materiálu CO sa vykonávala v zmysle Zamerania činnosti na rok
2010, ako aj schváleného Plánu kontrol na rok. Tak ako v roku 2009, tak aj v hodnotenom roku 2010
bolo snahou prekontrolovať do konca III. štvrťroka sklady obcí z dôvodu, ţe obciam sa refunduje
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odmena skladníka materiálu CO a preveriť či skladník má podpísanú hmotnú zodpovednosť za
zverený materiál CO. Následne kontrolná činnosť v skladoch je zameraná na odstránenie nedostatkov
z roku 2009, ako aj na skutočnosť reálneho vykonávanie inventarizácie materiálu CO
v kontrolovaných subjektoch. Pri kontrolnej činnosti skladov materiálu CO neboli zistené ţiadne
závaţné nedostatky, ktoré by boli v rozpore s vyhláškou MV SR č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. Moţno
konštatovať, ţe nedostatky z kontrol vykonaných v roku 2009 boli odstránené.
-uplatňovanie poţiadaviek na opravy a zabezpečenie skúšok materiálu civilnej ochrany, vykonávanie
ošetrovania materiálu civilnej ochrany, uloţeného v sklade obvodného úradu: Skúšky a opravy
materiálu na plnenie úloh jednotkami CO sa v hodnotenom období nevykonávali. Sú však priebeţne
vykonávané skúšky lícnic ochranných masiek jednotlivých druhov na základe poţiadavky
o preskúšanie a odbornú prehliadku PIO na rok 2010 zaslanej VTÚ KMaCO pod č. OCOaKR2010/79-1 zo dňa 15 marca 2010. V priebehu roka bola vykonaná skúška a odborné prehliadky
materiálu CO u obce Hronec. Ostatné plánované odborné prehliadky sa nevykonali z dôvodu časovej
nereálnosti pre plánované obce.
-uplatňovanie poţiadaviek na doplnenie materiálom civilnej ochrany pre jednotky civilnej ochrany,
zriadené pre potreby územia: Na základe Rozhodnutí o vytvorení jednotiek CO pre potreby územia sa
priebeţne uvedené jednotky doplnia potrebným materiálom, aby v prípade nasadenia boli čo najlepšie
vybavené a akcieschopné. Materiálové vybavenie územných jednotiek CO a obcí, bolo zamerané
a vykonané hlavne v roku 2009. V hodnotenom období sa materiál CO dopĺňal na základe poţiadaviek
starostov obcí. Prevaţná časť materiál pre vyššie uvedené jednotky je umiestnený v skladoch
materiálu CO ObÚ Brezno.
-zabezpečenie a vyuţitie finančných prostriedkov na hospodárenie s materiálom civilnej ochrany.
Poţiadavky na finančné prostriedky na rok 2010, ako aj následne, ich vyuţitie (čerpanie) bolo
potrebné na zabezpečenie úloh spojených s hospodárením materiálu civilnej ochrany, najmä na
refundáciu odmien skladníkov materiálu CO za I. polrok, refundácia faktúry za likvidáciu odpadu
( vyradeného materiálu CO), ako aj čerpanie finančných prostriedkov (pohonné hmoty) na
zabezpečenie zvozu materiálu v rámci integrácie skladov, odsunu materiálu do VTÚ a zabezpečenie
odberu vzoriek zeminy a gamaspektrometrického merania radiácie.
-prípravu a vykonávanie inventarizácie materiálu civilnej ochrany: Dňa 5.10.2010 boli zo Sekcie
KMaCO MV SR Bratislava číslo KMCO –OSMCOHP1-2010/000216-002 obdrţané pokyny v zmysle
rozkazu ministra vnútra SR na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu (materiálu KS14 materiál civilnej ochrany) so stavom k 31.12.2010. Uvedené pokyny boli rozpracované na
podmienky právnických, ako aj fyzických osôb vrátane obcí v územnom obvode Brezno a dňa
15.10.2010 pod číslom OCOaKR-2010/107-2 distribuované.
-stav integrácie skladov materiálu civilnej ochrany: Integrácia skladov a miest uloţenia PIO s dôrazom
na sklady s celkovou hodnotou materiálu do 1000 € bola vykonávaná priebeţne uţ v minulom období.
Do súčasnej doby sa vykonala integrácia dvoch nasledovných objektov (Spojená škola Brezno,
Hotelová akadémia Brezno). Na budúci rok je plánovaná integrácia nasledovných objektov
(Ţelezničná stanica Brezno, SSOŠ a SG. Podbrezová, Gymnázium J. Chalupku Brezno, a objekt
Harmanec - Kuvert).
-vedenie evidencie materiálu civilnej ochrany: Zamestnanec odboru COaKR ObÚ Brezno
zodpovedný za hospodárenie s materiálom CO vedie účtovnú dokumentáciu ( preúčtovacie doklady)
a následne ich predkladá na Sekciu KM a CO za účelom aktualizácie evidencie pohybov. Jedná sa
však o účtovné doklady, keď sa mení hodnota materiálu v rámci obvodu (odovzdanie,
prípadne doplnenie materiálu z VTÚ, inventúrny nález a pod.).
-vyuţitie pridelených finančných prostriedkov na civilnú ochranu zo štátneho rozpočtu, finančné
prostriedky vyčlenené na civilnú ochranu v roku 2010 boli čerpané na zabezpečenie úloh súvisiacich
s plnením úloh v zmysle Ročného plánu odboru COaKR. V hodnotenom období nedošlo
k prekročeniu stanovených finančných prostriedkov. Prehľady čerpania týchto prostriedkov boli
zasielane na OCOaKR Banská Bystrica v stanovených termínoch.
-návrh opatrení na zlepšenie stavu: V nastavajúcom období v súčinnosti s VTÚ KMaCO Slovenská
Ľupča, dokončiť realizáciu obmeny masiek typu CM-3 za masky typu CM-4 podľa kapacitných
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moţnosti ústavu, čím dosiahnuť zabezpečenie obyvateľov obvodu novším typom prostriedkov
individuálnej ochrany. Zároveň vykonať odsun prebytočného materiálu obcí so zameraním na detské
vaky DV-65, prípadne vykonať ich obmenu za DV-75.
f) na úseku prípravy a odborného vzdelávania :
- vykonávanie prípravy a odborného vzdelávania: Príprava a odborné vzdelávanie v podmienkach
obvodu je realizovaná v zmysle vypracovaného „Plánu vzdelávania a prípravy na civilnú ochranu
v roku 2010“ schváleného prednostom obvodného úradu, ako v odporučení v „ Zameraní činnosti...
pre obce a právnické osoby na rok 2010“. V mesiaci január 2010 bola zo strany odboru COaKR
zaslaná na obce, právnickým osobám a školám v obvode ponuka na vzdelávanie vo VTÚ KM a CO
Slovenská Ľupča.
-úroveň vykonávaných cvičení a nácvikov civilnej ochrany (vyhodnotiť prípravu priebeh, skúsenosti,
závery): Pre vykonávanie cvičení a nácvikov odbor spracováva dokumentáciu podľa vzorových
materiálov. Úroveň vykonávaných nácvikov a cvičení je na poţadovanej úrovni. Z kaţdého nácviku,
alebo cvičenia je vykonávaný rozbor v ktorom sa zhodnotia klady a nedostatky, ktoré sú rozobrané
s účastníkmi cvičení. Pred vykonaním nácviku, alebo cvičenia je vykonávaná príprava na cvičenie.
- vykonávanú prípravu primátorov miest a starostov obcí na civilnú ochranu v jeho územnom obvode:
Odbornej príprave starostov obcí obvodu na úseku civilnej ochrany je zo strany odboru CO a KR
kaţdoročne venovaná pozornosť. Zamestnanci odboru aj v hodnotenom období zabezpečili odbornú
prípravu starostov obcí. Príprava bola vykonaná dňa 22.3.2010, ktorej sa zúčastnilo 22 starostov
z celkového počtu 30, čo predstavuje 73,3%. V rozvrhu prípravy mimo iných úloh bolo aj stanovenie
a plnenie úloh na úseku civilnej ochrany v roku 2010. Úlohy na úseku krízového riadenia boli
predmetom aj pri príprave pracovníkov zabezpečujúcich úlohy v tejto oblasti v podmienkach obcí
a právnických osôb. Príprava bola vykonaná dňa 31.3.2010 za účasti 37 pracovníkov.
-realizáciu preventívno - výchovnej a propagačnej činnosti: Úseku preventívno - výchovnej
a propagačnej činnosti zamestnanci odbor venujú maximálnu pozornosť. Na pozvanie sa zúčastňujú
prednášok a besied v štátnych organizáciách a školách na tému civilnej ochrany. Z podujatí a činnosti
odboru na úseku CO a KR sú uverejňované články na úrovni regionálnej tlače a príspevkami
v časopise Civilná ochrana revue pre civilnú ochranu obyvateľstva. Veľká pozornosť sa venuje aj
príprave mládeţe, hlavne ţiakom základných škôl pri príprave na obvodné kola súťaţe mladých
záchranárov CO, ako aj príprave pedagogického zboru vyučujúcich predmet Ochrana človeka
a prírody.
-odborné vzdelávanie zamestnancov obvodných úradov v oblasti civilnej ochrany: Zamestnanci
odboru CO a KR ObÚ svoju odbornú spôsobilosť v oblasti civilnej ochrany si zvyšujú účasťou
v odborných kurzoch poriadaných v strediskách prípravy CO. Na stupni odbor je kaţdoročne
vypracovaný „Plán odbornej a praktickej prípravy zamestnancov OCOaKR“ podľa ktorého je
pravidelne mesačne vykonávaná odborná príprava na úseku CO a krízového riadenia.
-plánovanie a vykonanie súťaţí, vrátane súťaţí mladých záchranárov civilnej ochrany: Podľa plánu
vzdelávania a prípravy na rok 2010 odbor CO a KR dňa 23.9.2010 zabezpečil a vykonal uţ 11.ročník
obvodného kola Súťaţe mladých záchranárov civilnej ochrany. Obvodného kola, ktoré sa konalo
v areáli biatlonu Osrblie sa zúčastnilo celkom 14 súťaţných druţstiev zo základných škôl a gymnázia
v obvode Brezno. Uvedená súťaţ bola vykonaná na poţadovanej úrovni. Cestou odboru COaKR bola
v mesiaci február – apríl usmernená a vyhodnotená súťaţ „CO očami detí“ na tému „ ŢIVELNÉ
POHROMY - ZEMETRASENIE“. Obvodný úrad obdrţal od základných škôl a špeciálnych škôl
celkom 56 výtvarných prác z ktorých z kaţdej kategórie 3 postúpili do krajskej súťaţe.
-plánovanie a vykonanie prípravy výjazdových skupín obvodného úradu : Príprava členov výjazdovej
skupiny obvodného úradu bola realizovaná v kurze: VÝJAZDOVÉ SKUPINY poriadaného VTÚ
KMaCO Slovenská Ľupča dňa 29.3.2010, ktorého sa zúčastnili 4 zamestnanci odboru COaKR. Pri
príprave sú vyuţívané praktické poznatky z jednotlivých výjazdov po vzniku MU na teritóriu obvodu
Brezno, ale aj odborné články z časopisu Revue civilná ochrana.
-realizáciu plánov prípravy štábov a odborných jednotiek civilnej ochrany vytvorených pre potreby
územia: V hodnotenom období nebola vykoná odborná príprava jednotiek CO pre potreby územia,
z dôvodu obmedzenia finančných prostriedkov ObÚ a objektov vytvárajúcich jednotky CO pre
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potreby územia. V minulom období najviac boli precvičované jednotky pre potreby územia z objektu
Technické sluţby Brezno.
-spoluprácu so Vzdelávacím a technickým ústavom krízového manaţmentu a civilnej ochrany
Slovenská Ľupča podľa územnej pôsobnosti odboru a stredísk vzdelávania a prípravy: Spolupráca
s VTÚ KM a CO Slovenská Ľupča je na veľmi dobrej úrovni. Na poţiadanie lektori vykonávajú
výjazdovou formou poţadovanú prípravu na území nášho obvodu. Taktieţ zo strany VTÚ sú na
poţiadanie poskytované materiály na vykonávanie prípravy (písomností, video materiály atď).
g) na úseku hospodárskej mobilizácie:
- riadenie a koordináciu činnosti obvodných úradov vo svojej pôsobnosti: Obvodný úrad Brezno
koordinuje činnosť obcí a mesta v rámci hospodárskej mobilizácie a to pri zriaďovaní výdajní
odberných oprávnení, distribúcie prídelových lístkov, vedení evidencie právnických a fyzických osôb
poskytujúcich ubytovanie, vlastniacich nehnuteľnosti a prostriedky, ktoré môţu byť pouţite v čase
vojny.
-vyuţitie pridelených finančných prostriedkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho
rozpočtu: Z pridelených finančných prostriedkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho
rozpočtu bola čerpaná len časť, na nákup kancelárskych potrieb a doplnkov k výpočtovej technike.
Ostatné finančné prostriedky nevyčerpané do mesiaca september nám boli krátené v dôsledku zlej
finančnej situácie. Z uvedeného dôvodu nebolo vykonané školenie vedúcich výdajní odberných
oprávnení plánované na mesiac december.
-plnenie úloh, súvisiacich so správou majetku štátu, určeného na úlohy hospodárskej mobilizácie:
Úlohy súvisiace so správou majetku štátu, určeného na úlohy hospodárskej mobilizácie sa plnia.
Majetok je vedený v programe ATON, taktieţ je vedený i v majetku Obvodného úradu Brezno.
Majetok hospodárskej mobilizácie je očíslovaný na viditeľnom mieste.
-stav v zabezpečení opatrení na zavedenie regulácie predaja ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne
dôleţitých tovarov, s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie
(zabezpečenie výdajní odberných oprávnení, dokumentácie regulácie predaja ţivotne dôleţitých
výrobkov, atď.): Regulácia ţivotne dôleţitých výrobkov alebo dôleţitých tovarov v prípade vyhlásenej
regulácie bude zabezpečovaná prostredníctvom zriadených V výdajní odberných oprávnení, pričom
všetky majú vypracovanú dokumentáciu predaja podľa ktorej sa v čase mimoriadnych regulačných
opatrení bude riadiť. Dokumentácia je doplňovaná podľa aktuálnych údajov.
-plnenie plánov kontrolnej činnosti na úseku hospodárskej mobilizácie s dôrazom na kontroly, z
ktorých bol vypracovaný protokol: Kontroly boli vykonané v súčinnosti Územnou vojenskou správou
Banská Bystrica na obciach Heľpa, Podbrezová, Jasenie. Vykonanou kontrolou nebolo
v kontrolovaných subjektoch zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov a ani
pokynov vydaných na ich základe. V dôsledku toho sa protokol o výsledku kontroly nevypracovával.

4.1.6 Osobný úrad
a) úlohy osobného úradu
Plní úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu sluţbu a pre zamestnancov
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, zabezpečuje úlohy spojené s uplatňovaním
štátnozamestnaneckých vzťahov v sluţobnom úrade a pracovnoprávnych vzťahov, vykonáva výberové
konanie a výber na voľné štátnozamestnanecké miesta v sluţobnom úrade podľa zákona č. 400/2009
Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, realizuje politiku stratégie rozvoja a
plánovania ľudských zdrojov v štátnej sluţbe a pri výkone práce vo verejnom záujme, vykonáva
činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mzdových prostriedkov a s odmeňovaním zamestnancov
vykonávajúcich štátnu sluţbu a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zabezpečuje
úlohy spojené s obsadzovaním voľných štátnozamestnaneckých miest v sluţobnom úrade a miest na
výkon práce vo verejnom záujme, vypracúva a zabezpečuje vydávanie sluţobných predpisov a
pracovnoprávnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti, zabezpečuje vzdelávanie štátnych
zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zabezpečuje výkon analytických
prác a prípravu dát pre personálnu databázu a jej udrţiavanie, plní úlohy spojené s kolektívnym
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vyjednávaním, vypracúva návrh sociálneho programu sluţobného úradu, vrátame jeho rozpočtového
zabezpečenia a sleduje jeho realizáciu, spolupracuje s ministerstvom vnútra pri plánovaní
personálnych potrieb obvodného úradu, predkladá ministerstvu vnútra podklady k návrhu na
zostavenie systemizácie a ţiadosti o zmeny v systemizácii, vykonáva činnosti súvisiace s likvidáciou
miezd zamestnancov vykonávajúcich štátnu sluţbu a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme.
b) zniţovanie počtu zamestnancov
Z porady vedenia ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorá sa konala 26. augusta 2010 vyplynula
úloha č. 3.1. navrhnúť zníţenie počtu štátnych zamestnancov podľa zákona č. 400/2009 Z. z.
o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov. V nadväznosti na proces realizácie uvedenej úlohy, oznámila sekcia verejnej
správy MV SR limit mzdových prostriedkov na rok 2011, ktorý je pre Obvodný úrad Brezno vo výške
278 835 €. Uvedený limit mzdových prostriedkov je záväzný a neprekročiteľný. Návrh na zníţenie
počtu funkčných miest v členení na štátnu sluţbu a výkon práce vo verejnom záujme a tým aj
stanovenie limitu mzdových prostriedkov na uvedené kategórie funkčných miest v rámci stanoveného
limitu, bolo v kompetencii prednostu obvodného úradu. Z tohto dôvodu sme museli pristúpiť
k zníţeniu počtu zamestnancov ObÚ Brezno. K 31. 12. 2010 bolo zrušených päť
štátnozamestnaneckých miest a jedno miesto pri výkone práce vo verejnom záujme. V tejto súvislosti
bolo v priebehu mesiacov október aţ december 2010 skončených päť štátnozamestnaneckých pomerov
a jeden pracovný pomer, a to tri dohodou o skončení a tri výpoveďou zo strany zamestnávateľa.
Vzdelávanie v hodnotenom období bolo zamerané hlavne na prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov
úradu. Cieľom prehlbovania kvalifikácie bolo priebeţné udrţiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie
poţadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie štátnej sluţby v príslušnom odbore
štátnej sluţby alebo potrebných na vykonávanie činností uvedených v pracovnej náplni. ObÚ Brezno
zabezpečoval účasť zamestnancov na školeniach a odborných seminároch prostredníctvom MV SR,
IVS a v rámci finančných moţností úradu.
c) štruktúra zamestnancov pred zniţovaním - stav k 30. 09. 2010 (bez prednostu úradu)
V období od 01. 10. 2011 do 31. 12. 2010 došlo k zniţovaniu počtu funkčných miest.

Údaj

Počet zamestnancov spolu
v tom: štátna služba
verejná služba
Podľa funkcií ŠS
8 hlavný radca
7 odborný radca
6 samostatný radca
5 radca
verejná služba
8 odb.referent špec.
9 radca
10 samostatný radca
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Organizačné útvary
OOVS OŽPo OCOKR

EO OO OsÚ ObÚ spolu

7
7
0

6
6
0

8
8
0

9
5
4

6
6
0

1
1
0

37

1
3
2
1

1
2
2
1

1
3
2
2

1
2
1

2
2
2
1

-

6
12
8
6

-

-

-

1
1
1

-

7
-

8
1
1
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5 skladník, údržba
4 vodič
Podľa vzdelania
VŠ
ÚŠ
Podľa pohlavia
Muži
Ženy
Podľa veku
Do 25 rokov
26-30
31-40
41-50
51-60
Nad 60
Podľa dochádzania do práce
Bývajúci v sídle úradu
dochádzajúci

-

-

-

1
1

-

-

1
1

6
1

6
0

6
2

7
2

5
1

1
0

31
6

1
6

1
5

6
2

4
5

2
4

0
1

14
23

2
3
3
-

1
1
3
1
-

2
2
1
2

2
1
2
4
-

1
2
3
-

1
-

1
2
8
12
12
2

2
5

5
1

2
6

6
3

2
4

1

17
20

d) štruktúra zamestnancov po zniţovaní - stav k 01. 01. 2011 (bez prednostu úradu)

Údaj

Počet zamestnancov spolu
v tom: štátna služba
verejná služba
Podľa funkcií ŠS
8 hlavný radca
7 odborný radca
6 samostatný radca
5 radca
verejná služba
8 odb. referent špec.
9 radca
10 samostatný radca
5 skladník, údržba
4 vodič
Podľa vzdelania
VŠ
ÚŠ
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OOVS OŽPo OCOKR

EO OO OsÚ ObÚ spolu

7
7
0

6
6
0

6
6
0

7
3
4

6
6
0

1
1
0

31

1
3
2
1

1
2
2
1

1
2
1
2

1
1
1

2
2
2
1

-

6
11
7
6

-

-

-

1
1
1
0
1

-

7
-

8
1
1
1
1

6
1

6
0

5
1

6
1

5
1

1
0

27
4
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Podľa pohlavia
Muži
Ženy
Podľa veku
Do 25 rokov
26-30
31-40
41-50
51-60
Nad 60
Podľa dochádzania do práce
Bývajúci v sídle úradu
dochádzajúci

1
6

1
5

6
2

3
4

2
4

0
1

14
23

2
3
3
-

1
1
3
1
-

2
2
2
1

2
2
2
0
0

1
2
3
-

1
-

1
2
9
12
10
2

2
5

5
1

1
5

2
5

2
4

1

17
20

e) vzdelávanie zamestnancov
V hodnotenom období bolo zamerané hlavne na prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov úradu.
Cieľom prehlbovania kvalifikácie bolo priebeţné udrţiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie
poţadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie štátnej sluţby v príslušnom odbore
štátnej sluţby alebo potrebných na vykonávanie činností uvedených v pracovnej náplni. ObÚ Brezno
zabezpečoval účasť zamestnancov na školeniach a odborných seminároch prostredníctvom MV SR,
IVS a v rámci finančných moţností úradu. Podľa § 78 Zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej sluţbe“) má sluţobný úrad
povinnosť zabezpečiť štátnemu zamestnancovi prehlbovanie kvalifikácie v rozsahu najmenej piatich
sluţobných dní v kalendárnom roku.
V prípade nových štátnych zamestnancov zabezpečuje sluţobný úrad v priebehu prvých piatich
mesiacov štátnej sluţby adaptačné vzdelávanie. V priebehu roka 2010 boli na Obvodný úrad Brezno
prijatí dvaja noví štátni zamestnanci. Pretoţe išlo o vedúcich štátnych zamestnancov nebolo podľa §
16 zákona o štátnej sluţbe potrebné umoţniť im adaptačné vzdelávanie.
Odborné semináre pre štátnych zamestnancov, ktoré boli realizované prostredníctvom Inštitútu pre
verejnú správu v rámci kontraktu s Ministerstvom vnútra SR boli zamerané najmä na tieto témy:
zákon o priestupkoch – priestupkové konanie v praxi,
zákon o účtovníctve a jeho novelizácie,
zákon o sluţbách na vnútornom trhu,
správa majetku štátu,
normalizovaná úprava písomností a jazyková kultúra,
zákon o slobodnom prístupe k informáciám a jeho aplikačná prax,
zákonník práce účinný od 01. 03. 2010,
dane z príjmov zo závislej činnosti. Ročné zúčtovanie 2009. Zmeny v aktuálnych zákonoch na
rok 2010,
protest prokurátora,
zákon o správnom konaní,
zákon o registratúre.
Zamestnanci ekonomického odboru ako aj ostatní zamestnanci pracujúci s informačným systémom
SAP sa v priebehu roka 2010 zúčastňovali školení a kurzov zameraných na prácu s týmto
informačným systémom. Išlo predovšetkým o prácu s modulmi MM, TN, FI. Tieţ bolo nevyhnutné
zúčastňovať sa viacerých pracovno-inštruktáţnych stretnutiach zameraných na migráciu kmeňových
dát majetku zo systému WinIBEU do systému SAP, pretoţe v roku 2010 prechádzali obvodné úrady
na tento integrovaný informačný systém pre MV SR aj v oblasti materiálového hospodárstva
a účtovníctva.
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Zamestnanci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia sa zúčastňovali pravidelných seminárov
a kurzov, ktoré zabezpečoval ich nadriadený metodický orgán Vzdelávací a technický ústav krízového
manaţmentu a civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči. Tieto vzdelávacie aktivity boli zamerané
napríklad na školenia krízových štábov, hospodárenie s materiálom CO, opatrenia v rámci
hospodárskej mobilizácie a iné úlohy na príslušnom úseku.
Obsah, zameranie a proces vzdelávania bol štruktúrovaný s dôrazom na získanie systematickej
a komplexnej informácie o sledovanej problematike, o aktuálnych legislatívnych procesoch
a postupoch s cieľom čo najefektívnejšej aplikácie v praxi pri činnosti obvodného úradu.

5.ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Obvodný úrad (ďalej len „ObÚ“) je štátna rozpočtová organizácia zapojená svojimi príjmami a
výdavkami na štátny rozpočet, ktorá hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s
prostriedkami, ktoré jej určí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) ako
zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.

5.1 Rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2010
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly MV SR listom č. p. SE-17-64/ORF-2010
zo dňa 19.1.2010 boli pre ObÚ Brezno na rok 2010 stanovené záväzné ukazovatele a limity.

5.2 Rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2010
( EUR )
Ukazovateľ

Rozpočet
celkom

V tom

08C03

06H03

Príjmy spolu

záväzný

5 278

Výdavky celkom

záväzný

597 516

597 116

400

Beţné výdavky celkom

záväzný

597 516

597 116

400

záväzný

305 782

305 782

orientačný

106 871

106 871

orientačný

87 213

86 813

orientačný

97 650

97 650

V tom :
610 – mzdy, plat y a ostatné osobné
vyrovnania
620
–
poistné
zamestnávateľa

a

príspevky

630 – tovar y a ďalšie sluţby

400

640 – ostatné beţné tr ansféry
Kapitálové výdavky

záväzný

Ukazovatele plánu pracovných síl
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Počty zamestnancov v štátnej sluţbe

záväzný

33

33

Platové prostriedky

záväzný

270 497

270 497

záväzný

5

5

záväzný

35 285

35 285

Počty zamestnancov
záuj me

vo

verej nom

Platové prostriedky
Limit výdavkov
Reprezentačné

záväzný

299

záväzný

75 449,14

záväzný

21 199,86

Ďalšie vybrané ukazovatele
Transfery obciam: mat ričná činnosť
evidencia pobytu občanov

V priebehu roka 2010 došlo k zmene záväzných limitov a ukazovateľov štátneho rozpočtu 27
rozpočtovými opatreniami z úrovne SVS a SE MV SR.
Ďalej boli vykonané úpravy vo vlastnej kompetencii presunom v rámci podpoloţiek bez narušenia
záväzných limitov a ukazovateľov štátneho rozpočtu a povolené presuny voľných finančných
prostriedkov z funkčnej oblasti 0220 – Civilná ochrana a 0360 – Verejný poriadok na funkčnú oblasť
01114 – Krajské a okresné úrady, spolu v 87 prípadoch.

5.3 Čerpanie výdavkov
5.3.1 Prehľad čerpania výdavkov podľa programov
Programová štruktúra čerpania rozpočtových prostriedkov pozostáva:
- z programu 06H03 – Hospodárska mobilizácia, ktorých pouţitie upravuje „Metodický pokyn
Sekcie krízového manaţmentu a civilnej ochrany na zjednotenie postupu obvodných úradov na úseku
financovania výdavkov pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie, obstarávaní majetku štátu
určeného na účely hospodárskej mobilizácie a pri jeho správe“ (č. p. KMCO-196/CO-2008 z
22.2.2008).
- z programu 08C – Verejná správa, súčasťou ktorého sú programy 08C03 – Obvodné úrady a
08C05 – Voľby.
V programe 08C03 – Obvodné úrady boli v roku 2010 v integrovanom informačnom systéme (SAP)
rozpísané aj účelové prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:
- na úseku matrík v podprograme 08C03.U10901,
- na úseku hlásenia pobytu v podprograme 08C03.U10902,
- a na povodňové záchranné práce (mimoriadna udalosť) v podprograme 08C03.U10905.
V rámci programu 08C05 – Voľby boli v roku 2010 poskytnuté a čerpané finančné prostriedky na
zabezpečenie úloh spojených s prípravou a konaním volieb:
1. do Národnej rady Slovenskej republiky konané dňa 12.06.2010 - podprogram 08C0501,
2. na referendum konané dňa 18.09.2010 - podprogram 08C0508,
3. do orgánov samosprávy obcí konané dňa 27.11.2010 - podprogram 08C0505.
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Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa programov

( EUR )

Ukazovateľ

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočnosť %
k 31.12.2010 čerpania

Výdavky spolu

597 516

808 220,85

805 982,13

99,72

Beţné výdavky spolu

597 516

808 220,85

805 982,13

99,72

Beţné výdavky za program 06H03- 400
Hospodárska mobilizácia

170,00

169,29

99,58

Z toho : 630 (02103 ) Tovary a sluţby

170,00

169,29

99,58

Beţné výdavky za program 08C03 – 597 116
Obvodné úrady

808 050,85

805 812,84

99,72

Z toho : 610 (01114 ) Mzdy, platy, 305 782
sluţobné príjmy a ostatné
osobné
vyrovnania

339 147,58

339 147,00

99,99

620 (01114 )
a príspevok do poisťovní

121 213,24

121 213,24

100,00

400

Poistné 106 871

630 (01114 ) Tovary a sluţby

79 353

75 379,88

75 368,05

99,98

630 ( 0220 ) Tovary a sluţby

7 220

6 371,57

6 371,57

100,00

630 ( 0360 ) Tovary a sluţby

240

0

0

640 ( 01114) Beţné transfery

97 650

115 455,87

115 449,82

99,99

640 ( 0180 ) Beţné transfery

0

3 412,82

1 423,82

41,72

Beţné výdavky za program 08C03 - 0
Voľby

147 069,89

146 839,34

99,84

Z toho : 610 (0160 ) Mzdy, platy, 0
sluţobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania

8 251,00

8 251,00

100,00

620 (0160 )
a príspevky do poisťovní

2 886,00

2 869,67

99,43

Poistné 0

630 (0160 ) Tovary a sluţby

0

8 970,00

8 970,00

100,00

640 (0160 ) Beţné transfery

0

126 962,89

126 748,67

99,83

0

0

0

0

Kapitálové výdavky spolu

Výročná správa 2010

Strana 31

5.3.2 Čerpanie výdavkov podľa ekonomickej klasifikácie
Kategória 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Vo výdavkovej časti kategórie 610 boli rozpočtované prostriedky na schválené limity počtu
zamestnancov kapitoly MV SR. Pri čerpaní platových prostriedkov bola zabezpečená hospodárnosť s
cieľom dodrţať záväzné ukazovatele stanovené v rozpise rozpočtu. V prípade osobných príplatkov
neboli realizované úpravy zakladajúce nárok na zvýšené čerpanie platových prostriedkov v roku 2010
a v nasledujúcich rokoch. V oblasti platových prostriedkov boli aké záväzné ukazovatele stanovené
počty zamestnancov a objem platových prostriedkov pre štátnych zamestnancov a pre zamestnancov
na výkon práce vo verejnom záujme.
Prehľad výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie – kategória 610 (EUR)
Poloţka
ekonomickej Schválený
Upravený
Skutočnosť
klasifikácie
rozpočet
rozpočet
k 31.12.2010

%
plnenia

611 Tarifný plat, osobný plat, 291 172,00
funkčný plat, hodnostný plat,
vrátane ich náhrad

275 803,74

275 803,74

100,00

612 Príplatky

27 846,03

27 846,03

100,00

613
Náhrada za prac. 4 392,00
pohotovosť,
sluţobnú
pohotovosť
a náhrada,
odmena za pohotovosť

4 037,31

4 037,31

100,00

614 Odmeny

21 829,08

21 828,50

99,99

616 Doplatky k platu a ďalší 0
plat

9 631,42

9 631,42

100,00

SPOLU

339 147,58

339 147,00

99,99

10 218,00

0

305 782,00

Výdavky v rámci programu 08C03 – Obvodné úrady boli stanovené schváleným rozpočtom v celkovej
sume 305 782,00 €. Čerpanie platových prostriedkov bolo takmer vo výške upraveného rozpočtu v
sume 339 147,00 € s rozdielom 0,58 €.
623 Poistné do ostatných ZP
625
Poistné
poisťovne

do

11 118,00

12 275,31

12 275,31

100,00

Sociálnej 76 293,00

81 988,23

81 988,23

100,00

627 Príspevok do DDP

0

6 024,43

6 024,43

100,00

SPOLU

106 871,00

121 213,24

121 213,24

100,00

Výdavky tejto kategórie v rámci programu 08C03 – Obvodné úrady boli pre rok 2010 určené zo
schválenej sumy platových prostriedkov v súlade s platnou metodikou vo výške 106 871,00 €, pričom
čerpanie bolo vo výške upraveného rozpočtu v sume 121 213,24 €.
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Kategória 630 – Tovary a sluţby
Vzhľadom na výrazné medziročné krátenie rozpočtovaných výdavkov kategórie 630 bolo
hospodárenie ObÚ v roku 2010 orientované tak, aby boli zabezpečené predovšetkým úhrady
základných prevádzkových potrieb resp. obligatórne výdavky určené príslušnými právnymi predpismi
(stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, daň z nehnuteľnosti, čerpanie energií, voda
a ostatného materiálu a pod.)
Vzhľadom na obmedzené disponibilné zdroje neboli rozpočtované
prostriedky na podpoloţke 633001 – Interiérové vybavenie. Okrem uvedeného, bolo v zmysle
Oznámenia MV SR o zastavení čerpania finančných prostriedkov v kategórii 630 (č. p. SE-1998/OSNMIV-2009) dňom 1. mája 2009 zastavené čerpanie aj na podpoloţke 633004 – Nákup
prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a na podpoloţke 635006 – Údrţba budov, objektov,
alebo ich častí.
Prehľad výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie - FK 01114 Krajské a okresné úrady
(EUR )
Poloţka
ekonomickej Schválený
Upravený
Skutočnosť
% plnenia
klasifikácie
rozpočet
rozpočet
k 31.12.2010
631 Cestovné náhrady

1 112 ,00

632
Energia,
a komunikácie

voda 36 780,00

887,39

887,39

100,00

29 842,19

29 842,19

100,00

633 Materiál

3 575,00

4 678,16

4 678,16

100,00

634 Dopravné

3 240,00

5 949,16

5 949,16

100,00

635
Rutinná a štandardná 611,00
údrţba

2 522,82

2 522,82

100,00

636 Nájomné za nájom

50,00

48,00

48,00

100,00

637 Sluţby

33 985,00

31 452,16

31 440,33

99,96

SPOLU

79 353,00

75 379,88

75 368,05

99,98

Čerpanie výdavkov u jednotlivých poloţiek kategórie 630 (FK 01114) bolo nasledovné:
1. Poloţka 631 - Cestovné náhrady, boli čerpané na 100%
z dôvodu zabezpečovania účasti
zamestnancov ObÚ na školeniach programu SAP a ostatných pracovných ciest, z ktorých v zmysle
zákona vyplynuli náhrady výdavkov stravného a cestovného.
2. Poloţka 632 – Energia, voda a komunikácie, čerpanie na 100 % u výdavkov za energie a poštové
sluţby .
3. Poloţka 633 – Materiál, vplyvom vyššieho čerpania u výdavkov na všeobecný materiál
(kancelársky materiál a tonery) bol nepostačujúci rozpočet uţ pri rozpise, čo sa potvrdilo aj napriek
zavedeniu všetkých úsporných opatrení.
4. Poloţka 634 – Dopravné náklady ovplyvnilo vyššie čerpanie na opravy a údrţbu starších
sluţobných vozidiel a zvyšujúce sa ceny pohonných látok.
5. Poloţka 635 – Rutinná a štandardná údrţba, dôvodom zvýšenia boli predovšetkým výdavky na
údrţbu výpočtovej techniky, aktualizáciu softvéru.
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6. Poloţka 636 – Nájomné za nájom, ide o výdavky za prenájom poštového priečinka, ktoré
neovplyvňujú čerpanie celkových výdavkov.
7. Poloţka 637 – Sluţby, čerpanie je ovplyvnené najmä výdavkami na všeobecné sluţby- revízie a
kontroly zariadení, upratovanie, stravovanie, poistné za budovu a platby za dane, odvoz odpadu,
prevádzka IZS, sluţby BOZP,PO atď.
Prehľad výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie – FK 0220 Civilná ochrana
(EUR)
Poloţka
ekonomickej Schválený
Upravený
Skutočnosť
% plnenia
klasifikácie
rozpočet
rozpočet
k 31.12.2010
632
Energia,
a komunikácie

voda 2 514,00

1 616,72

1 616,72

100,00

633 Materiál

96,00

95,40

95,40

100,00

634 Dopravné

500,00

694,56

694,56

100,00

636 Nájomné za nájom

0

1,00

1,00

100,00

637 Sluţby

4 110,00

3 963,89

3 963,89

100,00

Spolu

7 220,00

6 371,57

6 371,57

100,00

Najvyšší podiel z celkových výdavkov civilnej ochrany (funkčná oblasť 0220) predstavovali
výdavky v rámci poloţky 637, a to odmeny skladníkom materiálu civilnej ochrany, výdavky na
telefónne hovory, PHM a energie.
V priebehu roka boli vykonané úpravy rozpočtu presunom v rámci podpoloţiek z dôvodu
zabezpečenia financovania špecifických úloh odboru civilnej ochrany a krízového riadenia. V
dôsledku úsporných opatrení boli v závere roka 2010 vyţiadané a povolené presuny voľných
finančných prostriedkov na funkčnú oblasť 01114 – Krajské a okresné úrady.
Na výdavky hospodárskej mobilizácie (program 06H03, funkčná oblasť 02103) boli schváleným
rozpočtom stanovené prostriedky v sume 400,00 €. Koncom roka 2010 došlo k úprave rozpočtu na
sumu 170,00 €. Čerpanie bolo spolu v sume 169,29 €, a to na výdavky za všeobecný materiál.
V roku 2010 boli poskytnuté finančné prostriedky v programe 08C05, funkčná oblasť 0160 na
zabezpečenie úloh spojených s prípravou a konaním volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky, na referendum a do orgánov samosprávy obcí. Prostriedky boli pouţité na stanovený účel
vo výške upraveného rozpočtu.
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Prehľad výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie - FK 0160 Voľby
(EUR)
Poloţka
ekonomickej Schválený
Upravený
Skutočnosť
klasifikácie
rozpočet
rozpočet
k 31.12.2010
610 ( 614 ) Odmeny

% plnenia

0

8 251,00

8 251,00

100,00

620
Poistné a príspevky do 0
poisťovní

2 886,00

2 869,67

99,43

630 Tovary a sluţby

0

8 970,00

8 970,00

100,00

640 Transfery obciam

0

126 962,89

126 748,67

99,83

Spolu

0

147 069,89

146 839,34

99,84

V roku 2010 boli poskytnuté finančné prostriedky v programe 08C05, funkčná oblasť 0160 na
zabezpečenie úloh spojených s prípravou a konaním volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky, na referendum a do orgánov samosprávy obcí. Prostriedky boli pouţité na stanovený účel
vo výške upraveného rozpočtu.
Kategória 640 – Beţné transfery
Prehľad transf erov ( EUR )
Ukazovateľ
Matričná činnosť

Schválený
rozpočet
75 449,14

Upravený
rozpočet
74 622,75

Skutočnosť
k 31.12.2010
74 622,75

%
plnenia
100,00

Hlásenie a evidencia občanov

21 199,86

21 199,86

21 199,86

100,00

Odstupné

0

12 603,00

12 603,00

100,00

Odchodné

0

4 054,05

4 048,00

99,85

Nemocenské dávky

1 001,00

2 976,21

2 976,21

100,00

Záchranné práce

0

3 412,82

1 423,82

41,72

SPOLU

97 650,00

118 868,69

116 873,64

98,32

V hodnotenom období boli poskytnuté beţné transfery nasledovne:
pre obce:
- za matričnú činnosť podľa zákona č. 154/1994 Z. z. pre 18 obcí so sídlom matričných úradov v
celkovej sume 74 622,75 €,
- za hlásenie a evidenciu pobytu občanov a register občanov podľa zákona č. 253/1998 Z. z.
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pre 30 obcí obvodu v celkovej sume 21 199,86 €,
- na výdavky na záchranné práce v roku 2010 v sume 1 423,82 €.
zamestnancom ObÚ:
- na odstupné (podpoloţka 642012) v sume 12 603,00 €,
- na odchodné (podpoloţka 642013) v sume 4 048,00 €,
- na nemocenské dávky (podpoloţka 642015) v sume 2 976,21 €.

5.4 Plnenie príjmov
V rámci rozpisu rozpočtu bol stanovený aj záväzný ukazovateľ – príjmy. Vzhľadom na ich rozsah
boli v roku 2010 realizované najmä činnosti, ktoré priniesli maximálny efekt z hľadiska naplnenia
stanovenej sumy. Naďalej sa však zvýšená pozornosť venovala vymáhaniu pohľadávok, a to najmä po
lehote splatnosti.
Prehľad o plnení rozpočtových príjmov podľa ekonomickej klasifikácie ( EUR )
Príjmová
Schválený
Upravený
Skutočnosť
kategória/poloţka/podpoloţka rozpočet
rozpočet
k 31.12.2010
Celkové príjmy
210 – Príjmy z podnikania
a z vlastníctva majetku
212 – Príjmy
212002
–
Z prenajatých
pozemkov
212003 – Z prenajatých budov,
priestorov a objektov
220
–
Administratívne
poplatky
a iné
poplatky
a platby
221002 Predaj kolkov
222003
–
Za
porušenie
predpisov
22300 Predaj tovarov a
sluţieb
230 - Kapitálové príjmy
233
–
Príjem
z predaja
pozemkov a nehmotných aktív
233001 – Z predaja pozemkov
290 – Iné nedaňové príjmy
292 – Ostatné príjmy
292012 – Z dobropisov
292027 - Iné

% plnenia

5 278,00
0

48 602,00
0

51 888,34
1 000,00

106,76

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

1 000,00

3 167,00

36 903,00

40 369,85

109,39

0
3 167,00

23 500,00
13 383,00

23 542,00
16 811,35

100,18
125,62

0

20,00

16 ,50

82,50

0
0

7 535,00
7 535,00

7 535,00
7 535,00

100,00
100,00

0
2 111,00
2 111,00
0
2 111,00

7 535,00
4 164,00
4 164,00
0
4 164,00

7 535,00
2 983,46
2 983,46
0
2 983,46

100,00
71,65
71,65
0
71,65

Na priaznivom plnení rozpočtových príjmov 106,76 % k upravenému rozpočtu sa najviac
podieľali príjmy z predaja kolkov v sume 23 542,00 €, pokút za porušenie predpisov v celkovej sume
16 811,35 € , uloţených za nesplnenie povinnosti zmluvného poistenia motorových vozidiel a
uloţených odborom ţivnostenského podnikania. Ďalej príjmy z predaja pozemkov v sume 7 535,00 €.
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6. Ciele organizácie
Ciele organizácie, ktorými je hlavná činnosť - výkon štátnej správy v rozsahu zákona NR SR
č. 515/2003 Z. z. o krajských a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj
ich plnenie sú uvedené v časti správy 4. V ďalšom období bude činnosť obvodného úradu okrem
hlavnej činnosti zameraná na realizáciu a plnenie Opatrení k efektívnemu a hospodárnemu vyuţívaniu
rozpočtových prostriedkov v podmienkach Obvodného úradu Brezno na rok 2011. Personálne plány
do budúcnosti sú nezniţovať počty zamestnancov a zabezpečiť celoţivotné vzdelávanie.

7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku
Obvodný úrad Brezno vykonával svoju činnosť v roku 2010 v súlade s platným Organizačným
poriadkom obvodného úradu, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi.
Zabezpečil plnenie úloh na jednotlivých úsekoch štátnej správy. Ministerstvu vnútra Slovenskej
republiky predkladal správy o činnosti podľa jednotlivých úsekoch svojej činnosti.
Obvodný úrad Brezno v roku 2010 hospodáril podľa schváleného rozpočtu. hospodárenie organizácie.
Obvodný úrad zabezpečoval plnenie opatrení, ktoré vyplynuli zo Súboru úsporných opatrení v rezorte
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prijatého pre obdobie do konca roku 2010. Činnosť
obvodného úradu zabezpečovalo 37 zamestnancov.
Činnosť obvodného úradu v hodnotenom období moţno hodnotiť pozitívne i napriek podhodnotenému
rozpočtu v kategórii Tovary a sluţby a v kategórii miezd. Ku koncu roka bol rozpočet na uvedené
kategórie upravený Ministerstvom vnútra SR.

8. Hlavné skupiny uţívateľov výstupov organizácie
8.1.Prínos obvodného úradu pre ústredný orgán
Základným prínosom obvodného úradu pre ústredný orgán – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
je prvostupňový výkon štátnej správy v jeho pôsobnosti, ktorý je vykonávaný na miestnej úrovni, t.j.
aby bol prístupný pre občanov, právnické a fyzické osoby, ktoré v súlade s právnymi predpismi
podliehajú tomuto výkonu.
Ústredný orgán vykonal na obvodnom úrade jednu kontrolu zameranú na dodrţiavanie ustanovení
zákona č. 25/2006 Z. Z. o verejnom obstarávaní a ustanovení Nariadenia MV SR č. 18/2007 o
jednotnom postupe štátnych rozpočtových a štátnych príspevkových organizácií MV SR pri verejnom
obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na
poskytnutie sluţieb v znení neskorších predpisov.

8.2 Prínos obvodného úradu pre ostatné organizácie verejnej správy
Obvodný úrad spolupracoval najmä – s mestskými a obecnými úradmi regiónu Brezno, Daňovým
úradom, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Okresnými riaditeľstvom Policajnému zboru SR,
Okresným súdom a prokuratúrou, Obvodným úradom ţivotného prostredia, HaZZ, Sociálnou
poisťovňou a ostatnými zdravotnými poisťovňami.

8.3 Prínos obvodného úradu pre širokú verejnosť
Prínos obvodného úradu pre širokú verejnosť úzko súvisí s výkonom štátnej správy podľa zákona NR
SR č. 515/2003 Z. z. o krajských a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
jednotlivých úsekoch úradu, poskytovaní informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, vybavovaní petícií v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení v znení
neskorších predpisov a vybavovaní sťaţností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach.
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9. Záver
Výročná správa Obvodného úradu Brezno za rok 2010 bola spracovaná na základe Uznesenia vlády
č. 1189/2001 zo dňa 19.12.2001 k správe o skúsenostiach s výročnými správami a verejnými
odpočtami rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti orgánov štátnej správy.
Bola spracovaná v poţadovanej štruktúre a rozsahu.
Výročná správa Obvodného úradu Brezno za rok 2010 hodnotí základné ciele a analyzuje ich plnenie
vyplývajúce z hlavného predmetu činnosti a kompetencií organizácie stanovených zákonom NR SR
č. 515/2003 Z. z. o krajských a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výročná správa po jej schválení plní aj preventívnu úlohu informovanosti v súlade so zákonom NR
SR č. 211/2000 Z z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý ukladá organizácii povinnosť
poskytovať širokej verejnosti informácie, ktoré sú výsledkom predmetu činnosti organizácie.
Výročná správa Obvodného úradu Brezno a termín verejného odpočtu sa zverejňujú v elektronickej
forme na internetovej stránke MV SR na adrese : http://www.minv.sk/?ro v časti „Hospodárenie
a financie – Výročné správy a verejné odpočty - Rozpočtové organizácie“ a na internetovej stránke
MV SR v časti „Verejná správa – Obvodné úrady – ObÚ Brezno- Výročné správy “ na adrese:
http://www.minv.sk/?obvodny-urad-brezno.
Výročná správa v písomnom vyhotovení je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii prednostu
Obvodného úradu Brezno.
V Brezne, dňa 15.05.2011
Ing.Igor KIRSCH v.r.
prednosta
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