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1. Identifikácia organizácie
Názov:

Obvodný úrad Brezno

Sídlo:

Námestie Milana Rastislava Štefánika 40,
977 01 Brezno

Rezort:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Kontakt:

tel.: 048/6304901
fax: 048/6116308
e-mail : prednosta@br.vs.sk
Internetová stránka: http://www.oubrezno.sk

IČO:
DIČ:

45016399
2022426890

Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Kirsch
prednosta
vedúci sluţobného úradu
Vedúci odborov Obvodného úradu Brezno:
Vedúci odboru ekonomického a organizačného:
Vedúca odboru ţivnostenského podnikania:
Vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy:
Vedúci odboru CO a KR:

Ing. Pavel Porubský
Ing. Edita Strmeňová
Mgr. Petra Zemková
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
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- úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania
obyvateľov
- úseku volieb a referenda
- úseku registrácie
- 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 Brezno 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-202-2007/09313 z 15.
augusta 2007 v znení neskorších predpisov.
Poslaním Obvodného úradu Brezno je zabezpečenie nerušeného výkonu štátnej
správy na jednotlivých úsekoch štátnej správy vo vzťahu k občanom, k samospráve, k
ostatným orgánom štátnej správy a k fyzickým a právnickým osobám v rámci územného
obvodu Brezno.
Obvodný úrad Brezno riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta Obvodného úradu
Brezno, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra
Slovenskej republiky. Prednostu v čase jeho neprítomnosti v rozsahu vymedzenej pôsobnosti
zastupuje ním poverený zástupca.
Na Obvodnom úrade Brezno sú tieto stupne riadenia:
a) prednosta, ktorý plní aj funkciu vedúceho sluţobného úradu
b) vedúci odborov
Obvodný úrad Brezno uskutočňuje výkon štátnej správy na úsekoch štátnej správy v
jeho pôsobnosti, koná a rozhoduje v administratívnoprávnych vzťahoch samostatne. V mene
Obvodného úradu Brezno v administratívno-právnych veciach konajú a rozhodujú príslušné
odbory.
Obvodný úrad Brezno nakladá s majetkom štátu, ktorý má v správe.
Mimo svojho sídla Obvodný úrad Brezno nemá ţiadne iné pracoviská.
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Obvodný úrad Brezno sa vnútorne člení na :
a) odbor ekonomický a organizačný
b) odbor ţivnostenského podnikania
c) odbor všeobecnej vnútornej správy,
d) odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
e) osobný úrad
Odbor ekonomický a organizačný zabezpečuje 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. Zabezpečuje auto-prevádzku, MTZ
a činnosti na úseku BOZP a PO. Výkon činností na úsekoch informatiky, správy registratúry,
vzťahov k územnej samospráve, petícií, sťaţností, poskytovanie informácií, sekretariátu a
podateľne.
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 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 pobytu občanov a registra obyvateľov. V období volieb vystupuje 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 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
výpisy z matrík, verejné listiny vydané orgánmi samosprávy, ktoré obsahujú údaje o osobnom
stave pre pouţitie v cudzine.
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
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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 propagačnú činnosť zabezpečenie kolektívnej ochrany obyvateľstva
obvodu a zamestnancov Obvodného úradu Brezno a zabezpečenie protiradiačných,
protichemických a proti- biologických opatrení. Riadi informačný systém civilnej ochrany,
plnenie úloh na území obvodu vrátane organizovania a koordinácie plnenia úloh civilného
núdzového plánovania v obciach a súčasne organizovanie a koordináciu plnenia úloh
hospodárskej mobilizácie u právnických osôb a obcí. Riadi a koordinuje hospodárenie s
materiálom civilnej ochrany právnických osôb a obcí. Organizuje a koordinuje zabezpečenie
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.
Obvodný úrad Brezno je sluţobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu
sluţbu v Obvodnom úrade Brezno a je zamestnávateľom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú
verejnú sluţbu resp. vykonávajú prácu vo verejnom záujme v obvodnom v Obvodnom úrade
Brezno, zabezpečuje uplatňovanie štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych
vzťahov a ako organizačný útvar sluţobného úradu je v priamej riadiacej pôsobnosti
vedúceho sluţobného úradu. Osobný úrad realizuje výberové konania a výbery na obsadenie
voľných štátnozamestnaneckých miest 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. Ďalej vykonáva
činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mzdových prostriedkov a s odmeňovaním
zamestnancov vykonávajúcich štátnu sluţbu a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme. Vypracúva a zabezpečuje vydávanie sluţobných predpisov a pracovnoprávnych
predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti.
Medzi ďalšie úlohy osobného úradu patrí :
zabezpečovanie vzdelávania zamestnancov,
výkon analytických prác a príprava dát pre personálnu databázu a jej udrţiavanie,
vypracovanie návrhu sociálneho programu sluţobného úradu, vrátane jeho
rozpočtového zabezpečenia a sleduje jeho realizáciu,
spolupráca s ministerstvom vnútra pri plánovaní personálnych potrieb Obvodného
úradu Brezno,
príprava podkladov k návrhu na zostavenie a zmeny systemizácie, a iné.

2.2 Strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad Brezno 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 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.
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Nepredpokladá sa v najbliţších rokoch čerpanie kapitálových výdavkov na nákup
alebo výstavbu nových objektov, v ktorých by Obvodný úrad Brezno zabezpečoval svoju
činnosť.
V strednodobom horizonte ostáva hlavnou úlohou Obvodného úradu Brezno kvalitný
výkon štátnej správy vo vymedzených úsekoch štátnej správy. Dôleţitým krokom vo vývoji o
Obvodného úradu Brezno je postupná transformácia a sprístupňovanie sluţieb poskytovaných
obvodným úradom občanom prostriedkami modernej informačnej spoločnosti.
Obvodný úrad Brezno chce v blízkej budúcnosti:
a) skvalitniť prácu zamestnancov, najmä v rozhodovacej pôsobnosti obvodného úradu,
b) vo všeobecnosti skvalitniť komunikáciu s občanmi,
c) stabilizovať stav zamestnancov Obvodný úrad Brezno, zvýšiť počet miest na odbore
všeobecnej vnútornej správy vzhľadom na narastajúci počet priestupkov a legislatívne zmeny
na tomto úseku štátnej správy,
d) zvýšiť počítačovú gramotnosť všetkých zamestnancov, podporiť pouţívanie zaručeného
elektronického podpisu v štátnej správe pri komunikácii medzi štátnymi rozpočtovými a
príspevkovými organizáciami,
e) podporovať vzdelávanie zamestnancov v súvislosti so zmenami na príslušných úsekoch
štátnej správy,
f) zlepšiť spoluprácu s Policajným zborom SR na priestupkovom úseku,
g) skvalitňovať odbornú pripravenosť samosprávy, orgánov štátnej správy začlenených do
krízového štábu na organizovanie a vykonávanie záchranných prác pri mimoriadnych
udalostiach,
h) zvyšovať úroveň opatrení prijímaných pri vzniku mimoriadnej udalosti – povodeň,
i) skvalitňovať informačný systém civilnej ochrany s dôrazom na samosprávu a právnické
osoby zabezpečujúce územné jednotky civilnej ochrany,
j) pokračovať v budovaní odbornej pripravenosti CO,
k) zvyšovať informovanosť občanov územného obvodu o opatreniach plánu ochrany
obyvateľstva,
l) zabezpečiť nepretrţitú pripravenosť orgánov krízového riadenia územného obvodu
s dôrazom na krízový štáb ObÚ,
m) plniť úlohy a opatrenia hospodárskej mobilizácie s dôrazom na uvedenie do prevádzky
programu EPSIS,
n) venovať pozornosť a propagovať civilnú ochranu medzi mládeţou uskutočnením
okresného kola súťaţe mladých záchranárov CO,
o) účelne vyuţívať finančné prostriedky s dôrazom na vybavenosť jednotiek CO pre územnú
potrebu.
p) v personálnej oblasti v rámci zmeny organizačnej štruktúry zmenou systemizácie
funkčných miest Obvodného úradu Brezno predloţiť návrh na zmenu pracovného miesta
zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na štátnozamestnanecké miesto
s ohľadom na zvyšujúcu sa náročnosť mzdovej agendy a správy majetku.
Permanentným cieľom Obvodného úradu Brezno je vysoký štandard výkonu štátnej
správy dosahovaný adekvátnym vyuţitím informatizácie a výpočtovej techniky a priebeţným,
aktuálnym vzdelávaním a prehlbovaním kvalifikácie zamestnancov. Pri akceptácii
rozpočtových pravidiel budú rozsah a kvalita nasadenia a vyuţitia prostriedkov k dosiahnutiu
cieľa limitované rozpočtovými moţnosťami Obvodného úradu Brezno.
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3. Kontrakt obvodného úradu s ústredným orgánom a jeho
plnenie
Obvodný úrad Brezno v súlade s uznesením vlády SR č. 1067 z 20. decembra 2000 nemá
uzavretý kontrakt so ţiadnym ústredným orgánom a organizáciami v ich pôsobnosti.

4. Činnosti – produkty Obvodného úradu Brezno 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 a organizačný
a) Úsek rozpočtu a účtovníctva
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 finančnú kontrolu,
zodpovedá za vedenie a uchovávanie úplných záznamov a dokladov o všetkých
uskutočňovaných finančných operáciách v súlade so všeobecnými účtovnými zásadami,
zabezpečuje pokladničnú činnosť, realizuje fakturáciu za sluţby, vyčísľuje sumy na
refakturáciu subjektom vo výpoţičke, vystavuje podklady na realizáciu platieb, vedie
operatívnu evidenciu majetku a vykonáva jeho inventarizáciu, nakladá s majetkom v správe
obvodné úradu.
Celý rozpočtový proces je uskutočňovaný prostredníctvom rozpočtového informačného
systému RIS, ktorý je štvrťročne a ročne spracovaný v jednotlivých rozpočtových výkazoch a
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správach doplnených komentárom. Stavy na príjmových a výdavkových účtoch sú denne k
dispozícii prostredníctvom Štátnej pokladnice.
Obvodný úrad Brezno 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. V module finančného účtovníctva sa vedie účtovníctvo na účtoch
hlavnej knihy. Ide o účtovanie príjmov, prijatých a vystavených faktúr, bankových výpisov a
pokladne. Evidenciu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku. Obvodný úrad Brezno
zabezpečuje prostredníctvom majetkového modulu, v ktorom poverený pracovník
ekonomického odboru vedie prírastky a úbytky majetku, podľa ktorých je následne
vykonávaná aj fyzická inventúra majetku.
Modul materiálového hospodárstva slúţi iba na vystavovanie objednávok na materiál, tovary
a sluţby.
Riadenie rozpočtu pomocou modulu pre rozpočet umoţňuje plánovanie pridelených
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu a jeho následnú kontrolu čerpania podľa funkčnej,
ekonomickej a programovej klasifikácie.
b) Úsek povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla
Agenda sankčného systému, vyplývajúceho zo zákona NR SR č. 381/2001 Z. z. o
povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o povinnom zmluvnom poistení“), je
náročná ako z pohľadu odbornej zvládnutia, tak i z pohľadu kvantity. Táto činnosť obvodných
úradov je koordinovaná Slovenskou kanceláriou poisťovateľov so sídlom v Bratislave.
Slovenská kancelária poisťovateľov zo svojej centrálnej evidencie postupuje jednotlivým
obvodným úradom zoznam vozidiel, na ktoré v rámci ich územnej pôsobnosti nebolo
uzatvorené povinné poistenie zodpovednosti.
Obvodný úrad Brezno ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poistenia motorových
vozidiel podľa ust. § 4 ods. 3 zákona č. 515/2003 Z. z. rozhoduje v prvom stupni o ukladaní
pokút podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení. Činnosť vykonáva jeden zamestnanec.
Slovenská kancelária poisťovateľov Bratislava oznámila Obvodnému úradu Brezno, podľa
ust. § 25 ods. 3 zákona o povinnom zmluvnom poistení prípady, v ktorých nebolo uzavreté
poistenie zodpovednosti v zozname 7530 g, ktorý bol doručený dňa 15. 12. 2009 a v zozname
7530 h, ktorý bol doručený dňa 10.06.2011. Zo zoznamov nepoistených vozidiel boli
spracované výpisy z oznámenia SKP osobitne na kaţdý oznámený prípad a na internetovej
stránke SKP bolo preverované, či skutočne za nahlásené obdobie nie sú vozidlá poistené.
V prípade zistenia poistenia vozidiel, boli tieto prípady ukončené bez začatia správneho
konania. Za rok 2011 sa jednalo celkom o 146 prípadov, z toho zo zoznamu 7530 g išlo o 61
prípadov a zo zoznamu 7530 h o 85 prípadov. Následne boli drţiteľom nahlásených
a preverených vozidiel zasielané výzvy k predloţeniu dokladov preukazujúcich existenciu
poistenia zodpovednosti, spolu s oznámením o začatí správneho konania. V roku 2011 bolo
vydaných 123 rozhodnutí o uloţení pokuty a 60 rozhodnutí o zastavení konania (poistené
vozidlá, ukradnuté vozidlá, vozidlá dočasne vyradené z premávky na pozemných
komunikáciách). V roku 2011 bolo do učtárne Obvodného úradu Brezno predpísaných 131
pokút v celkovej výške 19.332,00 €. V roku 2011 bolo uhradené, prípadne vymoţené pokuty
uloţené v roku 2011 vo výške 10.082,00 € a uhradené, prípadne vymoţené pokuty uloţené
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v minulých rokoch vo výške 2.609,95 €. Spolu bolo uhradených a vymoţených pokút v roku
2011 za 12.691,95 €. Tri pohľadávky spolu vo výške 139,97 € boli odpísané (pohľadávky
štátu zanikli podľa ust. § 6a ods. 7 písm. b) zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. uplynutím
jedného roku od platnosti rozhodnutí o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu). K
31. 12. 2011 bol zostatok pohľadávok z povinného zmluvného poistenia vo výške 18.278,29
€. Na jedno rozhodnutie o uloţení pokuty bolo doručené odvolanie, ktoré bolo odvolacím
orgánom MF SR zamietnuté. Obvodný úrad Brezno, odbor ekonomický a organizačný na
úseku povinného zmluvného poistenia v priebehu roku 2011 spolupracoval s Okresným
riaditeľstvom PZ, Okresným dopravných inšpektorátom v Brezne, s Obvodným úrad Brezno
pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Brezne, s pobočkami poisťovní, sociálnou
poisťovňou, obecnými úradmi, s bankami a inými fyzickými a právnickými organizáciami,
viedol evidenciu vydaných rozhodnutí, zabezpečoval správu a vymáhanie pohľadávok
v správnom konaní (vyzýval k úhrade pohľadávok – 51 výziev, vykonával šetrenia, vydával
exekučné príkazy na zráţku zo mzdy dlţníka – jeden exekučný prípad a exekučné príkazy
prikázaním pohľadávky z účtu dlţníka – 15 prípadov), uzatváral dohody o splátkach
pohľadávky – dve dohody, vydával rozhodnutia o trvalom upustení pohľadávok – jedno
rozhodnutie a viedol operatívnu evidenciu pohľadávok vzniknutých zo svojej činnosti.
Pracovníčka na úseku povinného zmluvného poistenia zároveň zaznamenávala došlú
a odoslanú korešpondenciu zo svojej činnosti do administratívneho systému celkom 923
záznamov.
c) Úsek organizačný
Pripravuje z podkladov odborov informácie o činnosti , 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. Zabezpečuje
podklady z odborov a pripravuje ročnú správu o vybavovaní sťaţností, ktorú prednosta
Obvodného úradu Brezno predkladá na poţiadanie Vlády Slovenskej republiky v zmysle §
10 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z.
V roku 2011 boli zaevidované a vybavené celkovo dve sťaţnosti, ktoré boli smerované
proti odboru všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu Brezno. Sťaţnosti boli uzavreté
ako neopodstatnené.
Organizačný úsek koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií, vedie
centrálnu evidenciu o poskytnutých informáciách podľa zákona č. 211/2000 Z. z. V roku 2011
boli na Obvodný úrad Brezno doručené 3 ţiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č.
211/2000 Z. z. Ţiadosti spadali do kompetencií osobného úradu a odboru ekonomického
a organizačného, ktorým boli aj odstúpené na spracovanie. V zákonom stanovenej lehote bola
ţiadateľom doručená odpoveď, vo všetkých troch prípadoch mailovou poštou.
Odbor ekonomický a organizačný štvrťročne spracúva prehľad poskytnutých
informácií podľa hore uvedeného zákona, a to na základe podkladov z jednotlivých
organizačných útvarov.
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V súlade so zabezpečovaním úloh na tomto úseku sú riešené aj iné podania, ktoré sú
okrem hlavnej agendy vybavované v orgánoch verejnej správy na úseku petícií a sťaţností
( ţiadosti, podnety, návrhy, oznámenia a pod.).
d) Úsek vzťahov k územnej samospráve
Usmerňuje poskytovanie odbornej pomoci obciam pri plnení úloh preneseného výkonu
štátnej správy a poskytovanie údajov z jednotlivých evidencií vedených Obvodným úradom
Brezno.
e) Úsek 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 Odvodného úradu Brezno 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 Brezno Brezno.
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. Vykonáva funkciu redaktora internetovej stránky
Obvodného úradu Brezno.
f) Úsek správy registratúry
Zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti a z činnosti územne
príslušných právnych predchodcov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach, riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi a usmerneniami MV SR
– odboru registratúr a správy dokumentov, ktoré ovplyvňujú úsek správy registratúry,
platným registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom Obvodného úradu Brezno. Stará
sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloţenie. Stará sa o
riadne vyraďovanie registratúry odvodného úradu a o vyraďovanie registratúry bývalých
územne príslušných právnych predchodcov. Odovzdáva archívne dokumenty na uschovanie
príslušnému štátnemu archívu.
Usmernenia a informácie MV SR – OR a SD zaslané na Obvodný úrad Brezno
v priebehu roku 2011 OR-2011/001557 zo dňa 12. 5. 2011 – Implementácia skratiek
organizačných útvarov do aplikácie WinASU. S usmernením boli s oboznámené všetky
organizačné útvary. Vo WinASU boli od 1. 7. 2011 zmenené v organizačnej štruktúre skratky
pre odbor ţivnostenského podnikania (OZP) a odbor ekonomický a organizačný. Ostatné
odbory začali pouţívať nové skratky v roku 2012.
Interné pokyny prednostu odvodného úradu: Manuálne doručovanie poštových zásielok
inštitúciám v meste Brezno zo dňa 12. 2. 2010. Dôvodom vydania pokynu bolo šetrenie
výdavkov na poštovné. Tento interný pokyn prednostu sa dodrţiaval aj v roku 2011.
Personálne obsadenie správy registratúry: funkcia správcu registratúry je kumulovaná
s prácou v podateľni a zároveň plní úlohy výpravne (zabezpečuje styk s poštou, olepovanie,
zapisovanie doporučených zásielok a ich odovzdanie na pošte, preberanie listových zásielok,
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ich triedenie, otváranie). Jednotlivé organizačné útvary majú svojich zamestnancov
poverených správou registratúry – celkom štyria zamestnanci.
Materiálno-technické zabezpečenie správy registratúry: Na prácu v podateľni
obvodného úradu sa pouţíva PC Intel Core (TM)2 Duo CPU 2,4 Ghz, 1 GB RAM, 240 GB
HDD s operačným systémom WINDOWS XP Professional, ktorý sa vyuţíva aj pre prácu
registratúrneho strediska. Registratúrne stredisko má v súčasnej dobe dostatok regálov,
archívnych škatúľ, kancelárskych potrieb. V porovnaní s rokom 2010 ostal stav nezmenený,
nekonal sa ţiaden nákup.
Stav evidovania záznamov: na evidovanie záznamov sa pouţíval v roku 2011 program
WinASU verzia 11.00.01. V priebehu roku 2011 bola preinštalovaná na verziu 13.05.05.
V programe WinASU sa evidovali záznamy v troch denníkoch:
- registratúrny denník A pre odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor ekonomický
a organizačný, osobný úrad ,
- registratúrny denník B pre odbor ţivnostenského podnikania,
- registratúrny denník C pre odbor CO a KR.
Automatizovaný systém evidencie záznamov vyuţívajú všetky organizačné útvary. Okrem
toho vedú klasické a špeciálne evidencie.
Prehľad počtu zaevidovaných spisov a záznamov v roku 2011 podľa registratúrnych
denníkov:
Denník

A

B

C

Počet záznamov

13 477

8 731

387

22 595

3 392

4 183

114

7 689

Počet spisov

14 000

Spolu

12 650

12 000
9 718
10 000
8 000

Počet záznamov
Počet spisov

6 000
4 118
4 000

3 873

2 000

460

118

0
Denník A

Denník B

Denník C
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Prehľad počtu zaevidovaných spisov a záznamov v roku 2011 podľa odborov:
Denník A

Denník B

Denník C

OVVS

Odbor
ekonomický
a organizačný

Osobný
úrad

OŢP

OCOaKR

Počet záznamov

9 126

3 844

507

8 731

387

22 595

Počet spisov

2 873

464

55

4 183

114

7 689

Rok 2011

Spolu

Prenesené záznamy a spisy z roku 2010 do roku 2011 podľa denníkov:

Záznamy
Spisy

Denník A

Denník B

Denník C

Spolu

2 929

73

118

3 120

523

33

40

596

Počet záznamov a spisov ako aj prenesených záznamov a spisov je porovnateľný s rokom
2010.
Stav vo vyraďovaní registratúrnych záznamov:
V priebehu roku 2011 sa z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti správkyne registratúry
neuskutočnilo ţiadne vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov. Z registratúrneho
strediska bolo začiatkom roka 2011 zlikvidovaných 12 bm registratúrnych záznamov, ktoré
boli vyradené rozhodnutím štátneho archívu zo dňa 6. 12. 2010. Do štátneho archívu neboli
odovzdané ţiadne archívne dokumenty. Do registratúrneho strediska boli prevzaté spisy
v mnoţstve 2 bm z odboru ekonomického a organizačného. Ostatné odbory majú spisy
uloţené vo svojich príručných registratúrach. Celkovo sa v registratúrnom stredisku nachádza
cca 48 bm registratúrnych záznamov.
Vyuţívanie registratúry:
Registratúru Obvodného úradu Brezno vyuţívajú zamestnanci a občania, ktorí ţiadajú
vydanie fotokópie registratúrneho záznamu, starostovia obcí, ale aj iné právnické osoby
v súvislosti s plnením svojich pracovných úloh. Celkovo bolo v roku 2011 prijatých
a vybavených 21 ţiadostí, ktoré boli vybavené bez poplatku. Ich prehľad je uvedený
v tabuľke:
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Celkový počet ţiadostí

21

Z toho:
- Počet výpoţičiek

16

- Počet reverzov k výpoţičkám

11

- Počet nahliadnutí

2

- Počet vydaných osvedčených kópií

1

- Počet vydaných neosvedčených kópií

2

Suma vybraných poplatkov

0

Spolupráca s príslušným štátnym archívom:
Spolupráca so Štátnym archívom v Banskej Bystrici je na veľmi dobrej úrovni. Spočíva
najmä v spolupráci so zástupkyňou riaditeľa Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pobočky
v Banskej Bystrici formou telefonických konzultácií resp. osobných návštev priebeţne podľa
potrieb. V roku 2011 sa zúčastnili školenia správcov registratúry dve zamestnankyne
Obvodného úradu Brezno .
Dňa 23. 11. 2011 pracovníčky štátneho archívu vykonali v Obvodnom úrade Brezno
kontrolu, ktorá bola zameraná na dodrţiavanie zákonov, externých a interných príkazov
a usmernení v oblasti správy registratúry. Kontrolou neboli zistené ţiadne nedostatky, čo
potvrdzuje záznam o kontrole.
g) Úsek podateľne
Zabezpečuje styk s poštovým úradom, zabezpečuje preberanie a triedenie záznamov
doručených na obvodný úrad, zabezpečuje odosielanie zásielok z Obvodného úradu Brezno,
zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov.
V roku 2011 bola zamestnankyňa podateľne dlhodobo práceneschopná a počas
práceneschopnosti prácou v podateľni bola poverená iná zamestnankyňa odboru
ekonomického a organizačného, ktorej vypomáhali absolventky v rámci absolventskej praxe
z ÚPSVaR. Absolventky boli pridelené do podateľne od marca do novembra roku 2011. Na
základe interného pokynu prednostu o manuálnom doručovaní zásielok inštitúciám v Brezne
absolventky doručovali zásielky v meste Brezno čo za rok 2011 predstavovalo 606 kusov
zásielok pri úspore 496,10 €. Absolventky evidovali, olepovali doporučené zásielky
a odovzdávali ich na pošte. Porovnaním nákladov na poštovné s rokom 2010 je zrejmý nárast
z 8 062,54 € na 8 332,90 €.
h) Úsek vnútornej prevádzky
Odbor ekonomický a organizačný Obvodného úradu Brezno na úseku vnútornej
prevádzky:
1. zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany práce, ochrany pred poţiarmi a civilnej ochrany,
2. zabezpečuje stravovanie zamestnancov,
3. zabezpečuje úlohy na úseku prevádzky motorových vozidiel obvodného úradu,
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4. zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obvodného úradu,
5. zabezpečuje investičnú výstavbu obvodného úradu,
6. vedie operatívnu evidenciu majetku a vykonáva jeho inventarizáciu,
7. zabezpečuje starostlivosť o majetok v správe obvodného úradu , jeho údrţbu a prevádzku,
8. nakladá s majetkom štátu v správe obvodného úradu,
9. zabezpečuje činnosť škodovej komisie,
10. spolupracuje s ostatnými odbormi obvodného úradu pri zabezpečovaní úloh na úseku
volieb a referenda,
11. zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, prác a sluţieb.
V roku 2011 sa pravidlá a postupy pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákazky na
uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie sluţieb upravili vo Vnútornom
predpise č.4/2011, kde sa v závislosti od výšky predpokladanej hodnoty zákazky stanovili
postupy, ktoré sa pouţívajú pri zadávaní jednotlivých zákaziek Podľa týchto pravidiel, pri
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorej predpokladaná hodnota bola vyššia ako 1 000 €
bez DPH, sa zaslaním výzvy na predloţené ponuky vykonali nasledovné prieskumy trhu:
Zabezpečovanie úloh odborného pracovníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a technika poţiarnej ochrany- z oslovených uchádzačov ekonomicky najvýhodnejšiu
cenu ponúkol Viliam Háčik – H, Brezno, s ktorým bola uzatvorená zmluva na obdobie
troch rokov
Odborné prehliadky a skúšky elektrických spotrebičov – z predloţených ponúk
najvýhodnejšia bola ponuka firmy ŠAH Strojservis, s.r.o. Polomka, kde bola
uzatvorená zmluva na štyri roky
Poistenie budovy Obvodného úradu Brezno– ekonomicky najvýhodnejšiu cenu
ponúkla Komunálna poisťovňa, a. s. pobočka Banská Bystrica
Havarijné poistenie osobných motorových vozidiel Obvodného úradu Brezno z vybraných uchádzačov najúspešnejšia bola poisťovňa Allianz – Slovenská
poisťovňa, a.s.
Odborné prehliadky a skúšky (revízie) elektrického zariadenia a bleskozvodov –
z oslovených uchádzačov najlepšiu cenovú ponuku predloţila firma ŠAH Strojservis,
s.r.o. Polomka
Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorej predpokladaná hodnota bola menšia ako
1 000 EUR boli oslovení traja záujemcovia bez zaslania výzvy na predloţenie ponuky. Išlo
o jednorazové zákazky na dodávku tovarov alebo sluţieb. Týmto spôsobom boli od firiem
vyţiadané cenové ponuky na dodávku hygienických potrieb – najvýhodnejšia bola firma
Farby-Laky, Drogéria Kollmannová, na dodávku tonerov – kde najvýhodnejšiu cenu ponúkla
firma Kreka, s.r.o. Brezno, na náhradné diely do počítačov od firmy Gamo, a.s. B.Bystrica.
Opravu kopírok sme uskutočnili po oslovení a ponuke troch firiem, kde najvýhodnejšia bola
ponuka od PrimaCOp Oravec Marcel, Valaská.
Dodávku zimných pneumatík sme zabezpečili po vyhodnotení ponúk od troch firiem, kde
najúspešnejšia bola AUGUSTA Tech, s.r.o. Valaská.
Na motorovom vozidle Š - Felícia bolo nevyhnutné previesť opravu – výmenu zadnej kapoty
vrátane lakovania, z potenciálnych dodávateľov bola cenovo najvýhodnejšia ponuka od
Marcela Medveďa- AUTOLAND Valaská .
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Ostatné nákupy tovarov a sluţieb nepresiahli sumu 200 EUR a boli zabezpečené tak, aby
vynaloţené náklady na obstaranie boli primerané kvalite a cene. Toto sme zohľadnili aj pri
zabezpečení havarijnej situácie – vyčistenie odtokových ţľebov na streche budovy
obvodného úradu a vymaľovanie zatečených priestorov hygienických zariadení.

4.1.2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
a) Úsek priestupkový
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 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 týkajúca sa
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. Priebeţne počas celého roka boli
zasielané písomné usmernenia, ktoré sa týkali prejednávania a rozhodovania vo veciach
priestupkov a noviel zákona o priestupkoch. Všetky priestupky, ktoré boli doručené v rokoch
2009 aţ 2011, 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 2011
Nevybavené priestupky z predchádzajúceho roka

80

Priestupky došlé v beţnom roku

802

552

828

z toho: postúpené na vybavenie iným orgánom

22

5

25

Celkom: počet priestupkov na vybavenie

860

662

893

115

90

16

Vybavené priestupky

747

571

Nevybavené prechádzajúce do nasledujúceho roka

115

91

Počet odvolaní

9

12

11

z toho: vybavené

6

10

11

787
106

Priestupky
proti majetku

21,46 % 18,81% 25,79%

proti občianskemu spolunaţívaniu

73,5 %

74,04 % 66,07%

proti verejnému poriadku

3,18 %

5,57 %

2,66 %

Najvyšší počet priestupkov v roku 2011 bol zaznamenaný 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 neusporiadaných majetkových vzťahov. Ďalej spory medzi manţelmi, bývalými manţelmi
a problémy, ktorých pôvod je v neusporiadaných 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.
Druhú najpočetnejšiu skupinu priestupkov tvoria priestupky proti majetku, ktorých
v roku 2010 bolo 108. Išlo hlavne o drobné krádeţe v obchodných domoch, ktorými si ľudia
s nízkym príjmom, alebo bez pracovného pomeru snaţili riešiť svoju zlú finančnú situáciu.
Časť týchto priestupkov bolo aj poškodenie veci, kde väčšina bola obvinenými spáchaná
v čase, keď boli pod vplyvom alkoholu.
Stav v realizácii pokút uloţených za priestupky:
Pre porovnanie v roku 2009 bolo za priestupky 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. Povinným, ktorí
nereagovali na výzvu 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
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€. Tak ako aj pri pokutách obvodný úrad ďalej vymáha nezaplatené trovy konania, či uţ
výzvami povinným osobám, alebo vydaním exekučného príkazu.
Za priestupky v roku 2011 bolo uloţených na pokutách 9073,19 €. Spolu v 366
prípadoch, čo predstavuje v priemere na jednu pokutu 24,79 €. Z uloţenej sumy za pokuty
9073,19 € bola v roku 2011 dobrovoľne a na základe výzvy uhradená suma 3198,07 € a na
základe zráţky zo mzdy 73,19 €. Spolu bola uhradených 3271,76 €.V ostatných neuhradených
prípadoch boli zaslané povinným výzvy na uhradenie pohľadávok. Povinným, ktorí
nereagovali na výzvu, bol zaslaný exekučný príkaz. Trovy konania v roku 2011 boli uloţené
v 336 prípadoch spolu vo výške 5353,96 €. Dobrovoľne uhradených a vymoţených bolo
2714,46 €. Tak ako aj pri pokutách obvodný úrad ďalej vymáha nezaplatené trovy konania, či
uţ povinné osoby vyzýva, alebo bol vydaný exekučný príkaz.
Na exekútorskom úrade sú pohľadávky za roky 2003-2004 vo výške: 144,42 € trovy
konania, 527,78 € pokuty obciam a 281,60 € pokuty štátu. Aj naďalej sú nami vymáhané
pohľadávky za roky 2007-2010 vo výške 8 552,74 €.
b) Úsek 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 Obvodný úrad
Brezno 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 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 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, 2010,2011
Popis činnosti:
Rozhodnutia o zmene mena a priezviska:
Osvedčovanie listín a podpisov:

2009

2010

2011

10

16

12

1381

683

556
18

Apostil/vyššie overovanie listín do cudziny:

75

76

53

Vykonané kontroly matričných úradov v okrese:

20

19

19

17

10

9

na Obvodnom Obvodný úrade:

2

3

1

Metodické usmernenia matričných úradoch:

15

17

15

Skúšky matrikárok a vydanie osvedčenia:

2

0

0

Analýzy z obcí na úseku REGOB/na ţiadosť MV SR/

3

4

3

Usmernenie obcí okresu na úseku REGOB:

5

7

5

(pre MV SR)

5

4

4

Zabezpečenie tlačív a matričných kníh pre matričné úrady:

4

5

4

zloţitým matričným udalostiam:

75

105

150

Zabezpečenie podpisových vzorov matrikárok a obcí:

10

30

4

4

5

5

80

95

85

345

388

1403

Vykonanie štátneho odborného dozoru nad
osvedčovaním listín a podpisov v obciach okresu:
Uskutočnené pracovné porady s matrikárkami okresu

Analýzy výkonov štátnej správy na úseku matrík:

Konzultácie k dokladom do cudziny a

Štatistické spracovanie výkonov a správy
pre MV SR za matričn úrady:
Práca v matričnom archíve:
výpisy a informácie
zakladanie dodatočných záznamov a zápisy do kníh:

Matričný úrad Brezno vykázal za rok 2011 nárast dodatočných záznamov do matričných kníh
a to:
166 záznamov na základe oznámenia iného orgánu (rozhodnutia o zmene mena
a priezviska, osvojenie, rozvod, určenie otcovstva súdom a iné)
1373 na základe vlastného úkonu alebo na ţiadosť klienta – týka sa napr. určenie
otcovstva, prijatie vyhlásenia oprávnenej osoby, oznámenie o prijatí predchádzajúceho
priezviska, oprava, zmena údajov zapísaných v pôvodnom zápise
Dôvodom nárastu je predovšetkým práca priamo v systéme REGOB, kde sa prichádza na
mnoţstvo chýb v osobných údajoch občanov, ktoré sa dávajú do súladu s verejnými listinami.
Často sú to drobnosti ako dĺţne, mäkčene, niekedy sú to však nesprávne zapísané údaje
19

o rodičoch, napr. meno, priezvisko, rodné priezvisko matky a podobne. O kaţdej zmene
zápisu a kaţdej chybe v matrike sa vyhotoví hlásenie, ktoré matričný úrad Brezno zašle na
zaloţenie do archívu k príslušnému originálu.
Obvodný úrad Brezno vykázal 1403 záznamov, hoci bolo urobené viac záznamov (1539)
– boli to však úkony, ktoré sa iba vykonali v systéme a nevyhotovili sa dodatočné záznamy.
Toto sa týka napríklad situácie, keď medzi ţivými sú v REGOB-e osoby dávno nebohé, avšak
neboli vymazané. Matrikárky priamo v systéme vykonajú zmenu, zapíšu dodatočne úmrtie,
ale hlásenie do archívu nezašlú, lebo my to úmrtie samozrejme uţ máme.
protokolárne prevzatie zbierok listín z matričných úradov:

18

18

18

evidencia osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony: 13

15

8

c) Úsek 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 nepovolený účel a prikazuje odvod výnosu takejto zbierky
do štátneho rozpočtu. V okrese Brezno bolo v roku 2011 vyhlásených 0 verejných zbierok.
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 zhromaţdovacom práve v znení neskorších predpisov.
V súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami v územnom obvode
zabezpečoval 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 kontroly štátnych symbolov v
roku 2009 a 2010 nebol vykonávaný dohľad z dôvodu, ţe sme sa zameriavali na prípravu,
organizáciu volieb. V roku 2011 bolo na úseku kontroly štátnych symbolov vykonaných 20
kontrol, ktoré boli ukončené zápismi a nedostatky ktoré boli pri týchto kontrolách zistené boli
v termíne odstránené.
Nebolo potrebné riešiť otázky zhromaţďovania sa, ktoré by presahovalo územie obce.
d) Úsek 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.
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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 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. Na základe sťaţností voličov podanej na
Ústavný súd SR boli výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Dolná Lehota vyhlásené
za neplatné. 12. 3. 2011 sa uskutočnili nové voľby na starostu v obci Braväcovo a 25.6.2011
sa uskutočnili v obci Dolná Lehota nové voľby na starostu obce a poslancov obecného
zastupiteľstva. Tieto boli platné a regulárne.
e) Úsek 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 Brezno rozhodnutia o výmaze
nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka. Táto kompetencia sa týka
obvodných úradov v sídle kraja.

4.1.3 Odbor ţivnostenského podnikania
a) Úsek ţivnostenskej registrácie
Obvodný úrad Brezno, odbor ţivnostenského podnikania, začal plniť úlohy jednotného
kontaktného miesta (ďalej len „JKM“)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 (ďalej len „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 JKM.
Dňom 01. 06. 2010 sa zrealizovala 2. etapa poskytovania sluţieb ţivnostenskými úradmi
v postavení JKM. Moţnosť fyzických osôb vyuţiť sluţby JKM pre daňový úrad a zdravotné
poisťovne sa zmenila z fakultatívnej na obligatórnu povinnosť. Pri právnických aj fyzických
osobách pribudla moţnosť poţiadať JKM o vypracovanie a zaslanie návrhu na zápis a
zaloţených spoločností do obchodného registra elektronickou formou. Táto sluţba bola
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vyuţitá v období od 01. 06. 2010 do 31. 12. 2011 celkovo v 10 prípadoch (1 podanie v roku
2010, 9 podaní v roku 2011) napriek pripravenosti pracovníkov JKM, ktorí sluţbu podávania
návrhov na zápis do OR ponúkali svojim klientom od začatia poskytovania tejto sluţby
prostredníctvom JKM.
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 Daňovému riaditeľstvu (ďalej len „DR“),
zdravotným poisťovniam (ďalej len „ZP“),obchodnému registru (ďalej len „OR“), a ţiadostí
na register trestov, zisťovania údajov zo Štatistického úradu SR a REGOB, vykonáva JKM aj
informačnú činnosť v zmysle ţivnostenského zákona.
Obvodný úrad Brezno, odbor ţivnostenského podnikania, na základe účinnosti zákona NR
SR č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov od 01. 12. 2011 vykonáva zmeny údajov a doplnkov, týkajúcich sa
údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie ţivnosti, ktoré podnikateľ oznamuje do
obchodného registra podľa osobitného zákona (č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).
Zmeny v ţivnostenskom registri vykonáva odbor ţivnostenského podnikania na základe
prijatých oznámení (1x za týţdeň) z obchodného registra. Obvodný úrad Brezno od 01. 12.
2011 vydáva osvedčenie o povahe a dĺţke praxe v činnostiach, ktoré sú ţivnosťami (v
decembri 2011 boli vydané 2 osvedčenia), potvrdenie o tom, ţe poskytovanie sluţieb na
základe ţivnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané a potvrdenie o prijatí
oznámenia o cezhraničnom poskytovaní sluţieb na území Slovenskej republiky
(v hodnotenom období nebolo vydané takéto potvrdenie).

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Úkony DR

2907

3200 (nárast 10,08 3290 (nárast 2,81 %)
%)

Úkony ZP

2093

2343 (nárast 11,94 2467 (nárast 5,29 %)
%)

Úkony OR

xxx

1 (od 01. 06. 2010)

9

Spolu úkonov

5000

5544

5766

V roku 2011 bolo vydaných celkovo 1283 osvedčení o ţivnostenskom oprávnení. Zo
strany podnikateľských subjektov bolo podaných spolu 979 oznámení o ukončení podnikania
a 594 oznámení o pozastavení prevádzkovania ţivnosti, príp. o zmene doby pozastavenia
prevádzkovania ţivnosti.
Prostredníctvom JKM bolo v roku 2011 podaných 8 návrhov na zápis zaloţenej
právnickej osoby do obchodného registra (vo všetkých prípadoch išlo o spoločnosti s ručením
obmedzeným a všetky boli zapísané do OR – úspešnosť 100%) a 1 návrh na zápis podniku
zahraničnej fyzickej osoby do obchodného registra, ktorý bol však obchodným registrom
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zamietnutý na základe nedostatkov podania zo strany navrhovateľa, t. j. zahraničnej fyzickej
osoby.
V správnom konaní odbor ţivnostenského podnikania ďalej vydal 11 rozhodnutí
o nevzniknutí ţivnostenského oprávnenia, pretoţe podnikatelia nespĺňali jednu zo
všeobecných podmienok podľa ţivnostenského zákona – bezúhonnosť.
b) Úsek vedenia ţivnostenského registra
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 1040 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. 2011 bolo evidovaných spolu 6099 podnikateľských subjektov, z toho 4941
fyzických osôb a 1158 právnických osôb. Oproti roku 2011 sme zaznamenali :
pokles v celkovom počte fyzických osôb o 66 fyzických osôb a nárast v celkovom počte
právnických osôb o 67 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 2011
bolo oznámených 562 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) Úsek ţivnostenskej kontroly
Kontrolóri v roku 2011 vykonali 389 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 153 porušení
kontrolovaných ustanovení ţivnostenského zákona, príp. osobitných predpisov. Najčastejšie
sa vyskytovali porušenia povinnosti oznámiť ţivnostenskému úradu zrušenie prevádzkarne
do 15 dní od jej zrušenia (60 porušení) a porušenia povinností podnikateľov, ktoré im
vyplývajú z osobitných predpisov (49 porušení). V správnom konaní bolo vydaných 46
rozhodnutí o uloţení pokút fyzickým a právnickým osobám v celkovej výške 2480 eur. Tieţ
bolo uloţených 20 pokút v blokovom konaní v celkovej výške 726 eur. V roku 2011 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
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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.
Súhrnné údaje o činnosti odboru ţivnostenského podnikania Obvodného úradu
Brezno
Sledované obdobie od 1. 1. 2011

do 31. 12. 2011

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

6 099
4 941
1 158

ÚSEK REGISTRÁCIE
ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci

0

rozhodnutia o pozastavení oprávnenia z úradnej moci

0

rozhodnutie o prerušení konania

0

rozhodnutie o zastavení konania

0

rozhodnutie o nevzniknutí ţivnostenského oprávnenia

11

Spolu -vydané rozhodnutia v sledovanom období

11

INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
osvedčenie o ţivnostenskom oprávnení

1 283

oznámenie o pozastavení

594

zánik ţiv. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom

979

zmena splynutím

0

zmena zlúčením

0

iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia

562

výpis zo ţivnostenského registra

1 040

Spolu - vykonané vybrané úkony v sled. období

4 458
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SLUŢBY JKM vykonané v sledovanom období:
Celkový počet úkonov sluţby JKM pre DR

3 290

Celkový počet úkonov sluţby JKM pre ZP

2 467

Celkový počet úkonov sluţby JKM pre OR

9

Počet výpisov z registra trestov

1 358

Počet overení údajov v REGOB

1 947

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

389
0

Počet uloţených pokút v blokovom konaní

20

Výška uloţených pokút v blokovom konaní (v €)

726

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

2 480

Spolu - výška uloţených pokút v €

3 206

ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
rozhodnutie o uloţení pokuty

46

autoremedúra

0

rozhodnutie o zastavení konania

2

Spolu - vydané rozhodnutia v sledovanom období

48

INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
predvolanie na prejednanie záznamu z kontroly

0

oznámenie o začatí správneho konania

55

výzva

199

dodatok k záznamu z kontroly

152

Spolu - iné úkony vykonané v sledovanom období

406
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4.1.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Činnosť odboru bola v roku 2011 zameraná na plnenie úloh stanovených „ Zameraním
činnosti obvodného úradu pri plnení úloh krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie,
civilnej ochrany obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej
infraštruktúry, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci v roku 2011“
vydaného Obvodným úradom Banská Bystrica. Úlohy v jednotlivých oblastiach boli plnené
nasledovne:
Na úseku krízového riadenia
Na základe schváleného plánu zasadnutí Bezpečnostnej rady obvodu Brezno boli štyri riadne
zasadnutia, na ktorých sa prejednávala problematika bezpečnosti obvodu Brezno a vybrané
obce obvodu Brezno predkladali správu o pripravenosti obce na riešenie krízových situácií
mimo času vojny a vojnového stavu, prijímaní opatrení na zniţovanie rizík ohrozenia
a činnosti pri vzniku moţných mimoriadnych udalostí. Z kaţdého rokovania bola vyhotovená
zápisnica.
Činnosť krízového štábu Obvodného úradu Brezno pri príprave na krízovú situáciu a pri jej
riešení bola zameraná na prípravu členov krízového štábu Obvodného úradu Brezno a na
prípravu starostov- predsedov krízových štábov jednotlivých obcí. V roku 2011 nedošlo k
zvolaniu krízového štábu na zasadnutie, resp. riešenie mimoriadnej udalostí na území
obvodu, nakoľko na území obvodu Brezno nedošlo k takej mimoriadnej udalosti, aby musela
byť riešená krízovým štábom.
S cieľom skvalitnenia koordinácie činnosti a prípravy krízových štábov obcí na krízovú
situáciu a jej riešenie v podmienkach obvodu tajomník krízového štábu Obvodného úradu
Brezno v mesiaci február vypracoval „Plán prípravy krízových štábov obcí v obvode Brezno
na rok 2011“, ktorý bol následne schválený prednostom Obvodného úradu Brezno Brezno.
Podľa uvedeného plánu prípravy bola vykonaná príprava predsedov krízových štábov obcí
obvodu, ktorej cieľom bola príprava na riešenie povodní a vykonaná praktická ukáţka
plnenia vriec pieskom a budovanie hrádzí.
Pri vzniku mimoriadnych udalostí – povodní v mesiaci júl bola zo strany podpredsedu
krízového štábu Obvodného úradu Brezno poskytovaná praktická pomoc pri riešení následkov
tejto mimoriadnej udalosti.
Na úseku prípravy a odborného vzdelávania
Zamestnanci odboru COaKR sa zúčastňovali vykonávanej prípravy a odborného vzdelávania
pripravovaného VTÚ KMaCO Slovenská Ľupča a ostatných stredísk prípravy na úseku
krízového riadenia, ako aj prípravy vykonávanej S KMaCO a odborom CO a KR ObÚ
Banská Bystrica. V súčinnosti s Obvodným úradom v sídle kraja Banská Bystrica bol na rok
2011 vypracovaný a prednostom Obvodného úradu Brezno schválený Plán odbornej prípravy
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krízového štábu Obvodného úradu Brezno v ktorom je zahrnutá oblasť teoretickej a praktickej
prípravy. Na základe uvedeného plánu bola vykonaná odborná príprava nových členov
krízového štábu Obvodného úradu Brezno a následne všetkých členov krízového štábu
Obvodného úradu Brezno. Príprava bola vykonaná za účasti lektora z Obvodného úradu
v sídle kraja Banská Bystrica.
V rámci plánu prípravy krízového štábu Obvodného úradu Brezno bolo vykonané ukáţkové
cvičenie krízového štábu Obvodného úradu Brezno s ďalšími orgánmi štátnej správy a obci
obvodu Podbrezová a Hronec na tému: „Postup orgánov štátnej správy a samosprávy pri
riešení následkov mimoriadnej udalosti v dôsledku povodní v územnom obvode Brezno“.
Podkladom pre prípravu a samotné vykonanie cvičenia boli praktické poznatky
a skúsenosti z riešenia mimoriadnej udalosti – povodní v mesiaci júl, ktoré postihli územie
obvodu Brezno. Cieľom tohto cvičenia bolo odovzdať predsedom krízového štábu obcí
obvodu skúsenosti, poznatky a spôsob riešenia. Zo strany cvičiacich, ako aj predsedov
krízového štábu obcí bolo vykonané cvičenie hodnotené veľmi kladne. V rámci cvičenia bola
v praktickej časti vykonaná zamestnancami Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.
a príslušníkov OR HaZZ Brezno ukáţka plnenia vriec pieskom pre správne budovanie hrádzí.
V rámci ukáţky boli predvedené aj nové prípravky na plnenie vriec a nové samo plniace sa
vrecia.
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. V rozvrhu prípravy mimo iných úloh bolo aj
stanovenie a plnenie úloh na úseku krízového riadenia v roku 2011. Úlohy na úseku
krízového riadenia boli predmetom aj pri príprave pracovníkov zabezpečujúcich úlohy v tejto
oblasti v podmienkach obcí a právnických osôb.
S cieľom zvýšenia si odborných znalostí v oblasti krízového riadenia sa zamestnanci odboru
zúčastnili seminára vo VTÚ KMaCO Slovenská Ľupča na tému: Výjazdové skupiny.
Prednosta ObÚ a vedúci OCOaKR sa zúčastnili vo VTÚ KMaCO seminára na tému: Ochrana
pred povodňami. 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 prejavuje hlavne v poskytovaní materiálov na teoretickú prípravu členov
krízových štábov na jednotlivých stupňoch.
Na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
Odbor CO a KR vypracoval dokument „Analýza územia z hľadiska moţných mimoriadnych
udalostí“ v zmysle Pokynu generálneho riaditeľa sekcie krízového manaţmentu a civilnej
ochrany MV SR. Plán ochrany obyvateľstva bol aktualizovaný a v stanovenom termíne
predloţený OCOaKR Banská Bystrica. Dokumentácia jednotiek pre potreby územia je
vypracovaná a pravidelne aktualizovaná v zmysle platnej legislatívy.
Pre potreby odboru je vyuţívaný programový prostriedok CIPREGIS. Aktualizácie údajov
o obci sa pravidelne vykonávajú kaţdý kvartál počas celého roka v spolupráci s OCOaKR
Banská Bystrica. V rámci systému civilnej ochrany sa v súčasnosti v CIPREGISE vyuţíva
27

aplikácia Karta CO obce, ktorá sa aktualizuje kaţdý štvrťrok a tým zabezpečuje aktuálne
informácie o obci /kontakty na obec, 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. Program CIPREGIS je vyuţívaný aj počas nácvikov a cvičení nakoľko jeho
výstupom je aj grafická časť- mapa.
V rok 2011 boli plánované dve kontroly ochranných stavieb – plynotesných úkrytov.
Vykonaná bola len jedna, druhú nebolo moţné vykonať nakoľko je v úkryte nevyhovujúca
elektroinštalácia a VÚC Banská Bystrica, ktorá je vlastníkom nemá finančné prostriedky na
rekonštrukciu.
Za rok 2011 bolo vydaných celkom 13 záväzných stanovísk k územným plánovacím návrhom
a k posudzovaniu vplyvu na ţivotné prostredie pri líniových stavbách.
V hodnotenom období boli vykonávané merania radiácie 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 do KCHL Slovenská Ľupča a kópie protokolov boli zasielané
na OCOaKR Banská Bystrica. Počas celého hodnoteného obdobia sa v podmienkach odboru
COaKR Obvodného úradu Brezno vykonávali prenosným prístrojom DC-3E-83 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. Na základe pokynu S IZSaKM MV SR zo dňa 18.3. 2011 v rámci opatrení
za účelom sledovania radiačnej situácie po poškodení jadrového zariadenia Fukušima
v Japonsku sa zmenila periodicita merania úrovne radiácie a tým bola zabezpečená zvýšená
ostraha pred moţným spádom radiačného prachu.
V zmysle vypracovaného a prednostom Obvodného úradu Brezno schváleného Plánu kontrol
OCO a KR na rok 2011, boli vykonané nasledovné kontroly u obcí a právnických osôb:
a/ Kontroly 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 u obcí Osrblie, Valaská,
Horná Lehota, Polomka a Šumiac.
b/ Kontroly právnických osôb v zmysle § 16 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov u HARMANEC Kuvert s.r.o Brezno a
ZLH Plus a.s. Hronec.
Pri kontrolách nebolo zistené porušenie právnych noriem pre oblasť CO v dôsledku čoho bol
vyhotovený len záznam o kontrole.
c/ 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
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OCOaKR u 31 skladov materiálu CO spravovaných v podmienkach obcí a právnických
osôb.
Kontroly podnikov zaradených podľa zákona č. 261/2002 Z. z. do kategórie "A"
Na základe oznámenia o vykonaní kontroly zo strany Slovenskej inšpekcie ţivotného
prostredia, Inšpektorát ţivotného prostredia Banská Bystrica zo dňa 25.8.2011 bola
zamestnancami odboru CO a KR ObÚ Brezno vykonaná kontrola u objektu Ţeleziarne
Podbrezová a.s., prevádzka „Starý závod“. Pri kontrole nebolo zistené porušenie právnych
noriem pre oblasť CO v dôsledku čoho bol vyhotovený záznam o kontrole.
Pre operatívne riešenie mimoriadnej udalosti je zriadená Sluţobná a pracovná pohotovosť
ktorá 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 Brezno a Smernice pre činnosť zamestnanca OCOaKR určeného do
sluţobnej pohotovosti.
Pre zabezpečenie sluţobnej pohotovosti sú z odboru COaKR vyčlenení traja zamestnanci
odboru, ktorí sa striedajú v týţdňových intervaloch.
Pre výkon sluţobnej pohotovosti je na odbore vypracovaná potrebná dokumentácia (smernica,
plán vyrozumenia, metodika činnosti, denník hlásenia atď), ktorá zabezpečuje spoľahlivý
výkon sluţby.
V mesiaci júl 2011 zamestnanci obdobu COaKR - členovia výjazdovej skupiny sa podieľali
na riešení a pomoci následkov prívalových daţďov v obciach: Podbrezová, Hronec,
Michalová, Čierny Balog, Beňuš, Braväcovo, Vaľkovňa a mesto Brezno a následne
predkladali informácie na KS IZS Banská Bystrica o vývoji situácie na povodňami
postihnutých územiach.
Uvedené následky nedosiahli takého rozsahu, aby musela byť zo strany starostov obcí
vyhlásená mimoriadna situácia v obciach a následne na stupni obvod.
Odbor má pre prípad riešenia následkov mimoriadnych udalostí na území obvodu
k dispozícii jednotky CO 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. Na poţadovanej úrovni je vedená a pravidelne
aktualizovaná aj dokumentácia na riadenie záchranných prác s dôrazom na vzory príkazov
prednostu Obvodného úradu Brezno, prehľadu o materiálno-technickom zabezpečení pre
prípad nasadenia pri vzniku MU.
Na úseku vyrozumenia a varovania
Skúška sirén je pravidelne vykonávaná kaţdý 2. piatok v mesiaci. O termíne skúšok
elektrických sirén na území obvodu Brezno sú občania obvodu zo strany O COaKR
pravidelne informovaní uverejňovaním príspevku v regionálnej tlači MY-HOREHRONIE.
Výsledky vykonaných skúšok. elektrických sirén sú zasielane do siedmych dní obvodnému
úradu v sídle kraja od vykonania skúšky. V súčasnej dobe je na území obvodu v správe ObÚ
obhospodarovaných celkom 16 elektrických sirén.
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Počet miestnych informačných prostriedkov mesta a obcí vyuţiteľných pre varovanie
a vyrozumenie obyvateľstva je 30 /obec, rozhlas, sirény/.
Na úseku hospodárskej mobilizácie
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.
Regulácia ţivotne dôleţitých výrobkov alebo dôleţitých tovarov v prípade vyhlásenej
regulácie bude zabezpečovaná prostredníctvom zriadených 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.
Kontroly na úseku hospodárskej mobilizácie boli vykonané v súčinnosti Územnou vojenskou
správou Banská Bystrica na obciach Valaská, Osrblie, Polomka. 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.
Na úseku obrany štátu odbor
Odbor zabezpečuje vydávanie opatrení obciam, právnickým osobám a fyzickým osobám
podľa poţiadaviek UVS. Jedná sa o rozhodnutia na poskytnutie vecných prostriedkov,
ubytovania a pracovnú povinnosť tak ako to ukladá zákon. Aktualizácia sa vykonáva
štvrťročne.
V mesiaci marec 2011 bolo vykonané školenie primátora a starostov obcí k otázkam obrany
a hospodárskej mobilizácie. Priebeţne sú obce usmerňované podľa aktuálnych potrieb.

5. Rozpočet organizácie
5.1 Rozpočet v programovej štruktúre a v členení podľa ekonomickej
klasifikácie
Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2011 bol pre Obvodný úrad Brezno určený
listom MV SR č. SE-/ORF-2-2011/000638-001 zo dňa 31.01.2011 Prehľad o jednotlivých
ukazovateľoch rozpísaného schváleného rozpočtu (ďalej len „SchvR“), vykonaných úpravách
rozpočtu (ďalej len „UprR“) vrátane výdavkov na 0160 (volebná činnosť) a 0180 (výdavky na
povodne) ako aj skutočnosti k 31.12.2011 uvádza nasledovná tabuľka:
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%
plnenia

Ukazovateľ

SchvR

UprR

Príjmy spolu:

22 386

67 106,38

73 447,89

109,45

Výdavky celkom:

555 371

669 833,27

668 464,49

99,80

Výdavky podprogram 08C03

555 055

664 700,27

663 335,91

99,79

610 podprogram 08C03

278 835

282 096,14

281 087,00

99,64

Z toho FK 01114

278 835

281 087,00

281 087,00

100,00

0.00

1 009,14

0,00

0,00

620 podprogram 08C03

97 453

104 126,56

103 771,34

99,66

Z toho FK 01114

97 453

103 771,34

103 771,34

100,00

0,00

355,22

0,00

0,00

78 132

98 434,92

98 434,92

100,00

Z toho FK 01114

7 141

91 596,86

91 596,86

100,00

FK 0220

6 498

6 712,06

6 712,06

100,00

FK 0360

216

126,00

126,00

100,00

100 635

180 042,65

180 042,65

100,00

100 635

108 755,04

108 755,04

100,00

0,00

71 287,61

71 287,61

100,00

Výdavky prvok 06H03

316,00

316,00

315,87

99,96

Výdavky prvok 08C0502

0,00

4 817,00

4 812,71

99,91

Z toho:

610

0,00

2 000,00

2 000,00

100,00

620

0,00

700,00

698,28

99,75

630

0,00

1 019,00

1 017,61

99,86

640

0,00

1 098,00

1 096,82

99,89

76 501

76 203,22

76 203,22

100,00

hlásenie a evidencia pobytu občanov 21 134

21 133,20

21 133,20

100,00

Plnenie

V tom:

FK 0180

FK 0180
630 podprogram 08C03

640 podprogram 08C03
Z toho FK 01114
FK 0180

Transfery obciam: matričná činnosť
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700 – Kapitálové výdavky

0,00

0,00

-

-

710 – Obstarávanie kapitálových aktív

0,00

0,00

-

-

720 – Kapitálové transfery

0,00

0,00

-

-

5.1.1 Rozpočtové príjmy v členení podľa ekonomickej klasifikácie
Obvodný úrad Brezno stanovený záväzný ukazovateľ príjmov na rok 2011 splnil
a prekročil. Príjmy Obvodného úradu Brezno k 31. 12. 2011 boli vo výške 73 447,89 €, čo
predstavuje plnenie upraveného rozpočtu príjmov 109,45 %.
Štruktúra príjmov v roku 2011 podľa poloţiek bola nasledovná:
212 – príjmy z vlastníctva - za prenájom betónových pätiek pod budovami a
technickými objektmi lyţiarskeho vleku vo výške 250,00 €,
221 - trţby z predaja kolkových známok vo výške 44 305,00 €,
222 – pokuty, penále a iné sankcie - uloţené odbormi obvodného úradu za porušenie
predpisov vo výške 16 370,34 €,
223 – poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a sluţieb – za predaj
neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu v správe obvodného úradu – kovový
odpad vo výške 39,04 € a zo stravného 8 866,98 €,
292 – ostatné príjmy – z náhrad poistného plnenia za škodovú udalosť na budove
obvodné úradu spôsobenú poveternostnými vplyvmi Komunálna poisťovňa, a.s.
vyplatila 351,40 € a vlastných trov konania z priestupkového konania vo výške
3 265,13 €.
Porovnaním s rokom 2010 sú celkové príjmy vyššie o 21 559,58 €, čo predstavuje nárast
o 41,55%, z toho:
príjem z vlastných trov konania bol vyšší o 2 81,67 € t.j. o 9,44 %,
príjem z pokút bol niţší o 441,01 € t.j. o 2,62%,
príjem z predaj kolkov bol vyšší o 20 763 € čo je nárast o 88,19 %
príjem za prenájom betónových pätiek pod budovami a technickými objektmi
lyţiarskeho vleku bol len za I. Q 2011 nakoľko k 31. marcu bol nájomný vzťah
ukončený a majetok bol ponúknutý na odpredaj.
Vo výhľade na rok 2012 predpokladáme rovnaký vývoj v kategórii nedaňových
príjmov. V prípade kapitálových príjmov predpokladáme v roku 2012 zrealizovať odpredaj
betónových pätiek pod budovami a technickými objektmi lyţiarskeho vleku v katastrálnom
území obce Horná Lehota na základe, uţ v roku 2011, vykonaného osobitného ponukového
konania. Najlepšiu ponuku vo výške 8 000 €, predloţila spoločnosť TATRY MOUNTAIN
RESORTS, a.s. Liptovský Mikuláš, ktorá je vyššia ako bola stanovená hodnota majetku
znalcom.
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5.1.2 Výdavky v programovej štruktúre a v členení podľa ekonomickej
klasifikácie
Podprogram 08C03, FK 01114- Kategória 610 a 620
Čerpania mzdových prostriedkov a odvodov v rámci upraveného rozpočtu za všetkých
zamestnancov bolo na 100% plánovaných mzdových prostriedkov. Uvedené priaznivé
čerpanie súvisí s racionalizačnými opatreniami v roku 2010, kedy Obvodný úrad Brezno
zníţil počet funkčných štátnozamestnaneckých miest.
Podprogram 08C03, FK 0180- Kategória 610 a 620
Finančné prostriedky na mzdy a poistné boli Obvodnému úradu Brezno zaslané na
základe uznesenia vlády SR č.820 zo dňa 19.12.2011 na úhradu výdavkov vynaloţených na
vykonávanie povodňových záchranných prác obcami a krízovými štábmi obvodných úradov.
Mali byť určené na kompenzáciu mzdových a odvodových povinností mesta Brezna za
pracovníkov Technických sluţieb pri vykonávaní povodňových záchranných prác pri
povodniach v júli 2011.
V rozpočtovom opatrení na základe, ktorého nám boli finančné prostriedky poukázané boli
však omylom zatriedené do kategórie 610 a 620, a správne mali byť zatriedené do kategórie
640 – Beţné transfery. Z uvedeného dôvodu prostriedky nemohli byť čerpané ani v prospech
mesta Brezna ani v prospech Obvodného úradu Brezno.
Podprogram 08C03, FK 01114- Kategória 630
Kategória 630 v roku 2011 bola čerpaná na 100% upraveného rozpočtu. Napriek snahe
Obvodného úradu Brezno v priebehu roka o šetrenie a zabezpečovanie len najnutnejších
výdavkov, čerpanie bolo mierne vyššie ako pôvodný rozpočet. Za jeden z hlavných dôvodov
vyššieho čerpania boli rozpočtovo nekryté výdavky obvodného úradu na konci roka 2010,
ktoré boli následne uhradené z rozpočtu 2011. Schodkové hospodárenie bolo finančne
vyrovnané aţ rozpočtovými opatreniami v závere roka 2011.
Čerpanie výdavkov po jednotlivých poloţkách bolo nasledovné:
Položka 631 Cestovné náhrady –čerpanie na podpoloţke
631001 tuzemské cesty je v porovnaní s rokom 2010 o 329,13 € vyššie, čo je nárast o 37,09%.
Výdavky súviseli s vykonanými pracovnými cestami na výkon činnosti vysunutých pracovísk
- matrík na úseku odborov všeobecnej vnútornej správy a poskytovaním konzultačnej činnosti
na úseku ţivnostenského podnikania a kontrolnej činnosti podnikateľských subjektov
pôsobiacich v 30 obciach regiónu a na pracovné cesty absolvované za účelom porád, školení a
seminárov. Zahraničné pracovné cesty sa nevykonávali.
Položka 632 Energie, voda a komunikácie - čerpanie výdavkov na podpoloţke:
632 001 energie je o 6 725,64 € vyššie ako bolo v roku 2010 čo je nárast o 37,09%,
a to z dôvodu, ţe v mesiaci január 2011 boli uhradené nezaplatené faktúry za odobratú
elektrickú energiu v mesiacoch november a december roku 2010 v celkovej výške 1 873,21 €.
Nárast je spôsobený aj vysokým nedoplatkom z ročného zúčtovania za spotrebovaný zemný
plyn slúţiaci na vykurovanie budovy vo vykurovacej sezóne 2010/2011.
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632 002 vodné, stočné - jej čerpanie je o 9,27% viac ako v minulom roku čo je
o177,25 €. Dôvodom je, ţe z časti rozvodov pitnej vody v budove obvodného úradu dochádza
k neoprávnenému odberu vody, ako aj financovanie záväzkov z minulého obdobia.
632 003 poštovné a telekomunikačné sluţby – čerpanie za rok 2011 je vyššie o 853,98
€ oproti roku 2010 je to o 7,60% viac. Na tomto náraste sa podieľa hlavne poštovné nárastom
spisovej agendy na odbore všeobecnej vnútornej správy. Úspory na pevných a mobilných
telefónnych linkách nevykompenzovali tento nárast.
Položka 633 Materiál – čerpanie poloţky je za rok 2011 bolo o 1 193,41 € niţšie ako v roku
2010 čo je pokles o 31,87% . Čerpanie v podpoloţke 633016 reprezentačné vo výške 269 €,
ktorý je záväzným ukazovateľom, bol v roku 2011 dodrţaný.
Položka 634 Dopravné – na uvedenej poloţke je za sledované obdobie čerpanie o 2 158,91 €
niţšie čo je pokles o 36,29 %. Pokles je hlavne uplatnením racionalizačných opatrení čo sa
prejavilo na niţších nákladov na pohonné hmoty, ktoré poklesli o 41,81 %. Výdavky spotreby
pohonných hmôt a oleja vychádzali z počtu vykonaných pracovných ciest, výkonu kontrolnej
činnosti na úseku ţivnostenského podnikania a všeobecnej vnútornej správy v rámci regiónu
a na zabezpečeného nevyhnutného servisu a údrţby troch dopravných prostriedkov.
Položka 635 Rutinná a štandardná údržba – čerpanie bolo len vo výške 43,05% nákladov
v roku 2010 z dôvodu nedostatku voľných finančných zdrojov v priebehu roka 2011 na
vykonanie rozsiahlejšej údrţby. Vykonávali sa najnutnejšie revízie a riešili sa len havarijné
stavy.
Položka 637 Služby – čerpanie výdavkov za rok 2011 bolo o 259,79 € menšie ako v roku
2010 čo je pokles o 0,83 %. Úspora by bola výraznejšia, avšak v roku 2011 sa uhrádzali
rozpočtovo nekryté výdavky obvodného úradu z roku 2010 v podpoloţke 637004 upratovanie
a podpoloţke 637015 poistné za budovu obvodného úradu z rozpočtu roka 2011.
Podprogram 08C03, FK 01114- Kategória 640
Položka 641 Transfery v rámci verejnej správy – čerpanie prostriedkov určených pre
podpoloţku 641009 - záväzný ukazovateľ na prenesený výkon štátnej správy - na
matričnú činnosť a REGOB bol v roku 2011 v súlade s rozpočtom.
Čerpanie prostriedkov v podpoloţke 641012 - odstupné a odchodné súviselo so zniţovaním
stavu zamestnancov a odchodom jedného zamestnanca do starobného dôchodku. V porovnaní
s rokom 2010 bolo niţšie o 2 220 €, čo je menej o 54,84%.
Podpoloţka 642015 - nemocenské dávky jej čerpanie oproti minulému roku bolo dôvodu
menšej chorobnosti zamestnancov o niţšie o 731,09 €, čo je menej o 32,56%.
Podprogram O8C03.U10906 Transfery medzi verejnou správou- sčítanie obyvateľov
Čerpanie v roku 2011 bolo na pokrytie nákladov obcí obvodu, prostriedky boli vyčerpané na
100%.
Podprogram 08C03, FK 0360 Verejný poriadok
Čerpanie rozpočtu bolo na 100%. Prostriedky Obvodný úrad Brezno pouţil hlavne na
školenie starostov obcí, ich krízových štábov a krízového štábu obvodného úradu.
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Podprogram 08C03, FK 0220 Civilná ochrana
Čerpanie rozpočtu bolo na 100%, hlavne na refundáciu odmien pre skladníkov.
Podprogram 06H03, FK 02103 Hospodárska mobilizácia
Čerpanie rozpočtu v 2. polroku 2011 bolo na 99,96% - na školenie a materiál.
Podprogram 08CO502, FK 0160 Doplňujúce komunálne voľby
Rozpočtované prostriedky v roku 2011 boli vyčerpané na 99,91% a to na oprávnené
volebné náklady z dôvodu opakovanej voľby starostov v dvoch obciach obvodu Brezno.
Podprogram 08C03, FK 0180- Kategória 640
Obvodný úrad Brezno vyplatil v súvislosti s povodňami, ktoré zasiahli niektoré obce nášho
regiónu na základe verifikácie výdavkov predloţených z obecných úradov sumu 71 287,61 €.
Išlo o krytie výdavkov na povodňové záchranné práce vykonané v územnom obvode nášho
regiónu.

5.1.3 Mimorozpočtové príjmy a mimorozpočtové výdavky
V hodnotenom období Obvodný úrad Brezno mal, v súlade s § 23 písm. e) a f) zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, celkové mimorozpočtové príjmy v objeme 9 218,38 € a to nasledovnom členení:
- prostriedky vo výške 351,40 € z náhrad poistného plnenia za škodovú udalosť na budove
obvodného úradu spôsobenú poveternostnými vplyvmi od Komunálnej poisťovni, a.s.,
- príspevok na stravovanie od zamestnanou a zo sociálneho fondu vo výške 8 866,98 €.
Tieto mimorozpočtové prostriedky boli v rámci beţných výdavkov čerpané v plnej výške.

5.1.4 Kapitálové výdavky, transfery a obstarávanie kapitálových aktív
Na uvedené rozpočtové poloţky Obvodný úrad Brezno nemal pridelený rozpočet.

6. Personálne otázky
Počet funkčných miest pre Obvodný úrad Brezno na rok 2011 bol stanovený
Ministerstvom vnútra SR v Tabuľke zloţenia a počtov celkom 32 funkčných miest, z toho 28
miest pre štátnu sluţbu a 4 miesta pre výkon práce vo verejnom záujme. Priemerný evidenčný
stav zamestnancov za rok 2011 bol 27,43 štátnych zamestnancov a štyria zamestnanci pri
výkone práce vo verejnom záujme.
V priebehu roka boli prijatí traja štátni zamestnanci na vykonávanie štátnej sluţby, z toho
do dočasnej štátnej sluţby jedna zamestnankyňa a dvaja vedúci štátni zamestnanci na základe
výsledkov výberových konaní. Jedna zamestnankyňa ukončila pracovný pomer a päť štátnych
zamestnancov ukončilo štátnozamestnanecký pomer, z toho jeden zamestnanec odišiel do
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starobného dôchodku, dvaja zamestnanci skončili štátnozamestnanecký pomer na vlastnú
ţiadosť a dve štátne zamestnankyne dohodou o skončení.
Úrad počas roku 2011 zamestnával dvoch zamestnancov na prácu vykonávanú mimo
pracovného pomeru t.j. Dohodou o pracovnej činnosti (§228a Zákonníka práce).
Vykonávanou činnosťou bolo zabezpečenie účtovníckej agendy počas dlhodobej
práceneschopnosti účtovníčky a v druhom prípade sa jednalo o sezónne zabezpečovanie
prevádzky kotolne.
V roku 2011 na úrade vykonávali absolventskú prax dve absolventky školy vedené v
evidencii uchádzačov o zamestnanie v ÚPSVAR Brezno. Absolventky získali praktické
skúsenosti pri pomocných administratívnych prácach, triedení a archivácii spisov, pri práci s
korešpondenciou a pod. Absolventská prax bola financovaná z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR.
Dvaja študenti stredných škôl z Brezna vykonávali na našom úrade povinnú stredoškolskú
odbornú prax na základe Zmluvy o vykonaní odbornej praxe. Praktické vyučovanie formou
odbornej praxe ţiaci absolvovali v rozsahu 10 pracovných dní , 6 hodín denne.
Organizačné zmeny počas r. 2011
Od 1.1.2011 nadobudol účinnosť nový Organizačný poriadok s novou organizačnou
štruktúrou, ktorý akceptuje všetky prijaté opatrenia na zefektívnenie fungovania štátnej
správy. Jedným z týchto prijatých opatrení bolo zrušenie 2 odborov – organizačného, aj
ekonomického. Následne sa vytvoril 1 odbor – Odbor ekonomický a organizačný,
s účinnosťou od 01.02.2011. Toto opatrenie sa realizovalo na základe personálneho rozkazu
ministra vnútra SR č.16/2011. Keďţe sa táto organizačná zmena týkala väčšieho počtu
zamestnancov a štátnych zamestnancov Obvodného úradu Brezno, bola prerokovaná
s odborovou organizáciou SLOVES.
Podľa tohto personálneho rozkazu bolo ďalej zrušené miesto hlavného radcu – vedúceho,
v odbore štátnej sluţby 1.02. Kancelária predstaviteľa štátnej moci a vytvorené miesto
hlavného radcu v odbore štátnej sluţby 1.01 Riadenie štátnej sluţby v organizačnom útvare:
osobný úrad. Medzi jeho najnáročnejšie činnosti patrí právne zastupovanie v konaní pred
súdmi SR na úrovni orgánu miestnej štátnej správy, zabezpečovanie právnej agendy,
prešetrovanie sťaţností a petícií vrátane vydávania rozhodnutí v príslušnom odbore štátnej
sluţby. Z ďalších činností zamestnanca, ktoré prešli z odboru organizačného na osobný úrad
je výkon vnútornej kontroly v rozsahu pôsobnosti zákona o kontrole a vnútorných predpisov
Obvodného úradu Brezno. Zamestnanec osobného úradu na základe poverenia prednostu
úradu vykonáva kontrolu na všetkých odboroch úradu. Kontroly realizované na príslušných
odboroch úradu sú zamerané na dodrţiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a
plnenie úloh vyplývajúcich z činností jednotlivých odborov a to v súlade s plánom kontrolnej
činnosti Obvodného úradu Brezno na príslušný kalendárny rok. O výsledkoch vykonaných
kontrol sú spracované záznamy o kontrole.
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Štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Brezno
a) Organizačná štruktúra k 31.12.2011 (bez prednostu)
Ekonomický
a organizačný
odbor

Odbor
všeobecnej
vnútornej správy

Odbor
ţivnostenského
podnikania

Odbor
civilnej
ochrany
a krízového
riadenia

Osobný úrad

Funkcia:

ŠS

VZ

ŠS

ŠS

ŠS

ŠS

Radca

1

1

1

1

2

0

Samostatný radca

2

1

2

2

1

0

Odborný radca

2

0

3

2

1

1

Hlavný radca –
vedúci odboru

1

0

1

1

1

1

Odb.
referent
špecialista

0

1

–

–

–

–

Vodič, údrţbár

0

1

–

–

–

–

Spolu:

10

7

6

5

2

S prihliadnutím na zvyšujúcu sa náročnosť vedenia komplexnej odbornej agendy na úseku
ţivnostenského podnikania a na najnáročnejšie činnosti vykonávané štátnym zamestnancom,
ktoré sú v súlade s charakteristikou 7. platovej triedy zákona 400/2009 Z.z. sme predkladali
návrh na zmenu systemizácie ObÚ Brezno – zo 6. na 7. platovú triedu. Na odpoveď čakáme.
Zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme máme 4, všetci na ekonomickoorganizačnom odbore.
b) Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania k 31.12.2011 (bez prednostu)
Ekonomický
a organizačný
odbor

Odbor všeobecnej
vnútornej správy

Odbor
ţivnostenskéh
o podnikania

Odbor civilnej
ochrany
a krízového
riadenia

Osobný úrad

ŠS

VZ

ŠS

ŠS

ŠS

ŠS

VŠ 2.st.

6

2

6

4

3

2

VŠ 1.st.

0

0

0

2

1

0

USŠ

0

2

1

0

1

0
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Dve štátne zamestnankyne v platovom stupni 5 majú VŠ vzdelanie II. stupňa a jedna
zamestnankyňa končí VŠ štúdium II. stupňa v tomto školskom roku. V roku 2011 ukončili VŠ
štúdium II. stupňa dvaja štátni zamestnanci.
c) Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia k 31.12.2011 (bez prednostu)
Ekonomický
a organizačný
odbor

Odbor všeobecnej
vnútornej správy

Odbor
ţivnostenskéh
o podnikania

Odbor civilnej
ochrany
a krízového
riadenia

Osobný úrad

ŠS

VZ

ŠS

ŠS

ŠS

ŠS

Muţi

3

1

1

1

4

0

Ţeny

3

3

6

5

1

2

Ţeny tvoria pribliţne 66 % a muţi 33 % zo všetkých zamestnancov Obvodného úradu
Brezno. Pre porovnanie v roku 2010 bol podiel ţien 60 % a muţov 40 % zo všetkých
zamestnancov. Z tabuľky vidieť mierny nárast počtu štátnych zamestnankýň.
d) Štruktúra zamestnancov podľa veku k 31.12.2011 (bez prednostu)
Ekonomický
a organizačný
odbor

Odbor všeobecnej
vnútornej správy

Odbor
ţivnostenskéh
o podnikania

Odbor civilnej
ochrany
a krízového
riadenia

Osobný úrad

ŠS

VZ

ŠS

ŠS

ŠS

ŠS

20-30

1

1

0

1

0

0

31-40

1

0

2

1

1

1

41-50

2

1

2

2

2

1

51-60

2

2

3

2

2

0

Vekový priemer všetkých zamestnancov je 46 rokov. Najviac zamestnancov spadá do vekovej
kategórie 51 aţ 60 rokov.
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e)Štruktúra zamestnancov podľa dochádzania do práce k 31.12.2011 (bez prednostu)
Ekonomický
a organizačný
odbor

Odbor všeobecnej
vnútornej správy

Odbor
ţivnostenskéh
o podnikania

Odbor civilnej
ochrany
a krízového
riadenia

Osobný úrad

ŠS

VZ

ŠS

ŠS

ŠS

ŠS

bývajúci v sídle

2

3

2

5

1

1

dochádzajúci

4

1

5

1

4

1

Spolu 14 zamestnancov býva v sídle Obvodného úradu Brezno a 16 zamestnancov dochádza
z okruhu 35 km od Brezna.
Vzdelávanie zamestnancov
Základné druhy prehlbovania kvalifikácie zamestnancov Obvodného úradu Brezno sú:
a) adaptačné vzdelávanie,
b) priebeţné vzdelávanie,
c) špecifické vzdelávanie
V roku 2011 bolo vzdelávanie zamestnancov zamerané najmä na profesijné vzdelávanie
súvisiace s prehlbovaním kvalifikácie v oblasti činností, ktoré štátny zamestnanec podľa
sluţobnej zmluvy vykonáva na štátnozamestnaneckom mieste, napríklad vzdelávacie aktivity
k všeobecne záväzným právnym predpisom a legislatívnym dokumentom určeným štátnym
zamestnancom, ktorí zabezpečujú činnosti súvisiace s plnením úloh štátnej sluţby podľa
vecnej príslušnosti.
Špecifické vzdelávanie je zamerané najmä na vzdelávanie v oblasti osobnostného
rozvoja. Ide o vzdelávacie aktivity orientované na rozvoj osobnosti v oblasti mäkkých
zručností za účelom rozpoznania svojich silných a slabých stránok a aktivizácie vlastných
vnútorných zdrojov pri zvládaní náročných vzťahových situácií na pracovisku, rozširovanie
a kultiváciu ľudského potenciálu s cieľom dosahovať výborné pracovné výsledky.
Odborné semináre pre štátnych zamestnancov boli realizované prostredníctvom Inštitútu
pre verejnú správu v rámci kontraktu s Ministerstvom vnútra SR a boli zamerané najmä na
tieto témy:
- Správne konanie v rozhodovacej činnosti
- Zákon o archívoch a registratúrach
- Zákon o priestupkoch v praxi
- Aplikácia zákona o verejnom obstarávaní
- Tvorba interných predpisov
- Novelizácia Zákonníka práce a Zákona o štátnej sluţbe
- Zákon o ochrane osobných údajov
- Pravidlá písomnej komunikácie a normalizovaná úprava písomností
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Zamestnanci Odboru ţivnostenského podnikania absolvovali odborné školenia k aplikácii
nového informačného systému vnútorného trhu IMI , nového JIS HM /EPSIS a zavádzania
elektronického JKM (jednotného kontaktného miesta).
Zamestnanci Odboru civilnej ochrany a krízového riadenia sa zúčastňovali počas celého
roka pravidelných odborných seminárov a kurzov, ktoré zabezpečoval Vzdelávací a technický
ústav krízového manaţmentu a civilnej ochrany v Slovenskej Ľupči. Tieto vzdelávacie
aktivity sa zameriavajú na školenia krízových štábov, zabezpečovanie opatrení hospodárskej
mobilizácie a úloh radiačného monitoringu, kurz inštruktorov civilnej ochrany a pouţívanie
programu EMCO.
Rozvoj ľudských zdrojov
Keďţe pre posúdenie efektivity vzdelávania je dôleţitejší neţ počet absolvovaných
odborných školení a seminárov transfer nových vedomostí a zručností do pracovných
procesov a činností, povaţujeme za dôleţité, aby vzdelávanie našich zamestnancov bolo
presne orientované, s vyuţitím adekvátnych foriem a metód vzdelávania.
Vzhľadom na to, ţe počet zamestnancov Obvodného úradu Brezno sa zniţuje, ale objem
administratívnej agendy stúpa, v rámci špecifického vzdelávania budeme klásť dôraz na
vzdelávanie v oblasti osobnostného rozvoja, napríklad vzdelávacie aktivity orientované na
sebarozvoj osobnosti v oblasti zručností za účelom rozvoja svojich silných stránok
a aktivizácie vlastných vnútorných zdrojov pri zvládnutí náročných situácií na pracovisku, pri
kaţdodennom kontakte so stránkami.
Nemenej dôleţité je pre našich zamestnancov vzdelávanie zamerané na aktualizáciu
a rozširovanie odborných vedomostí a zručností súvisiacich s vývojom v oblasti
informačných technológií a zavádzania nových funkcií v aplikačno-programovom vybavení
informačných systémov a technológií a samozrejme profesijné vzdelávacie aktivity súvisiace
s prehlbovaním kvalifikácie a plnením úloh štátnej sluţby. Sme ale determinovaní ponukou
IVES a z ekonomických dôvodov uprednostňujeme odborné semináre v Banskej Bystrici.

7. Ciele a prehľad ich plnenia
Hlavné ciele Obvodného úradu Brezno sú určené zákonom č. 515/2003 Z. z. o krajských
úradoch a obvodných úradoch a to je vykonávanie štátnej správy na úsekoch všeobecnej
vnútornej správy, ţivnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Dôleţitú úlohu v plnení týchto cieľov zohráva rozhodovacia činnosť. Za účelom jej
zlepšovania Obvodný úrad Brezno v priebehu roka 2011 zabezpečoval účasť zamestnancov
na školeniach a seminároch zameraných na novú a novelizovanú legislatívu v oblasti svojho
pôsobenia.
Významným prostriedkom k dosiahnutiu tohto cieľa je výkon kontroly činnosti
zamestnancov vedúcimi zamestnancami, čo sa odzrkadľuje hlavne v spokojnosti občanov pri
plnení úloh obvodného úradu.
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Ciele a prehľad ich plnenia ekonomického a organizačného odboru
Hlavným cieľom odboru je predovšetkým zabezpečiť zabezpečovať bezproblémovú
činnosť prednostu obvodného úradu a Obvodného úradu Brezno ako celku, nerušenú
prevádzku počítačových sietí a jednotlivých počítačov.
Zároveň po finančnej a materiálnej stránke zabezpečiť plnenie hlavných úloh jednotlivých
odborov a starať sa o majetok štátu. V pokladni obvodného úradu klienti mohli vyuţiť
moţnosť zakúpenie si kolkových známok na úhradu správnych poplatkov, resp. vykonanie
úhrad iných administratívnych poplatkov
V roku 2011 bolo potrebné zabezpečiť mnohé aj v minulých obdobiach zanedbané
činnosti ako napríklad:
vykonať revízie drobných elektrospotrebičov, pripraviť a zrealizovať projekt
separovaného zberu, uzavrieť nové pre Obvodný úrad Brezno výhodnejšie zmluvy
s mobilným operátorom, podarilo sa dojednať nové – výhodnejšie zmluvy na poistenie
automobilov, hnuteľného a nehnuteľného majetku, realizovať úpravy na vnútornom rozvode
pitnej vody, vyriešiť častú poruchovosť na kalovom čerpadle v ţumpe na splaškovú vodu,
vykonať opravu strechy obvodného úradu, vrátane vyčistenia zanesených ţlebov, zabezpečiť
opravu a nastavenie regulátora plynového kúrenie tak aby boli priestory obvodného úradu
optimálne vykurované, utesnenie nekvalitných drevených okien s cieľom zníţenia tepelných
strát, riešenie akútnej problematiky odvádzania kondenzátu u plynových kotlov, vymaľovanie
zatečených sociálnych zariadení, opravy na zastaralom vozidlovom parku a iné.
Na základe uznesenia PV MV SR č. 22/2011 – Opatrenia k efektívnemu a hospodárnemu
vyuţívaniu rozpočtových prostriedkov v rezorte MV SR na rok 2011 boli vykonané viaceré
úsporné opatrenia na :
zníženie spotreby vody a stočného – kde celkové náklady za vodné a stočné v roku 2011
porovnaním s rokom 2010 poklesli o 66,28 € čo je percentuálne o 3,12%,
zníženie spotreby plynu- kde bola dosiahnutá úspora bola 8 282 kWh, čo predstavuje
pokles spotreby o 10,66% v porovnaní zo spotrebou za posledné tri roky,
zníženie spotreby elektrickej energie - spotreba elektrickej energie za celý rok 2011 oproti
priemernej skutočnosti za uplynulé tri roky poklesla o 2 169kWh čo je pokles o 4,83%,
zníženia výdavkov za telekomunikačné poplatky - náklady na telekomunikačné poplatky
v roku 2011 oproti roku 2010 poklesli o 1 495,37 € čo je pokles o 19,61%,
zníženia výdavkov na kancelársky papier a kancelárske potreby - náklady obvodného
úradu v roku 2011 oproti roku 2010 na : kancelársky papier klesli o 603,32 € čo je pokles
v nákladoch o 37,31 %, náklady na tonery klesli o 553,79 € čo je pokles o 22,14 %
a náklady na kancelárske potreby klesli o 693,97 € čo je pokles v nákladoch o 32,17 %,
zníženie výdavkov na poštovné- zníţiť poštovné výdavky o oproti skutočnosti roku 2010
sa nepodarilo. Náklady naopak vzrástli o 270,36 € čo je nárast o 3,35% . Je to spôsobené
hlavne enormným nárastom spisovej agendy odboru všeobecnej vnútornej správy, kde
väčšina listových zásielok sa doručuje ako UZ zásielka. Odbor všeobecnej vnútornej
správy sa na celkových výdavkoch obvodného úradu na poštovné podieľal viac ako 71%,
zníženie spotreby pohonných hmôt - spotreba PHM v roku 2011 oproti roku 2010
poklesla o 1 271,64 litrov čo je o 41,96% menej.
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V roku 2012 je nutné okrem stálych činností odboru zamerať sa na vykonanie revízií
elektrozariadení, rozvádzačov, hromozvodov a odstránenie zistených porúch, zrealizovať
ďalšie opravy a úpravy na vnútorných rozvodoch pitnej vody a vykurovacieho média,
definitívnym spôsobom vyriešiť odvod kondenzátu z plynových kotlov, zabezpečiť obnovu
vozidlového parku a dôsledne pokračovať na dodrţiavaní úsporných opatrení.
Ciele a prehľad ich plnenia odboru všeobecnej vnútornej správy
V r. 2011 bolo cieľom skvalitniť činnosť odboru všeobecnej vnútornej správy, najmä
dodrţiavať všeobecné záväzné právne predpisy a interné predpisy vzťahujúce sa na danú
oblasť štátnej správy, ďalej stabilizovať stav zamestnancov a ich profesionálny rast, ako aj
skvalitniť činnosť v informačných systémoch, ktoré sa vyuţívajú na danom úseku štátnej
správy (WinASU, MAKOP, USEP, REGOB). Na základe vykonanej analýzy prejednaných
priestupkov a uplatňovania zákona o priestupkoch výkonu štátnej správy na tomto úseku v
roku 2011 sme si stanovili cieľ ďalšie skvalitnenie procesu v postihu drobnej delikvencie
občanov okresu. Celková úroveň odboru stúpla, kvalita rozhodovacej činnosti sa zlepšila
a nedochádzalo ani k prieťahom v konaniach.
Konania vo veciach boli začaté v zákonom stanovenej tridsaťdňovej lehote. Konania vo
veciach boli rozhodnuté v zákonom stanovenej lehote a čo najkratších lehotách, aby účinok
konania bol vyšší. Rozhodnutia o priestupkoch boli vydávané v súlade so zákonom o
priestupkoch a správnym poriadkom.
Účastníci konania a ďalšie zúčastnené osoby boli riadne na ústnych pojednávaniach o
svojich právach poučení, čo je v spisoch aj riadne zaznamenané. Spisy boli po prejednaní a
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí včas a riadne zoţurnalizované a následne archivované.
Cieľom odboru na úseku matrík je neustále skvalitňovanie metodického riadenia matričných
úradov a starostlivosť o odborný rast matrikárok. Tento cieľ sa uskutočňuje formou
pracovných stretnutí s matrikárkami, kontrolnou činnosťou matričných úradoch
a individuálnymi konzultáciami ku konkrétnym prípadom, ktoré sa týkajú predovšetkým
problémov našich občanov v styku so zahraničím. Náš cieľ – pracovať v územnej pôsobnosti
nášho obvodného úradu tak, aby nedošlo k závaţným pochybeniam, sme splnili.
V oblasti štátneho odborného dozoru nad osvedčovaním listín a podpisov na listinách je
naším cieľom metodicky riadiť a usmerňovať obce tak, aby sa skvalitňoval výkon
osvedčovacej agendy a aby sa maximálny dôraz kládol na dodrţiavanie zákonnosti. Tento
cieľ sme realizovali kontrolnou činnosťou predovšetkým na menších obciach a osobnými
konzultáciami s pracovníkmi, ktorí vykonávajú túto agendu. Snaţíme sa byť v úzkom
kontakte a operatívne riešiť akékoľvek otázky pracovníkov obcí.
Hlavným a najväčším cieľom je však dosiahnuť maximálnu spokojnosť klientov, ktorí
potrebujú naše sluţby.
Ciele a prehľad ich plnenia odboru ţivnostenského podnikania
Cieľom odboru bolo plynulé, presné a úplné plnenie úloh vyplývajúcich z náplne činnosti
pre tento odbor. Je to predovšetkým úloha spojená s programovým vyhlásením vlády SR o
zniţovaní náročnosti, byrokracie a prekáţok pre podnikateľské subjekty. Spolupráca s
orgánmi štátnej a verejnej správy na úseku ţivnostenského podnikania, súdmi, prokuratúrou,
políciou. Vytvárať dobré podmienky pre začínajúcich ţivnostníkov, zniţovať ich náklady
spojené so zakladaním ţivností, ich rozširovaním a prijímaním podkladov pre prvozápisy
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právnických osôb. Konanie v medzinárodných otázkach vzhľadom na ţivnostenské
podnikanie ktoré je viazané na ustanovenia ţivnostenského zákona ako aj iných platných
medzinárodných zmlúv. Ďalej v otázkach súvisiacich s ustanoveniami všeobecného predpisu
o sluţbách na vnútornom trhu, poskytovanie informácií ohľadom podnikania na území SR.
Budúcnosť jednotných kontaktných miest (JKM) v SR vo vzťahu k zavádzaniu sluţieb
k sociálnej poisťovni, colným úradom, obciam, sluţbám zamestnanosti. Ambíciou do
budúcna je postavenie JKM - plniace funkciu integrovaného obsluţného miesta verejnej
správy pre podnikateľov.
Ciele a prehľad ich plnenia odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
Činnosť odboru civilnej ochrany a krízového riadenia obvodného úradu bola v roku 2011
zameraná na plnenie úloh stanovených „ Zameraním činnosti obvodného úradu pri plnení
úloh krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie , civilnej ochrany obyvateľstva, civilného
núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu civilnej ochrany
a humanitárnej pomoci v roku 2011“ vydaného Obvodným úradom Banská Bystrica číslo:
1/2011/02808 zo dňa 31. januára 2011.
Zákon 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu ustanovuje pôsobnosť orgánov verejnej moci pri riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb
pri príprave na krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu a pri ich riešení a sankcie
za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. Ciele odboru boli stanovené na pomoc
obyvateľom a obciam po vzniku mimoriadnej udalosti ako i riešení jej následkov.
V ústavnom zákone 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu je uvedené ţe základnou úlohou verejnej moci v čase
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu je vykonávať všetky potrebné
opatrenia na obranu štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu ţivota a zdravia osôb, na
ochranu majetku, na dodrţiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na
obnovu narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a
verejných sluţieb v obciach a na riadne fungovanie ústavných orgánov. Preto druhý hlavný
cieľ odboru je príprava podpory obrany štátu. Tento cieľ je zabezpečovaný v spolupráci
s Územnou vojenskou správou v Banskej Bystrici a s obcami obvodu Brezno.
V nastávajúcom období naďalej venovať väčšiu pozornosť praktickej príprave krízového
štábu Obvodného úradu Brezno, ako aj praktickej príprave krízovým štábom obcí v obvode.
V roku 2012 na úseku odbornej prípravy orgánov krízového riadenia vykonať plánované
cvičenie KŠ ObÚ, zloţiek IZS a vybraných obcí obvodu.
V súvislosti s platnosťou zákona o ochrane pred povodňami, jeho vykonávacími
vyhláškami a vydanými usmerneniami zo strany S ISZ a CO MV SR na jeho realizáciu
v súčinnosti s obvodným úradom ţivotného prostredia bude aj nastávajúcom období
vzhľadom na aktuálnosť tejto problematiky venovaná zvýšená pozornosť na prípravu
riadiacich pracovníkov po vzniku MU tohto charakteru.
V súčinnosti s VTÚ KMaCO Slovenská Ľupča, dokončiť realizáciu obmeny detských
masiek všetkých typov a lícnic ochrannej masky CM-3 za lícnice ochrannej masky typu CM4 u obcí kde ešte nebola zrealizovaná uvedené obmena vyššie uvedeného materiálu.
Uvedený zámysel sa bude realizovať podľa kapacitných moţnosti ústavu, čím dosiahnuť
zabezpečenie obyvateľov obvodu novším typom prostriedkov individuálnej ochrany.
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Zároveň ukončiť odsun prebytočného materiálu obcí so zameraním na detské vaky DV-65a
zrealizovať ich čiastočnú obmenu za detské vaky DV-75.
V súvislosti s prechodom na nový systém JIS HM EPSIS kde začalo napĺňanie dát
programového prostriedku, metodicky napomáhať obciam pri zvládnutí obsluhy EPSIS.
Medzi hlavné ciele jednotlivých odborov Obvodného úradu Brezno v roku 2012 patria:
a) skvalitniť prácu zamestnancov, najmä v rozhodovacej pôsobnosti obvodného úradu,
b) stabilizovať stav zamestnancov obvodného úradu, zvýšiť počet miest na odbore
všeobecnej vnútornej správe vzhľadom na narastajúci počet priestupkov a legislatívne zmeny
na tomto úseku štátnej správy,
c) zvýšiť počítačovú gramotnosť všetkých zamestnancov, podporiť pouţívanie zaručeného
elektronického podpisu v štátnej správe pri komunikácii medzi štátnymi rozpočtovými a
príspevkovými organizáciami,
d) podporovať vzdelávanie zamestnancov v súvislosti so zmenami na príslušných úsekoch
štátnej správy,
e) zlepšiť spoluprácu s Policajným zborom na priestupkovom úseku,
f) skvalitňovať odbornú pripravenosť samosprávy, orgánov štátnej správy organizovaných v
krízovom štábe na organizovanie a vykonávanie záchranných prác pri mimoriadnych
udalostiach,
g) zvyšovať úroveň opatrení prijímaných pri vzniku mimoriadnej udalosti – povodeň,
h) skvalitňovať informačný systém civilnej ochrany s dôrazom na samosprávu a právnické
osoby zabezpečujúce územné jednotky civilnej ochrany,
i) pokračovať v budovaní a odbornej pripravenosti CO,
j) zvyšovať informovanosť občanov územného obvodu o opatreniach plánu ochrany
obyvateľstva,
k) zabezpečiť nepretrţitú pripravenosť orgánov krízového riadenia územného obvodu
s dôrazom na krízový štáb ObÚ,
l) plniť úlohy a opatrenia hospodárskej mobilizácie s dôrazom na uvedenie do prevádzky
programu EPSIS,
m) venovať pozornosť a propagovať civilnú ochranu medzi mládeţou vykonávaním
okresného kola súťaţe mladých záchranárov CO,
n) účelne vyuţívať finančné prostriedky s dôrazom na vybavenosť jednotiek CO pre územnú
potrebu,
n) organizačne a technicky zabezpečiť voľby do Národnej rady SR vyhlásené na 10. marca
2012.

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku
Obvodný úrad Brezno vykonával svoju činnosť v roku 2011 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.
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Obvodný úrad Brezno v roku 2011 hospodáril podľa schváleného rozpočtu. Obvodný úrad
Brezno zabezpečoval plnenie opatrení, ktoré vyplynuli zo Súboru úsporných opatrení v
rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prijatého pre obdobie do konca roku 2011.
Činnosť obvodného úradu zabezpečovalo 32 zamestnancov.
Činnosť obvodného úradu v hodnotenom období moţno hodnotiť pozitívne i napriek
podhodnotenému rozpočtu v kategórii tovary a sluţby. Ku koncu roka bol rozpočet
dofinancovaný Ministerstvom vnútra SR.
Úlohy, ktoré boli pred Obvodný úrad Brezno postavené, boli v roku 2011 splnené včas
a bez nedostatkov. Uplynulý rok je potrebné hodnotiť aj z pohľadu predchádzajúceho
zníţenia počtu zamestnancov. Aj napriek tomu, vďaka zvýšenému úsiliu a profesionalite
zamestnancov, všetky činnosti Obvodného úradu Brezno boli plnené svedomito, zodpovedne
v poţadovanom rozsahu a kvalite. Nakladanie s majetkom štátu v správe Obvodného úradu
Brezno bolo v súlade so zákonom o správe majetku štátu v znení neskorších prepisov.
Z hľadiska plnenia hlavných činností v roku 2011 je moţné konštatovať, ţe boli plnené
úspešne a pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli vynaloţené účelne a
efektívne.

8.1.

Aktivity Obvodného úradu Brezno

V rámci Európskeho dňa miestnej demokracie 2011 bol dňa 12.10.2011 zorganizovaný
Deň otvorených dverí na Obvodnom úrade Brezno. Európsky týţdeň miestnej demokracie je
kaţdoročné európske podujatie na posilnenie miestnej demokracie a na propagáciu myšlienky
demokratickej účasti na miestnej úrovni. Jeho účelom je zvýšiť povedomie občanov o práci
miestnych orgánov a informovať ich o rozličných moţnostiach účasti na rozhodovacom
procese na miestnej úrovni. Táto aktivita bola vnímaná to ako moţnosť zlepšovať objektívnu
informovanosť občanov okresu Brezno o práci miestnej štátnej správy. Táto iniciatíva je tieţ
príleţitosťou na zvýšenie povedomia úradníkov a zamestnancov úradu o ich zodpovednosti za
prijaté rozhodnutia a umoţňuje stretnutie sa s občanmi na neformálnej báze.
Rámci akcie „Deň otvorených dverí na Obvodnom úrade Brezno“ bolo pre návštevníkov
pripravené prijatia u prednostu úradu a prehliadka historickej budovy bývalého piaristického
kláštora, v ktorej obvodný úrad sídli. Pre návštevníkov bola pripravená prezentácia
s videoprojekciou o dejinách samosprávy a verejnej správy v Brezne v spolupráci so
zamestnankyňou Horehronského múzea. Prezentácia pokračovala oboznámením sa
s organizačnou štruktúrou Obvodného úradu s praktickými informáciami, ktoré záleţitosti na
našich jednotlivých odboroch môţu občania vybaviť.
Návštevníkmi boli najmä ţiaci základných škôl a študenti breznianskych stredných škôl.
Učitelia a profesori aktivitu privítali aj s ohľadom na obsah učebného plánu v predmete náuka
o spoločnosti.
V podobnom duchu, vyjsť maximálne v ústrety odbornej aj laickej verejnosti, a informovať
občanov o poslaní obvodného úradu a o moţnostiach občanov vybaviť široké spektrum
záleţitostí bol aj zámer prezentovať Obvodný úrad Brezno v regionálnom týţdenníku
Horehronie. Prednosta úradu Ing. Igor Kirsch postupne v jednotlivých vydaniach Horehronia
v mesiacoch október a november 2011 predstavil a priblíţil činnosť odborov úradu.
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Uvedené aktivity sú dôkazom toho, ţe štátni úradníci v Brezne majú úprimnú snahu vyjsť
v ústrety ľuďom, pre ktorých sú tu.

9. Hlavné skupiny uţívateľov výstupov organizácie
Prínos Obvodného úradu Brezno pre ústredný orgán
Základným prínosom Obvodného úradu Brezno 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.
Prínos Obvodného úradu Brezno pre ostatné organizácie verejnej správy
Obvodný úrad Brezno spolupracoval najmä – s mestskými a obecnými úradmi regiónu
Brezno, Daňovým úradom Brezno, Obvodný úradom Brezno práce, sociálnych vecí a rodiny,
Okresnými riaditeľstvom Policajnému zboru SR, Okresným súdom a Okresnou prokuratúrou,
Obvodným úradom ţivotného prostredia, HaZZ, Sociálnou poisťovňou a ostatnými
zdravotnými poisťovňami. V oblasti preneseného výkonu štátnej správy Obvodný úrad
Brezno spolupracoval so 30 obecnými úradmi, kde v roku 2011 okrem úloh na úseku registra
obyvateľstva a matričnej činnosti sa taktieţ podieľal aj pri realizovaní prác v súvislosti s
prípravou a doplňujúcich komunálnych volieb do NR SR a sčítania obyvateľstva bytov a
domov 2011. Zároveň sa podieľal aj pri plnení úloh a vyhodnocovaní záchranných prác, ktoré
vyplynuli v dôsledku povodní v našom regióne.
Súčasne si dôsledne plnil aj úlohy preventívneho pôsobenia, kde ako kontrolný orgán pri
kontrolách uplatňoval nápravné opatrenia a uloţenie pokút pri nedodrţaní platných
zákonov.
Prínos Obvodného úradu Brezno pre širokú verejnosť
Prínos Obvodného úradu Brezno 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. V 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.
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 v časti „Verejná správa – Obvodné úrady
– ObÚ Brezno- Výročné správy “ na adrese: http://www.minv.sk/?obvodny-urad-brezno.

V Brezne, dňa 18.04.2012
Ing. Igor Kirsch v.r.
prednosta
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