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1 Identifikácia organizácie
Názov:

Obvodný úrad Brezno

Sídlo:

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

Rezort:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Kontakt:

tel.: +421 48 6304901
fax: +421 48 6116308
e-mail: prednosta@br.vs.sk
Internetová stránka: http://www.minv.sk/?OBU_BR

IČO:
DIČ:

45016399
2022426890

Forma hospodárenia: štátna rozpočtová organizácia
Štatutárny zástupca: Ing. Alena Káanová (Ing. Igor Kirsch do 9. júla 2012)
prednostka
vedúca služobného úradu
Vedenie úradu:

Vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy:

Mgr. Danka Moravčíková
(Ing. Pavel Porubský)
Mgr. Radovan Majerík
(Ing. Edita Strmeňová)
Mgr. Petra Zemková

Vedúci odboru CO a KR:

Ing. Zdenko Šándor

Vedúca odboru ekonomického a organizačného:
Vedúci odboru živnostenského podnikania:

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
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- úseku priestupkovom
- úseku matrík
- úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania
obyvateľov
- úseku volieb a referenda
- úseku živnostenskej registrácie
- úseku vedenia živnostenského registra
- úseku živnostenskej kontroly
- úseku civilnej ochrany
- úseku krízového riadenia
- úseku obrany štátu
- úseku hospodárskej mobilizácie
- úseku ochrany utajovaných skutočností.

2 Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
2.1 Poslanie organizácie
Obvodný úrad je 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 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 okresu
Brezno. Okrem iného vo svojej činnosti operatívne rieši podnety podávané občanmi,
poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobodnom prístupe k
informáciám), vypracováva správy, čím v značnej miere prispieva k zvyšovaniu
informovanosti občanov a dôvery k štátnej správe.
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednostka obvodného úradu, ktorú
vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej
republiky. Prednostku v čase jej neprítomnosti v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zastupuje
ňou poverený zástupca.
Na obvodnom úrade sú tieto stupne riadenia:
a) prednostka, ktorá plní aj funkciu vedúcej služobného úradu,
b) vedúci odborov.
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Úrad uskutočňuje výkon štátnej správy na úsekoch štátnej správy v jeho pôsobnosti,
samostatne koná a rozhoduje v administratívnoprávnych vzťahoch. V administratívnoprávnych veciach v mene úradu konajú a rozhodujú príslušné odbory.
Úrad nakladá s majetkom štátu, ktorý má v správe.
Mimo svojho sídla úrad nemá žiadne iné pracoviská.
Obvodný úrad Brezno sa vnútorne člení na:
a) odbor ekonomický a organizačný,
b) odbor živnostenského 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 autoprevádzku, MTZ
a činnosti na úseku BOZP a PO. Výkon činností na úsekoch informatiky, správy registratúry,
podateľne, vzťahov k územnej samospráve, petícií, sťažností, poskytovanie informácií,
sekretariátu a pokladne.
Odbor živnostenského podnikania zabezpečuje výkon štátnej správy na úsekoch
živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra a živnostenskej kontroly, rozhoduje
o ukladaní pokút podľa živnostenského zákona. Výkon zabezpečuje cez jednotné kontaktné
miesto, kde klient získa poradenstvo a informácie o podmienkach prevádzkovania živností,
o postupoch vybavovania rôznych náležitostí. Takmer všetky administratívne náležitosti
spojené s vybavením živnostenského oprávnenia začínajúci podnikateľ vybaví na jednom
mieste a nemusí navštevovať rôzne inštitúcie.
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
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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 úradné
výpisy z matrík, verejné listiny vydané orgánmi samosprávy, ktoré obsahujú údaje o osobnom
stave pre použitie 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
hospodárskej mobilizácie. Vykonáva analýzu územia obvodu z hľadiska možného 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, zabezpečuje kolektívnu ochranu obyvateľstva
obvodu a zamestnancov úradu a zabezpečuje protiradiačné, protichemické a proti biologické
opatrenia. Riadi informačný systém civilnej ochrany, zabezpečuje 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 hospodárenia 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 prednostke plní úlohu osobného úradu pre
štátnych zamestnancov a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.
Obvodný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu
v obvodnom úrade a je zamestnávateľom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu
resp. vykonávajú prácu vo verejnom záujme v obvodnom úrade. Uplatňovanie
štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov zabezpečuje osobný úrad,
ktorý ako organizačný útvar služobného úradu je v priamej riadiacej pôsobnosti vedúcej
služobného úradu. Osobný úrad realizuje výberové konania a výbery na obsadenie voľných
štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade podľa zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, realizuje politiku stratégie rozvoja
a plánovania ľudských zdrojov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme. Ďalej
vykonáva činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mzdových prostriedkov a s odmeňovaním
zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme. Spolu s ekonomickým a organizačným odborom sa podieľa na efektívnom a
plánovitom hospodárení so mzdovými prostriedkami, s prostriedkami určenými na povinné a
dohodnuté zrážky z platov zamestnancov a s prostriedkami sociálneho fondu. Vypracúva
a zabezpečuje vydávanie služobných predpisov a pracovnoprávnych predpisov v rozsahu
svojej pôsobnosti.
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Medzi ďalšie úlohy osobného úradu patrí :
- Zabezpečovanie vzdelávania zamestnancov
- Výkon analytických prác a príprava dát pre personálnu databázu a jej udržiavanie
- Vypracovanie návrhu sociálneho programu služobného úradu, vrátane jeho rozpočtového
zabezpečenia a sledovania jeho realizácie
- Spolupráca s ministerstvom vnútra pri plánovaní personálnych potrieb obvodného úradu
- Príprava podkladov k návrhu na zostavenie a zmeny systemizácie
Obvodný úrad aj v roku 2012 využíval nástroj aktívnej politiky trhu práce zamestnávaním
evidovaných uchádzačov o zamestnanie formou absolventskej praxe.
Okrem toho obvodný úrad použil vo vykurovacom období sezónnych prác aj inštitút dohôd
vykonávaných mimo pracovný pomer v súlade so Zákonníkom práce.

2.2 Strednodobý výhľad organizácie
Úrad vykonáva činnosť v súlade s platnými právnymi normami a jeho činnosť v
ďalšom období bude zameraná na výkon štátnej správy v súlade so zákonom NR SR č.
515/2003 Z. z. o krajských a obvodných úradoch 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. V najbližších rokoch sa predpokladá čerpanie kapitálových výdavkov na nákup,
príp. rekonštrukciu nových objektov, v ktorých by úrad zabezpečoval svoju činnosť v súlade
so zákonom č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Týmto zákonom sa realizujú zámery Programového
vyhlásenia vlády na roky 2012 – 2016 a ciele Programu ESO a úrad mení v budúcnosti svoje
postavenie. Z rozpočtovej organizácie bude preddavková organizácia bez právnej subjektivity.
Postupne v roku 2013 sa vyprofiluje na okresný úrad ako orgán miestnej štátnej správy.
Jedným z prvých krokov v rámci programu ESO bude vytvorenie novej štruktúry miestnych
orgánov štátnej správy, ktorých princípom bude zjednodušenie kontaktu občana so štátnou
správou, hospodárnosť, efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami a kontrola.
Hlavným zámerom a cieľom v rámci programu ESO sú opatrenia v oblasti územnej
pôsobnosti, rozmiestnenia a dostupnosti služieb verejnej správy, budované na princípe
„všetko v jednom, jedno všade“.
Úrad by mal v budúcom roku okrem úloh, ktoré sú dané platnými právnymi predpismi
na jednotlivých úsekoch štátnej správy koordinovať organizačno-technické zabezpečenie
volieb do samosprávnych krajov.
V strednodobom horizonte ostáva hlavnou úlohou úradu kvalitný výkon štátnej správy
vo vymedzených úsekoch štátnej správy. Dôležitým krokom vo vývoji úradu je postupná
transformácia a sprístupňovanie služieb poskytovaných úradom občanom prostriedkami
modernej informačnej spoločnosti.
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Obvodný úrad Brezno chce v blízkej budúcnosti:
a) skvalitňovať prácu zamestnancov, najmä v rozhodovacej pôsobnosti obvodného úradu,
b) vo všeobecnosti skvalitňovať komunikáciu s občanmi,
c) stabilizovať stav zamestnancov obvodného úradu,
d) zvýšiť počítačovú gramotnosť všetkých zamestnancov, podporiť používanie 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 na úseku priestupkovom,
g) skvalitňovať odbornú pripravenosť samosprávy, orgánov štátnej správy organizovaných v
krízovom štábe ObÚ na koordináciu a vykonávanie záchranných prác pri mimoriadnych
udalostiach,
h) zvyšovať úroveň opatrení prijímaných pri vzniku mimoriadnych udalostí – povodeň,
snehová kalamita, veterná smršť, technické havárie....
i) skvalitňovať informačný systém civilnej ochrany s dôrazom na samosprávu a právnické
osoby zabezpečujúce územné jednotky civilnej ochrany,
j) pokračovať v budovaní a odbornej pripravenosti TÚZÚ CO,
k) zvyšovať informovanosť občanov územného obvodu o opatreniach plánu ochrany
obyvateľstva
l) zabezpečiť nepretržitú 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 mládežou vykonávaním
okresného kola súťaže mladých záchranárov CO,
o) účelne využívať finančné prostriedky s dôrazom na vybavenosť jednotiek CO pre územnú
potrebu.
Permanentným cieľom úradu je vysoký štandard výkonu štátnej správy dosahovaný
adekvátnym využitím informatizácie a výpočtovej techniky a priebežným, aktuálnym
vzdelávaním a prehlbovaním kvalifikácie zamestnancov. Pri akceptácii rozpočtových
pravidiel budú rozsah a kvalita nasadenia a využitia prostriedkov k dosiahnutiu cieľa
limitované rozpočtovými možnosťami úradu.

3 Kontrakt 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 žiadnym ústredným orgánom a organizáciami v ich pôsobnosti.
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4 Činnosti – produkty organizácie 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 žiadosti o vykonanie
rozpočtových opatrení, predkladá ministerstvu vnútra návrhy na zaradenie stavieb do registra
investícií a oznamuje zmeny v registri investícií, vedie účtovníctvo úradu podľa osobitných
predpisov, nakladá s pohľadávkami a záväzkami štátu v správe 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 služby, vykonáva predbežnú 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 služby, vyčísľuje sumy na refakturáciu
subjektom vo výpožičke, vystavuje podklady na realizáciu platieb, vedie operatívnu evidenciu
majetku a vykonáva jeho inventarizáciu, nakladá s majetkom v správe úradu.
Celý rozpočtový proces je uskutočňovaný prostredníctvom rozpočtového informačného
systému RIS, ktorý je štvrťročne a ročne spracovaný v jednotlivých rozpočtových výkazoch a
správach doplnených komentárom. Stavy na príjmových a výdavkových účtoch sú denne k
dispozícii prostredníctvom Štátnej pokladnice.
Účtovníctvo úradu je zabezpečené jednotným informačným systémom 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 úrad
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zabezpečuje prostredníctvom majetkového modulu, v ktorom poverený pracovník odboru
ekonomického a organizačného vedie prírastky a úbytky majetku, podľa ktorých je následne
vykonávaná fyzická inventúra majetku.
Modul materiálového hospodárstva slúži na vystavovanie objednávok na materiál,
tovary a služby pre potreby úradu.
Riadenie rozpočtu pomocou modulu pre rozpočet umožňuje lepšie 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 odborného zvládnutia, tak i z pohľadu kvantity. Obvodnému úradu
Brezno je pravidelne zasielaný zoznam nepoistených vozidiel, ktorý spracúva Slovenská
kancelária poisťovateľov (SKP) so sídlom v Bratislave. Pri vytváraní zoznamu nepoistených
vozidiel SKP vychádza z údajov poskytnutých z centrálnej evidencie vozidiel a z centrálneho
registra poistených vozidiel, teda z údajov poskytnutých poisťovateľmi (komerčnými
poisťovňami pôsobiacimi na slovenskom poisťovacom trhu). Na základe doručeného
zoznamu nepoistených vozidiel a oznámenia držiteľov vozidiel s trvalým pobytom alebo
sídlom v rámci okresu, ktorí nemajú uzavreté poistenie zodpovednosti, Obvodný úrad Brezno
vyzýva povinné subjekty, aby do siedmich dní od prevzatia výzvy predložili potvrdenie
o poistení zodpovednosti.
Obvodný úrad Brezno ako príslušný orgán štátnej správy na úseku poistenia
motorových vozidiel podľa ust. § 2 ods. 3 a ust. § 4 ods. 1 zákona č. 515/2003 Z. z.
o krajských úradoch a obvodných úradoch v platnom znení a podľa ust. § 19 ods. 1 a 5 zákona
o povinnom zmluvnom poistení rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút za nesplnenie
povinnosti uzatvoriť poistnú zmluvu na povinné zmluvné poistenie. Pokuty môže uložiť do
dvoch rokov odo dňa, keď sa obvodný úrad o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr však
do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Obvodný úrad vymáha uložené
pokuty a ich výnos je príjmom štátneho rozpočtu. Na konania o uložení pokút a
ich vymáhanie sa vzťahuje všeobecný predpis – zákon č. 71/1967 o správnom konaní. Túto
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 7530h, ktorý bol doručený dňa 10.06.2011 –
3721 prípadov a v zozname 7530i, ktorý bol doručený dňa 18.04.2012 – 3495 prípadov. Zo
zoznamov nepoistených vozidiel boli spracované výpisy z oznámenia SKP osobitne na každý
oznámený prípad a na internetovej stránke SKP bolo podľa evidenčného čísla vozidla
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 2012 sa
jednalo celkom o 79 prípadov, z toho zo zoznamu 7530h išlo o 36 prípadov a zo zoznamu
7530i o 43 prípadov. V prípade nezistenia poistenia vozidiel, boli následne držiteľom
nahlásených a preverených vozidiel zasielané výzvy k predloženiu dokladov preukazujúcich
existenciu poistenia zodpovednosti, spolu s oznámením o začatí správneho konania. V roku
2012 bolo vydaných 91 rozhodnutí o uložení pokuty a 62 rozhodnutí o zastavení konania
(poistené vozidlá, odcudzené vozidlá, vozidlá dočasne vyradené z premávky na pozemných
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komunikáciách). V roku 2012 bolo do učtárne Obvodného úradu Brezno predpísaných 94
pokút v celkovej výške 9.783,00 €. V roku 2012 bolo uhradených a vymožených pokút vo
výške 11.238,40 €. Trinásť pohľadávok, spolu vo výške 1.347,62 €, bolo trvale upustené od
vymáhania pohľadávky štátu podľa ust. § 6a ods. 6 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov. K 31. 12. 2012 bol zostatok pohľadávok z
povinného zmluvného poistenia vo výške 16.767,89 € (101 prípadov). Na jedno rozhodnutie o
uložení pokuty bolo doručené odvolanie, ktoré bolo odvolacím orgánom MF SR zamietnuté
a rozhodnutie o uložení pokuty potvrdené. Obvodný úrad Brezno, odbor ekonomický a
organizačný na úseku povinného zmluvného poistenia v priebehu roku 2012 spolupracoval s
Okresným riaditeľstvom PZ, Okresným dopravných inšpektorátom v Brezne, s Obvodným
úradom 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 – 58 výziev, vykonával
šetrenia, vydával exekučné príkazy na zrážku zo mzdy dlžníka – 9 exekučných prípadov a
exekučné príkazy prikázaním pohľadávky z účtu dlžníka – 24 exekučných prípadov),
uzatváral dohody o splátkach pohľadávky – jedna dohoda, vydával rozhodnutia o trvalom
upustení pohľadávok – 13 rozhodnutí a viedol operatívnu evidenciu pohľadávok vzniknutých
zo svojej činnosti. Od 01.06.2012 zamestnanec zadával uložené pokuty do portálu SAP
Ministerstva vnútra SR. Zamestnanec na úseku povinného zmluvného poistenia zároveň
zaznamenával došlú a odoslanú korešpondenciu zo svojej činnosti do administratívneho
systému - celkom 1858 záznamov.
c) Úsek organizačný
Na základe podkladov jednotlivých organizačných útvarov pripravuje informácie o
činnosti úradu, ktorých súčasťou je hodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti
obvodného úradu a predkladá ich Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Prijíma, eviduje, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa zákona č.
9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností. Pripravuje ročnú
správu o vybavovaní sťažností, ktorú prednosta úradu predkladá na požiadanie Úradu vlády
Slovenskej republiky alebo ministerstva vnútra.
V roku 2012 neboli obvodnému úradu doručené žiadne sťažnosti.
Organizačný úsek koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií, vedie
centrálnu evidenciu o poskytnutých informáciách podľa zákona č. 211/2000 Z.z. V roku 2012
bolo na obvodný úrad doručených mailom 5 žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona
č. 211/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov. Štyri žiadosti spadali do kompetencie
osobného úradu, jednu žiadosť vybavoval odbor živnostenský, ktorému bola žiadosť
odstúpená na spracovanie. Odpoveď bola žiadateľom doručená v zákonom stanovenej lehote.
Odbor ekonomický a organizačný štvrťročne spracúva prehľad poskytnutých informácií
podľa hore uvedeného zákona, a to na základe podkladov z jednotlivých organizačných
útvarov.
Nosnou úlohou a cieľom odboru bolo pripraviť celú ekonomickú časť, vrátane
majetku na prechod na centrum podpory. Vykonať prípravné práce na delimitáciu, pripraviť
protokoly o odovzdaní a prevzatí ako i osobné spisy zamestnancov.
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d) Úsek vzťahov k územnej samospráve
Usmerňuje poskytovanie odbornej pomoci úradu obciam pri plnení úloh preneseného
výkonu štátnej správy a poskytovanie údajov z jednotlivých evidencií vedených úradom.
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 životnosti a v častiach
týkajúcich sa úradu na základe pokynov ministerstva. Pripravuje technické podklady na
uzatváranie zmlúv na dodávku zariadení, prác a služieb v oblasti informačných a
komunikačných technológií v pôsobnosti úradu.
Zabezpečuje prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí a servis počítačov.
Zabezpečuje výkon technického správcu aplikácií prevádzkovaných na úrade, vedie evidenciu
hardvéru a softvéru úradu.
Úsek informatiky v roku 2012 štandardne zabezpečoval úlohy súvisiace s rutinnou
prevádzkou komunikačnej infraštruktúry a operatívne riešil problémy pri používaní
aplikačných programov.
Súčasne s doteraz používanými webovými aplikáciami Cezir a Makop, ako aj
ekonomických agend cez SAP-portál, bola zabezpečovaná podpora pri exporte údajov z
aplikácie WinPOHLADAVKY na platformu SAP, vrátane prepojenia s príslušnými agendami
v Cezir a Makop.
V minulom roku prebehla skúšobná migrácia údajov z lokálne prevádzkovaného
programu WinASU na systém webovej aplikácie Fabasoft. Bolo vynaložené zvýšené úsilie pri
uzatváraní údajov v databázach WinASU v súvislosti s prechodom všetkých obvodných
úradov na ostrú prevádzku vo Fabasoft, počnúc mesiacom september 2012. Aj keď skúšobná
migrácia prebehla bez väčších problémov, ostrý prechod bol v roku 2012 zo strany
nadriadeného orgánu zastavený.
Počas celého roka vykonával funkciu redaktora internetovej stránky úradu.
f) Úsek správy registratúry
Zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti úradu a z činnosti
územne príslušných právnych predchodcov podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach. Stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné
uloženie. Stará sa o riadne vyraďovanie registratúry úradu a o vyraďovanie registratúry
bývalých územne príslušných právnych predchodcov. Odovzdáva archívne dokumenty na
uschovanie príslušnému štátnemu archívu.
Správa registratúry bola vykonávaná v súlade s vypracovaným registratúrnym poriadkom a
metodickými pokynmi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V minulom roku boli
prevedené zmeny v registratúrnom pláne, s ktorými boli oboznámení jednotliví pracovníci.
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Všetky úlohy vyplývajúce z usmernení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky boli
priebežne plnené a dodržiavané.
Interné pokyny prednostky úradu na úseku správy registratúry
V roku 2012 boli v Obvodnom úrade Brezno po vymenovaní novej prednostky úradu vydané
aktualizované vnútorné predpisy (VP), ktoré sa okrajovo týkajú aj správy registratúry:
- VP 3/2012 – Sloboda informácií (zákon č. 211/2000 Z.z.)
- VP 4/2012 – Vybavovanie sťažností
- VP 9/2012 – Osobné ochranné pomôcky
- VP 10/2012 – Služobné motorové vozidlá
- VP 11/2012 – Cestovné náhrady
- VP 13/2012 – Výkon rozhodnutí
- VP 14/2012 – Inventarizácia majetku
- VP 15/2012 – Vedenie účtovníctva
- VP 17/2012 – Obeh účtovných dokladov
Okrem týchto vnútorných predpisov bol vydaný aktualizovaný registratúrny plán platný
od 15. 9. 2012 na základe listu MV SR č. OR-2012/000080 o zmene a doplnení niektorých
registratúrnych značiek.
V priebehu roku 2012 urobila správkyňa registratúry dve kontroly, a to na odbore VVS
a osobnom úrade. Boli zistené len malé nedostatky, na ktoré boli jednotliví zamestnanci
upozornení.
V novembri 2012 vykonali zamestnanci odboru registratúr a správy dokumentov MV SR
v Obvodnom úrade Brezno kontrolu aktuálneho stavu správy registratúry podľa zákona
č. 395/2002 Z. z.
Funkcia správcu registratúry je kumulovaná s prácou v podateľni.
Pri práci v podateľni vypomáhali absolventky pridelené z ÚPSVaR v Brezne v rámci aktívnej
politiky trhu práce - absolventskej praxe – jedna od decembra 2011 do mája 2012, druhá od
júna do novembra 2012.
Materiálno-technické zabezpečenie správy registratúry
Na prácu v podateľni úradu sa používal počítač PC GAMO s parametrami Intel Core
(TM)2 Duo CPU 2,4 Ghz, 1 GB RAM, 240 GB HDD s operačným systémom WINDOWS
XP Professional. Tento počítač sa využíval aj pre prácu registratúrneho strediska úradu,
pretože v registratúrnom stredisku nie je prípojka na pripojenie do LAN siete úradu.
Registratúrne stredisko je umiestnené v budove sídla úradu v nadzemných priestoroch.
Je vybavený kovovými regálmi, nemá manipulačnú miestnosť. Ďalšia miestnosť, v ktorej je
uložená registratúra odboru živnostenského poistenia, je vybavená drevenými regálmi.
Priestory registratúrneho strediska nemajú dostatočnú kapacitu na uloženie celej registratúry
úradu, ktorá ostáva uložená na organizačných odboroch u spracovateľov, čo je v rozpore
s registratúrnym poriadkom úradu.
Registratúrne stredisko má v súčasnej dobe dostatok archívnych škatúľ.
Výročná správa 2012
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Kancelárske potreby ani archívne škatule sa tak isto ako v roku 2011 nedokupovali – stav
v porovnaní s rokom 2011 ostal nezmenený.
Stav evidovania záznamov
Na evidovanie záznamov sa používal v roku 2012 program WinASU verzia 14.03.04,
čo je aj aktuálne používaná verzia. Program využívajú všetky organizačné útvary.
V programe WinASU sa evidovali záznamy decentralizovane v troch denníkoch :
• registratúrny denník A pre odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor ekonomický
a organizačný, osobný úrad
• registratúrny denník B pre odbor živnostenského podnikania
• registratúrny denník C pre odbor CO a KR

Prehľad počtu zaevidovaných spisov a záznamov v roku 2012
podľa odborov:
Denník A

Denník B

Denník C

OVVS

Odbor
ekonomický a
organizačný

Osobný
úrad

OŽP

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 2012

Spolu

Nevybavené záznamy a spisy v roku 2012
podľa odborov:
Denník A
Rok 2012

Počet záznamov

561

Odbor
ekonomický a
organizačný
1 883

Počet spisov

73

89

OVVS

Denník B

Denník C
Spolu

Osobný
úrad

OŽP

OCOaKR

0

68

100

2 612

0

45

35

242

Porovnanie registratúry za roky 2010 - 2012 v ObÚ Brezno
Odbory
OO
VVS
Výročná správa 2012

Počet záznamov
2012
2011
8610

9126

2010
505
8644

Počet spisov
2012
2011
2614

2873

2010
194
3243
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10241
8731
9718
5112
4183
OŽP
362
387
460
105
114
COaKR
3947
3844
3225
405
464
OE (OEO)
824
507
276
66
55
OsU
Spolu
23984
22595
22828
8302
7689
Pozn.: V roku 2011 bol zrušený odbor organizačný a vznikol odbor ekonomický a organizačný

4118
118
404
32
8109

Klasické a špeciálne evidencie vedené na jednotlivých organizačných útvaroch úradu:
Odbor ekonomický a organizačný
- evidencia sťažností
- evidencia petícií
- evidencia o poskytnutých informáciách
- evidencia cestovných príkazov
- evidencia pohľadávok PZP
- dispečerský denník (evidencia žiadaniek)
- evidencia dochádzky - mesačná
- evidencia využívania registratúry

- zákon č. 9/2010 Z.z. (VP 4/12)
- zákon č. 85/1990 Z.z.
- zákon č. 211/2000 Z.z.
- VP 11/2012
- VP 13/2012
- VP 11/2012

Odbor VVS
- evidencia priestupkov
- evidencia pohľadávok (pokuty a trovy)
- VP 13/2012
- evidencia zapožičaných priestupkových spisov
- zákon č. 599/2001
- osvedčovacia kniha listín
- osvedčovacia kniha podpisov
- zákon č. 599/2001
- evidencia žiadostí o zmenu mena a priezviska
- evidencia vyšších overení a apostily
- evidencia osôb pozbavených právnej spôsobilosti
Odbor OŽP
- evidencia správnych poplatkov
- evidencia súdnych poplatkov – k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
- osvedčovanie podpisov – k návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra
- evidencia sťažností, podnetov na kontrolu
- výpisy zo živnostenského registra
- evidencia o povahe a dĺžke praxe na účely náhradného preukázania odb. spôsobilosti
Odbor COaKR
- vedenie protokolu o utajovaných skutočnostiach – zákon č. 215/2004
Osobný úrad – právnik
- centrálna evidencia interných predpisov
- evidencia zmlúv
Výročná správa 2012
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Stav vo vyraďovaní registratúrnych záznamov
V priebehu roku 2012 sa uskutočnilo 1 vyraďovacie konanie, ktoré v tom istom roku
nebolo ukončené. Návrh na vyradenie cca 29 bm registratúrnych záznamov bez znaku
hodnoty „A“ bol odoslaný do štátneho archívu 20. 11. 2012 (ukončené v roku 2013). Do
štátneho archívu neboli odovzdané žiadne archívne dokumenty. Pri návrhu na vyradenie sme
zohľadnili aj usmernenie č. OR-2012/001511 o skrátení lehoty uloženia registratúrnych
záznamov vzniknutých z činnosti tzv. predchodcov obvodných úradov (vecné skupiny KF,
KG a KY).
Do registratúrneho strediska boli prevzaté spisy v množstve 2,5 bm z odboru
ekonomického a organizačného. Ostatné odbory majú spisy uložené vo svojich príručných
registratúrach. V registratúrnom stredisku úradu sa nachádza cca 50,5 bm registratúrnych
záznamov, v registratúrnom stredisku OŽP cca 17 bm a v príručnom registratúrnom stredisku
OVVS 30 bm.
V roku 2012 nebola delimitovaná žiadna registratúra na úrad ani z úradu.
Využívanie registratúry
Registratúru úradu využívajú zamestnanci úradu, občania, ktorí žiadajú vydanie
potvrdení z registratúrnych záznamov, ako aj rôzne právnické osoby v súvislosti s plnením
svojich pracovných úloh. Väčšina výpožičiek je z odboru VVS pre súdy a prokuratúru.
Celkovo bolo v roku 2012 prijatých a vybavených 27 žiadostí, ktoré boli vybavené bez
poplatku. Ich prehľad je uvedený v tabuľke:

Celkový počet žiadostí

27

Z toho:
- počet výpožičiek

8

- počet reverzov k výpožičkám

5

- počet nahliadnutí

2

- počet vydaných osvedčených kópií

0

- počet vydaných neosvedčených kópií

5

- počet potvrdení o odprac. rokoch

7

Suma vybraných poplatkov
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Poštovné
Forma úhrady poštovného:

poštové úverované

Suma za poštovné za rok 2012:

8 443 €

Počet zásielok odoslaných poštou:

6 089

Priemerný počet za jeden prac. deň:

24 (max. 50 - 70 za deň)

Forma vedenia výkazu o poštovnom: elektronická - mesačná
Pre podávanie doporučených a úradných zásielok využívame službu Slovenskej pošty, a.s.
– elektronický podací hárok (ePodací hárok).
Spolupráca s príslušným štátnym archívom
Spolupráca so Štátnym archívom v Banskej Bystrici je na veľmi dobrej úrovni.
Zástupkyňa riaditeľa Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica,
p. Horváthová bola dvakrát na osobnej návšteve obvodného úradu a niekoľkokrát sme spolu
telefonicky konzultovali.
V júni 2012 p. Horváthová a p. Čajková zorganizovali školenie o správe registratúry
v Mestskom hoteli Ďumbier v Brezne pre zamestnancov mestského a obecných úradov,
základných škôl a štátnej správy okresu Brezno, ktorého sa z nášho úradu zúčastnilo okrem
správkyne registratúry ďalších 5 zamestnancov.
h) Úsek vnútornej prevádzky
Zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany práce, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany,
stravovanie zamestnancov, úlohy na úseku auto prevádzky, materiálno-technické vybavenie
úradu, zabezpečuje starostlivosť o majetok v správe úradu, jeho údržbu a prevádzku,
zabezpečuje činnosť vyraďovacej, likvidačnej a škodovej komisie, spolupracuje s
organizačnými útvarmi pri zabezpečovaní úloh na úseku volieb a referenda. Zabezpečuje
verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb.
V roku 2012 sa pravidlá a postupy pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákazky
na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb riadili podľa Vnútorného
predpisu č.4/2011, kde sa v závislosti od výšky predpokladanej hodnoty zákazky stanovili
postupy, ktoré sa používajú pri zadávaní jednotlivých zákaziek . Realizácia zákaziek s nízkou
hodnotou sa od 1.9.2012 prevádzali v súlade s metodickým usmernením vedúcej služobného
úradu MV SR k zákazkám s nízkou hodnotou „ Postup pri zadávaní zákaziek s nízkymi
hodnotami – metodické usmernenie „ č. OVO-2012/001359-74.
Podľa týchto pravidiel, pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorej predpokladaná
hodnota bola vyššia ako 1 000 € bez DPH, sa zaslaním výzvy na predložené ponuky vykonali
nasledovné prieskumy trhu:
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Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a sirén – z troch oslovených uchádzačov
bol najúspešnejší Peter Čopjan, Závadka nad Hronom
Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorej predpokladaná hodnota bola menšia
ako 1 000 EUR boli oslovení traja záujemcovia bez zaslania výzvy na predloženie ponuky.
Išlo o jednorazové zákazky na dodávku tovarov alebo služieb. Týmto spôsobom boli od
firiem vyžiadané cenové ponuky na :
• Opravu kopírky Bizhup 250 - ekonomicky najvýhodnejšiu cenu ponúkla firma
PrimaCOp Valaská
• na dodávku repasovaných tonerov – kde najvýhodnejšiu cenu ponúkla firma Kreka,
s.r.o. Brezno,
• Dodávku letných pneumatík sme zabezpečili po vyhodnotení ponúk od troch firiem,
kde najúspešnejšia bola AUGUSTA Tech, s.r.o. Valaská
• Oprava omietky a maliarske práce kancelárie – z oslovených uchádzačov bola
najvýhodnejšia ponuka od Stavo-Extrem Kurajda Milan
• Oprava bleskozvodov na poplachových sirénach – z troch oslovených najvýhodnejšiu
ponuku predložil Peter Čopjan, Závadka nad Hronom – zákazka sa pre nepriaznivé
počasie už v roku 2012 neuskutočnila
Ostatné nákupy tovarov a služieb nepresiahli sumu 200 EUR a boli zabezpečené tak, aby
vynaložené náklady na obstaranie boli primerané kvalite a cene.

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,
- 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, vyžaduje vysvetlenia od fyzických
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,
- spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy stavu priestupkovosti
zákonnosti v konaní o priestupkoch,

s hodnotením

- spracúva výpisy z evidencie priestupkov pre orgány činné v trestnom konaní, Policajnému
zboru, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným
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prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje
osobitný zákon,
-zabezpečuje podklady pre uskutočnenie výkonu rozhodnutia.
Na Obvodnom úrade Brezno, odbore všeobecnej vnútornej správy prejednávajú
priestupky traja zamestnanci, ktorí samostatne pracujú s pridelenými spismi až do ich
právoplatného ukončenia. Každý zamestnanec pracuje v programe MAKOP, v ktorom okrem
zaevidovania zamestnancov metodicky usmerňuje nielen osobnými konzultáciami, ale na
požiadanie aj telefonicky. Priebežne počas celého roka MV SR zasielalo písomné usmernenia
k prejednávaniu priestupkov, ktoré sa týkali noviel zákona o priestupkoch. U všetkých
doručených priestupkov bolo začaté konanie v zákonom stanovenej lehote. V prípade, že
priestupok nebolo možné vyriešiť v zákonom stanovenej lehote, požiadali sme druhostupňový
správny orgán o predĺženie lehoty na rozhodnutie.
Súhrnné údaje o priestupkoch v sledovanom období od 1.1.2012 do 31.12.2012
nevybavené priestupky z predchádzajúceho obdobia

105

priestupky došlé v danom období

812

priestupky postúpené na vybavenie iným orgánom

33

počet priestupkov na spracovanie v sledovanom roku

884

vybavené priestupky

762

nevybavené priestupky prechádzajúce do nasledujúceho roku

122

počet odvolaní

6

počet vybavených odvolaní

3

priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

488

priestupky proti majetku

215

priestupky proti verejnému poriadku

15

priestupky proti poriadku v správe

23

V roku 2012 bolo najviac, až 488 priestupkov spáchaných proti občianskemu
spolunažívaniu podľa ust. §-u 49 zákona o priestupkoch. Týchto priestupkov sa najčastejšie
dopúšťajú osoby v rodinnom prostredí a nemalú časť tvoria spory medzi susedmi. Osoby,
ktoré sa dopúšťajú priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu sú vo väčšine pod vplyvom
alkoholu a nevedia uviesť dôvody, ktoré ich k takému konaniu viedli. Ďalej sú to spory medzi
manželmi, bývalými manželmi a problémy, ktorých pôvod je v nevysporiadaných
majetkových vzťahoch. Nemalú skupinu tvoria aj deti, ktoré bývajú aj vo vyššom veku so
svojimi rodičmi, ktorí ich stravujú, platia za byt a deti ich potom pod vplyvom alkoholu
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psychicky a fyzicky napádajú. Príčinou vzniku týchto priestupkov je najmä alkoholizmus
v rodine, nezamestnanosť, zlá sociálna a finančná situácia rodiny.
Ďalšiu najpočetnejšiu skupinu priestupkov tvoria priestupky proti majetku, ktorých sme
v roku 2012 zaznamenali 215. Išlo hlavne o drobné krádeže v obchodných domoch, ktorými
sa ľudia s nízkym príjmom alebo bez pracovného pomeru snažili riešiť svoju zlú finančnú
situáciu. Časť týchto priestupkov bolo aj poškodenie veci, z ktorých väčšina bola obvinenými
spáchaná v čase, keď boli pod vplyvom alkoholu.
Stav v realizácii pokút uložených za priestupky
V roku 2012 boli uložené pokuty za priestupky v 353 prípadoch v celkovej výške 9511
€. Z tejto sumy bolo dobrovoľne alebo na základe výzvy uhradené 2360 €. Povinným osobám,
ktoré pokuty nezaplatili, boli zasielané výzvy na uhradenie pohľadávok.
V roku 2012 bolo v 319 prípadoch uložené zaplatiť trovy konania v celkovej výške
5088,60 €. Dobrovoľne alebo na základe výzvy bolo uhradené 2192 €. Tak, ako aj pri
pokutách, obvodný úrad vymáha nezaplatené trovy konania zasielaním výziev povinným
osobám alebo vydaním exekučného príkazu na zrážky z príjmu.
Odbor VVS aj naďalej vymáha nezaplatené pohľadávky z uplynulých rokov. V roku
2012 bolo na základe zrážok z príjmu a dohôd o splátkach dlhu uhradené na pohľadávkach
z uložených pokút celkom 892,58 € a na pohľadávkach z trov konania bolo uhradené 570 €.
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.,
- 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,
- zabezpečuje prípravu a vykonanie skúšky matrikára a vydáva osvedčenie o jej vykonaní,
- vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu
cudzieho štátu,
- v spolupráci s matričnými úradmi posudzuje správnosť alebo platnosť dokladov
predložených cudzincom na uzavretie manželstva,
- je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena alebo
zmeny priezviska podľa zákona NR SR č. 300/1993 Z. z.,
- podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému
úradu,
- spolupracuje s matričným úradom pri obnove matričnej knihy,
- zabezpečuje tlačivá pre matričné knihy a ich úradné zviazanie,
- osvedčuje listiny a podpisy na listinách podľa zákona NR SR č. 599/2001 Z. z.
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o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami,
- vykonáva štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou,
- overuje úradné výpisy z matrík, verejné listiny vydané orgánmi samosprávy, ktoré obsahujú
údaje o osobnom stave pre použitie v cudzine, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Činnosť na úseku matrík a osvedčovacej agendy v období od 1.1.2012 do 31.12.2012
rozhodnutia o zmene mena a priezviska
osvedčovanie listín a podpisov na listinách

14
670

apostil a superlegalizácia verejných listín na použitie v cudzine

75

kontroly vykonané na matričných úradoch

19

kontroly – štátny odborný dozor nad osvedčovaním listín a podpisov

10

súhlas na zápis v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu

11

pracovná porada matrikárok z územného obvodu ObÚ Brezno
metodické usmernenia matričných úradov
konzultácie a stanoviská k dokladom z cudziny

1
17
145

zabezpečenie matričných kníh a tlačív pre matričné úrady

6

zabezpečenie podpisových vzorov matrikárok a zamestnancov obcí

7

analýza a štatistické spracovanie výkonu štátnej správy na úseku matrík

4

evidencia osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony

17

protokolárne prevzatie zbierok listín z matričných úradov

18

(493 hlásení o narodení, 260 žiadostí a zápisníc o uzavretí manželstva, 670 listov o prehliadke
mŕtveho)
potvrdenia, fotokópie a informácie zo zbierok listín matričného archívu
zakladanie dodatočných záznamov do zbierok listín a zápisy do matričných kníh

78
1114

V zmysle § 31 ods. 2 zák. NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách bolo na matričných
úradoch v územnom obvode ObÚ Brezno vykonaných 19 kontrol zameraných na vedenie
matrík. Pri kontrolách boli zistené iba drobné nedostatky, ktoré boli odstránené priamo počas
kontroly. V kontrolovaných subjektoch nebolo zistené porušenie všeobecných záväzných
právnych a interných predpisov vydaných na ich základe.
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V zmysle § 8 ods. 1 zák. NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na
listinách okresnými úradmi a obcami bolo vykonaných 10 kontrol v súlade s plánom
kontrolnej činnosti. Zamestnanci obcí poverení vykonávaním osvedčovania boli najčastejšie
upozorňovaní na drobné nedostatky zistené pri predchádzajúcich kontrolách a zároveň bolo
zamestnancom poskytnuté metodické usmernenie pre skvalitnenie vykonávania osvedčovacej
agendy.
c) Úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov
- rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v SR 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 použijú výnos zbierky na iný než povolený účel a prikazuje odvod
výnosu takejto zbierky do štátneho rozpočtu,
- vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR vo svojom územnom
obvode podľa zákona NR SR č. 63/1973 Z. z.,
- ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie niektorých ustanovení zákona o štátnych
symboloch,
- vykonáva pôsobnosť obce, ak zhromaždenie presahuje územie obce podľa zákona SNR č.
84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,
- v súčinnosti s krajským štatistickým úradom a obcami zabezpečuje prípravu a vykonanie
sčítania obyvateľov, domov a bytov vo svojom územnom obvode
V zmysle zákona NR SR č. 63/1993 o štátnych symboloch SR a ich používaní, bolo
v roku 2012 vykonaných 17 kontrol, z ktorých boli vyhotovené zápisy. Nedostatky, ktoré
boli pri týchto kontrolách zistené boli v termíne odstránené.
V roku 2012 bolo obvodným úradom, odborom všeobecnej vnútornej správy, vydané 1
rozhodnutie o povolení konania verejnej zbierky na území patriacom do územného obvodu
Obvodného úradu Brezno.
V roku 2012 nebolo potrebné riešiť otázky zhromažďovania sa, ktoré by presahovalo
územie obce.
d) Úsek volieb a referenda
- vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady SR podľa zákona č.
333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR v znení neskorších predpisov,
- vykonáva organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky podľa
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zákona č. 46/1999 Zb. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní o jeho
odvolaní a o doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 515/2003 Z. z.,
- vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí podľa
zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov,
- vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov
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 žiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb do
orgánov samosprávy obcí.
V roku 2012 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda NR SR
rozhodnutím č. 347/2011 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady SR na sobotu 10. marca
2012.
V zmysle organizačno-technického zabezpečenia volieb starostovia obcí a primátor
mesta okresu Brezno určili pre voľby do NR SR
69 volebných okrskov. Bolo
zaregistrovaných celkom 26 politických strán.
Volieb sa v okrese Brezno zúčastnilo 57,21% oprávnených voličov, tzn. že z 51 493
voličov zapísaných v zoznamoch voličov sa volieb do NR SR v roku 2012 zúčastnilo 29 463
voličov.

Ciele a prehľad ich plnenia
Hlavným a najdôležitejším cieľom je dosiahnuť spokojnosť klientov, ktorí potrebujú
naše služby. Ďalším cieľom bolo skvalitniť činnosť odboru všeobecnej vnútornej správy,
najmä dodržiavať všeobecné záväzné predpisy a interné predpisy vzťahujúce sa na danú
oblasť štátnej správy.
Všetky konania vo veciach priestupkov boli začaté v zákonom stanovenej tridsaťdňovej
lehote a rozhodnutia boli vydávané v čo najkratších lehotách po prejednaní priestupkov, aby
sa zvýšil účinok uložených opatrení. Rozhodnutia o priestupkoch boli vydávané v súlade so
zákonom o priestupkoch v súlade so zákonom o správnom konaní. Účastníci konania boli na
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ústnych pojednávaniach poučení o svojich právach a povinnostiach. Všetky právoplatné
ukončené spisy boli včas archivované.
Cieľom 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 úradov
a individuálnymi konzultáciami ku konkrétnym prípadom, ktoré sa týkajú predovšetkým
problémov našich občanov v styku so zahraničím.
V oblasti štátneho odborného dozoru nad osvedčovaním listín a podpisov na listinách,
v oblasti územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov a verejných zbierok je
našim cieľom metodicky riadiť a usmerňovať obce tak, aby sa skvalitňoval výkon štátnej
správy a aby sa maximálny dôraz kládol na dodržiavanie zákonnosti. Tento cieľ sme
realizovali kontrolnou činnosťou predovšetkým na menších obciach a osobnými
konzultáciami so zamestnancami, ktorí vykonávajú túto agendu.
Snažíme sa byť v úzkom kontakte a operatívne riešiť akékoľvek otázky zamestnancov
obcí v našom územnom obvode.

4.1.3 Odbor živnostenského podnikania
a) Úsek živnostenskej registrácie
Obvodný úrad Brezno, odbor živnostenského podnikania, začal plniť úlohy jednotného
kontaktného miesta podľa § 66ba zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení zákona č. 358/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, od 01. 10. 2007. Týmto dňom sa zrealizovala
1. etapa poskytovania služieb živnostenskými úradmi v postavení jednotných kontaktných
miest.
Dňom 01. 06. 2010 sa zrealizovala 2. etapa poskytovania služieb živnostenskými
úradmi v postavení jednotných kontaktných miest. Možnosť fyzických osôb využiť služby
JKM pre DR a ZP sa zmenila z fakultatívnej na obligatórnu povinnosť zasielať údaje FO pre
DR a ZP prostredníctvom jednotných kontaktných miest. Pri právnických aj fyzických
osobách pribudla možnosť požiadať JKM o vypracovanie a zaslanie návrhu na zápis FO a
založených spoločností do obchodného registra elektronickou formou. Táto služba bola
využitá v období od 01. 06. 2010 do 31. 12. 2012 celkovo v 12 prípadoch (1 podanie v roku
2010, 9 podaní v roku 2011, 2 podania v roku 2012) napriek pripravenosti pracovníkov JKM,
ktorí službu podávania návrhov na zápis do OR ponúkali svojim klientom od začatia
poskytovania tejto služby prostredníctvom JKM.
Obvodný úrad Brezno, odbor živnostenského podnikania, ako živnostenský úrad
v postavení jednotného kontaktného miesta neeviduje žiadnu sťažnosť zo strany klientov voči
fungovaniu JKM. Okrem zasielania údajov DR, ZP, OR a žiadostí na register trestov,
zisťovania údajov zo Štatistického úradu SR a REGOB, vykonáva JKM aj informačnú
činnosť v zmysle živnostenského zákona.
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Obvodný úrad Brezno, odbor živnostenského 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 živnosti, ktoré podnikateľ
oznamuje do obchodného registra podľa osobitného zákona (č. 530/2003 Z. z. v znení neskorších
predpisov). Zmeny v živnostenskom registri vykonáva odbor živnostenského podnikania na
základe prijatých oznámení (1x za týždeň) z obchodného registra. Obvodný úrad od 01. 12.
2011 vydáva osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťami,
potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je
obmedzené alebo zakázané a potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní
služieb na území Slovenskej republiky (v hodnotenom období nebolo vydané takéto
potvrdenie).
Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Úkony DR

3200

3290

2 863

Úkony ZP

2343

2467

2 200

Úkony OR

1 (od 01. 06. 2010)

9

2

5544

5766

5 065

Spolu úkonov

V roku 2012 bolo vydaných celkovo 1112 osvedčení o živnostenskom oprávnení. Zo
strany podnikateľských subjektov bolo podaných spolu 1040 oznámení o ukončení
podnikania a 469 oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti, príp. o zmene doby
pozastavenia prevádzkovania živnosti.
Prostredníctvom JKM boli v roku 2012 podané 2 návrhy na zápis založenej právnickej
osoby do obchodného registra (vo všetkých prípadoch išlo o spoločnosti s ručením
obmedzeným a všetky boli zapísané do OR – úspešnosť 100%). V správnom konaní odbor
živnostenského podnikania ďalej vydal 7 rozhodnutí o nevzniknutí živnostenského
oprávnenia, pretože podnikatelia nespĺňali jednu zo všeobecných podmienok podľa
živnostenského zákona – bezúhonnosť.
b) Úsek vedenia živnostenského registra
Odbor živnostenského podnikania pri registrácii podnikateľských subjektov je povinný
zapisovať údaje o podnikateľoch do živnostenského registra. Z verejnej časti živnostenského
registra, ktorá je dostupná aj na internete na stránke www.zrsr.sk, príp. aj z neverejnej časti
bolo vyhotovených spolu 1290 výpisov. Najviac žiadateľov je zo strany samotných
podnikateľov. Výpisy sa vyhotovujú aj na základe dožiadaní najčastejšie od polície, súdov
a súdnych exekútorov.
K 31. 12. 2012 bolo evidovaných spolu 5984 podnikateľských subjektov, z toho 4722
fyzických osôb a 1262 právnických osôb. Oproti roku 2011 sme zaznamenali pokles
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v celkovom počte fyzických osôb (o 219 fyzických osôb) a nárast v celkovom počte
právnických osôb (o 104 právnických osôb).
Novým podnikateľským subjektom sa vždy prideľuje identifikačné číslo a zapisuje
vznik živnostenského oprávnenia do živnostenského registra po zápise podnikateľa do
obchodného registra. Odbor živnostenského podnikania potvrdzuje podnikateľom
oznamovanie zmien a doplnkov ich vyznačením na dokladoch o živnostenskom oprávnení.
Celkovo v roku 2012 bolo oznámených 648 zmien podľa živnostenského zákona. Zmeny
v živnostenských oprávneniach sa vyznačujú formou vydaných úradných záznamov, ktoré sú
neoddeliteľnou súčasťou živnostenských oprávnení.
Odbor v postavení užívateľa informačného systému živnostenského podnikania
zabezpečuje každodennú aktualizáciu a správu údajov centrálnej databázy živnostenského
registra. Zabezpečuje aktualizáciu používateľov – referentov a kontrolórov, ktorí majú
prístupy nielen do informačného systému živnostenského 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 živnostenskej kontroly
Kontrolóri v roku 2012 vykonali 445 kontrolných akcií v podnikateľských subjektoch,
kde kontrolovali dodržiavanie povinností a podmienok vyplývajúcich zo živnostenského
zákona a z osobitných predpisov. Na základe kontrolných zistení bolo zistených 161 porušení
kontrolovaných ustanovení živnostenského zákona, príp. osobitných predpisov. Najčastejšie
sa vyskytovali porušenia povinnosti oznámiť živnostenskému úradu zrušenie prevádzkarne do
15 dní od jej zrušenia (87 porušení) a porušenia povinností podnikateľov, ktoré im vyplývajú
z osobitných predpisov (52 porušení). V správnom konaní bolo vydaných 28 rozhodnutí
o uložení pokút fyzickým a právnickým osobám v celkovej výške 1135 eur. Tiež bolo
uložených 27 pokút v blokovom konaní v celkovej výške 891 eur. V roku 2012 nebola
uložená poriadková pokuta za marenie, rušenie alebo iné sťažovanie výkonu kontroly.
Pri kontrolnej činnosti odbor živnostenského podnikania spolupracuje s osobitnými
orgánmi kontroly, inšpekcie a dozoru a s ostatnými orgánmi štátnej správy pri kontrole
dodržiavania podmienok a povinností podnikateľov pri prevádzkovaní podnikateľskej
činnosti. Taktiež informuje na základe kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy
o zistení skutočností, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné
prostredie.
Údaje o činnosti odboru živnostenského podnikania Obvodného úradu Brezno
Sledované obdobie od 1. 1. 2012

do 31. 12. 2012

PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY s platným živnostenským oprávnením
celkový počet podnikateľských subjektov ku dňu spracovania
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)
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ÚSEK REGISTRÁCIE
ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci

0

rozhodnutie o pozastavení oprávnenia z úradnej moci

0

rozhodnutie o prerušení konania

0

rozhodnutie o zastavení konania

0

rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia (nad ohlásením)

7

Spolu - vydané rozhodnutia v sledovanom období

7

INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
oznámenie o pozastavení
zánik živ. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom

1 112
469
1040

zmena splynutím

0

zmena zlúčením

1

iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia

648

výpis zo živnostenského registra

1 290

Spolu - vykonané vybrané úkony v sled. období

4 560

SLUŽBY JKM vykonané v sledovanom období:
Počet fyzických osôb (FO), ktoré využili službu JKM v sledovanom období
Počet právnických osôb (PO), ktoré využili službu JKM v sledovanom
období

2 036

173

Celkový počet úkonov služby JKM pre DR

2 863

Celkový počet úkonov služby JKM pre ZP

2 200

Celkový počet úkonov služby JKM pre OR

2
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Počet výpisov z registra trestov

1 268

Počet lustrácií v REGOB

1 930

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

Výška uložených pokút v blokovom konaní (v €)

445
0
27

891

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

1 135

Spolu - výška uložených pokút v €

2 026

ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
rozhodnutie o uložení pokuty

28

autoremedúra

0

rozhodnutie o zastavení konania

2

Spolu - vydané rozhodnutia v sledovanom období

28

INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:

predvolanie na prejednanie záznamu z kontroly
oznámenie o začatí správneho konania

0
26

výzva

212

dodatok k záznamu z kontroly

148

Spolu - iné úkony vykonané v sledovanom období

386
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4.1.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Úlohy v oblasti krízového riadenia, obrany, hospodárskej mobilizácie a civilnej ochrany
obyvateľstva boli na území obvodu Brezno v uplynulom období realizované orgánmi štátnej
správy, samosprávy, ako i právnickými osobami a fyzickými osobami–podnikateľmi v súlade
so „Zameraním činnosti...“ a pokynmi k Príprave, vydanými odborom civilnej ochrany a
krízového riadenia Obvodného úradu Brezno pre rok 2012.
Úsilie bolo zamerané na splnenie hlavných cieľov stanovených plánovacími dokumentmi pre
rok 2012 tak, aby sa dosiahlo zvýšenie pripravenosti orgánov krízového riadenia v obvode
Brezno na zvládnutie činnosti v prípade vzniku mimoriadnej udalosti resp. za krízovej
situácie.
a) Úsek krízového riadenia, krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie
Návrh plánu práce Bezpečnostnej rady obvodu Brezno (ďalej len „BRO“) na rok 2012
bol vypracovaný a schválený na zasadnutí BRO dňa 6. decembra 2011. Úlohy sekretariátu
BRO boli plnené priebežne podľa aktuálnosti a potreby prípravy materiálov. Dňa 16. februára
2012 bolo mimoriadne rokovanie BRO. Ďalšie rokovania BRO boli v dňoch 21. marca 2012,
26. júna 2012, 10. októbra 2012 a 11. decembra 2012 v súlade so schváleným plánom práce.
Správy a podklady na tieto rokovania boli sekretariátom písomne vyžiadané, pripravené
a zaslané členom BRO pred konaním rokovania. Materiály predkladané na rokovania BRO
boli v súlade s plánom práce na rok 2012. Na rokovania predložili správu mesto Brezno
a obce Nemecká, Drábsko, Hronec, Sihla, Čierny Balog, Heľpa, Lom n/Rimavicou, Polomka
a Závadka n/Hronom. Z každého rokovania bola vyhotovená zápisnica.
Plán činností Obvodného úradu Brezno (ďalej len „ObÚ“) po vypovedaní vojny ... bol pre rok
2012 vypracovaný a následne schválený prednostom ObÚ. Pravidelne bol doplňovaný
a aktualizovaný.
S cieľom kvalitnej koordinácie činnosti a prípravy krízových štábov obcí na krízovú
situáciu a jej riešenie v podmienkach obvodu bol odborom civilnej ochrany a krízového
riadenia Obvodného úradu Brezno (ďalej len „odbor“) v mesiaci január 2012 vypracovaný
„Plán prípravy krízových štábov obcí v obvode Brezno na rok 2012“, ktorý bol následne
schválený prednostom ObÚ.
Odbornej príprave primátora a starostov obcí obvodu na úseku krízového riadenia bola
zo strany odboru venovaná pozornosť. Odborná príprava primátora mesta a starostov obcí
obvodu bola vykonaná dňa 29. marca 2012, ktorej sa zúčastnilo 15 štatutárov z celkového
počtu 30, čo predstavuje 50 %. Cieľom prípravy bolo vyhodnotenie plnenia úloh
v podmienkach obcí na úseku CO, KR a HM v roku 2011a poukázanie na pozitívne príklady
a aj pretrvávajúce nedostatky. Riešili sa aj aktuálne otázky týkajúce sa problematiky CO pre
rok 2012.
V rozvrhu prípravy mimo iných úloh boli stanovené plnenie úloh na úseku krízového
riadenia v roku 2012. Úlohy na úseku krízového riadenia boli predmetom aj pri príprave
pracovníkov zabezpečujúcich úlohy v tejto oblasti v podmienkach obcí a právnických osôb.
Príprava bola vykonaná dňa 19. apríla 2012 za účasti 36 pracovníkov. Cieľom prípravy bolo
vyhodnotenie plnenia úloh v podmienkach obcí, právnických a fyzických osôb –
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podnikateľov v obvode Brezno na úseku CO, KR , HM a správy majetku CO v roku 2011.
Riešili sa aj aktuálne otázky týkajúce sa uvedenej problematiky v roku 2012.
Dokumentácia Krízového štábu obvodného úradu Brezno (ďalej len „KŠ ObÚ“) bola
vypracovaná podľa Úradom krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
vydaného Metodického pokynu číslo: č.p. ZU-210/2006 a ktorá je na základe vzniknutých
zmien operatívne aktualizovaná a doplňovaná o čom svedčia vykonané zmeny a opravy
v Zázname dokumentácie KŠ ObÚ.
V priebehu hodnoteného obdobia postupne dochádzalo k zásadným personálnym
zmenám v zložení KŠ ObÚ. Z tohto dôvodu bola 13. septembra 2012, za účasti lektora Ing.
Jozefa Sekeráša z OCOaKR ObÚ Banská Bystrica, vykonaná odborná príprava s cieľom
oboznámiť nových členov zo zákonom č.387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách,
dokumentáciou KŠ ObÚ, Analýzou možného vzniku mimoriadnych udalostí v obvode
Brezno... a praktickými skúsenosťami pri riešení mimoriadnych udalostí (ďalej len „MU“)
v minulých obdobiach.
V roku 2012 nedošlo k zvolaniu mimoriadneho zasadnutia KŠ ObÚ z dôvodu riešenia MU,
nakoľko na území obvodu Brezno nedošlo k takej MU, aby musela byť riešená priamo KŠ
ObÚ.
V roku 2012 bolo v rámci plánu prípravy plánované a 26. októbra 2012 vykonané
ukážkové cvičenie KŠ ObÚ na tému: „Postup orgánov štátnej správy a samosprávy pri riešení
organizácie dodávok životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov a ich
predaj s využitím mimoriadnych regulačných opatrení v územnom obvode Brezno.“ V
prípravnom období bola vypracovaná dokumentácia ukážkového cvičenia v súlade
s Metodickým pokynom úradu krízového manažmentu Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky. Dokumentácia na cvičenie dostatočne rozpracovala námetovú situáciu
a pozostávala zo: zámer k vykonaniu nácviku, námet k vykonaniu nácviku, organizačnometodické pokyny k vykonaniu nácviku, plán vykonania nácviku a rozohry č. 1 až č. 5.
Znalosti úloh jednotlivých členov krízových štábov a komisií pre MRO vychádzali z prípravy
zamestnancov odboru na uvedené cvičenie v duchu vypracovanej a schválenej dokumentácie.
Členovia krízových štábov a komisií pre MRO úlohy cvičenia poznali veľmi dobre. Všetci
dostali načas celú vypracovanú dokumentáciu a bola vykonaná príprava pracovníkov
cvičiacich obcí dňa 19. októbra 2012, zamestnancami odboru, kde im boli ich úlohy podrobne
vysvetlené. Podľa námetu a rozohranej situácie boli vykonané úkony spojené s aktivizáciou
krízových štábov a komisií pre MRO. Bola vykonaná praktická realizácia výdaja odberných
preukazov komisiou pre MRO ObÚ starostom obcí Bacúch a Polomka. Následne bol priamo
v obciach vykonaný výdaj odberných preukazov občanom s rôznymi modelovými situáciami
u občanov prichádzajúcich si prevziať odberné poukazy. Bol vykonaný nácvik zásahu
poriadkovej polície OOPZ Pohorelá pri výtržnosti v predajni COOP Jednota Polomka vrátane
aktivácie psovodov a ďalšej hliadky z Brezna. Precvičovaná činnosť v praxi potvrdila, že je
na dobrej úrovni vykonávaná súčinnosť všetkých zložiek krízového riadenia pri riešení
spoločných úloh. Je možné konštatovať, že všetky ciele cvičenia boli splnené. V súlade so
stanoveným postupom bola vykonaná aktivizácia KŠ ObÚ, ktorý následne na svojich dvoch
zasadnutiach pripravil návrhy opatrení, ktoré boli vydanými príkazmi predsedníčky KŠ ObÚ
realizované. Bola vykonaná aktivácia komisie pre MRO ObÚ, ktorá vykonala praktický výdaj
odberných preukazov starostom cvičiacich obcí.
Bola precvičená vzájomná výmena informácií na úseku informačného systému civilnej
ochrany na úrovni všetkých cvičiacich orgánov, tak medzi Koordinačným strediskom
integrovaného záchranného systému v Banskej Bystrici a sekretariátom KŠ ObÚ ako aj
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vyrozumenie a zvolanie KŠ ObÚ, vyrozumenie a zvolanie krízových štábov mesta a obcí
obvodu a aktivácie komisií pre MRO na všetkých stupňoch. Sekretariát KŠ ObÚ prijímal
všetky hlásenia, správy a informácie následne ich spracoval a postupoval konečnému
adresátovi.
Je možné konštatovať, že všetky ciele cvičenia boli splnené. V súlade so stanoveným
postupom bola vykonaná aktivizácia KŠ ObÚ ktorý následne na svojich dvoch zasadnutiach
pripravil návrhy opatrení, ktoré boli vydanými príkazmi predsedníčky KŠ ObÚ realizované.
Bola vykonaná aktivácia komisie pre MRO ObÚ, ktorá vykonala praktický výdaj odberných
preukazov starostom cvičiacich obcí.
Bola precvičená vzájomná výmena informácií na úseku informačného systému civilnej
ochrany na úrovni všetkých cvičiacich orgánov, tak medzi Koordinačným strediskom
integrovaného záchranného systému v Banskej Bystrici a sekretariátom KŠ ObÚ ako aj
vyrozumenie a zvolanie KŠ ObÚ, vyrozumenie a zvolanie krízových štábov mesta a obcí
obvodu a aktivácie komisií pre MRO na všetkých stupňoch. Sekretariát KŠ ObÚ prijímal
všetky hlásenia, správy a informácie následne ich spracoval a postupoval konečnému
adresátovi.
b) Úsek civilnej ochrany obyvateľstva
Odbor má vypracovaný základný dokument „Analýza .... „ ktorý je v súlade s Pokynom
generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR na
vypracovanie dokumentu „Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“ č.
KMCO-27-23/CO-2008. Uvedený dokument je vypracovaný v textovej, tabuľkovej a v
grafickej časti. Uvedený dokument bol v hodnotenom období aktualizovaný dňa 30. januára
2012, pod číslom: OCOaKR-2011/22 a zároveň odoslaný v písomnej aj elektronickej forme
Obvodnému úradu v sídle kraja Banská Bystrica. V priebehu roka „Analýza ... bola
operatívne aktualizovaná na základe vzniknutých zmien v územnom obvode o čom svedčia
vykonané zmeny a opravy v Zázname dokumentácie Analýza...
Dokumentácia Plánu ochrany obyvateľstva bola v hodnotenom období operatívne
aktualizovaná a v stanovenom termíne predložená na odbor COaKR Obvodného úradu
Banská Bystrica. Dokumentácia jednotiek pre potreby územia je vypracovaná a pravidelne
aktualizovaná v súlade s platnou legislatívou.
Evidencia vecných prostriedkov použiteľných pre Ozbrojené sily SR je vedená a pravidelne
aktualizovaná. Pripravené sú rozhodnutia v elektronickej forme pre ich okamžité poskytnutie.
Aktualizácie údajov o obciach sa pravidelne vykonávali počas celého roka 2012
v spolupráci s odborom COaKR Banská Bystrica. V rámci systému civilnej ochrany
v súčasnosti v CIPREGISE sa využíva aplikácia Karta CO obce, ktorá sa aktualizovala každý
štvrťrok a tým sa zabezpečili aktuálne informácie o obci (kontakty na obecný úrad, starostu,
zástupcu starostu, pracovníka CO, miesto riadenia a členov krízového štábu a informácie
o možnom ohrození obce), taktiež bola priebežne aktualizovaná dokumentácia VaV. Export
získaných údajov bol vykonávaný na Obvodný úrad v sídle kraja Banská Bystrica. Program
CIPREGIS je využívaný aj počas nácvikov a cvičení nakoľko jeho výstupom je aj grafická
časť- mapa.
Odbor pre prípad riešenia následkov MU na území obvodu má k dispozícii jednotky
CO pre potreby územia. V súčasnej dobe je vytvorených celkom sedem územných jednotiek
s celkovým počtom 90 zaradených osôb. Pre činnosť územných jednotiek je vypracovaná
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požadovaná dokumentácia (zámer, rozhodnutia, prehľad MTZ jednotiek). Dokumentácia je na
požadovanej úrovni a je pravidelne aktualizovaná. Odbor má vypracovanú dokumentáciu pre
riadenie záchranných prác s dôrazom na vzory príkazov prednostu ObÚ a prehľad
o materiálno-technickom zabezpečení. V hodnotenom období nedošlo k vytvoreniu nových
územných jednotiek CO, taktiež nedošlo ani k zrušeniu týchto jednotiek. Pre potreby obvodu
v prípade vzniku MU súčasný počet vytvorených jednotiek CO je postačujúci.
Počas celého hodnoteného obdobia sa v podmienkach odboru vykonávali merania fotónového
dávkového príkonu prenosným prístrojom DC-3E-83 v. č. 870061 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 (každú párnu stredu päť meraní od
7.00 do 11.00 hod.) s výpočtom denného priemeru. Výsledky meraní radiácie za bežnej
situácie boli zaslané dňa 14. júna 2012 pod č. ObU-BR-CO-2012/74-7 na KCHL Slovenská
Ľupča. Uvedené výsledky sa predkladajú podľa čl.8 odst.4 Metodického usmernenia
o postupe pri radiačnom monitorovaní a vedení dokumentácie radiačného monitorovania č.
IZSM-CO-15-21/2011 vydaného sekciou IZSaKM.
Na základe zabezpečenia plnenia úloh vyplývajúcich pre odbor z cieľov Metodického
usmernenia o postupe pri monitorovaní a o vedení dokumentácie radiačného monitorovania č.
XXVI/3 z 23. marca 2011, bolo dňa 19. júna.2012 podľa pokynov S IZS a CO vykonané
cvičenie za účelom precvičenia vyhodnocovania, spracovania a odosielania hlásení pri prijatí
alebo zaznamenaní výstrahy v systéme RPSG 05 podľa spracovaného námetu cvičenia.
V hodnotenom období za rok 2012 sa kontrola skladov materiálu CO vykonala v súlade s
dokumentom Zamerania činnosti na rok 2012, ako aj schváleného Plánu kontrol na aktuálny
kalendárny rok. Kontrolná činnosť v skladoch bola zameraná na spôsob skladovania a
ošetrovania zvereného materiálu a na skutočnosť reálneho vykonávanie inventarizácie
materiálu CO v kontrolovaných subjektoch. Taktiež bola kontrolovaná refundácia odmeny
skladníka materiálu a bol preverovaný stav či skladník poverený obhospodarovaním skladu
má podpísanú hmotnú zodpovednosť za zverený materiál CO na kalendárny rok 2012.
Pri kontrole skladov materiálu CO neboli zistené žiadne závažné nedostatky, ktoré by
boli v rozpore s vyhláškou MV SR č.314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie
hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov.
Dňa 3. októbra 2012 boli Sekciou IZSaCO MV SR Bratislava pod číslom IZSCO–COKR22012/000448-002 doručené pokyny vychádzajúc z rozkazu ministra vnútra SR č.86/2012 na
vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu k 31.12.2012 a rozkazu generálneho
riaditeľa sekcie ekonomiky MV SR č.7/2012 o vykonaní fyzickej inventarizácie majetku
komoditnej skupiny (KS-14 materiál civilnej ochrany) so stavom k 31.12.2012. Podrobný
postup vykonávanie inventarizácie materiálu civilnej ochrany so stavom k 31.12. 2012 bol
prekonzultovaný na odbornom zhromaždení dňa 22.októbra 2012 vo VTÚ. Vyššie uvedené
pokyny boli rozpracované na podmienky právnických, ako aj fyzických osôb vrátane obcí
v územnom obvode Brezno a dňa 15. októbra 2012 pod číslom ObU-BR-CO-2012/93-2 im
boli distribuované.
V roku 2012 boli vykonané dve kontroly ochranných stavieb – plynotesných úkrytov č.
0603008 – Pošta Brezno a úkryt č. 0603007 – Súkromná stredná odborná škola hutnícka
Železiarne Podbrezová. Kontroly boli vykonané dňa 27. júna 2012, na základe zistených
skutočností u obidvoch kontrolovaných subjektov bol vypracovaný zápis z kontroly. V
plynotesnom úkryte č. 0603006 – Spojená škola Brezno kontrola nebola vykonaná, nakoľko
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vykonanou revíziou elektroinštalácie bolo zistené, že v úkryte je nevyhovujúci stav
elektroinštalácie. VÚC Banská Bystrica, ktorý je zriaďovateľom Spojenej školy Brezno,
z dôvodu pretrvávajúcej ekonomickej krízy doposiaľ nevyčlenil zo svojho rozpočtu potrebné
finančné prostriedky na opravu zistených nedostatkov. Z uvedeného dôvodu je plynotesný
úkryt nefunkčný.
V súlade s vypracovaným a prednostom ObÚ schváleným Plánom kontrol odboru na rok
2012, boli vykonané nasledovné kontroly u obcí a právnických osôb:
- kontrola obcí na plnenie úloh vyplývajúcich podľa §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.
Skontrolované boli:
Obec Jasenie

25. apríla 2012

vyhotovený záznam o kontrole

Obec Čierny Balog

23. apríla 2012

vyhotovený záznam o kontrole

Obec Podbrezová

25. apríla 2012

vyhotovený záznam o kontrole

Obec Pohronská Polhora

17. mája 2012

vyhotovený záznam o kontrole

Obec Mýto pod Ďumbierom 17. mája 2012

vyhotovený záznam o kontrole

Obec Lom nad Rimavicou

vyhotovený záznam o kontrole

7. júna 2012

- kontrola právnických osôb na plnenie úloh vyplývajúcich podľa §16 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.
Skontrolované boli:
Technické služby mesta Brezna

25. júna 2012

vyhotovený záznam o kontrole

Úrad práce, soc. vecí a rodiny Brezno 25. júna 2012

vyhotovený záznam o kontrole

Na úseku plánovania, riadenia a organizačnej práce rozhodujúca väčšina obcí a
objektov priebežne zabezpečovala plnenie stanovených úloh podľa spracovanej plánovacej
dokumentácie. Vykazované dobré výsledky potvrdili aj vykonané kontroly v priebehu roku
2012. Môžeme konštatovať, že dokumentačnej a teoretickej príprave na riešenie krízových
situácií je venovaná väčšia pozornosť ako v predchádzajúcich rokoch.
Hlavné a rozhodujúce úlohy a stanovené ciele na úseku krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie, civilného núdzového plánovania a civilnej ochrany obyvateľstva v obvode
Brezno boli v uplynulom roku v podmienkach obcí, orgánov a organizácií realizované
v požadovanom rozsahu a v zodpovedajúcej kvalite. Opatreniami vykonanými v oblasti
ochrany obyvateľstva, odbornou prípravou vedúcich krízových štábov obcí, riadiacich
pracovníkov právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov ako i ďalších členov
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učebných skupín vrátane jednotiek CO pre potrebu územia sa zvýšila ich pripravenosť na
riešenie krízových situácií a odstraňovanie následkov mimoriadnych udalostí.

5 Rozpočet organizácie
5.1 Rozpočet v programovej štruktúre a v členení podľa ekonomickej
klasifikácie
Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2012 bol pre obvodný úrad určený listom MV SR čSE-ORF-2-2012/001362-001 zo dňa 11.1.2012. Prehľad o jednotlivých ukazovateľoch
rozpísaného schváleného rozpočtu (ďalej len „SchvR“), vykonaných úpravách rozpočtu (ďalej
len „UprR“) vrátane výdavkov na 0160 (volebná činnosť) ako aj skutočnosti k 31.12.2012
uvádza nasledovná tabuľka
Ukazovateľ

SchvR

UprR

Plnenie

%
plnenia

Príjmy spolu:

60 487

68 100

70749,57

103,89

Výdavky celkom:

551 464

677 507,34

677 505,35

99,99

Výdavky program 08C03

551 148

601 103,06

601 101,30

99,99

610

278 835

291 124,53

291 124,53

100,00

620

97 453

108 918,25

108 918,25

100,00

630

74 225

85 009,89

85 008,13

99,99

67 836,00

78 714,49

78 712,95

99,99

prog.08C03, FK 0220

6 173,00

6 173,00

6 172,78

99,99

prog.08C03, FK 0360

216,00

122,40

122,40

100,00

640

100 635

116 050,39

116 050,39

100,00

Výdavky program 06H03

316,00

316,00

315,77

99,93

Výdavky program 08C0505

0,00

68 227,20

68 227,20

100,00

Z toho:

0,00

3 446,00

3 446,00

100,00

0,00

1 200,75

1 200,75

100,00

V tom:

Z toho prog.08C03, FK 01114

610
620
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630

0,00

5 418,25

5 418,25

100,00

640

0,00

58 162,20

58 162,20

100,00

Transfery obciam: matričná činnosť

76 501

77 384,47

77 384,47

100,00

Hlásenie a evidencia
pobytu občanov

21 134

21 021,66

21 021,66

100,00

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 stanovený záväzný ukazovateľ príjmov na rok 2012 splnil a prekročil.
Príjmy obvodného úradu k 31. 12. 2012 boli vo výške 70 749,57 €, čo predstavuje plnenie
upraveného rozpočtu príjmov na 103,89%.
Štruktúra príjmov v roku 2012 podľa položiek bola nasledovná:
- 221 - tržby z predaja kolkových známok vo výške 45 899,00 €
- 222 - pokuty, penále a iné sankcie - uložené odbormi úradu za porušenie predpisov vo
výške 13 584,50 €
-223 - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb
– za predaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku štátu v správe úradu
– za kovový odpad vo výške 46,20 €
- 231 - príjem z kapitalových aktív
– za predaj betónových pätiek pod budovami a technickými objektmi lyžiarskeho
vleku v sume 8 000 €
- 292 - ostatné príjmy
– vlastné trovy konania úradu z priestupkového konania vo výške 3 219,87 €
Porovnaním s rokom 2011 sú celkové príjmy vyššie o 6 520,06 € čo predstavuje nárast
o 10,15 % z toho:
- príjem z vlastných trov konania bol nižší o 45,26 €, t. j. pokles o 1,39 %
- príjem z pokút bol nižší o 2 516,34 €, t. j. pokles o 15,37 %
- príjem z predaj kolkov bol vyšší o 1594,00 €, t. j. nárast o 3,60 %
Nárast celkových príjmov v roku 2012 bol spôsobený hlavne odpredajom betónových
pätiek pod budovami a technickými objektmi lyžiarskeho vleku v katastrálnom území obce
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Horná Lehota spoločnosti TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. Liptovský Mikuláš za
8000 €.

5.1.2 Výdavky v programovej štruktúre a v členení podľa ekonomickej
klasifikácie
Program 08C03, FK 01114- Kategória 610 a 620
Čerpanie mzdových prostriedkov a odvodov v rámci upraveného rozpočtu za všetkých
zamestnancov bolo na 100% plánovaných mzdových prostriedkov.
Program 08C03, FK 01114- Kategória 630
Kategória 630 v roku 2012 bola čerpaná na 99,99% upraveného rozpočtu. Napriek snahe
Obvodného úradu Brezno v priebehu roka o šetrenie a zabezpečenie len najnutnejších
výdavkov, čerpanie bolo mierne vyššie ako pôvodný rozpočet. Za jeden z hlavných dôvodov
vyššieho čerpania možno považovať menší objem finančných prostriedkov poskytnutých
v schválenom aj v upravenom rozpočte oproti roku 2011.
Čerpanie výdavkov po jednotlivých položkách bolo nasledovné:
Položka 631 Cestovné náhrady – čerpanie výdavkov na podpoložke
631001 - tuzemské cesty je v porovnaní s rokom 2011 o 409,33 € vyššie, čo predstavuje
nárast o 33,65 %. Výdavky súviseli s vykonanými pracovnými cestami na výkon činností
vysunutých pracovísk – matrík na úseku odbore všeobecnej vnútornej správy a poskytovaním
konzultačnej činnosti na úseku živnostenského 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 podpoložke:
632 001- energie je o 3 064,60 € nižšie ako bolo v roku 2011, čo je pokles o 13,26 %. Nižšie
čerpanie bolo spôsobené väčším šetrením energie počas roka a takisto z toho dôvodu, že
v roku 2011 sa platili aj neuhradené faktúry za november a december r. 2010.
632 002 - vodné, stočné - jej čerpanie je nižšie o 665,11 € predstavujúcich pokles o 31,85%
oproti roku 2011, ktorý bol spôsobený skutočnosťou, že z rozpočtu roku 2011 sa platili aj
neuhradené faktúry za rok 2010.
632 003 - poštovné a telekomunikačné služby – čerpanie za rok 2012 je vyššie o 1430,12 €
oproti minulému roku, čo predstavuje nárast o 11,73 %. Na tomto náraste sa podieľa hlavne
vyššia spisová agenda na odbore všeobecnej vnútornej správy.
Položka 633 Materiál – čerpanie položky bolo za rok 2012 o 2 042,31 € nižšie oproti roku
2011, čo predstavuje pokles o 37,35 %. Celý tento rozdiel bol spôsobený šetrením na položke
633006 – všeobecný materiál (nižšia spotreba kancelárskeho papiera, tonerov atď.)
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Položka 634 Dopravné – na uvedenej položke je za sledované obdobie čerpanie o 90,32 €
nižšie, čo predstavuje pokles o 2,18% oproti roku 2011. Vyššia spotreba PHM v roku 2012
o 996,51 € bola kompenzovaná nižším počtom opráv a menšou sumu vynaloženou na
poistenie dopravných prostriedkov.
Položka 635 Rutinná a štandardná údržba – čerpanie bolo v roku 2012 o 680,12 € vyššie
ako v roku 2011, čo predstavuje nárast o 27,99 % a bolo spôsobené hlavne údržbou
počítačového softvéru. V priebehu roka sa vykonávali iba najnutnejšie revízie a riešili sa len
havarijné stavy.
Položka 637 Služby – čerpanie výdavkov za rok 2012 o 174,96 € nižšie oproti roku 2011, čo
predstavuje minimálny pokles o 0,56% oproti roku 2011.
Program 08C03, FK 01114- Kategória 640
Položka 641 Transfery v rámci verejnej správy – čerpanie prostriedkov určených pre
podpoložku 641009 - záväzný ukazovateľ na prenesený výkon štátnej správy - na
matričnú činnosť a REGOB bol v roku 2012 v súlade s rozpočtom.
Čerpanie prostriedkov v podpoložke 641012 a 641013 – odstupné a odchodné súviselo
s prepúšťaním pracovníkov a odchodom 1 pracovníčky do starobného dôchodku. V porovnaní
s rokom 2011 boli tieto položky o 6 937,50 € vyššie, čo znamenalo 43,06 % nárast oproti roku
2011.
Podpoložka 642015 - nemocenské dávky jej čerpanie oproti minulému roku bolo dôvodu
menšej chorobnosti zamestnancov úradu nižšie o 711,86 €, čo predstavuje pokles o 31,71 %.
Program 08C03, FK 0360 Verejný poriadok
Čerpanie rozpočtu bolo na 100%. Prostriedky úrad použil hlavne na školenie starostov obcí,
ich krízových štábov a krízového štábu ObÚ Brezno.
Program 08C03, FK 0220 Civilná ochrana
Čerpanie rozpočtu bolo na 99,99 %, hlavne na refundáciu odmien pre skladníkov.
Program 06H03, FK 02103 Hospodárska mobilizácia
Čerpanie rozpočtu v 2.polroku 2011 bolo na 99,96% - na školenie a materiál.
Program 08CO505 FK 0160 Voľby do Národnej rady SR
Rozpočtované prostriedky v roku 2012 boli vyčerpané na 100% na oprávnené volebné
náklady z dôvodu volieb do Národnej rady SR.
.
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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 7 861,08 € a to v nasledovnom členení:
- prostriedky vo výške 300,00 € z náhrad poistného plnenia za škodovú udalosť na budove
obvodného úradu spôsobenú poveternostnými vplyvmi od Komunálnej poisťovni, a.s.,
- príspevok na stravovanie od zamestnancov a sociálneho fondu vo výške 7 561,08 €.
Tieto mimorozpočtové prostriedky boli v rámci bežných výdavkov čerpané v plnej výške.

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

6 Personálne otázky
6.1 Počty a štruktúra zamestnancov
Počet funkčných miest pre Obvodný úrad Brezno na rok 2012 bol stanovený
Ministerstvom vnútra SR v Tabuľke zloženia a počtov celkom 32 funkčných miest, z toho 28
miest pre štátnu službu a 4 miesta pre výkon práce vo verejnom záujme. Priemerný evidenčný
stav zamestnancov za rok 2012 bol 27,08 štátnych zamestnancov a štyria zamestnanci pri
výkone práce vo verejnom záujme.
V priebehu roka 2012 boli prijatí štyria štátni zamestnanci na vykonávanie štátnej
služby, z toho do stálej štátnej služby jeden štátny zamestnanec trvalým preložením z iného
služobného úradu, dvaja vedúci štátni zamestnanci tiež do stálej štátnej služby na základe
výsledkov výberových konaní a v júli 2012 nastúpila do štátnej služby vymenovaním
ministrom vnútra nová prednostka úradu.
Päť štátnych zamestnancov ukončilo štátnozamestnanecký pomer počas roku 2012.
Predchádzajúci prednosta odišiel k 09.07.2012 odvolaním z funkcie ministrom vnútra, dve
štátne zamestnankyne ukončili ŠZ pomer dohodou, jedna štátna zamestnankyňa odišla na
starobný dôchodok a jeden štátny zamestnanec odišiel na výsluhový dôchodok.
Jedna štátna zamestnankyňa nastúpila dňa 14.09.2012 na materskú dovolenku, do 31.12.2012
bolo toto funkčné vedúce miesto neobsadené.
Obvodný úrad Brezno počas roku 2012 zamestnával jedného zamestnanca na prácu
vykonávanú mimo pracovného pomeru t.j. Dohodou o pracovnej činnosti (§228a Zákonníka
práce). Vykonávanou činnosťou bolo sezónne zabezpečovanie prevádzky kotolne.
V roku 2012 na úrade vykonávali absolventskú prax dve absolventky školy vedené v
evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVAR Brezno. Absolventky získali praktické
skúsenosti pri pomocných administratívnych prácach, triedení a archivácii spisov, pri práci s
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korešpondenciou a pod. Absolventská prax bola financovaná z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu SR.
Jeden študent Hotelovej akadémie Brezno vykonával na našom úrade povinnú stredoškolskú
odbornú prax na základe Zmluvy o vykonaní odbornej praxe. Praktické vyučovanie formou
odbornej praxe absolvoval v rozsahu 10 pracovných dní, 6 hodín denne.
V roku 2012 bola venovaná náležitá pozornosť i sociálnemu programu, ktorý bol
realizovaný v súlade so zásadami čerpania sociálneho fondu, Kolektívnou zmluvou. V rámci
sociálnej starostlivosti boli zamestnancom poskytované príspevky na stravovanie, na
regeneráciu pracovnej sily. Príspevok na regeneráciu pracovnej sily bol poskytnutý formou
peňažného príspevku. V záujme zvyšovania efektívnosti práce a potrieb zamestnancov, na
úrade zamestnanci i naďalej využívajú pružný pracovný čas.
Významným benefitom je príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie, ktorý je
poskytovaný v súlade s kolektívnou zmluvou.
Organizačné zmeny počas r. 2012
V priebehu roku 2012 sa nerealizovali žiadne organizačné zmeny ani zmeny
systemizácie funkčných štátnozamestnaneckých a pracovných miest na výkon práce vo
verejnom záujme. V druhej polovici roka sa začala pripravovať reforma Ministerstva vnútra
SR ESO podľa zákona č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe,
ktorá mala za následok zmenu práv a povinností vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých
a pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov, ktorá nadobudla účinnosť od 01.01.2013.
Štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Brezno
a) Organizačná štruktúra k 31.12.2012 (bez prednostky)
Odbor
ekonomický
a organizačný

Funkcia:

Odbor
všeobecnej
vnútornej správy

Odbor
živnostenského
podnikania

Odbor
civilnej
ochrany
a krízového
riadenia

Osobný úrad

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

2

1

Hlavný radca –
vedúci odboru

1

0

0

1

1

1

Odb. referent
špecialista

0

1

–

–

–

–

Vodič, údržbár

0

1

–

–

–

–
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Spolu:

10

6

6

6

2

b) Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania k 31.12.2012 (bez prednostky)
Odbor
ekonomický
a organizačný

Odbor všeobecnej
vnútornej správy

Odbor
živnostenského
podnikania

Odbor civilnej
ochrany
a krízového
riadenia

Osobný úrad

ŠS

VZ

ŠS

ŠS

ŠS

ŠS

VŠ 2.st.

6

2

5

5

4

2

VŠ 1.st.

0

0

0

1

1

0

USŠ

0

2

1

0

1

0

c) Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia k 31.12.2012 (bez prednostky)
Odbor
ekonomický
a organizačný

Odbor všeobecnej
vnútornej správy

Odbor
živnostenskéh
o podnikania

Odbor civilnej
ochrany
a krízového
riadenia

Osobný úrad

ŠS

VZ

ŠS

ŠS

ŠS

ŠS

Muži

2

1

1

2

5

0

Ženy

4

3

5

4

1

2

d) Štruktúra zamestnancov podľa veku k 31.12.2012 (bez prednostky)
Odbor
ekonomický
a organizačný

Odbor všeobecnej
vnútornej správy

Odbor
živnostenskéh
o podnikania

Odbor civilnej
ochrany
a krízového
riadenia

Osobný úrad

ŠS

VZ

ŠS

ŠS

ŠS

ŠS

20-30

1

1

0

2

0

0

31-40

1

0

1

1

1

1

41-50

2

1

2

2

3

1

51-60

2

2

3

1

2

0
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e) Štruktúra zamestnancov podľa dochádzania do práce k 31.12.2011 (bez prednostky)
Odbor
ekonomický
a organizačný

Odbor všeobecnej
vnútornej správy

Odbor
živnostenskéh
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

4

1

5

1

6.2 Vzdelávanie zamestnancov
V roku 2012 bolo vzdelávanie zamestnancov zamerané najmä na profesijné vzdelávanie
súvisiace s prehlbovaním kvalifikácie v oblasti činností, ktoré štátny zamestnanec podľa
služobnej 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 služby podľa
vecnej príslušnosti.
Dvaja štátni zamestnanci absolvovali adaptačné vzdelávanie a všetci zamestnanci absolvovali
školenie na aplikáciu nového informačného systému IS Fabasoft.
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
Matričná agenda
Zákon o sťažnostiach
Zákon o priestupkoch
Školenie mzdových účtovníkov
Zákon o verejnom obstarávaní
Zákon o archívoch a registratúrach
Zákon o priestupkoch v praxi
Tvorba interných predpisov
Novelizácia Zákonníka práce
Zákon o ochrane osobných údajov

Zamestnanci Odboru civilnej ochrany a krízového riadenia sa zúčastňovali počas celého
roka pravidelných odborných seminárov a kurzov, ktoré zabezpečoval Vzdelávací a technický
ústav krízového manažmentu 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 používanie
programu EMCO.
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7 Ciele a prehľad ich plnenia
Základným cieľom Obvodného úradu Brezno v roku 2012 podobne ako v minulosti bol
prvostupňový výkon štátnej správy na úsekoch, ktoré uvádzame v tejto výročnej správe, pri
efektívnom a hospodárnom využívaní jednak rozpočtových prostriedkov, jednak majetku,
ktorý má v správe na výkon svojej činnosti a to pri zabezpečení maximálnej otvorenosti a
prístupnosti úradu pre širokú verejnosť a najmä zástupcov územnej samosprávy, ku ktorej má
obvodný úrad v rámci svojej činnosti na všetkých úsekoch činnosti veľmi blízko. Táto
očakáva od zamestnancov úradu kvalifikovanú výkonnú činnosť, promptnú a kvalitnú
poradenskú činnosť (najmä na úsekoch živnostenského podnikania, krízového riadenia,
organizácie volieb a referend), ale i ochranu svojich práv najmä na úseku priestupkového
konania.
Na odbore všeobecnej vnútornej správy bol rok 2012 z hľadiska cieľa – zabezpečiť
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky náročný. V rámci zákonných povinností
obvodný úrad zabezpečoval organizačne, metodicky a finančne realizáciu týchto volieb.
Všetky ciele stanovené v spracovaných harmonogramoch činnosti boli splnené bez výhrad a
pripomienok zo strany nadriadených orgánov i samotných vykonávateľov. Všetky finančné
nároky boli samosprávam vykryté v súlade s vydanými metodickými pokynmi.
V rámci krízového riadenia zdokonaľovať teoretické vedomosti a praktické skúsenosti
zamestnancov z odborov CO a KR, potrebné na riešenie následkov mimoriadnej udalosti.
Naďalej organizovať súťaž mladých záchranárov CO a prehlbovať jej medzinárodný rozmer
formou výmeny družstiev.
Dôsledne dbať na hospodárnosť čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
určených na financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu u orgánov miestnej štátnej
správy, skvalitňovať technické prostredie na prácu s jednotným informačným systémom
hospodárskej mobilizácie EPSIS (ďalej len „JISHM EPSIP) a zabezpečiť personálnu stabilitu
zamestnancov určených pre prácu s týmto informačným systémom.
Hlavným cieľom odboru ekonomického a organizačného je zabezpečiť plynulý
a nerušený chod celého úradu, nerušenú prevádzku počítačových sietí a jednotlivých
počítačov. Okrem bežných prevádzkových činností zabezpečiť obnovu vozového parku,
zrealizovať rozsiahlejšiu údržbu objektu administratívnej budovy úradu, aby nedochádzalo
k jej znehodnoteniu a tiež dôsledne dodržiavať úsporné opatrenia pri zachovaní efektívneho a
hospodárneho využívania rozpočtových prostriedkov.
Taktiež organizačne zabezpečiť zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR za predchádzajúci rok,
predložiť konsolidačný balík pre účely konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe
za rok 2012.
V rámci ekonomického hodnotenia obvodného úradu je možné konštatovať, že ObÚ Brezno
splnil úlohy rozpočtového hospodárenia za rok 2012. Dodržal všetky záväzné ukazovatele
štátneho rozpočtu, ktoré mu boli rozpisom rozpočtu schválené. Predložil v rámci lehôt
finančné zúčtovanie so ŠR za transfery poskytnuté prostredníctvom neho obciam v okrese a
zabezpečil vysporiadanie všetkých finančných vzťahov a všetkých nárokov v súlade s
platnými právnymi predpismi.
Cieľom OŽP je plynulé, presné a úplné plnenie úloh vyplývajúcich z náplne činnosti
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pre tento odbor. Je to predovšetkým úloha spojená s programovým vyhlásením vlády SR
o znižovaní náročnosti, byrokracie a prekážok pre podnikateľské subjekty. Spolupráca s
orgánmi štátnej a verejnej správy na úseku živnostenského podnikania, súdmi, prokuratúrou,
políciou. Vytvárať dobré podmienky pre začínajúcich živnostníkov, znižovať ich náklady
spojené so zakladaním živností, ich rozširovaním a prijímaním podkladov pre prvozápisy
právnických osôb. Konanie v medzinárodných otázkach vzhľadom na živnostenské
podnikanie, ktoré je viazané na ustanovenia živnostenského zákona ako aj iných platných
medzinárodných zmlúv. Ďalej v otázkach súvisiacich s ustanoveniami všeobecného predpisu
o službách na vnútornom trhu.
Úlohou naďalej zostáva zjednodušenie a zníženie administratívnej náročnosti pre
podnikateľov so zámerom sústrediť administratívne postupy do jedného centra, čím sa
podstatne skráti čas potrebný na vydanie príslušných dokumentov a zároveň sa znížia prvotné
náklady podnikateľov. Naďalej intenzívne prebiehalo poskytovanie elektronických služieb
JKM, ktoré významnou mierou prispievalo k uľahčeniu komunikácie podnikateľa so
živnostenským úradom, t. j. bez fyzickej prítomnosti, prostredníctvom zaručeného
elektronického podpisu.
Úlohy a ciele OŽP sú plnené priebežne a v maximálnej miere prispievajú k spokojnosti
klientov, nakoľko OŽP je klientsky orientovaná organizácia.
V súvislosti s prichádzajúcimi zmenami je potrebné naďalej klásť dôraz na odborný rast
zamestnancov úradu, aby výkon štátnej správy bol zabezpečovaný vysokokvalifikovanými
zamestnancami s patričným finančným ohodnotením.

8 Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku
Rok 2012 priniesol v plnení úloh štátnej správy a iných činností na jednotlivých
organizačných útvaroch, zabezpečovaní úloh v personálnej oblasti, ako aj plnení úloh
vyplývajúcich z požiadaviek Ministerstva vnútra SR mnohé zmeny vedúce k efektivite a
profesionalite. Činnosti boli vykonávané v súlade s platnými právnymi normami a na
požadovanej odbornej úrovni tak, aby klienti boli spokojní. Vo vzťahu k verejnosti úrad
realizoval úlohy JKM, kde súčasne v pokladni úradu si klienti mohli uhradiť správne poplatky
formou kúpy kolkových známok.
Počas celého roka bola napätá situácia vo finančnej oblasti, kde schválený rozpočet na
bežné a mzdové výdavky bol poddimenzovaný, nakoľko nepokrýval základné potreby
obvodného úradu. Nepriaznivý stav sa v priebehu a najmä ku koncu roka podarilo čiastočne
eliminovať rozpočtovými opatreniami Ministerstva vnútra SR.
V oblasti preneseného výkonu štátnej správy Obvodný úrad Brezno spolupracoval
s obecnými a mestskými úradmi vo svojich územných obvodoch na úseku registra
obyvateľstva a matričnej činnosti.
Úrad si súčasne dôsledne plnil aj úlohy preventívneho pôsobenia, kde ako kontrolný
orgán pri kontrolách uplatňoval nápravné opatrenia a uloženie pokút pri nedodržaní platných
zákonov.

Výročná správa 2012

Strana 43

V roku 2012 bol z úrovne Najvyššieho kontrolného úradu, expozitúra Banská Bystrica,
vykonaný audit obvodného úradu za roky 2010-2011. Na základe vypracovaného Protokolu
o kontrole... boli spracované opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Následne boli
zamestnanci úradu s týmito opatreniami oboznámení a nedostatky boli v určenej lehote
odstránené.
Uplynulý rok je potrebné hodnotiť aj z pohľadu predchádzajúceho zníženia počtu
zamestnancov. Aj napriek tomu, vďaka zvýšenému úsiliu a profesionalite zamestnancov,
všetky činnosti obvodného úradu boli plnené svedomito, zodpovedne a v požadovanom
rozsahu a kvalite.
Obvodný úrad Brezno má zriadenú vlastnú internetovú stránku (www.oubrezno.sk) s
informáciami o úrade, formulármi a inými dôležitými údajmi pre občanov a samosprávu. Na
internetovej stránke Ministerstva vnútra SR sú údaje neustále aktualizované.

9 Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
9.1 Prínos obvodného úradu pre ústredný orgán
Základným prínosom obvodného úradu pre ústredný orgán – Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky je prvostupňový výkon štátnej správy v jeho pôsobnosti, ktorý je
vykonávaný na miestnej úrovni, t.j. aby bol prístupný pre občanov, právnické a fyzické osoby,
ktoré v súlade s právnymi predpismi podliehajú tomuto výkonu.

9.2 Prínos obvodného úradu pre ostatné organizácie verejnej správy
Obvodný úrad spolupracoval najmä – s mestskými a obecnými úradmi regiónu Brezno.
Kladne treba hodnotiť aj spoluprácu so štátnou správou iných rezortov a to najmä s daňovým
úradom, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, okresnými riaditeľstvami Policajného zboru
SR, okresným súdom a prokuratúrou, obvodným úradom životného prostredia, HaZZ,
Sociálnou poisťovňou a ostatnými zdravotnými poisťovňami. Prínos a prepojenie všetkých
organizácií verejnej správy bude jednoduchší, ak dôjde k prepojeniu a sprístupneniu všetkých
evidencií, ktoré príslušné orgány napĺňajú a spravujú aj pre ostatné orgány, čím by došlo
k odbúraniu písomnej dokumentácie.

9.3 Prínos obvodného úradu pre širokú verejnosť
Prínos obvodného úradu pre širokú verejnosť úzko súvisí s výkonom štátnej správy podľa
zákona NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských a obvodných úradoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na jednotlivých úsekoch úradu, poskytovaní informácií v súlade so
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vybavovaní petícií v súlade so zákonom č.
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení v znení neskorších predpisov a vybavovaní sťažností v
súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
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O činnosti obvodného úradu je verejnosť informovaná hlavne prostredníctvom webovej
stránky, kde je okrem informácií o činnosti obvodného úradu a celkovej organizácii ako takej,
uverejnený aj zoznam verejne prístupných dokumentov úradu (žiadosti, prehlásenia a pod.).
Ďalším zdrojom informovanosti širokej verejnosti sú aj články, ktoré sú uverejňované v
týždenníku MY Horehronie.
Výročná správa Obvodného úradu Brezno za rok 2012 bola spracovaná na základe
Uznesenia vlády č. 1189/2001 zo dňa 19.12.2001 k správe o skúsenostiach s výročnými
správami a verejnými odpočtami rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v
pôsobnosti orgánov štátnej správy. Bola spracovaná v požadovanej štruktúre a rozsahu.
Hodnotí základné ciele a analyzuje ich plnenie vyplývajúce z hlavného predmetu činnosti a
kompetencií úradu.
Výročná správa po jej schválení plní aj preventívnu úlohu informovanosti v súlade so
zákonom NR SR č. 211/2000 Z z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý ukladá
organizácii povinnosť poskytovať širokej verejnosti informácie, ktoré sú výsledkom predmetu
činnosti organizácie.
Výročná správa Obvodného úradu Brezno a termín verejného odpočtu sa zverejňujú v
elektronickej forme na internetovej stránke MV SR na adrese: http://www.minv.sk/.
Výročná správa v písomnom vyhotovení je k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii prednostky
Obvodného úradu Brezno.

V Brezne dňa 29.04.2013
Ing. Alena Káanová, v. r.
prednostka
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