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1.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov:

Obvodný úrad Stará Ľubovňa

Rezort:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Sídlo:

Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO:

42077630

DIČ:

2022451057

Kontakt:

tel.: 052/4323931, 052/4322922,
fax: 052/4324801

www.:

www.obvodnyurad-sl.sk

Prednosta:

Ing. arch. Zita Pleštinská do 9.7.2012
Ing. Peter Sokol od 10.7.2012

Vedúci odborov Obvodného úradu Stará Ľubovňa:
Vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy:

Mgr. Mikuláš Mayer

Vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia:

JUDr. František Paralič

Vedúci odboru živnostenského podnikania:

Ing. Andrea Benková

Vedúci odboru ekonomického a organizačného:

Ing. Anna Schneiderová

Osobný úrad:

Mgr. Miroslav Zongora

Základné úlohy organizácie sú stanovené Organizačným poriadkom
obvodného úradu, schváleným dňa 1. 5. 2011 v znení neskorších zmien, ktorý určuje
vnútornú organizáciu obvodného úradu, zásady riadenia, zásady rozhodovania,
rozsah právomoci prednostu, vedúcich odborov a zástupcu prednostu.
Obvodný úrad Stará Ľubovňa uskutočňuje výkon štátnej správy a iné
administratívne činnosti a plní úlohy na jednotlivých úsekoch štátnej správy, a to na:
- úseku organizačnom
- úseku vzťahu k územnej samospráve
- úseku informatiky
- úseku správy registratúry
- úseku vnútornej prevádzky
- úseku priestupkovom
- úseku matrík
- úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných
zbierok a sčítania obyvateľov
- úseku volieb a referenda
- úseku živnostenskej registrácie
- úseku vedenia živnostenského registra
- úseku živnostenskej kontroly
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úseku civilnej ochrany
úseku krízového riadenia
úseku obrany štátu
úseku hospodárskej mobilizácie
úseku ochrany utajovaných skutočností
úseku rozpočtu a účtovníctva.

2. POSLANIE ORGANIZÁCIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD
2.1. Poslanie
Obvodný úrad je miestnym orgánom miestnej štátnej správy s kompetenciami
ustanovenými zákonom č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných
úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z. a v znení zákona č. 254/2007 Z. z.
v súlade so smernicou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OKMVS12010/026528 z 3. novembra 2010, ktorou určuje vnútorná organizácia obvodného
úradu v znení smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVSOKMVS1-2011/029134 z 9. novembra 2011.
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom
je v súlade
s platnými právnymi predpismi a všeobecne záväznými predpismi v oblasti podľa
jednotlivých úsekov.
Poslaním obvodného úradu na úseku vzťahu k územnej samospráve a sčasti
aj na úsekoch rozpočtu a účtovníctva je poskytovanie odbornej pomoci obciam
pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy, sledovanie ich plnenia,
koordinovanie ostatných odborov obvodného úradu pri sumarizácii podkladov
obcí i finančného zúčtovania poskytovaných finančných prostriedkov na
prenesený výkon štátnej správy a obciam poskytnutých transferov.
Na úseku informatiky sa na úrade zabezpečuje prevádzka informačného
systému verejnej správy v pôsobnosti ministerstva vnútra, prevádzka, správa
a údržba lokálnych počítačových sietí, ďalšie úlohy na úseku bezpečnosti
informačných systémov používaných ObÚ.
Na úseku správy registratúry v rámci ekonomického a organizačného odboru
sa zabezpečuje správa registratúry aj po bývalom Okresnom úrade v Starej
Ľubovni a jeho predchodcoch.
Na úseku ekonomickom a vnútornej prevádzky vykonáva materiálové
zabezpečenie ObÚ, verejné obstarávanie, zabezpečenie dopravného systému,
priestorové zabezpečenie, stravovanie a starostlivosť o BOZP a ďalšie činnosti
nevyhnutné pre chod úradu.
Na úseku priestupkov vykonáva štátnu správu podľa zákona o priestupkoch
t.j. objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené (prejednáva priestupky
a vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni, vedie evidenciu priestupkov
a zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi
oprávnenými objasňovať priestupky, poskytuje údaje z evidencie priestupkov
osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní,
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Policajnému zboru, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym
orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona).
Na úseku matrík vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a
ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, vedie zbierku listín a druhopisov
matrík, metodicky usmerňuje matričné úrady vo svojom obvode, osvedčuje listiny
a podpisy na listinách, overuje úradné výpisy z matrík, verejné listiny vydané
orgánmi samosprávy, ktoré obsahujú údaje o osobnom stave pre použitie
v cudzine.
Na úseku volieb a referenda vykonáva organizačno-technické zabezpečenie
volieb, referenda.
Na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných
zbierok a sčítania obyvateľov rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky
a vykonáva dohľad
nad použitím výnosov z nej, vykonáva dohľad nad
dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR. V súčinnosti so Štatistickým
úradom Slovenskej republiky a obcami v územnom obvode zabezpečuje prípravu,
priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov.
Odbor živnostenského podnikania – zabezpečuje úlohy na úsekoch
živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra a živnostenskej
kontroly. Plní úlohy jednotného kontaktného miesta (ďalej len JKM) pre
slovenské fyzické a právnické osoby uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie.
Poslanie odboru vyplýva zo zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov.
Na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia vykonáva:
- 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,
- analýzu územia obvodu z hľadiska možného vzniku mimoriadnych udalosti,
vytváranie jednotiek a zariadení civilnej ochrany, pripravenosť
osôb a
dokumentácie na riadenie záchranných prác pri vzniku mimoriadnej udalosti,
- riadenie a organizovanie prípravy na civilnú ochranu, preventívno
- výchovnú a propagačnú činnosť,
- zabezpečenie kolektívnej ochrany obyvateľstva obvodu a zamestnancov
obvodného úradu,
- zabezpečenie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení,
- riadenie informačného systému civilnej ochrany a plnenie úloh na území
obvodu,
- organizovanie a koordináciu plnenia úloh civilného núdzového plánovania na
obciach,
- organizovanie a koordináciu plnenia úloh
hospodárskej mobilizácie
u právnických osôb a obcí,
- riadenie a koordináciu hospodárenia s materiálom civilnej ochrany
právnických osôb a obcí,
- organizovanie a koordináciu zabezpečenia úloh obrany štátu vo vzťahu
k fyzickým osobám, právnickým osobám a obciam.
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Obvodný úrad nakladá s majetkom štátu, ktorý má v správe – zabezpečuje
najmä vysporiadanie vzťahov z bývalého trvalého užívania.
Vo svojej činnosti v rámci činnosti na úseku organizačnom okrem iného
operatívne rieši podnety podávané občanmi, poskytuje informácie v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, spracováva
správy o činnosti obvodného úradu.
Na úseku rozpočtu a účtovníctva je nositeľom úloh spočívajúcich
predovšetkým v zabezpečovaní plynulého financovania výdavkov obvodného
úradu, verejného obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s
platnými právnymi predpismi, vypracúva návrh rozpočtu obvodného úradu,
predkladá ministerstvu vnútra žiadosti o vykonanie rozpočtových opatrení,
vyhodnocuje plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu,
zabezpečuje styk so štátnou pokladnicou, vedie účtovníctvo obvodného úradu,
vykonáva finančnú kontrolu a zabezpečuje evidenciu pohľadávok štátu, preveruje
splnenie povinnosti vlastníkov motorových vozidiel na úseku povinného
zmluvného poistenia motorových vozidiel, rozhoduje ako správny orgán v prvom
stupni o ukladaní pokút, zabezpečuje ich vymáhanie, poskytuje dotácie mestám a
obciam okresu na prenesený výkon štátnej správy, poskytuje obciam finančné
prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb a referenda,
zabezpečuje ich zúčtovanie, vypracúva smernice týkajúce sa rozpočtu,
účtovníctva a vnútorného chodu.
2.2.Strednodobý výhľad organizácie
Strednodobý výhľad organizácie sa riadi všeobecnými predpismi, ktoré sú
schvaľované ústrednými orgánmi štátnej správy a sú v pôsobnosti obvodného
úradu.
Prioritou obvodného úradu bude plnenie zákonom zverených úloh s dôrazom
na odbornosť, včasnosť a kvalitu služieb. Obvodný úrad je rozpočtová
organizácia zriadená zákonom. Z toho vyplýva, že činnosť obvodného úradu je
legislatívne vymedzená a prípadné rozšírenie, alebo zúženie daných činností
musí byť upravené zákonnou formou.
Strednodobý výhľad obvodného úradu mimo jasne vyprofilovaných činností
závisí od financovania týchto činností v spojitosti na hospodársko-právnu formu.
S prijatím zákona č. 345/2012, ktorým sa mení zákon č. 515/2003 o krajských
a obvodných úradoch sa s účinnosťou od 1.1.2013 mení právne postavenie
obvodného úradu. Obvodný úrad bude preddavkovou organizáciou Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky. Nebude mať právnu subjektivitu.
Zákonom 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe sa
realizujú zámery Programového vyhlásenia vlády na roky 2012 – 2016 a ciele
Programu ESO /Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa/ a v tejto súvislosti
sa v štátnej správe navrhujú systémové zmeny. Tie sú potrebné aj vzhľadom na
súčasné verejné financie a nevyhnutnosť šetrenia - musia však ísť ruka v ruke s
efektívnosťou, modernizáciou a elektronizáciou úradov. Jedným z prvých krokov
na dosiahnutie týchto cieľov je vytvorenie novej štruktúry miestnych orgánov
štátnej správy, ktorej princípmi bude zjednodušenie kontaktu občana so štátnou
správou, transparentnosť, efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami
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a účinná kontrola. Tieto opatrenia sa budú realizovať v dvoch etapách: zrušením
vymedzených krajských štruktúr miestnych orgánov špecializovanej štátnej
správy a presun ich pôsobností do existujúcich obvodných úradov v sídlach krajov
od 1. januára 2013 /to upravuje vypracovaný návrh zákona/ a ďalej integráciou
všetkých pôsobností miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu s
odhadom od 1. januára 2014.
Obvodný úrad v rámci svojej činnosti v roku 2012 zabezpečoval stanovené
úlohy s počtom zamestnancov podľa systemizácie platnej od 01.02.2011. Snahou
každého zamestnanca bolo dosiahnuť spokojnosť občanov v rámci zákonných
možností.
Výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti na jednotlivých
úsekoch štátnej správy v jednotlivých odboroch ako aj plnenie úloh
v personálnych veciach je podrobne uvedený v Organizačnom poriadku
obvodného úradu a v prílohe č. 1 k Organizačnému poriadku obvodného úradu.
Obvodný úrad okrem úloh, ktoré sú dané platnými právnymi predpismi na
jednotlivých úsekoch štátnej správy prijal opatrenia, ktoré viedli k dodržaniu
výšky pridelených rozpočtových výdavkov.

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM
Organizácia nemá uzavretý kontrakt s ústredným orgánom podľa Návrhu
opatrení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a organizáciami
v ich pôsobnosti.

4. ČINNOSTI A NÁKLADY
Obvodný úrad uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne
činnosti podľa zákonov, ktoré sú platné pre jednotlivé úseky činnosti štátnej
správy. Zabezpečuje činnosť so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami
na územie obvodu, ktorým je okres Stará Ľubovňa.
Vzhľadom na množstvo, charakter a rôznorodosť úloh obvodný úrad
nerozpočtuje náklady podľa jednotlivých činností. Skutočné nepriame náklady za
rok 2012 sú uvedené
podľa jednotlivých odborov resp. úsekov činností
prepočítaním podľa počtu zamestnancov, ktorí vykonávajú danú činnosť.
Obvodný úrad vykonáva výkon štátnej správy a iné administratívnosprávne
činnosti prostredníctvom odborov:
1. Odboru všeobecnej vnútornej správy (počet zamestnancov 5)
2. Odboru živnostenského podnikania (počet zamestnancov 6)
3. Odboru civilnej ochrany a krízového riadenia (počet zamestnancov 5)
4. Odboru ekonomického a organizačného (počet zamestnancov 10)
5. Osobného úradu (počet zamestnancov 1).
4.1. Hlavné činnosti a náklady s nimi spojené, odbor všeobecnej vnútornej
správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy za svoje úseky činností vykonal za rok 2012
následné úkony:
a) úsek matrík
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- počet rozhodnutí o zmene priezviska – 11 s vybratými správnymi poplatkami za
tieto zmeny v hodnote 630 €, následne zaslanie týchto rozhodnutí s vyznačením
právoplatnosti na konkrétny matričný úrad a oznámenia o vykonaní rozhodnutí
o zmene priezviska na jednotlivé inštitúcie,
- legalizácia a super legalizácia matričných dokladov a potvrdení o trvalom
pobyte do zahraničia v počte 160 s vybratím správnych poplatkov v hodnote
1 187 €,
- počet vykonaných kontrol na jednotlivých matričných úradoch za rok 2011
s prerokovaním a vyhotovením zápisnice – 11,
- evidencia dodatočných záznamov, ktoré boli doručené z jednotlivých
matričných úradov a ich založenie do zbierok listín, resp. zápis do matričných
kníh,
- prevzatie za predchádzajúci rok z matričných úradov zbierky listín – hlásenia
o narodení, zápisnice o uzavretí manželstva, listy o prehliadke mŕtveho, ich
kontrola a zakladanie v matričnom archíve,
- počet vydaných súhlasov na matričné úrady na vykonanie dodatočného zápisu
rozhodnutia vydaného v cudzine – 1,
- iné matričné vecí: porady s matrikárkami okresu, usmernenia na matričné úrady
v územnom obvode, korešpondencia s Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom
zahraničných vecí SR, zastupiteľskými úradmi, jednotlivými matričnými úradmi,
vybavenie žiadosti o informácie týkajúce sa zistenia údajov z matričného archívu,
štatistika - spracovanie výkazov o činnosti matričných úradov za predchádzajúci
rok, vybavovanie klientov – ústne, telefonické a elektronické podávanie informácií;
b) úsek osvedčovania listín a podpisov na listinách
- osvedčovanie podpisov na rôznych listinách v počte 408, vybraté správne
poplatky v hodnote 241 €,
- osvedčovanie listín (fotokópií), v počte 66 listín (203 strán), ich zviazanie,
vybraté správne poplatky v hodnote 211,50 €.
Vybraté správne poplatky na úseku matrík a osvedčovania listín a podpisov na
listinách v roku 2012 činili spolu 2 269,50 €.
Náklady na úseku matrík a osvedčovania listín a podpisov na listinách v roku
2012 činili 17 623,62 €.
c) úsek volieb a referenda
Na úseku volieb a referenda boli zabezpečené v roku 2012 tieto úlohy pri príprave
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 10.3.2012:
- vypracovanie harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb na
podmienky obvodného úradu a obcí okresu,
- určenie zodpovedných zamestnancov obvodného úradu na prevzatie a ďalšiu
distribúciu volebných tlačív a na plnenie ďalších úloh spojených s prípravou
a zabezpečením volieb,
- uskutočnenie porady so starostami obcí k plneniu harmonogramu volieb,
- zaslanie podkladov obciam k hláseniu odboru všeobecnej vnútornej správy:
- hlásenie požiadaviek na volebné tlačivá a vybavenie volebných miestností,
- určenie volebných miestností,
- vytvorenie volebných okrskov a okrskových volebných komisií ,
- určenie zapisovateľov volebných komisií ,
8

- vytvorenie systému telekomunikačného spojenia medzi odborom všeobecnej
vnútornej správy a jednotlivými okrskovými komisiami.
Náklady spojené s prípravou a konaním
republiky v roku 2012 8 578,56 €.

volieb do Národnej rady Slovenskej

V roku 2012 sa uskutočnili aj nové voľby na starostu obce Lomnička, kde odbor
všeobecnej vnútornej správy zabezpečoval prípravu a vykonanie volieb a tiež bola
vykonaná tlač hlasovacích lístkov v počte 1 100 ks.
Náklady obvodného úradu spojené s týmito voľbami činili 989,32 €
d) úsek verejných zbierok
- v roku 2012 bolo vydané 1 povolenie verejnej zbierky na území okresu Stará
Ľubovňa s vybratím správneho poplatku 3 €, následne vykonanie kontroly
vyúčtovania tejto verejnej zbierky a vydanie potvrdenia o vyúčtovaní po
preukázaní čistého výnosu;
e) úsek štátnych symbolov
- boli vykonané náhodné kontroly používania štátnych symbolov na obecných
úradoch okresu a zaslané usmernenia obecným úradom pre použitie štátnych
symbolov v čase štátneho smútku a štátneho sviatku.
Náklady spojené s úsekom štátnych symbolov činili v roku 2012 3 792,23 €.
g) úsek priestupkov
- v roku 2012 odbor všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu Stará
Ľubovňa prejednal 477 priestupkov v nasledovnej skladbe:
2 priestupky podľa § 21 priestupkového zákona
1 priestupok podľa § 30 priestupkového zákona
10 priestupkov podľa § 47 priestupkového zákona
346 priestupkov podľa § 49 priestupkového zákona z toho:
podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a) – 57
118 priestupkov podľa § 50 priestupkového zákona.
V rozkaznom konaní odbor vybavil v roku 2012 – 321 priestupkov, odložených
vecí bolo 52 a postúpených inam 40.
Spolu prejednaním a v rozkaznom konaním vybavil odbor v roku 2012 – 811
priestupkov v skladbe:
9
priestupkov
podľa ust. § 21
5
priestupky
podľa ust. § 30
1
priestupok
podľa ust. § 46
83
priestupkov
podľa ust. § 47
1
priestupok
podľa ust. § 48
552
priestupkov
podľa ust. § 49
160
priestupkov
podľa ust. § 50
V roku 2012 bol najväčší nárast priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu
podľa ust. § 49 ods. 1 písm. d) priestupkového zákona. Problémy pri
prejednávaní priestupkov boli najmä pri začatí konania, kde sa často účastníci
konania zdržiavajú v zahraničí, alebo ich pobyt nie je známy.
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Do roku 2013 z došlých podaní v roku 2012 prešlo 265 priestupkov, pričom
v decembri roku 2012 došlo spolu 105 priestupkových vecí, ktoré do konca roka
2012 nemohli byť vybavené
Z počtu 439 prejednaných priestupkov v roku 2012 bolo 100 vybavených
uložením sankcie pokarhanie, 75 uložením sankcie pokuta, u 245 priestupkov
došlo k zastaveniu veci, u 20 priestupkov bolo zastavené konanie z dôvodu
uzavretia zmieru.
V rozkaznom konaní bolo uložených 273 pokút a 48 pokarhaní.
Výška uložených pokút v roku 2012 činí sumu 6420 €, z čoho bolo vykonaných
pokút v sume 1386,92 €. V roku 2012 bolo vykonaných pokút aj za
predchádzajúce obdobia v sume 249,4 €, čiže spolu bolo vykonaných pokút
v sume 1636,32 €.
V priestupkových konaniach v roku 2012 bolo uložených 3168 € v trovách
konania, pričom zaplatených trov konania z roku 2012 bolo v sume 2947,02 €.
Z minulého obdobia bolo vymožených na trovách konania 835,09 €, teda
v roku 2012 bolo na trovách konania zaplatené 3782,11 €.
V rozkazom konaní bolo v roku 2012 vybavených 334 priestupcov v
nasledovnej skladbe:
podľa ust. § 21 - 7 rozkazov
podľa ust. § 30 - 4 rozkazy
podľa ust. § 46 - 1 rozkaz
podľa ust. § 47 - 73 rozkazov
podľa ust. § 48 - 1 rozkaz
podľa ust. § 49 - 206 rozkazov
podľa ust. § 50 - 42 rozkazov.
V rozkaznom konaní bolo uložených 274 pokút v celkovej výške 5 037 €.
V roku 2012 bolo vybavených 57 priestupkov podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a)
priestupkového zákona, šlo o urážky na cti, u ktorých bol podaný návrh.
V prípadoch, kde absentoval návrh, bola vec klasifikovaná podľa ust. § 49 ods. 1
písm. d) priestupkového zákona a vec bola prejednaná z úradnej povinnosti.
MV
SR

Obv.Ú
počet doručených odvolaní

_

2

z nich vybavené na
Odvolacie konanie

2

počet zrušených, zmenených rozhodnutí
a rozhodnutí vrátených správnemu
orgánu

0

počet potvrdených rozhodnutí

_

1
1

Náklady na úseku priestupkov v roku 2012 činili 63 124,07 €.
4.2. Hlavné činnosti a s nimi spojené náklady - odbor živnostenského
podnikania
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Obdobie / rok

2012

Celkový počet podnikateľských subjektov
- z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)

7 270
6 300
970

Odbor živnostenského podnikania na obvodnom úrade plní úlohu
Jednotného kontaktného miesta (ďalej iba „JKM“) :
- to znamená, že na jednom mieste klient získa poradenstvo a informácie
o podmienkach prevádzkovania živností a služieb, o postupoch vybavovania rôznych
náležitosti, o kontaktoch na rôzne orgány, ktoré môžu poskytnúť praktickú radu,
nemusí navštevovať rôzne inštitúcie, resp. ich internetové stránky
- na jednom mieste si začínajúci podnikateľ splní takmer všetky administratívne
náležitosti spojené so vznikom živnostenského oprávnenia
- nový klient nemusí osobne navštevovať rôzne úrady za účelom registrácie, ale za
neho JKM zabezpečí:
- pred vydaním živnostenského oprávnenia výpis registra trestov z generálnej
prokuratúry, klient už nemusí osobne navštíviť prokuratúru, zaplatiť správny
poplatok
- registráciu na daňovom úrade, čoho výsledkom je vydanie osvedčenia
o registrácii a pridelení DIČ daňovým úradom
- prihlásenie podnikateľa do systému povinného zdravotného poistenia
- splnenie si povinnosti podnikateľa oznámiť zmeny platiteľa poistného pre účely
zdravotného poistenia pri ukončení a pri pozastavení živností
- na všetky úkony postačí vyplniť formulár a všetko ostatné bezplatne zabezpečí
pracovník JKM
- JKM prijíma údaje a doklady potrebné na začatie podnikania a zasiela ich
kompetentným úradom, čím podnikateľom odpadá povinnosť obehať všetky
inštitúcie.
Kontrolná činnosť v roku 2012 bola zameraná na kontrolu ustanovení
živnostenského zákona a osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské
podnikanie, na základe tematických kontrol uložených Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky, odborom živnostenského podnikania a na základe vlastných
podnetov.
Tematické kontroly uložené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky,
odborom živnostenského podnikania boli zamerané podľa prílohy č. 1 k zákonu č.
455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na:
Skupinu 103 – Výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov - 6.
Opravy pracovných strojov, 7. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
a 8. Opravy karosérií.
Produktmi činnosti odboru živnostenského podnikania sú úkony pri výkone štátnej
správy na úseku živnostenského podnikania:
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Údaje o činnosti odboru - úsek živnostenskej registrácie a vedenia
živnostenského registra
Počet subjektov, ktorí využili službu JKM v sledovanom
období
2 558
z toho: fyzické osoby (FO)
2 361
právnické osoby (PO)
197
Počet vzniknutých živnostenských oprávnení
2 946
Počet zaniknutých živnostenských oprávnení
4 212
Počet osvedčení o živnostenskom oprávnení
1 170
Počet oznámení o pozastavení
775
Počet zánikov živnostenského oprávnenia oznámením
1 046
Počet rozhodnutí o zrušení oprávnenia z úradnej moci
2
Počet rozhodnutí o nevzniknutí živnostenského oprávnenia
3
iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia
668
výpis zo živnostenského registra
751
Počet FO SR, ktorým vzniklo právo k podnikaniu
389
Počet FO zahraničných, ktorým vzniklo právo k podnikaniu
7
Počet PO SR, ktorým vzniklo právo k podnikaniu
84
Počet PO zahraničných, ktorým vzniklo právo k podnikaniu
0
Počet úkonov služby JKM pre Daňové riaditeľstvo
3 331
Počet úkonov služby JKM pre Zdravotné poisťovne
2 395
Počet úkonov služby JKM pre Obchodný register
11
Náklady spojené s agendou živnostenskej registrácie a vedenia živnostenského
registra boli vo výške cca 66 454,73 €.
Údaje o činnosti odboru - úsek živnostenskej kontroly
Počet všetkých kontrolných akcií v sledovanom období
- z toho v súčinnosti s iným kontrolným orgánom
Počet uložených pokút v blokovom konaní
Počet rozhodnutí o uložení pokuty
Výška uložených pokút v blokovom konaní (v €)
Výška uložených pokút rozhodnutím (v €)
Spolu - výška uložených pokút v €

422
12
95
35
3 741
3 690
7 431

Náklady spojené s agendou živnostenskej kontroly boli vo výške 46 949,66 €.
4.3.
Hlavné činnosti a s nimi spojené náklady odboru civilnej ochrany
a krízového riadenia
a) Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia zabezpečuje úlohy štátnej
správy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov v týchto hlavných
činnostiach:
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Krízové riadenie
- Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
- Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu v znení neskorších predpisov;
Civilná ochrana obyvateľstva
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 7/2010 Z. z o
ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, zákon č. 544/2002 Z. z.
o Horskej záchrannej službe, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom
záchrannom systéme v znení neskorších predpisov;
Hospodárska mobilizácia
- zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení
zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo
veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákon č. 82/1994 Z.
z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov;
Obrana Slovenskej republiky
- zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov;
Ochrana utajovaných skutočnosti
- zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočnosti v znení neskorších
predpisov.
b) Náklady, ktoré vznikli pri plnení jednotlivých úloh štátnej správy v rámci
hlavných činnosti odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
Krízového riadenie
Ťažiskovými úlohami v hlavnej činnosti krízové riadenie boli tieto úlohy :
- úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady obvodu a sekretariátu krízového štábu
obvodu,
- organizačné a technické zabezpečenie zasadnutí bezpečnostnej rady obvodu,
náklady: 61,07 €,
- spracovanie Dokumentácie plánu činnosti obvodného úradu po vypovedaní
vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu je
na obvodnom úrade,
- vypracovanie pracovných plánov pre všetky odbory obvodného úradu po
vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu,
- odborná príprava zamestnancov obvodného úradu, ktorá bola vykonaná 27. 9.
2012 s cieľom objasniť spracované plány činnosti ObÚ a zaradenie a činnosť
jednotlivých zamestnancov do skupín a komisii,
- príprava krízového štábu obvodu a štábny nácvik boli vykonané boli 12. až 14.
septembra 2012,
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- súčinnostné cvičenie záchranného systému obvodu Stará Ľubovňa a Asociácie
samaritánov Slovenskej republiky „FTX PIENINY“ konaného v dňoch 7. až 9. júna
2012,
- súčinnostné cvičenie územných obvodov Prešov, Kežmarok a Stará Ľubovňa
„PIENINY 2012“.
Náklady na prípravu a vykonanie cvičení: 1386,20 €.
Z plánovaných 4 kontrol a 8 metodických pomoci boli v roku 2012 vykonané 4
kontroly a 8 metodických pomoci.
Spolu s Územnou vojenskou správou v Prešove boli vykonané kontroly na úseku
obrany v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. na 2 obecných úradoch a to v obciach
Čirč a Forbasy.
Celkové náklady na plnenie úloh v hlavnej činnosti krízové riadenie predstavovali
výšku - 20 719,97 €
Civilná ochrana obyvateľstva
Ťažiskovými úlohami v hlavnej činnosti civilná ochrana obyvateľstva boli tieto úlohy:
- spracovanie a aktualizácia dokumentácie:
Analýza možného ohrozenia územia mimoriadnymi udalosťami,
Plán ochrany obyvateľstva obvodu
Dokumentácia jednotiek CO
Pán ukrytia obyvateľstva
Plán povodňových záchranných prác
Dokumentácia služobnej pohotovosti
Dokumentácia jednotiek civilnej ochrany a riadenia záchranných prác.
V priebehu roka 2012 bola vykonaná za príslušné štvrťroky aktualizácia
databáz geografického informačného systému CIPREGIS, podľa stanovených
termínov;
- k návrhom územno-plánovacej dokumentácii obcí, k projektovým dokumentáciám
pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného rozhodnutia, ku kolaudačnému
rozhodnutiu a k stavbám posudzovaným podľa zákona o vplyvoch na životné
prostredie bolo vydaných spolu 19 stanovísk;
- kontinuálne radiačné monitorovanie úrovne radiácie v roku 2012 je zabezpečené
systémom RADMON (sonda RPSG 05) cez PC stanicu 256 Stará Ľubovňa, ktorý je
ku dňu správy funkčný a je nainštalovaný a spustený od novembra 2007
nepretržite.
Periodické radiačné monitorovanie (rádiometrom DC-3E) bolo zabezpečené
a vykonávané na odbore COaKR zamestnancom zodpovedným za tieto merania.
So stavom k 31.12.2012 bolo v určených lokalitách okresu odobratých 10 vzoriek
zeminy na gamaspektrometrickú analýzu v Kontrolnom chemickom laboratóriu
Jasov. V referenčných bodoch merania bolo vykonaných 200 meraní (rádiometrom)
radiačného pozadia.
Vplyvom extrémnych mrazov v kombinácii s dlhodobým poklesom hladín
spodných vôd došlo v mesiaci február k haváriám na výtlačných vodovodných,
zamŕzaniu vodných zdrojov čo spôsobilo prerušenie dodávok pitnej a úžitkovej
vody. Primátor mesta Stará Ľubovňa a starostovia obcí Plavnica, Chmeľnica
a Lomnička vyhlásili na územiach obcí „ Mimoriadnu situáciu“.
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V období „ MS „ t.j. od 2.2.2012 do 9.3.2012 boli v jednotlivých obciach
vykonávané neodkladné záchranné práce a núdzové zásobovanie pitnou
a úžitkovou vodou.
Dňa 22.6.2012 zasiahla územia obcí Ruská Voľa a Orlov povodeň. V období
vyhláseného III. stupňa povodňovej aktivity boli vykonávané povodňové záchranné
práce.
Obvodný úrad organizoval a riadil záchranné práce pri uvedených mimoriadnych
udalostiach a následne verifikoval
výšku nákladov obcí po stránke
opodstatnenosti, primeranosti a správnosti. Vláda SR uhradila obciam všetky
požadované náklady na záchranné práce.
Prehľad o výdavkoch na záchranné práce v €

Obec

Stará Ľubovňa
Plavnica
Chmeľnica
Lomnička
Orlov
Ruská Voľa
Spolu za obvod

Bežné výdavky
spolu
600
5713,75
49298,32
276,48
255,36
6847,08
3056,36
65477,35

Kapitálové
výdavky
700

Výdavky spolu
600+700
5713,75
49298,32
276,48
255,36
6847,08
3056,36
65447,35

Zabezpečenie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v skladoch a garážach
CO Podsadok a v 71 skladoch CO v obciach, školských a predškolských
zariadeniach a v skladoch právnických osôb.
Dňa 4. októbra 2012 bola vykonaná súťaž mladých záchranárov v okrese Stará
Ľubovňa. Na tejto súťaži sa zúčastnilo 6 družstiev základných škôl v okrese. Súťaž
sa uskutočnila v priestoroch Ľubovnianskeho skanzenu (Ľubovniansky Hrad) Stará
Ľubovňa. Víťazom XVIII. Ročníka okresného kola SMZ CO sa stalo družstvo ZŠ Malý
Lipník.
Celkové náklady na plnenie úloh v hlavnej činnosti civilná ochrana obyvateľstva
predstavovali výšku 37 577,05 €.
Hospodárska mobilizácia
Ťažiskovými úlohami v hlavnej činnosti hospodárska mobilizácia boli tieto úlohy :
V roku 2012 boli naplňované databázy jednotného informačného systému
hospodárskej mobilizácie v programe EPSIS a to podľa pokynov ministerstva vnútra.
Spracovanie a upresnenie dokumentácie na úseku hospodárskej mobilizácie
v roku 2012 a to :
Krízový plán hospodárskej mobilizácie
Plán opatrení na zavedenie predaja životne dôležitých výrobkov alebo tovarov,
Evidencia ľudských zdrojov na potrebu plnenia pracovných úloh v územnom obvode
Evidencia vecných prostriedkov využiteľných pri mimoriadnych udalostiach
Evidenciu právnických a fyzických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
v územnom obvode.
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Celkové náklady na plnenie úloh v hlavnej činnosti hospodárska mobilizácia
predstavovali výšku 20 821,91 €.
Obrana Slovenskej republiky
Ťažiskovými úlohami v hlavnej činnosti obrana Slovenskej republiky boli tieto úlohy :
- obvodný úrad, v mesiaci január vydal pre mestá a obce územného obvodu a pre
právnické a fyzické osoby „Zameranie činnosti“, podľa ktorých miestne samosprávne
orgány, právnické a fyzické osoby plnili úlohy aj v oblasti obrany štátu;
- spracovanie evidencie nehnuteľnosti potrebných na obranu štátu a zabezpečenia
ubytovania pre príslušníkov ozbrojených síl, ozbrojených zborov a Hasičských
a záchranných zborov;
- spracovanie rozhodnutí na uloženie pracovnej povinnosti fyzickým osobám, na
doplnenie vecnými
prostriedkami a pri požiadavkách vojenských útvarov na
zabezpečenie ubytovania;
- vypracovanie rozhodnutí pre uloženie pracovnej povinnosti, o povinnosti poskytnúť
vecný prostriedok a rozhodnutia o povinnosti poskytnúť ubytovanie podľa
požiadaviek vojenských útvarov;
- poskytnutie metodickej pomoci obciam a mestám v územnom obvode Stará
Ľubovňa v otázkach obrany štátu.
Celkové náklady na plnenie úloh v hlavnej činnosti obrana Slovenskej republiky
predstavovali výšku 7 617,04 €.
Ochrana utajovaných skutočnosti
Ťažiskovými úlohami v hlavnej činnosti ochrana utajovaných skutočnosti boli tieto
úlohy :
- evidencia utajovaných skutočnosti;
- zabezpečenie režimových opatrení a objektovej a personálnej bezpečnosti na
chránenom pracovisku;
- dopracovanie a aktualizácia bezpečnostného projektu chráneného pracoviska.
Celkové náklady na plnenie úloh v hlavnej činnosti ochrana utajovaných skutočnosti
predstavovali výšku 8 074,60 €.
4.4. Hlavné činnosti
a organizačný

a náklady s

nimi

spojené

-

odbor

ekonomický

Tento odbor utvára finančné, materiálne a organizačné podmienky pre činnosť
úradu a jeho prednostu. Svoju činnosť vykonáva na rôznych úsekoch činnosti.
Na úseku registratúry bola vykonávaná činnosť pre celý úradu a bolo
vykonané evidovanie záznamov prostredníctvom automatizovaného systému
a programového vybavenia WINasu, ktorého odborným garantom je organizačný
odbor.
V roku 2012 bolo na úrade zaevidovaných celkom 18 717 záznamov, 7 332
spisov z toho 218 nevybavených, ktoré boli presunuté do roku 2013.
Podľa jednotlivých organizačných útvarov bola evidencia záznamov nasledovná:
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Odbor
Odbor organizačný, ekonomický,
sekretariát prednostu, osobný úrad
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Odbor živnostenského podnikania
Odbor civilnej ochrany a krízového
riadenia
Spolu

Počet
záznamov
za rok 2012

Počet
spisov
za rok 2012

Počet spisov
prenesených
do roku 2013

2 114

511

43

5 038
11 095
470

1 592
5 077
152

118
20
37

18 717

7 332

218

V priebehu roka 2012 bolo uskutočnené a zároveň ukončené jedno vyraďovacie
konanie: registratúrne záznamy pochádzajúce z Okresného úradu v Starej Ľubovni
a Obvodného úradu Stará Ľubovňa:
Celkom bolo vyradených 81,84 bm registratúrnych záznamov, z toho:
- 50 škatúľ archívnych dokumentov (t.j. 6 bm) so znakom hodnoty „A“ bolo na
základe preberacieho protokolu č. A/V-4/2012/00061-2 zo dňa 20.04.2012
odovzdaných Štátnemu archívu Levoča, pobočka Stará Ľubovňa;
- 22 škatúľ archívnych dokumentov (2,64 bm) bolo skartovaných;
- 610 škatúľ (73,2 bm) archívnych dokumentov, ktorých obsahom boli spisy
pochádzajúce z Okresného úradu – odboru životného prostredia (jednalo sa
o stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, územné rozhodnutia, zmeny stavieb
a rozhodnutia o odstránení stavieb) bolo odovzdaných obciam v okrese.
Využívanie registratúry úradu sa zabezpečuje v súlade s registratúrnym
poriadkom. V priebehu roka 2012 bolo podaných a vybavených celkom:
30 výpožičiek,
10 osvedčených kópií registratúrnych záznamov,
8 vydaných potvrdení o dobe zamestnania pre dôchodkové účely, potvrdenia
o odpracovaných dobách, potvrdenia o starostlivosti o blízku osobu a pod. (pre
účely soc. poisťovne- oslobodené od poplatku).
Poplatky za poskytnutie týchto služieb predstavovali celkovú sumu 15 eur.
Náklady, ktoré boli vynaložené na danú činnosť (zahŕňajú priame náklady
i režijné výdavky) predstavujú výšku 14 846,63 € ročne.
V súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám bolo požiadaných
v 7 prípadoch o sprístupnenie
informácií. V štyroch prípadoch bolo vydané
rozhodnutie o zamietnutí poskytnutia informácie z dôvodov, že úrad danými
informáciami nedisponuje resp. z dôvodu neposkytovania osobných údajov
zamestnancov.
Odbor viedol centrálnu evidenciu sťažností. V roku 2012 boli podané
2
podania. Jedna sťažnosť bolo postúpená na vybavenie inému orgánu verejnej správy
na vybavenie. Jedna sťažnosť bolo prešetrená a vyhodnotená ako neopodstatnená.
V rámci vnútornej kontroly bolo vykonaných 16 kontrol.
V roku 2012 boli pripravených a vydaných 25 vnútorných predpisov formou
smerníc, príkazov a dodatkov.
Náklady na dané činnosti prestavovali čiastku 5 358,22 €.
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V rámci činnosti odboru na úseku vnútornej prevádzky boli pripravené podklady
pre kolektívne vyjednávanie, zabezpečovaná bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
a požiarna ochrana. Odbor zabezpečoval evidenciu, inventarizáciu a údržbu majetku
v správe úradu (budova, technické zariadenia budovy), prevádzku a zabezpečenie
auto prevádzky, plnil úlohu podateľne obvodného úradu V rámci ďalšej činnosti bolo
zabezpečené verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb – boli vykonané 3
prieskumy trhu postupom zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, služieb
a prác a súčasne zabezpečená ich dodávka, prevzatie.
Náklady na úseku vnútornej prevádzky boli náklady vo výške 57 553,87 €.
Na úseku informatiky boli plnené v roku 2012 úlohy, ktoré vyplývajú
z organizačného poriadku a úlohy, ktoré vyplynuli z potrieb zamestnancov resp.
z požiadaviek špecializovaných útvarov ministerstva vnútra a to: zabezpečenie
prevádzky výpočtovej techniky a počítačovej siete úradu i technickej prevádzky web
stránky úradu. Boli vykonávané aktualizácie programového vybavenia úradu, oprava
a údržba počítačov, denné, týždenné, mesačné a ročné zálohovanie databáz a pod.
Náklady na úseku informatiky predstavovali v roku 2012 čiastku 13 456,69 €.
V rámci odboru na úseku rozpočtu a účtovníctva sa zabezpečovali všetky
ekonomické činnosti úradu, rozpočtovanie príjmov a výdavkov úradu, účtovníctvo,
činnosť pokladne, styk s bankou, predaj kolkových známok, fakturáciu nákladov
spojených s výpožičkou priestorov, inventarizácia majetku v správe úradu, rozborová
činnosť a kontrola hospodárenia úradu.
Náklady na úseku rozpočtu a účtovníctva boli vo výške 32 184,51 €.
Na odbore ekonomickom výkon štátnej správy je zabezpečovaný 0,6 úväzkom,
kde štátny zamestnanec ukladá pokuty podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenou prevádzkou motorového
vozidlá a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V roku 2012 prejednával obvodný úrad oznámenia Slovenskej kancelárie
poisťovateľov zo zoznamu doručeného dňa 10. 06.2011 (1 996 podaní) a zo
zoznamu doručeného dňa 19.04.2012 (1 805 podaní).
Pri zisťovaní, či motorové
vozidlo uvedené v oznámení Slovenskej kancelárie poisťovateľov je skutočne
nepoistené, využíva obvodný úrad webovú stránku www.skp.sk, pri overovaní
spolupracuje s Okresným dopravným inšpektorátom Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Starej Ľubovni a s poisťovňami. V rámci šetrenia bolo
preverených 523 oznámení. Na základe výsledkov šetrenia bolo vydaných 65
rozhodnutí o uložení pokuty za neuzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti
v celkovej výške 6 563,60 eur. Z toho bolo uhradených 48 pokút uložených
v rozhodnutiach vo výške 3 210,60 eur a neuhradených 17 pokút (3 191 eur)..
Neuhradené pokuty sú vymáhané v exekučnom konaní alebo sa dlžníci zaviazali
splácať ich na základe uzatvorenej dohody o splátkach. Vydaných bolo 6 rozhodnutí
o zastavení konania.
Náklady v roku 2012 boli vo výške 11 594,61 €.
Na úseku správy majetku štátu bolo vydané 1 rozhodnutie o prebytočnosti
majetku a 2 rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti majetku štátu.
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Obvodný úrad uzatvoril 5 dohôd o zaplatení nájomného za užívanie
nehnuteľného majetku a uzatvoril 1 nájomnú zmluvu na obdobie 5 rokov.
Ministerstvo financií v roku 2012 schválilo štyri kúpne zmluvy uzatvorené
obvodným úradom a to:
- kúpna zmluva – KZ č. 2012/00234, k. ú. Stará Ľubovňa, kupujúci LIMO ŠPES,
spoločnosť s ručením obmedzeným,
- kúpna zmluva – KZ č. 2011/000780 , k. ú. Podolínec, kupujúci COOP
JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo,
- kúpna zmluva – KZ č. 2012/00815, k. ú. Stará Ľubovňa, kupujúci MUDr.
Zlatica Klinovská a Daniel Klinovský,
- kúpna zmluva – KZ č. 2012/00484, k. ú. Jarabina, kupujúci Michal Čabra
a manželka Lucia Čabrová.
Obvodný úrad uzatvoril dve zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku, a to so
Štatistickým úradom Slovenskej republiky a so Slovenským pozemkovým fondom,
ktoré boli schválené Ministerstvom vnútra SR.
Bol vypracovaný Protokol o odovzdaní pozemkov z majetku Slovenskej republiky
do vlastníctva obce podľa § 2d ods. 1 a §14d ods. 1 zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov – preberajúci Obec Plavnica.
Náklady za úsek správy majetku v roku 2012 boli vo výške 7 729,74 €.
Pre obce bola na jednotlivých úsekoch štátnej správy poskytovaná odborná
pomoc formou pracovných stretnutí, ktoré inicioval obvodný úrad.
Na požiadanie starostov obcí boli im poskytnuté všeobecne záväzné právne
predpisy a odborná pomoc pri riešení preneseného výkonu štátnej správy na obce.
Inou formou odbornej pomoci obciam bola metodická pomoc poskytovaná
priamo pri výkone kontroly uskutočňovanej príslušnými odbormi obvodného úradu
na obciach, metodická pomoc formou telefonických konzultácií, resp. osobných
stretnutí so starostami obci.
Obvodný úrad počas roka 2012 poskytol obciam formou transferov finančné
prostriedky v objeme 208 481,41 €.
4.5. Hlavné činnosti a s nimi spojené náklady – osobný úrad
Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú obvodnému úradu
o štátnozamestnaneckých
vzťahov
štátnych
zamestnancov
a zabezpečuje
uplatňovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obvodného úradu pri výkone
prác vo verejnom záujme.
Náklady na činnosť osobného úradu v roku 2012 boli 17 223,76 €.

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Obvodný úrad Stará Ľubovňa obdŕžal od kapitoly Ministerstva vnútra SR
začiatkom roka 2012 schválený rozpočet:
Príjmy vo výške:
Výdavky vo výške

46 275,00 €
493 242,00 €
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v tom: kapitálové výdavky

0

V priebehu roka bol rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami MV SR,
ktorého konečný stav k 31.12.2012 činil:
Príjmy vo výške:
Výdavky vo výške
v tom: kapitálové výdavky

72 528,00 €
687 012,93 €
0

5.1. Príjmy

Finančná položka
Celkom
212002 Z prenajatých pozemkov
221002 Tržby z pred.kolkov
222003 Za porušenie predpisov
223004 Za prebyt.hnut.maj.
233001 Z predaja pozemkov
292012 Z dobropisov
292021 Z kurzových rozdielov
292027 Iné

Schválený
rozpočet
46275,00
1000,00
15000,00
17275,00
0,00
12000,00
0,00
0,00
1000,00

Úpravy
rozpočtu
+26253,00
+4537,35
+15823,45
-5210,00
0,00
+6630,00
+4472,20
0,00
0

Príjmy za hodnotené obdobie boli naplnené vo výške
z celkového upraveného rozpočtu v % to predstavuje
z celkového schváleného rozpočtu v % to predstavuje

Upravený
rozpočet
72528,00
5537,35
30823,45
12065,00
0,00
18630,00
4472,20
0,00
1000,00

Tvorba
príjmov
74759,08
5537,35
31803,50
12754,90
0,00
18630,00
4472,20
0,05
1561,08

%
plnenia
103,08
100,00
103,18
105,72
0,00
100,00
100,00
0,00
156,12

74 759,08 €,
103,08 %,
161,55 %.

Plnenie schválených príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:
- z titulu prenájmu pozemkov príjem bol vo výške 5537,35 €, upravený rozpočet
5537,35 € - plnenie na 100,00%,
- tržby z predaja kolkových známok za rok 2012 činili 31803,50 €, t.j. 103,18 %
upraveného rozpočtu,
- výška príjmov, ktoré tvorili najmä pokuty uložené živnostenským odborom
a odborom ekonomickým a organizačným za porušenie predpisov, bola vo výške
12754,90 €, rozpočet 12065,00 €, plnenie 105,72%,
- z predaja pozemkov bol príjem za pozemky, ktoré boli rozhodnutím prednostu
vyhlásené za prebytočné a v roku 2012 sme dosiahli príjem vo výške
18 630 € - za odpredaj pozemkov v k. ú. Stará Ľubovňa 8 824 €, k. ú.
Podolínec 9 600 €, k. ú. Jarabina 206 €, čo predstavuje 100,00 %
upraveného rozpočtu príjmov za predaj pozemkov,
- iné nedaňové príjmy tvorili najmä príjmy z dobropisov vo výške 4 472,20 €,
ktoré neboli rozpočtované. Trovy konania, ktoré boli v tejto položke
rozpočtované, dosiahli výšku 1 561,08 €, rozpočet bol vo výške 1 000,00 €, t.
j. 156,12 %.
Celkovo môžeme konštatovať, že upravený rozpočet
a prekročený o 2 501,08 €.

príjmov bol splnený
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Porovnanie plnenia príjmov tento rok s rokom predchádzajúcim je irelevantné,
nakoľko v minulom roku sa odpredávali pozemky v menšej výmere, bol nižší výber
pokút a nižší príjem za predané kolkové známky.
5.2. Bežné výdavky
Bežné výdavky rok 2012 boli rozpísané v dvoch programoch a to program
08C03 vo výške schváleného rozpočtu 492 689 € a program 06H03 vo výške
schváleného rozpočtu a upraveného rozpočtu vo výške 553 €. V priebehu roka boli
upravované výdavky – program 08C03 na výšku 617 421,83 € upraveného rozpočtu
v tom transfery pre obce na úhradu nákladov na záchranné práce vo výške
65 447,35 €.
V súvislosti s konaním nových volieb – program 08C0502 - nové voľby do
orgánov samosprávy bol rozpočet upravený vo výške 841,89 € a v rámci programu
08C0505 voľby do NR SR v sume 68 048,78 €.
Zdrojom sú rozpočtové prostriedky kapitoly - kód zdroja 111.
Podľa funkčnej klasifikácie ich rozdeľujeme na :
02103 – hospodárska mobilizácia
01114 – krajské úrady a okresné úrady
0220 - civilná ochrana
0180 - transfery všeobecnej povahy
0160 - výdavky na voľby
0412 - všeobecná pracovná oblasť
0810 - rekreačné a športové služby.
Čerpanie výdavkov je uvedené v tabuľkovej forme so stručným komentárom (v eur):

Program 06H03
funkčná oblasť 02103 – hospodárska mobilizácia:

Názov
Tovary a
služby
Bežné výdavky
spolu

SchváleEkonomická
ný
Úpravy Upravený
klasifikácia rozpočet rozpočtu rozpočet Čerpanie % plnenia
630

553,00

553,00

553,00

100,00%

600

553,00

553,00

553,00

100,00%

Čerpanie rozpočtu, ktoré sa riadi metodickými pokynmi MV SR bolo v roku
2012 následné :
- náklady na zakúpený skener a tlačiareň – 491,93 €
- náklady na školenia – 61,07 €.
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Program 08C03
funkčná oblasť 01114 Krajské a obvodné úrady
Názov
Mzdy
Odvody

Ekonomická
klasifikácia
610
620

Schválený rozp.

Úpravy Upravený
rozpočtu rozpočet

231 549,00 +29433,25
80 926,00 +15414,19

Čerpanie

% plnenia

260982,25
96340,19

260982,25
96340,19

100,00
100,00

Tovary a služby
Bežné transfery

630
640

87 542,00
86 137,00

95379,92
92895,23

95379,92
92895,23

100,00
100,00

Bežné výdavky
spolu

600

486154,00 +59443,59 545 597,59

545 597,59

100,00

+7837,92
+6758,23

v tom:
mzdy – boli čerpané vo výške upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet bol
v priebehu roka upravený o 29 433,25 €, z dôvodu jeho nedostatočného vykrytia.
Priemerná mesačná mzda v roku 2012 bola vo výške 776,73 eur.
Poistné do jednotlivých poisťovní bolo za hodnotené obdobie odvádzané na
základe platného zákona o sociálnom a zdravotnom poistení, ktorého čiastka
predstavovala 96 340,19 €. Obvodný úrad v roku 2012 vyplatil príspevok do
doplnkových dôchodkových poisťovní na základe uzatvorenej kolektívnej zmluvy vo
výške 2% z objemu hrubých miezd, ktorý činil 4 256 €.
Tovary a služby boli realizované v súlade s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi
a vzniknutými skutočnými výdavkami v sledovanom období a ich čerpanie bolo na
položky:
Cestovné náhrady (631) - výdavky súvisiace s tuzemskými služobnými
a pracovnými cestami zamestnancov boli vyplácané v zmysle zákona č. 283/2002 Z.
z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov t.j. cestovné, stravné,
ubytovanie boli realizované za účelom zvyšovania odbornej kvalifikácie v celkovej
čiastke1 544,95 €.
Aj napriek skutočnosti, že zahraničné pracovné cesty sme nerozpočtovali,
prednostka obvodného úradu vykonala dve služobné zahraničné cesty so súhlasom
generálneho riaditeľa SVS. Rozpočet bol preto upravený do výšky potreby vykrytia
nákladov na tieto cesty (76,96 €).
Energie, voda a komunikácie (632) – zoskupenie výdavkov zahŕňa náklady na
elektrickú energiu, teplo, vodné a stočné, telefón a mobily, poštovné spolu vo výške
41 255,21 eur.
Materiál (633) – nákup materiálu sa realizuje priebežne podľa potrieb. Pri
zabezpečovaní nákupu kancelárskeho papiera a kancelárskeho materiálu je
využívané centrálne obstarávanie. Čerpanie zoskupenia (633) je nasledovné:
 Výpočtová technika
- v súvislosti s výpočtovou technikou bolo zrealizované doplnenie náhradných
dielov vo výške
221,54 €
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 Všeobecný materiál
kancelársky a xerografický papier, kancelárske potreby, tlačivá, tonery,
monočlánky, čistiace a hygienické potreby, štátne symboly, lieky do lekárničky,
údržbársky materiál
4 372,84 €
 Ochranné pracovné pomôcky
7,77 €
 Knihy, časopisy, noviny
- zakúpenie odborných časopisov
163,89 €
 Reprezentačné výdavky na pohostenie a občerstvenie
269,00 €.
Dopravné (634) – zoskupenie tejto položky obsahuje výdavky vynaložené na
spotrebované pohonné hmoty pri pracovných cestách služobnými motorovými
vozidlami, nákup olejov, mazív, špeciálnych kvapalín a pod. vo výške 5 271,01 eur.
Obvodný úrad v priebehu roka vykonal najnutnejšie opravy na služobných
motorových vozidlách (v objeme 1 274,37 eur), nákup diaľničných známok (150 eur).
Rutinná a štandardná údržba (635) – Zoskupenie výdavkov spojené s údržbou
a opravami bolo za hodnotené obdobie čerpané vo výške 540 eur. Finančné
prostriedky boli použité na opravu výpočtovej techniky (170,40 eur), opravu
rozmnožovacích strojov (171,60 eur) a drobné opravy budovy (198 eur).
Nájomné za prenájom (636) – zoskupenie (636) tvorí zanedbateľnú časť
rozpočtu. Zahŕňa náklady na nájom kobercov vo vstupnej chodbe budovy. Toto
zoskupenie je vo výške 133,19 €.
Služby (637) – toto zoskupenie tvoria náklady na školenia, na propagáciu, na
vývoz odpadu, upratovanie, tlačiarenské služby, na výkon požiarneho technika,
poplatky, poistné, prídel do sociálneho fondu, dane, platby za výkon exekúcií,
stravovanie, poistné budov, prídelu do sociálneho fondu, dani z nehnuteľnosti
v členení:
 Školenia, kurzy a semináre
46,00 €
 Všeobecné služby
- prevádzkové výdavky hlavne na upratovanie, odvoz odpadu, nákup tlačív,
zhotovenie pečiatok
10 470,32 €
 Špeciálne služby – výkon požiarneho a bezpečnostného technika
2 331,47 €
 Cestovné náhrady (svedok)
1,92 €
 Štúdie, expertízy. posudky
85,00 €
 Poplatky banke a poplatky ÚPSVaR za nezamestnávanie zamestnancov so
zníženou pracovnou schopnosťou
1 320,79 €
 Stravovanie zamestnancov – príspevok vo výške zákonného podielu
15 541,81 €
 Prídel do sociálneho fondu tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde
a kolektívnej zmluvy vo výške 1,5% z objemu hrubých funkčných platov
čiastku
3 836,62 €
 Vrátky príjmov z minulých rokov
16,00 €
 Kolkové známky
102,00 €
 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru
150,00 €
 Penále (za nevyplatenie ušlej mzdy – súdny spor) 3 018,36 €
 Daň z nehnuteľnosti
2 218,29 €.
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Výdavky boli vynakladané s dôrazom na nariadené maximálne šetrenie a zavedené
opatrenia v roku 2011 na zabezpečenia hospodárnosti a efektívnosti vynakladaných
finančných prostriedkov.
V zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vyplatené odchodné
(podpoložka 642013) zamestnancom vo výške 2 578,50 €, odstupné (podpoložka
642012) 7 158,50 € a na nemocenské dávky zamestnancov (podpoložka 642015)
čiastka 123,36 €.
Obciam na prenesený výkon štátnej správy bolo poukázaných na výkon matričnej
činnosti 65 764,32 €, na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra evidencie
obyvateľov a hlásenia pobytu vo výške 17 270,55 €.

Funkčná oblasť 0180 - transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi
úrovňami (obciam záchranné práce)
Názov

Ekonomická Schválený
rozp.
klasifikácia

Úpravy
rozpočtu

Upravený
rozpočet

Čerpanie

% plnenia

Bežné
transfery –
záchranné
práce

640

0,00

65 447,35

65 447,35

65 447,35

100,00

Bežné
výdavky spolu

600

0,00

65 447,35

65 447,35

65 447,35

100,00

V rámci transferov boli poskytnuté finančné prostriedky obciam na vykonanie
neodkladných záchranných prác počas mimoriadnej situácie a povodňových
záchranných prác – v období II. a III. stupňa povodňovej aktivity.

Funkčná oblasť 0220 - civilná ochrana

Názov

Ekonomická
klasifikácia

Schválený
rozp.

Úpravy
rozpočtu

Upravený
rozpočet

Čerpanie

% plnenia

Tovary a
služby

630

5 535,00

0,00

5 535,00

5 535,00

100,00

Bežné
výdavky spolu

600

5 535,00

0,00

5 535,00

5 535,00

100,00

Financovanie je zabezpečené prostredníctvom Sekcie krízového manažmentu
a civilnej ochrany MV SR a je financované v rámci programu 08C03.
Rozpis rozpočtu na rok 2012 vo výške 5 535€.
Čerpanie prostriedkov v tejto funkčnej oblasti bolo následné :
- úhrada elektrickej energie v skladoch a garážach CO – 1 921,68 €,
- náklady na refundáciu výdavkov obcí, ktoré na základe dohôd o vykonaní práce
odmeňujú skladníkov materiálu CO – 1 582,29 €,
- na úhradu služby spojenej so signalizačnou ochranou s vývodom na políciu
v skladoch a garážach CO - 147,36 €,
- náklady na opravu megafónu – 15 €,
- náklady na okresné kolo súťaže „Mladý záchranár CO“ – 482,47 €,
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-

náklady na školenia a kurzy sú uvedené v príslušných ťažiskových úlohách.

Funkčná oblasť 0810 - rekreačné a športové služby
Názov

Ekonomická
klasifikácia

Schválený
rozp.

Úpravy
rozpočtu

Upravený
rozpočet

Čerpanie

% plnenia

Tovary a
služby

630

1 000,00

-158,11

841,89

841,89

100,00

Bežné
výdavky spolu

600

1 000,00

-158,11

841,89

841,89

100,00

Schválený rozpočet bol v nevyhnutnej výške. V priebehu rozpočtového roka
bol na základe prijatých úsporných opatrení z roku 2011 znížený. Upravený rozpočet
vo výške 841,89 € bol použitý na úhradu el. energie, a dane z nehnuteľnosti za
pozemok a objekt vo Vyšných Ružbachoch.

Funkčná oblasť 0160 - výdavky na nové voľby - program 08C0502

Mzdy
Odvody
Tovary a služby
Bežné transfery

Ekonomická
klasifikácia
610
620
630
640

Bežné výdavky
spolu

600

Názov

Schválený
rozp.

Úpravy
rozpočtu

Upravený
rozpočet

Čerpanie

% plnenia

0,00
0,00
0,00
0,00

163,70
56,88
239,77
528,97

163,70
56,88
239,77
528,97

163,70
56,88
239,77
528,97

100,00
100,00
100,00
100,00

0,00

989,32

989,32

989,32

100,00

Na nové voľby do orgánov samosprávy obcí v obci Lomnička boli použité
finančné prostriedky vo výške 989,32 € v súlade s Metodickým postupom
financovania výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov
volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2011 číslo: SVS-OEVS-2011/004919-1.

Funkčná oblasť 0160 - výdavky na voľby do NRSR- program 08C0505

Mzdy
Odvody
Tovary a služby
Bežné transfery

Ekonomická
klasifikácia
610
620
630
640

Bežné výdavky
spolu

600

Názov

Schválený
rozp.

Úpravy
rozpočtu

Upravený
rozpočet

Čerpanie

% plnenia

0,00
0,00
0,00
0,00

3507,00
1220,71
3850,85
59470,22

3507,00
1220,71
3850,85
59470,22

3507,00
1220,71
3850,85
59470,22

100,00
100,00
100,00
100,00

0,00

68048,78

68048,78

68048,78

100,00

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
Obvodný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú
štátnu službu v obvodnom úrade a je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme obvodného úradu.
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6.1.

Organizačná štruktúra a pôsobnosť obvodného úradu

Obvodný úrad je orgánom miestnej štátnej správy na úsekoch všeobecnej
vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v
krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Pôsobnosť obvodného
úradu na úsekoch štátnej správy je ustanovená osobitnými zákonmi. Obvodný úrad
sa vnútorne člení na:
 odbor ekonomický a organizačný,
 odbor všeobecnej vnútornej správy,
 odbor živnostenského podnikania,
 odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
 osobný úrad.
Úsek riadenia:
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu
ďalej len „prednosta“), ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na
návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.
Na obvodnom úrade sú tieto stupne riadenia:
o prednosta, ktorý plní aj funkciu vedúceho služobného úradu,
o vedúci odborov.
Schéma organizačnej štruktúry Obvodného úradu Stará Ľubovňa

Prednosta ObÚ
počet 1

Odbor živnostenského
podnikania
počet zamestnancov
6

6.2.

Odbor
všeobecnej vnútornej
správy
počet zamestnancov
5

Odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia
počet zamestnancov
5

Odbor
ekonomický
a organizačný
počet zamestnancov
10

Osobný úrad
počet zamestnancov
1

Počet zamestnancov Obvodného úradu Stará Ľubovňa

Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2012 bol tunajšiemu obvodnému úradu
určený počet zamestnancov
28
z toho:
- odmeňovanie podľa zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
22
- vykonávajúcich práce o verejnom záujme
6
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 Celkový priemerný počet zamestnancov v roku 2012 bol 27,67,
z toho
- priemerný počet zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere bol 21,67
- zamestnancov zamestnaných vo verejnom záujme bol 6,00 zamestnancov.


Evidenčný počet vo fyzických osobách k poslednému dňu 4. štvrťroka bol 27
zamestnancov, z toho bolo 16 žien.

V priebehu
roka
2012
boli
prijatí
dvaja
zamestnanci
do
štátnozamestnaneckého pomeru na dobu určitú do dočasnej štátnej služby. Odišiel
jeden zamestnanec na základe dohody do starobného dôchodku na základe zmien
programu ESO a jeden zamestnanec odišiel na základe odvolania vlády SR.
Veková štruktúra
k 31.12.2012
20 r. – 30 r.
2

zamestnancov

30 r. – 40 r.
4

Obvodného

40 r. – 50 r.
9

úradu

50 r. – 60 r.
12

Stará

Ľubovňa

60 r. – 70 r.
1

Veková štruktúra zamestnancov:
Vek
Muži
Ženy
20-30
1
1
30-40
3
1
40-50
2
7
50-60
5
7
60-70
1
0


Vzdelanostná štruktúra zamestnancov

VŠ 2 st. : 12 zamestnancov
VŠ 1 st. : 9 zamestnancov
ÚS

: 7 zamestnancov

6.3. Pracovný čas
V organizácii je 37,5 hodinový pracovný týždeň. V záujme zvýšenia
efektívnosti práce a lepšieho zabezpečenia potrieb zamestnancov zamestnávateľ po
dohode zo základnou organizáciou SLOVES zaviedol pružný pracovný čas a pružný
služobný čas (ďalej len pružný pracovný čas). Pružný pracovný čas sa uplatní, ako
pružné štvortýždňové pracovné obdobie (mesačné).
6.4. Povinné vzdelávanie pre zamestnancov
(1) Prehlbovanie kvalifikácie sa uskutočňuje
a)
adaptačným vzdelávaním,
b)
priebežným vzdelávaním,
c)
špecifickým vzdelávaním.
(2) Adaptačné vzdelávanie sprostredkúva štátnemu zamestnancovi v adaptačnom
období informácie a vedomosti smerujúce k osvojeniu si základných zručností
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potrebných na vykonávanie činností v štátnej službe.
(3) Priebežné vzdelávanie je zamerané najmä na
a) profesijné vzdelávanie súvisiace s prehlbovaním kvalifikácie v oblasti činností,
ktoré
štátny
zamestnanec
podľa
služobnej
zmluvy
vykonáva
na
štátnozamestnaneckom mieste,
b) jazykové vzdelávanie, ktorým je na účely tohto zákona zvyšovanie úrovne
ovládania štátneho jazyka a cudzieho jazyka a rozširovanie jazykových vedomostí
štúdiom ďalšieho cudzieho jazyka,
c) získanie a prehlbovanie zručností potrebných na vykonávanie funkcie vedúceho
zamestnanca.
(4) Špecifické vzdelávanie je zamerané najmä na
a) vzdelávanie v oblastiach, ktoré vláda určí ako prioritné na plnenie svojich úloh,
b) vzdelávanie v oblasti informačných technológií,
c) vzdelávanie v oblasti osobnostného rozvoja.
6. 5. Prehľad školení v rámci priebežného vzdelávania v roku 2012
Školenie
Odborná príprava zamestnancov HM
OP na úseku HM, KR a obrany
Školenie FABASOFT
Cvičenie záchr. systému
OP EPSIS
Školenie živnostenský zákon
OS zákon o správnom konaní
OS o horskej záchrannej službe
OS materiál. hospodárov
OS mzdové účtovníctvo
Školenie priestupky
OS MAKOP
OS Matrika
OS registratúra
OS – dochádzkový portál
OP vedúcich odborov CO
Správa pohľadávok a pokút
Sprava majetku štátu
Pohľadávky štátu a ich vymáhanie
OS verejne obstarávanie
Spracovanie platieb v module PS CD

Počet kurzov
1
1
7
3
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

Spolu
účastníkov
1
3
23
6
1
7
4
2
2
1
5
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1

Pri zabezpečení rozvoja ľudských zdrojov a vzdelávania zamestnancov
postupoval služobný úrad v súlade s finančnými možnosťami úradu. Vzdelávacie
aktivity sa realizovali na základe kontraktu medzi Inštitútom pre verejnú správu v
Košiciach a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky – sekcia verejnej správy, ako
aj so vzdelávacími zariadeniami a agentúrami s poplatkom za služby. Vzdelávanie
v hodnotenom období bolo zamerané hlavne na prehlbovanie kvalifikácie
zamestnancov úradu. Cieľom prehlbovania kvalifikácie bolo priebežné udržiavanie,
zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na
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vykonávanie štátnej služby v príslušnom odbore štátnej služby alebo potrebných na
vykonávanie činností uvedených v pracovnej náplni .
Stratégia vzdelávania Obvodného úradu Stará Ľubovňa bola zameraná na
aktuálne potreby a požiadavky vyplývajúce z činnosti jednotlivých odborov a
jednotlivé finančné náklady boli využité maximálne účelne a efektívne.
6.6. Podniková sociálna politika
Na obvodnom úrade pôsobí základná organizácia odborového zväzu
SLOVES, s ktorou vedenie po kolektívnom vyjednávaní uzatvára každoročne
podnikovú kolektívnu zmluvu. V rámci sociálneho fondu úrad prispieval
zamestnancom na stravovanie, dopravné, vyplácal odmeny zamestnancom pri
dosiahnutí 50 rokov veku a odchode do dôchodku, poskytoval sa príspevok darcom
krvi a zabezpečovalo sa koncoročné hodnotenie roka (slávnostná večera). Príjmy
sociálneho fondu za rok 2012 činili 3 836,32 €, čerpanie za sledované obdobie bolo
4 161,75 € (počiatočný stav k 1.1.2012 325,13 € a zostatok k 31.12.2012
predstavoval sumu 0 €).

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Cieľom Obvodného radu Stará Ľubovňa je zabezpečovať výkon štátnej správy
v zmysle platných právnych predpisov, za ktoré zodpovedá v rámci svojich
kompetencií.
a)
Odbor všeobecnej vnútornej správy - hlavným cieľom odboru je zabezpečiť
kvalitný výkon štátnej správy na zverenom úseku najmä dopĺňaním si odborných
znalostí. Je možné konštatovať, že rozhodnutia na úseku priestupkov boli na
odbornej úrovni. Zo strany občanov bolo podaných vo veci rozhodnutia 5 opravných
prostriedkov, čo predstavuje 1,1 % z celkovo prejednaných priestupkov.
Zamestnanci si priebežne dopĺňali svoje vedomosti na odborných seminároch
a poradách.
b) Odbor živnostenského podnikania
má hlavne plniť úlohy jednotného
kontaktného miesta pre slovenské i zahraničné fyzické a právnické osoby
uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie a vykonávať poradenskú a informačnú
činnosť na úseku živnostenského podnikania.
Odbor zabezpečoval a aj v budúcnosti
by mal zabezpečovať úlohy
vyplývajúce z organizačného poriadku a to predovšetkým:
 osvedčovať vznik živnostenských oprávnení
 rozhodovať o nevzniknutí, zrušení a pozastavení živnostenských oprávnení pre
 slovenské fyzické a právnické osoby
 posudzovať splnenie všeobecných a osobitných podmienok prevádzkovania
živnosti
 viesť živnostenský register
 vyznačovať v živnostenskom registri zániky a pozastavenia živnostenských
oprávnení
 plniť úlohy miest jednotného kontaktu pre osoby, ktoré vykonávajú činnosti,
ktoré sú
živnosťami ako aj pre osoby z iných členských štátov, ktoré budú
mať záujem poskytovať služby v SR
 spracovávať a predkladať návrhy na prvozápisy právnických osôb do
obchodného registra
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 osvedčovať pravosť podpisov v návrhoch na prvozápisy
 zapisovať údaje o podnikateľoch do živnostenského registra v členení na
verejnú a neverejnú časť
 vyhotovovať výpisy z verejnej časti živnostenského registra, vyhotovovať
prehľad zapísaných údajov v živnostenskom registri
 zapisovať do
informačného systému živnostenského podnikania
podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení
 prideľovať fyzickým osobám a právnickým osobám identifikačné číslo
 zapisovať do informačného systému jednotných kontaktných miest údaje
určené pre dotknuté príslušné orgány
 potvrdzovať podnikateľom oznamovanie zmien a doplnkov ich dokladoch
o živnostenskom oprávnení
 vydávať potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je
 zapisovať vznik živnostenského oprávnenia do živnostenského registra po
zápise podnikateľa do obchodného registra
 vymazávať adresu prevádzkarne v živnostenskom registri na základe zistení
kontrolórov, že v registri zapísaná prevádzkareň bola zrušená
 upozorňovať registrový súd na nezhodu medzi skutočným právnym stavom
a stavom zápisu v obchodnom registri
 kontrolovať v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinností a podmienok
vyplývajúcich zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov
 rozhodovať o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za
 neoprávnené podnikanie a za porušenie iných ustanovení zákona
 rozhodovať o uložení pokuty za iný správny delikt ako priestupok v blokovom
konaní
 rozhodovať o uložení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo iné
sťažovanie výkonu kontroly
 informovať na základe kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy o
zistení skutočností, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb,
životné a pracovné prostredie
 iniciovať spoločné kontrolné akcie v súčinnosti s dotknutými orgánmi štátnej
správy
 ukladať opatrenia a lehoty na odstránenie nedostatkov
 vyhotovovať záznamy z kontrol
 spolupracovať s osobitnými orgánmi kontroly, inšpekcie a
dozoru
a s ostatnými orgánmi štátnej správy pri kontrole dodržiavania podmienok a
povinností podnikateľov pri prevádzkovaní podnikateľskej činnosti
 kontrolovať dodržiavanie rozsahu živnostenského oprávnenia.
 Všetky hlavné úlohy odboru boli v roku 2011 splnené v súlade so zákonom
a zákonnými lehotami na vybavenie.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Obvodný úrad pre zabezpečenie plnenia prioritných úloh v územnom obvode
vydal pre mesta, obce a vybrané právnické osoby „Zameranie činnosti v oblasti
civilnej ochrany obyvateľstva, integrovaného záchranného systému, krízového
riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového plánovania, ochrany
kritickej infraštruktúry, správy majetku civilnej ochrany a humanitárnej pomoci“.
V tomto základnom plánovacom dokumente boli určené hlavné ciele na rok 2012.
c)
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Kritériom pre hodnotenie je priradenie skutočne vykonaných aktivít
k jednotlivým cieľom.
 Zvýšiť pripravenosť orgánov krízového riadenia na riešenie krízových situácií
na úrovni miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového manažmentu.
Vyhodnotenie :
- zabezpečenie odbornej prípravy starostov obcí
- príprava a vykonanie odbornej prípravy a súčinnostných cvičení krízového štábu
obvodu a zložiek záchranného systému.
 Zvýšiť efektívnosť plánovania a čerpania finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu určených na financovanie výdavkov na HM a CO u orgánov miestnej
štátnej správy.
Vyhodnotenie:
- zabezpečenie účasti na školení zodpovedných zamestnancov.
 Vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených
bezpečnostných zborov a záchranných zložiek IZS počas krízovej situácie.
Vyhodnotenie :
- spracovanie rozhodnutí na vecné plnenie podľa požiadaviek ozbrojených síl,
ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek IZS
- riadenie, koordinácia a vyhodnotenie záchranných prác pri vyhlásenej „Mimoriadnej
situácii“ v meste Stará Ľubovňa a obciach Plavnica, Chmeľnica a Lomnička
- riadenie, organizácia a vyhodnotenie povodňových záchranných prác pri II. a III.
stupni povodňovej aktivity v obciach Orlov a Ruská Voľa.

Skvalitniť prípravu orgánov miestnej štátnej správy s dôrazom na realizáciu
opatrení pri plnení úloh civilnej ochrany, krízového riadenia, HM a obrany štátu.
Vyhodnotenie :
- vykonanie odbornej prípravy zamestnancov obvodného úradu
- nácvik sekretariátu krízového štábu obvodu
- súčinnostné cvičenia.

Prehlbovať spoluprácu s Obvodným úradom Prešov za účelom skvalitnenia
činnosti koordinačného strediska IZS pri poskytovaní pomoci v tiesni.
Vyhodnotenie :
- účasť zamestnancov na pravidelných poradách organizovaných obvodným úradom
v sídle kraja
- koordinácia činnosti pri zabezpečení informačného systému CO pri vyhlásenej
Mimoriadnej situácii a povodniach

Skvalitniť dokumentáciu plánov ochrany obyvateľstva a tým vytvárať
podmienky na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení CO obyvateľstva.
Vyhodnotenie :
- pravidelná aktualizácia, dopracovanie a upresňovanie dokumentácii .

Zvýšiť akcieschopnosť výjazdových skupín v rámci opatrení a činností
prijatých a realizovaných počas mimoriadnych udalostí.
Vyhodnotenie :
- vykonanie odbornej prípravy výjazdovej skupiny.

Zabezpečovať
včasný a presný
prenos informácií o mimoriadnych
udalostiach na sekciu Integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany MV
SR.
Vyhodnotenie:
- vykonaná príprava pracovníkov v služobnej pohotovosti
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- realizované Súčinnostné cvičenia s dôrazom na zabezpečenie informačného
systému
- praktická realizácia pri vyhlásenej Mimoriadnej situácii a III. stupni povodňovej
aktivity.

Organizovať súťaž mladých záchranárov CO a prehlbovať jej medzinárodný
rozmer formou výmeny družstiev.
Vyhodnotenie:
- dňa 4.10. 2012 bolo vykonané obvodné kolo súťaže.

Pokračovať v plnení a zabezpečovaní úloh hospodárenia s materiálom civilnej
ochrany v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom
civilnej ochrany.
Vyhodnotenie:
- bolo vykonaných 14 kontrol skladovania a ošetrovania materiálu CO
- so stavom k 31. 12. 2012 bol vykonaná inventarizácia materiálu CO vo všetkých 69
subjektoch, ktoré tento materiál skladujú.
d) Odbor ekonomický a organizačný – jedným z hlavných cieľov odboru v roku 2012
bolo zabezpečenie plynulého využívania informačného systému SAP – najmä
nového modulu – pohľadávky (PS CD) aj s nutným zabezpečením zastupiteľnosti
jednotlivých používateľov samostatných modulov.
Hlavné ciele činnosti na úseku správy majetku si už odbor neurčuje, nakoľko
s realizáciou projektu ESO obvodný úrad nebude spravovať majetok štátu. Správa
majetku bude v kompetencii Ministerstva vnútra SR.
V roku 2012 sa nám podarilo prekročiť upravený rozpočet príjmov, dokonca
v mesiaci december 2012 nám Ministerstvo financií SR schválilo ďalšie kúpne
zmluvy, u ktorých nedošlo k úhrade z titulu rušenia účtov obvodného úradu. Úhrada
za pozemky, ktoré sú predmetom kúpy, bude vykonaná na účet Ministerstva vnútra.
Na úseku ukladania pokút za zanedbanie povinnosti poistenia zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je cieľom prešetriť maximálne
množstvo neplatičov tak, aby ukladanie pokút nemalo iba sankčný charakter, ale
najmä došlo k vyradeniu nepoužívaných motorových vozidiel a ich likvidácii.
e) Osobný úrad – plnenie úloh vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých
a pracovnoprávnych vzťahov spojených so vznikom, trvaním, zmenou a skončením
štátnozamestnaneckého a pracovného pomeru, príprava podkladov k rozhodovaniu
v oblasti personálnej a mzdovej politiky je plnené priebežne.
Priebežne je plnené aj vedenie komplexnej osobnej agendy zamestnancov,
vedenie osobných spisov, spracúvanie podkladov k evidencii dochádzky pre účely
zúčtovania miezd a ostatných úloh v súvislosti so mzdami.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2012
Činnosť Obvodného úradu Stará Ľubovňa spočíva predovšetkým vo výkone
štátnej správy.
V rámci hodnotenia pôsobnosti úradu je nutné zdôrazniť najmä spoluprácu
obvodného úradu s ostatnými organmi miestnej štátnej správy – najmä s obvodným
úradom životného prostredia, s ktorým dochádza ku spolupráci najmä v súvislosti
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s riešením mimoriadnych udalostí súvisiacich s povodňami. Pozitívne vnímame
doriešenie kompetencií počas povodní zákonom č.7/2010 Z. z., ktorým bola
prenesená kompetencia na úseku spracovania a schvaľovania povodňových plánov
obcí z hasičského záchranného zboru na obvodné úrady, ako aj pôsobnosť na úseku
povodní, ktoré prechádzajú do mimoriadnej situácie z obvodného úradu životného
prostredia na obvodné úrady, ktoré koordinujú činností všetkých zúčastnených
subjektov pri jej riešení. Spolupráca medzi jednotlivými zložkami podieľajúcimi sa pri
odstraňovaní následkov povodní je na veľmi dobrej úrovni aj v priebehu roka.
Zástupcovia Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, Okresného
riaditeľstva polície, Ozbrojených síl SR sú členmi bezpečnostnej rady obvodu,
pravidelne predkladajú informatívne správy o činnosti a sú okamžite pripravení riešiť
akúkoľvek krízovú situáciu.
V rámci správneho konania na úseku povinného zmluvného poistenia
ekonomický odbor úzko spolupracuje s Obvodným úradom cestnej dopravy a
pozemných komunikácii v Starej Ľubovni, ktorý poskytuje podklady o dočasne
odhlásených motorových vozidlách a taktiež s Okresným dopravným inšpektorátom
v Starej Ľubovni vo veciach poskytovania informácií o vlastníkovi motorového vozidla
podľa ich evidencie.
Pôsobnosť obvodného úradu navonok sa prejavuje najmä v spolupráci
s obcami okresu Stará Ľubovňa – celkom sa jedná o 44 obcí, ktorým poskytuje
pomoc a spoluprácu vo veciach preneseného výkonu štátnej správy a to na úseku
matričných úradov, registra obyvateľstva, volieb a mimoriadnych udalostí. Aktívnu
spoluprácu s obcami vykonávame organizovaním stretnutí s vedením obce, prípadne
so zamestnancami zodpovednými za príslušný okruh činnosti. V roku 2012 bolo na
úrovni územného obvodu okresu zorganizovaných niekoľko spoločných pracovných
stretnutí starostov a primátor obcí a miest okresu aj so všetkými predstaviteľmi
miestnej štátnej správy na území okresu, kde všetci predstavitelia štátnej správy
informovali obce o aktuálnych úlohách a došlo k výmene informácií od obcí smerom
k miestnej štátnej správe s návrhom na poskytnutie pomoci pri ich riešení podľa
jednotlivých úradov.
Na základe žiadosti fyzických osôb sa vydávajú živnostenské oprávnenia,
koncesné listiny, následne sa robí výkon kontroly na dodržiavanie živnostenského
zákona.
Z podnetu obvodných oddelení polície sa riešia priestupky, vymáhajú pokuty
za nesplnenie si povinnosti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla.
Vykonáva sa množstvo úkonov na zabezpečenie ďalších zákonných
povinnosti, ktoré sú vybavované podľa zákona o správnom konaní, či iných platných
právnych predpisov.
Obvodný úrad vykonáva činnosti na zákonmi požadovanej úrovni na úsekoch
činností, na výkon ktorých má kompetencie. Počas hodnoteného obdobia neboli na
obvodnom úrade vykonané kontroly, predmetom ktorých by bolo overenie
a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti pri hospodárení
s verejnými prostriedkami, efektívnosť a účinnosť finančného riadenia a ďalších
skutočností ustanovených osobitnými predpismi.
O svojej činnosti pravidelne informuje širokú verejnosť na svoje internetovej
stránke www.obvodnyurad-sl.sk. Tu sú dostupné aj vzorové tlačivá pre občanov,
ktorí potrebujú akýkoľvek kontakt s úradom. Obvodný úrad poskytuje informácie
v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vybavovaní petícií, výške správnych
poplatkov a pod.
Na obvodnom úrade je zriadené Jednotného kontaktného miesto, kde na
jednom mieste klient získa poradenstvo a informácie o podmienkach prevádzkovania
živností a služieb, o postupoch vybavovania rôznych náležitostí, o kontaktoch na
rôzne orgány, ktoré môžu poskytnúť praktickú radu, nemusí navštevovať rôzne
inštitúcie, resp. ich internetové stránky zároveň na jednom mieste si začínajúci
podnikateľ splní takmer všetky administratívne náležitosti spojené so vznikom
živnostenského oprávnenia a na všetky úkony postačí vyplniť formulár a všetko
ostatné bezplatne zabezpečí pracovník úradu.
Činnosť obvodného úradu za hodnotené obdobie možno pozitívne hodnotiť aj
z pohľadu aktívnej spolupráce so 42 obecnými úradmi a 2 mestskými úradmi.
Obciam je poskytovaná odborná pomoc na úsekoch preneseného výkonu štátnej
správy či už formou pracovných stretnutí, formou telefonických konzultácií alebo
priamo na obecných úradoch.
Našou snahou je maximálny posun sa k občanovi a uľahčenie jeho stretnutí
s administratívnoprávnymi úkonmi v rámci kompetencií úradu.

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Výstupy obvodného úradu majú predovšetkým charakter rozhodnutia, ktoré sú
výsledkom administratívnoprávnych úkonov na základe ktorých koná a rozhoduje
príslušný odbor. Okrem toho sú to rôzne správy, oznámenia, informácie, výkazy.
Vymedzenie okruhu verejných i súkromných inštitúcii a fyzických osôb, ktoré
využívajú výsledky práce organizácie:
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
- Policajný zbor Slovenskej republiky
- Prokuratúra a Súdy Slovenskej republiky
- Hasičský a záchranný zbor
- mestá a obce na území okresu Stará Ľubovňa
- ObÚ životného prostredia SR
- Subjekty hospodárskej mobilizácie
- Kancelária poisťovateľov Slovenska
- Občania a ďalšie inštitúcie
Výsledky práce Obú Stará Ľubovňa využíva okruh verejných a súkromných
inštitúcií a fyzických osôb pri zabezpečení plnenia svojich úloh v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov.
Predkladajú: vedúci odborov Obvodného úradu Stará Ľubovňa
Spracovala: Ing. Anna Schneiderová, ved. ekonomického a organizačného odboru

Schválil: Ing. Peter Sokol, prednosta obvodného úradu
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