Prehl'ad činností okresného úradu,
ktorým sa dopĺňa prehl'ad činností okresného úradu č. XVII1212019

Určené: okresným úradom
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia verejnej správy
Číslo: SVS-OMSZV-2020/004886
Bratislava 24. januára 2020
odbor miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov
Číslo telefónu: 02/48592211
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa čl. 10 smernice Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii
okresného úradu v znení neskorších predpisov apo dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej
republiky a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, vydáva prehľad
činností okresného úradu, ktorým sa dopĺňa prehľad činností okresného úradu
č.XVII/2/2019:
Čl. I.
1.

V časti 1 sa za bod 19 vkladá nový bod 20, ktorý znie:
,,20. prijíma sľub rybárskej stráže podľa zákona Č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o
doplnení zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v
znení neskorších predpisov, ".
Doterajšie body 20 až 38 sa označujú ako body 21 až 39.

2.

V časti 1 sa za bod 31 vkladá nový bod 32, ktorý znie:
,,32. prijíma sľub stráže prírody podľa zákona č. 543/2002 Z. Z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov, ".
Doterajšie body 32 až 39 sa označujú ako body 33 až 40.

3.

V časti 5 písm. c) sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
,,3. podieľa sa na príprave na obranu štátu a plní úlohy spojené s preverením
pripravenosti na plnenie úloh v čase vojny alebo vojnového stavu,".
Doterajšie body 3 až 14 sa označujú ako body 4 až 15.

4.

Časť 6 prvý odsek sa dopĺňa novými bodmi 20 a 21, ktoré znejú:
,,20. vedie evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového
stavu uložená pracovná povinnosť,

21.

zabezpečuje prípravu miestnych orgánov štátnej správy, prípravu orgánov obcí a
orgánov vyšších územných celkov na obranu štátu.".
Čl. II.
Tento prehľad činností okresného úradu nadobúda účinnosť 1. februára 2020.

Ing. Adrián Jenčo, v.r.
generálny riaditeľ
sekcie verejnej správy
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

