
 

 
Spôsob zriadenia Okresného úradu Prievidza, 

jeho právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry 
 
 
 

1. Okresný úrad je zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

2. Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy. Okresný úrad je preddavková organizácia 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").  

 
3. Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého 

vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej 
republiky.  

 
4. Štátnu správu vykonáva odbor okresného úradu alebo organizačný útvar odboru 

okresného úradu najmä na úseku povinného zmluvného poistenia, správy registratúry 
a podateľne, na úseku priestupkov, na úseku územného a správneho usporiadania, 
štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov, na úseku matrík, na úseku 
volieb a referenda, na úseku živnostenskej registrácie, na úseku civilnej ochrany 
obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, 
na úseku hospodárskej mobilizácie, na úseku obrany štátu, na úseku ochrany utajovaných 
skutočností, na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na úseku odborných 
činností starostlivosti o životné prostredie, na úseku činností v pozemkovej oblasti, na 
úseku lesného hospodárstva a poľovníctva, na úseku katastrálnom.  

 
5. Vedúceho odboru okresného úradu vymenuje prednosta okresného úradu na návrh 

vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej 
správy uskutočňovaný odborom okresného úradu.  

 
6. Okresný úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a 

samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za okresný úrad koná pred 
súdom prednosta okresného úradu alebo ním poverený zamestnanec.  

 
Vnútorná organizácia okresného úradu 

 
1. Okresný úrad sa vnútorne člení na  

a) organizačný odbor, 
b) odbor všeobecnej vnútornej správy, 
c) odbor živnostenského podnikania, 
d) odbor krízového riadenia, 
e) odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 
f) odbor starostlivosti o životné prostredie, 
g) pozemkový a lesný odbor, 
h) katastrálny odbor  - oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií 

- oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam 
 

 
2. Sídla odborov: 

a), b), c), d) e) – Prievidza, Medzibriežková 2 
f) – Prievidza, Dlhá 3 
g) – Prievidza, Mariánska 6 
 
 

3. Okresný úrad má zriadené Pracovisko v meste Partizánske, so sídlom Partizánske, Nám. 
SNP 151/6. Pracovisko vykonáva štátnu správu na úseku živnostenského podnikania, na 
úseku priestupkov, na úseku pozemkovom a lesnom a na úseku cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií.. 



 

 
 
 

Do pôsobnosti pracoviska v meste Partizánske patria tieto obce:  
 
1. Partizánske 
2. Bošany 
3. Brodzany 
4. Hradište 
5. Chynorany 
6. Ješkova Ves 
7. Klátová Nová Ves 
8. Kolačno 
9. Krásno 
10. Livina 
11. Livinské Opatovce 
12. Malé Kršteňany 
13. Malé Uherce 

14. Nadlice 
15. Nedanovce 
16. Ostratice 
17. Pažiť 
18. Skačany 
19. Turčianky 
20. Veľké Kršteňany 
21. Veľké Uherce 
22. Veľký Klíž 
23. Žabokreky nad Nitrou 
24. Horná Ves 
25. Radobica  

 


