OBVODNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK
Dončova 11, 034 01 Ružomberok

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI
ZA ROK 2010

apríl 2011

OBSAH

Strana

1. Identifikácia organizácie

3

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

3

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a organizáciami v rezorte

4

4. Činnosť organizácie

4

5. Rozpočet organizácie

8

5.1. Záväzné ukazovatele
5.2. Finančné zabezpečenie volieb
5.2.1. Finančné zabezpečenie volieb do Národnej rady SR - program 08C0505
5.2.2. Finančné zabezpečenie referenda - program 08C0508
5.2.3. Finančné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí - program 08C0501
5.3. Faktory a skutočnosti ovplyvňujúce čerpanie a tvorbu rozpočtových prostriedkov
5.4. Príjmy
5.4.1. Plnenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie
5.4.2. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2010
5.5. Bežné výdavky
5.5.1. Čerpanie bežných výdavkov podľa program., funkčnej a ekonomickej klasifikácie
5.6. Majetok
5.6.1. Inventarizácia majetku k 31.12.2010
5.6.2. Ochrana a uloženie majetku
5.7. Pohľadávky a záväzky
5.8. Sociálny fond
5.8.1. Tvorba sociálneho fondu
5.8.2. Použitie sociálneho fondu k 31.12.2010
5.8.3. Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2010

8
8
9
9
9
10
11
11
11
11
12
14
14
15
16
17
17
17
17

6. Kontrolná činnosť

17

7. Personálne otázky

19

7.1. Počet zamestnancov
7.2. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
7.3. Priemerná mzda zamestnancov
7.4. Veková štruktúra zamestnancov
7.5. Zaradenie zamestnancov podľa platových tried
7.6. Vzdelávanie zamestnancov

19
19
19
19
19
19

8. Ciele organizácie a prehľad plnenia činnosti

20

8.1. Ciele organizácie
8.2. Prehľad právnych predpisov

20
20

9. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku

31

10. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

36
2

1. Identifikácia organizácie
Názov: OBVODNÝ ÚRAD RUŽOMBEROK
Sídlo: Dončova 11, 034 01 Ružomberok
Rezort: Ministerstvo vnútra SR
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Kontakt: tel.: 044/4300905, fax: 044/4322871, e-mail: ourk@rk.vs.sk
Prednosta: Ing. Michal Švento (od 14.10.2010), PaedDr. Anna Paráková (do 13.10.2010 )
Vedúci odborov:
Ing. Mária Hlinková, vedúca odboru ekonomického
Mgr. Milan Mihálik, vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy
Ing. Július Handák, vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
RSDr. Július Kliment, vedúci odboru organizačného
Mgr. Katarína Kačalková, vedúca odboru živnostenského podnikania (od 1.12.2010)
Peter Krška, vedúci odboru živnostenského podnikania (do 30.11.2010)

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad je právnická osoba v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky. Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného
úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra
Slovenskej republiky.
Obvodný úrad je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Obvodný úrad je služobným úradom štátnych
zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade a je zamestnávateľom
zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu v obvodnom úrade. Prednosta je súčasne
vedúcim služobného úradu.
Vnútornú organizáciu obvodného úradu určuje Ministerstvo vnútra SR a prednosta
obvodného úradu v súlade s ňou vydáva organizačný poriadok, ktorý schváli Ministerstvo
vnútra SR. Organizačný poriadok obvodného úradu vymedzuje základné úlohy obvodného
úradu, vnútornú organizáciu obvodného úradu, zásady riadenia, zásady rozhodovania, rozsah
právomoci prednostu obvodného úradu, jeho zástupcu a vedúcich odborov.
Obvodný úrad sa člení na odbor ekonomický, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor
civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor organizačný, odbor živnostenského podnikania a
osobný úrad.
Poslaním obvodného úradu je zabezpečovať štátnu správu na úsekoch správy majetku štátu,
ekonomickom, všeobecnej vnútornej správy, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, živnostenského podnikania a organizačnom.
Obvodný úrad riadi a kontroluje výkon štátnej správy na uvedených úsekoch, koná
a rozhoduje o veciach v prvom stupni správneho konania, plní uznesenia vlády SR.
Obvodný úrad Ružomberok chce aj do budúcnosti prijať a vybaviť ku spokojnosti každého
občana s jeho požiadavkami a potrebami, pretože občan musí vedieť, že sme tu pre neho a nie
občan pre úrad.
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3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a organizáciami v rezorte
Obvodný úrad Ružomberok nemá s ústredným orgánom uzavretý kontrakt podľa Návrhu
opatrení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a organizáciami v ich
pôsobnosti.

4. Činnosti organizácie
Odbor ekonomický vedie účtovníctvo organizácie, účtuje v sústave podvojného
účtovníctva o stave a pohybe majetku a záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov a o príjmoch
a výdavkoch, spracúva štatistické výkazy o účtovníctve. Pri vedení účtovníctva vychádza
z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania
a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie. Predmetom účtovníctva je účtovanie
o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, o rozdiele majetku a záväzkov,
o nákladoch, o výnosoch, o príjmoch, o výdavkoch a o výsledku hospodárenia.
Obvodný úrad pre svoje potreby využíva balík programov, ktorý je riešený so zreteľom na
použitie v rozpočtových organizáciách, teda zohľadňuje ich špecifické postupy a účtovanie.
Spracovanie účtovníctva sa uskutočňuje pomocou programového aplikačného vybavenia
SAP. Systém SAP v jeho aplikáciách spracováva údaje z prvotných dokladov ako napr.
pokladničný doklad, bankový výpis, faktúra, zmluva, zaraďovací a vyraďovací protokol
a pod. Ekonomické a mzdové procesy v produktívnej prevádzke v aplikačno-programovom
vybavení – SAP predpokladajú vzájomné prepojenie jednotlivých modulov.
Odbor ekonomický zabezpečuje činnosti na úseku štátneho rozpočtu v oblasti miezd
a odvodov, tovarov a služieb, transferov, plní úlohy klienta Štátnej pokladne, zabezpečuje
správu majetku štátu v spolupráci s právnym úsekom, vedie operatívnu evidenciu majetku a
vykonáva jeho inventarizáciu, zabezpečuje starostlivosť o majetok v správe obvodného úradu,
jeho údržbu a prevádzku, plní úlohy hotovostnej pokladne pri platbách správnych poplatkov
od občanov, realizuje verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác, uskutočňuje
kontrolné činnosti, zabezpečuje činnosti spojené so systemizáciou obvodného úradu.
Odbor ekonomický zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej
činnosti, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, poskytuje dotácie mestu a obciam
v okrese Ružomberok a zabezpečuje ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom, ktoré predkladá
Ministerstvu vnútra SR.
Na úseku povinného zmluvného poistenia ukladá pokuty podľa § 19 zákona
č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Odbor
ekonomický ako príslušný správny orgán vyzýva na základe oznámenia Slovenskej kancelárie
poisťovateľov Bratislava tie osoby, ktoré majú podľa § 3 ods. 1 zákona o povinnom
zmluvnom poistení povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, aby do 7 pracovných dní predložili
doklad
preukazujúci existenciu poistenia zodpovednosti. Odbor ekonomický koná
a rozhoduje v prvom stupni správneho konania, vydáva príslušné rozhodnutia a vymáha
pohľadávky štátu. Na konania o pokutách sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.
Odbor uskutočňuje aj výkon rozhodnutí správnou exekúciou alebo prostredníctvom súdneho
exekútora.
Pri konaniach o pokutách má odbor ekonomický na zreteli, aby rozhodnutia či už
meritórne alebo procesné boli vydané v súlade so zákonom, aby vychádzali zo spoľahlivo
zisteného stavu veci a obsahovali predpísané náležitosti. Pri rozhodovaní o výške pokuty
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dodržiava odbor ekonomický zákonom stanovené rozpätie ako aj zákonom stanovené kritéria,
dbá na to, aby uložená pokuta mala výchovný charakter, bola spravodlivá a aby motivovala
povinné osoby k dodržiavaniu zákona na úseku povinného zmluvného poistenia
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Odbor plní úlohy v oblasti ochrany práce, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany,
zabezpečuje stravovanie zamestnancov a úlohy na úseku autoprevádzky, vypracováva
vnútorné akty riadenia za svoju oblasť a poskytuje informácie podľa zákona o slobodnom
prístupe k informáciám za svoj úsek činností. Obor ekonomický spravuje Školiace zariadenie,
ktoré poskytuje priestory a služby pre školiace aktivity a regeneráciu pracovnej sily v rámci
sociálnej politiky obvodného úradu.
Odbor spolupracuje s organizačnými útvarmi pri zabezpečovaní úloh na úseku volieb
a referenda, na úseku sčítania obyvateľov, domov a bytov, vykonáva zúčtovanie so štátnym
rozpočtom na týchto úsekoch a predkladá ich Ministerstvu vnútra SR.
Odbor ekonomický vzhľadom ku svojim činnostiam a ku zabezpečovaniu chodu organizácie
spolupracuje so všetkými odbormi obvodného úradu.
Odbor všeobecnej vnútornej správy uskutočňuje priamy výkon štátnej správy na
vybraných úsekoch. Jeho poslaním je uplatňovanie a dohliadanie nad zákonnosťou a
ochranou práv a právom chránených záujmov spoločnosti.
Na úseku priestupkového a správneho konania je prvostupňovým správnym orgánom vo
veciach priestupkov, vyvodzuje administratívno-právnu zodpovednosť za protiprávne
konanie, ktoré porušuje, alebo ohrozuje záujem spoločnosti, prijíma oznámenia
o priestupkoch, objasňuje ich, vykonáva ústne pojednávania, vydáva rozhodnutia o vine
a treste za priestupky, ukladá za ne sankcie a trovy konania, vymáha ich v prípade
neuhradenia a vedie evidencie o priestupkoch. Vypracováva výpisy z registra priestupkov pre
políciu, súdy, prokuratúru, vypracováva štatistické prehľady a analýzy pre potreby
Ministerstva vnútra SR a miestnej samosprávy o stave a vývoji kriminality vo svojom
územnom obvode.
Na úseku matrík metodicky usmerňuje matričné úrady vo svojom obvode, vykonáva
kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín, vedie zbierku listín a druhopisov matrík, vydáva
súhlas na zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu, alebo súdu cudzieho štátu,
zabezpečuje prípravu a vykonanie skúšok matrikárok a vydáva osvedčenie o ich vykonaní. Je
prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena, alebo
zmeny priezviska. Osvedčuje listiny a podpisy na listinách, ako aj matričné doklady na
použitie v cudzine.
Na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov povoľuje konanie verejných zbierok, kontroluje vyúčtovanie a použitie
výnosu z verejných zbierok, vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych
symboloch vo svojom územnom obvode, v spolupráci so Štatistickým úradom SR a obcami
v územnom obvode zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov
a bytov.
Na úseku volieb a referenda vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR
SR, voľby prezidenta SR, volieb do orgánov samosprávnych krajov, volieb do Európskeho
parlamentu, volieb do orgánov samosprávy obcí a tiež vykonáva organizačno-technické
zabezpečenie v prípade vyhláseného referenda. Poskytuje pomoc vo veciach aplikácie
právnych predpisov z oblasti volieb a referenda volebným orgánom a orgánom obcí vo
svojom územnom obvode.
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Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia spracováva plán ochrany obyvateľstva
na úseku civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie a krízového plánovania v súlade s
platnou právnou úpravou. Navrhuje obsah plánu práce bezpečnostnej rady obvodu na
príslušný kalendárny rok k plneniu úloh podľa čl. 10 ods. 3 ÚZ NR SR č. 227/2002 Z. z. o
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
Koordinuje spracovanie informácií a správ do bezpečnostnej rady obvodu po stránke
formálnej a obsahovej u ich predkladateľov – štátnych orgánov a obcí.
Organizuje prípravu rokovania bezpečnostnej rady obvodu. Plní úlohy v období krízovej
situácie v rámci činnosti sekretariátu bezpečnostnej rady obvodu. Navrhuje obsah štatútu
krízového štábu obvodu, navrhuje členov, vykonáva ich školenie a riadi činnosť sekretariátu
krízového štábu obvodu. Navrhuje spôsob a zodpovedá za vytvorenie základných technických
a materiálnych podmienok ako i za funkčné spojenie a spôsob ochrany pre efektívnu činnosť
bezpečnostnej rady obvodu a krízového štábu obvodu a to v priestoroch hlavného vojnového
pracoviska a záložného vojnového pracoviska.
Rozpracováva úlohy hospodárskej mobilizácie a prípravy na obranu štátu a systematicky
sleduje ich plnenie v rozsahu spracovaného plánu na príslušný kalendárny rok.
S územnou vojenskou správou a okresným riaditeľstvom policajného zboru rieši súčinnostné
otázky v oblasti krízového plánovania a prípravy na obranu štátu.
Navrhuje spôsoby a formu získavania informácií k dopĺňaniu analýzy možného vzniku
mimoriadnych udalostí vo svojom územnom obvode, so zameraním sa na využitie získaných
informácií k znižovaniu rizík ohrozenia. Stanovuje priority v oblasti hospodárskej mobilizácie
a prípravy na obranu štátu. Navrhuje druh jednotiek CO pre potrebu územia a spôsob ich
efektívneho zriadenia v súlade so zámerom. Určuje spôsob realizácie koncepcií v oblasti
kolektívnej a individuálnej ochrany v príslušnom kalendárnom roku.
Určuje spôsob a postupnosť majetkovoprávneho vysporiadania ochranných stavieb
v územnom obvode obvodného úradu a dôležité ochranné stavby rieši samostatne.
Navrhuje právnické osoby, fyzické osoby, obce a školy, u ktorých bude vykonaná kontrola v
príslušnom kalendárnom roku s presne vymedzeným zámerom k dosiahnutiu stanovených
cieľov. Plánuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na financovanie civilnej ochrany,
krízového plánovania, hospodárskej mobilizácie a utajovaných skutočností v územnom
obvode ObÚ pre činnosť odboru civilnej ochrany a krízového riadenia.
Odbor organizačný rieši agendu na úseku podateľne obvodného úradu, registratúry,
vybavovania sťažností a petícii, zastrešuje kontrolnú činnosť úradu, vypracováva všeobecné
vnútorné akty riadenia, zastrešuje informačný systém úradu a organizáciu obvodného úradu.
Odbor živnostenského podnikania vykonáva štátnu správu na úseku živnostenského
podnikania. Vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni a zapisuje do
informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklady
o živnostenskom oprávnení.
Odbor živnostenského podnikania ďalej plní úlohy jednotného kontaktného miesta (JKM)
pre činnosti, ktoré sú živnosťou. Jednotné kontaktné miesto poskytuje informácie
o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb
na území Slovenskej republiky, o postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou
získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb, ďalej poskytuje
informácie o kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na
rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania služieb a na iné subjekty, ktoré môžu
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poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc, o možnostiach
prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb a o všeobecne
dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie
alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb.
Na úseku živnostenskej registrácie odbor prijíma ohlásenia živnosti od fyzických
a právnických osôb, skúma splnenie podmienok ustanovených živnostenským zákonom (zák.
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov), posudzuje splnenie všeobecných a osobitných podmienok prevádzkovania
živnosti, prijíma oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti a o ukončení podnikania,
rozhoduje o zrušení alebo o pozastavení prevádzkovania živnosti z vlastného alebo iného
podnetu, prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka, údaje potrebné na
prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a tiež údaje vyžadované na zápis
právnických osôb do obchodného registra.
Na úseku vedenia živnostenského registra odbor zapisuje údaje o podnikateľoch do
živnostenského registra v členení na verejnú a neverejnú časť a vyhotovuje z neho výpisy.
Na úseku živnostenskej kontroly odbor kontroluje u podnikateľských subjektoch
dodržiavanie povinností a podmienok vyplývajúcich zo živnostenského zákona a z osobitných
predpisov, rozhoduje o uložení pokuty za neoprávnené podnikanie a za porušenie iných
ustanovení zákona, iniciuje spoločné kontrolné akcie a spolupracuje s inými orgánmi kontroly
a dozoru.
Odbor živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta v rámci
poskytovania elektronických služieb úspešne spolupracoval a naďalej spolupracuje
s dotknutými inštitúciami – daňové riaditeľstvo (DR), zdravotné poisťovne (ZP), register
obyvateľstva (REGOB), generálna prokuratúra (GP), čo veľmi významnou mierou prispelo
k zníženiu administratívneho zaťaženia podnikateľských subjektov. Od 01.06.2010 odbor
realizuje aj prvozápisy právnických osôb do obchodného registra (OR). Podľa avizovaných
zmien, súvisiacich s podnikateľskou legislatívou, zámerom je vytvoriť do budúcna jednotné
integrované obslužné miesto, na ktorom by pre podnikateľský subjekt boli zabezpečené
všetky náležitosti súvisiace s jeho podnikateľskou činnosťou. Realizácia tohto zámeru si
vyžaduje neustále zvyšovanie odbornosti pracovníkov odboru. Úlohy a činnosti spojené so
službami, ktoré jednotné kontaktné miesto svojim klientom poskytuje, sa výraznou mierou
podpísali na citeľnom zvýšení kreditu odboru živnostenského podnikania medzi
podnikateľskou verejnosťou.
Osobný úrad je organizačný útvar služobného úradu v priamej riadiacej pôsobnosti
vedúceho služobného úradu (prednostu úradu), zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú
služobnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z
právnych vzťahov upravujúcich služobný pomer.
Osobný úrad vykonáva personálnu a mzdovú agendu pre vlastných zamestnancov v štátnej
službe a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Zabezpečuje činnosti
súvisiace so vznikom, ukončením a zmenou štátnozamestnaneckého pomeru, činnosti
súvisiace so vznikom a ukončením pracovného pomeru, činnosti súvisiace s odmeňovaním
a likvidáciou miezd zamestnancov, činnosti súvisiace s výberovými konaniami a výbermi na
voľné štátnozamestnanecké miesta.
Osobný úrad zabezpečuje vzdelávanie všetkých zamestnancov a adaptačné vzdelávanie
novoprijatých zamestnancov, vedie a uchováva osobné spisy zamestnancov, vypracováva
mesačné, štvrťročné, ročné výkazy, prehľady, hlásenia, rozbory pre daňový úrad, sociálnu
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poisťovňu, zdravotné poisťovne, štatistický úrad, ministerstvo vnútra, plní úlohy spojené
s kolektívnym vyjednávaním.
Osobný úrad zabezpečuje výstupy pre zamestnancov, ktorý ukončili štátnozamestnanecký
alebo pracovný pomer, vyhotovuje evidenčné listy, zápočty, potvrdenia.

5. Rozpočet organizácie
5.1. Záväzné ukazovatele
V rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu k 1.1.2010 boli pre Obvodný
úrad Ružomberok stanovené záväzné ukazovatele pre príjmy celkom vo výške 3.286 EUR,
pre výdavky celkom vo výške 575.540 EUR (podprogram 08C03 - 574.990 EUR
a podprogram 06H03 - 550 EUR).
Kapitálové výdavky neboli pridelené a z predchádzajúceho rozpočtového obdobia neboli na
rok 2010 presunuté žiadne kapitálové finančné prostriedky.
V rámci výdavkovej časti rozpočtu kategória 610 - platové prostriedky pre
zamestnancov v štátnej službe predstavuje rozpočtovanú sumu 242.780 EUR a 25.792 EUR
predstavujú platové prostriedky pre zamestnancov vo verejnom záujme. Ukazovatele plánu
pracovných síl boli stanovené na počet zamestnancov v štátnej službe - 31 miest a na počet
zamestnancov vo verejnom záujme - 4 miesta.
V rámci limitu výdavkov – reprezentačné - bol v rozpisovom liste schválený
ukazovateľ vo výške 299 EUR. Na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík a úseku
hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky bol na rok 2010
stanovený záväzný ukazovateľ pre matričnú činnosť vo výške 58.533,37 EUR a pre hlásenie
a evidenciu pobytu občanov vo výške 19.473,63 EUR.
V priebehu roka 2010 boli sekciou ekonomiky a sekciou verejnej správy Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky vykonané rozpočtové opatrenia súvisiace so zmenou limitov
a záväzných ukazovateľov.
Rozpisom rozpočtu k 31.12.2010 boli príjmy upravené na 73.425 EUR, výdavky spolu
predstavovali objem 763.702,89 EUR (program 08C03 - 763.293,29 EUR a program 06H03
- 409,60 EUR).
Kategória 610 - platové prostriedky pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov vo
verejnom záujme k 31.12.2010 bola upravená na rozpočtovanú sumu 315.444,50 EUR.
Úprava preneseného výkonu štátnej správy bola zrealizovaná na úseku matrík a k 31.12.2010
bol stanovený záväzný ukazovateľ pre matričnú činnosť vo výške 58.812,67 EUR.
Za obdobie roku 2010 boli dodržané všetky záväzné ukazovatele rozpočtu v našej
organizácii.
5.2. Finančné zabezpečenie volieb
Úprava limitov rozpočtu v programe 08C05 - Voľby, FK 0160 mala významný vplyv
na záväzné ukazovatele k 31.12.2010.
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5.2.1. Finančné zabezpečenie volieb do Národnej rady SR - program 08C0505
Rozpočtovým opatrením boli Obvodnému úradu Ružomberok poskytnuté finančné
prostriedky na zabezpečenie činnosti obvodnej volebnej komisie a na zabezpečenie
okrskových volebných komisií počas volieb do Národnej rady Slovenskej republiky konaných
12. júna 2010 vo výške 56.030 EUR.
Na zabezpečenie činnosti obvodných volebných komisií počas prípravy a konania volieb
do Národnej rady SR boli pre Obvodný úrad Ružomberok určené finančné prostriedky vo
výške 2.930 EUR, z ktorých bolo vyčerpaných 2.929,62 EUR a pre zabezpečenie činnosti
okrskových volebných komisií počas prípravy a konania volieb do Národnej rady SR boli
obciam poukázané finančné prostriedky vo výške 900 EUR na každý vytvorený okrsok,
v celkovej výške 53.100 EUR.
Na základe predloženého vyúčtovania od obcí a mesta Ružomberok počas prípravy
a konania volieb do NR SR bolo vyčerpaných 46.165,19 EUR. Nevyčerpané poskytnuté
finančné prostriedky vrátilo 11 obcí a mesto Ružomberok v celkovej výške 7.037,81 EUR.
Obec Valaská Dubová predložila požiadavku na dofinancovanie výdavkov spojených
s voľbami do Národnej rady SR vo výške 103,00 EUR, ktorej bolo vyhovené.
Rozpočtovým opatrením boli poskytnuté finančné prostriedky na úhradu mzdových
výdavkov spojených s delegovaním členov do obvodných volebných komisií v súvislosti so
zabezpečením volieb do Národnej rady SR pre zamestnancov obvodných úradov vo výške
551 EUR vrátane odvodov do poistných fondov a na úhradu mzdových nárokov pre
zapisovateľa obvodnej volebnej komisie a zamestnancov obvodného úradu vykonávajúcich
organizačnú a technickú prípravu volieb do Národnej rady SR vrátane odvodov do poistných
fondov vo výške 3.115 EUR.
5.2.2. Finančné zabezpečenie referenda - program 08C0508
Rozpočtovým opatrením boli poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti
obvodných komisií pre referendum a na zabezpečenie okrskových komisií pre referendum
počas prípravy a vykonania referenda dňa 18. septembra 2010 vo výške 32.210 EUR.
Na zabezpečenie činnosti obvodných komisií pre referendum počas prípravy a vykonania
referenda boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 2.930 EUR, z ktorých bolo
vyčerpaných 2.566,17 EUR. Na zabezpečenie činnosti okrskových komisií pre referendum
počas prípravy a vykonania referenda boli poukázané finančné prostriedky vo výške 610 EUR
na každý vytvorený okrsok v celkovej výške 29.280 EUR.
Na základe predloženého vyúčtovania od obcí a mesta Ružomberok počas prípravy
a vykonania referenda bolo vyčerpaných 27.217,63 EUR. Nevyčerpané poskytnuté finančné
prostriedky vrátilo 13 obcí a mesto Ružomberok v celkovej výške 2.062,37 EUR.
Rozpočtovým opatrením boli za splnenie úloh súvisiacich so zabezpečením referenda
poskytnuté mzdové prostriedky vrátane odvodov do poistných fondov pre zamestnancov
obvodných úradov určených na zabezpečenie úloh a pre organizačné a administratívne práce
spojené s prípravou a vykonaním referenda vo výške 1.721 EUR.
5.2.3. Finančné zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí - program 08C0501
Rozpočtovým opatrením boli poskytnuté finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti
obvodnej volebnej komisie počas prípravy a vykonania volieb do orgánov samosprávy obcí
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konaných dňa 27. novembra 2010 vo výške 2.930 EUR, z ktorých bolo vyčerpaných
2.044,57 EUR.
Rozpočtovým opatrením boli na zabezpečenie činnosti okrskových a miestnych
(mestských) volebných komisií počas prípravy a vykonania volieb do samosprávy obcí
poukázané finančné prostriedky v celkovej výške 36.360 EUR. Na základe oznámenia
z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Obvodný úrad Ružomberok poukázal ďalšie
nevyhnutné finančné prostriedky z dôvodu nárastu počtu členov miestnych (mestských)
a okrskových volebných komisií z nevyčerpaných finančných prostriedkov z volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky v celkovej výške 3.294,40 EUR. Na zabezpečenie
činnosti okrskových a miestnych (mestských) volebných komisií počas prípravy a vykonania
volieb do samosprávy obcí boli poukázané finančné prostriedky v celkovej výške 39.654,40
EUR.
Na základe predloženého vyúčtovania od obcí a mesta Ružomberok počas prípravy
a vykonania volieb bolo vyčerpaných 37.345,86 EUR. Nevyčerpané finančné prostriedky
vrátilo 7 obcí a mesto Ružomberok v celkovej výške 2.308,54 EUR.
Rozpočtovým opatrením boli za splnenie úloh spojených so zabezpečením volieb do orgánov
samosprávy obcí poskytnuté mzdové prostriedky vrátane odvodov do poistných fondov pre
prednostov obvodných úradov, zapisovateľov a pomocné pracovné sily obvodných volebných
komisií v súvislosti s prípravou a vykonaním volieb do orgánov samosprávy obcí vo výške
4.384 EUR.
Rozpočtovým opatrením boli viazané rozpočtové prostriedky v programe 08C05, FK 0160
v celkovom objeme 9.275,58 EUR (08C0505 v objeme 3.651,07 EUR, 08C0508 v objeme
2.430,54 EUR, 08C0501 v objeme 3.193,97 EUR), ktoré neboli vyčerpané v súvislosti s
finančným zabezpečením volieb do NR SR, referenda ako aj volieb do orgánov samosprávy
obcí.
5.3. Faktory a skutočnosti ovplyvňujúce čerpanie a tvorbu rozpočtových prostriedkov
Významnou skutočnosťou, ktorá ovplyvňovala v prvom polroku zaťaženie rozpočtu
Obvodného úradu Ružomberok bolo pozastavenie refundácii výdavkov vynaložených na réžiu
a správu budovy, kde zaťaženie rozpočtu za iný organizačný útvar ( Krajské riaditeľstvo
Policajného zboru v Žiline ) bolo len na strane Obvodného úradu Ružomberok. Informácia
bola sekciou verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky následne korigovaná
a bolo zrušené zastavenie refundácií v rámci rezortu, refundácie sa realizovali naďalej.
V oblasti tvorby finančných prostriedkov významný podiel predstavujú kapitálové príjmy príjmy z predaja pozemkov.
Čerpanie rozpočtu výrazne ovplyvnil súbor úsporných opatrení v rezorte Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky. Tento súbor bol rozpracovaný na podmienky Obvodného úradu
Ružomberok a vydaný v Príkaze prednostu č. 05/2010 z 30.09.2010.
Jednalo sa predovšetkým o nerealizovanie požiadaviek na nákup materiálu určeného na
vybavenie objektov, pozastavenie nákupu kancelárskych potrieb, doplnkového vybavenia
služobných motorových vozidiel nad rámec povinnej výbavy, vykonávanie len
najnevyhnutnejších opráv a údržby, vykonávanie tuzemských pracovných ciest, seminárov,
kurzov a školení v rozsahu jedného pracovného dňa, obmedzenie nákupu propagačných
a reklamných materiálov, obmedzenie spotreby kancelárskeho papiera jeho obojstranným
využívaním, obmedzenie spotreby tonerov, širšie využívanie elektronickej komunikácie,
zabezpečovanie úradných tlačív prostredníctvom Tlačiarne Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, obmedzenie rozsahu nadčasov služobnej a pracovnej pohotovosti, znížením limitov
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hovorného na štátnych a medzinárodných linkách a mobilných telefónoch, prehodnotením
energetických nákladov, nerealizovaním úprav osobných príplatkov, obmedzením poštovných
poplatkov, prehodnotením odoberaných odborných časopisov a dennej tlače ako aj
k znižovaniu stavu zamestnancov.

5.4. Príjmy
Schválený rozpočet príjmov predstavoval objem finančných prostriedkov vo výške 3.286
EUR a úpravou k 31.12.2010 sa ich plnenie upravilo na objem vo výške 73.425 EUR.
Plnenie príjmov k 31.12.2010 predstavovalo objem vo výške 73.447,67 EUR čo
predstavuje 101,39 % plnenie upraveného rozpočtu.
5.4.1. Plnenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie
Významný podiel na plnení príjmov Obvodného úradu Ružomberok predstavujú
kapitálové príjmy - príjmy z predaja pozemkov, príjem za porušenie predpisov (odbor
živnostenského podnikania - úsek kontroly a správne delikty a odbor ekonomický – úsek
povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel), príjem z prenajatých budov – poplatky
za užívanie Školiaceho zariadenia Trlenská dolina a iné nedaňové príjmy ako príjmy
z dobropisov, vratky a trovy konania.
5.4.2. Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2010
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
212002 - príjem z prenajatých pozemkov(na základe zmlúv o prenájme)
212003 - z prenajatých budov (Školiace zariadenie Trlenská dolina)
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
222003 - za porušenie predpisov
230 Kapitálové príjmy
231 - príjem z predaja kap. aktív
233001 - z predaja pozemkov
290 Iné nedaňové príjmy
292012 - príjmy z dobropisov
292017 - vratky
292027 - iné – trovy konania
Spolu:

1.358,20 EUR
1.032,00 EUR
16.751,84 EUR
80,00 EUR
53.226,92 EUR
1.637,42 EUR
24,70 EUR
336,59 EUR
73.447,67 EUR

5.5. Bežné výdavky
Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval objem finančných prostriedkov vo
výške 575.540 EUR (podprogram 08C03 - 574.990 EUR a podprogram 06H03 - 550 EUR).
K 31.12.2010 sa prijatými rozpočtovými opatreniami celkové výdavky navýšili
o hodnotu 188.162,89 EUR a celkový objem výdavkov predstavoval 763.702,89 EUR
(podprogram 08C03 - 763.293,29 EUR a program 06H03 - 409,60 EUR).
V súhrnom čerpaní k 31.12.2010 celkové výdavky predstavovali objem vo výške 763.681,27
EUR, čo je 99,99 % plnenie upraveného rozpočtu.
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5.5.1. Čerpanie bežných výdavkov podľa programovej, funkčnej a ekonomickej
klasifikácie
Rozpočtový program 08C03 , FK – 01114

Obvodné úrady

Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval k 01.01.2010 hodnotu 534.916 EUR,
upravený rozpočet bol k 31.12.2010 v objeme 602.775,64 EUR a percento čerpania
k uvedenému dátumu upraveného rozpočtu bolo vo výške 99,99 % čo predstavuje
602.773,91 EUR.
kategória 610 - mzdy
Schválený rozpočet uvádzanej kategórie predstavoval k 01.01.2010 sumu celkom
255.972 EUR, úpravou rozpočtu sa navýšil na hodnotu 303.071,98 EUR a čerpanie
upraveného rozpočtu k 31.12.2010 bolo 100 %.
kategória 620 - odvody
Schválený rozpočet uvádzanej kategórie predstavoval k 01.01.2010 sumu celkom
89.462 EUR, úpravou rozpočtu sa navýšil na hodnotu 105.587 EUR a čerpanie upraveného
rozpočtu k 31.12.2010 bolo 100 %.
kategória 630 – tovary a služby
Schválený rozpočet uvádzanej kategórie predstavoval k 01.01.2010 sumu celkom
110.245 EUR, k 31.12.2010 bol upravený rozpočet v objeme 99.898,02 EUR a čerpanie
k 31.12.2010 bolo 99,99 % čo predstavuje 99.897,53 EUR. Nedočerpané finančné
prostriedkov danej kategórie predstavujú oproti upravenému rozpočtu zanedbateľnú čiastku
0,49 EUR na podpoložke 633016 – Reprezentačné, ktorá je záväzným ukazovateľom.
Čerpanie podľa položiek v kategórii 630 – tovary a služby k 31.12.2010
631632633634635636637-

1.896,70
36.942,66
19.715,25
4.781,06
5.923,91
1.276,38
29.361,57

EUR – cestovné náhrady
EUR – el. energia, tep. energia, plyn, vodné, stočné, poštovné, telef. služby
EUR – materiál
EUR – dopravné
EUR – rutinná a štandardná údržba
EUR – nájomné za prenájom
EUR – služby

kategória 640 – bežné transfery
Schválený rozpočet uvádzanej kategórie predstavoval k 01.01.2010 sumu celkom
79.237 EUR, úpravou rozpočtu sa navýšil na hodnotu 94.218,64 EUR a čerpanie k 31.12.2010
bolo 99,99 % čo predstavuje 94.218,14 EUR.
Čerpanie uvedenej kategórie bolo uskutočnené predovšetkým v rámci preneseného
výkonu štátnej správy na úseku matrík vo výške 58 812,67 EUR, na úseku hlásenia pobytu
občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky vo výške 19 473,63 EUR ako aj
vyplatením odstupného a odchodného v rámci nárokovateľných zložiek platu pri skončení
štátnozamestnaneckých pomerov k 31.12.2010 vo výške 15.209 EUR a vyplatením náhrady
príjmu pri dočasnej PN vo výške 722,84 EUR.
12

Rozpočtový program 08C03 , FK – 0220

Civilná ochrana

Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval k 01.01.2010 hodnotu 2.738 EUR,
upravený rozpočet k 31.12.2010 bol v nezmenenom objeme a percento čerpania k uvedenému
dátumu bolo vo výške 99,81 % čo predstavuje 2.732,60 EUR.
Rozpočtový program 08C03 , FK – 0360

Verejný poriadok a bezpečnosť

Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval k 01.01.2010 hodnotu 332 EUR,
upravený rozpočet k 31.12.2010 bol v nezmenenom objeme a percento čerpania upraveného
rozpočtu k uvedenému dátumu bolo 100 %.
Rozpočtový program 06H03 , FK – 02103

Hospodárska mobilizácia

Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval k 1.1.2010 hodnotu 550 EUR,
krátený rozpočet bol k 31.12.2010 v objeme 409,60 EUR a percento čerpania upraveného
rozpočtu k uvedenému dátumu bolo vo výške 99,91 % čo predstavuje 409,20 EUR.
Rozpočtový program 08C03 , FK – 0810

Rekreačné a športové služby
(Školiace zariadenie )

Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval k 01.01.2010 hodnotu 37.004 EUR,
úpravami rozpočtu predstavoval k 31.12.2010 hodnotu 29.422,23 EUR a percento čerpania
k uvedenému dátumu upraveného rozpočtu bolo vo výške 100 %.
kategória 610 - mzdy
Schválený rozpočet uvádzanej kategórie predstavoval k 01.01.2010 sumu celkom
12.600 EUR, k 31.12.2010 bol rozpočet upravený na hodnotu 12.372,52 EUR a čerpanie
upraveného rozpočtu k 31.12.2010 bolo 100 %.
kategória 620
Schválený rozpočet uvádzanej kategórie predstavoval k 01.01.2010 sumu celkom
4.404 EUR, k 31.12.2010 bol upravený rozpočet v objeme 4.316,09 EUR a čerpanie
upraveného rozpočtu k uvedenému dátumu bolo 100 %.
kategória 630
Schválený rozpočet uvádzanej kategórie predstavoval k 01.01.2010 sumu celkom
20.000 EUR, k 31.12.2010 bol upravený rozpočet v objeme 12.733,62 EUR a čerpanie
upraveného rozpočtu k uvedenému dátumu bolo 100 %.
Čerpanie podľa položiek v kategórii 630 – tovary a služby k 31.12.2010
632633634635637-

5.072,59 EUR – elektrická, tepelná energia, plyn, vodné, stočné, telefónne služby
1.601,14 EUR – materiál
2.468,33 EUR – dopravné
1.332,75 EUR – rutinná a štandardná údržba
2.258,81 EUR – služby
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Vývoj hospodárenia obvodného úradu bol zabezpečovaný plynule bez vážnych problémov
a v platobnej schopnosti, napriek kráteniu rozpočtu oproti predchádzajúcemu rozpočtovému
roku.
Pôvodný rozpis rozpočtu bol v priebehu roka riešený úpravami zo sekcie ekonomiky a sekcie
verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ako aj Obvodným úradom
Ružomberok z dôvodu objektivizovania požiadaviek a s účelovým zabezpečovaním úloh a
prevádzkových potrieb.
5.6. Majetok
Obvodný úrad Ružomberok ako správca majetku štátu uskutočnil v roku 2010 prevody
prebytočného nehnuteľného majetku štátu.
Na základe uplatneného práva prednostnej kúpy bolo vypracovaných 6 kúpnych zmlúv,
z ktorých jedna bola uzatvorená ešte Krajským úradom v Žiline. Kúpna zmluva uzatvorená
Krajským úradom v Žiline, nebola schválená Ministerstvom financií SR.
Kúpne zmluvy, ktoré vypracoval Obvodný úrad Ružomberok boli v mesiaci august 2009
predložené na schválenie Ministerstvu vnútra SR a následne Ministerstvu financií SR, ktoré
ich schválilo 21.12.2009. K prevodom nehnuteľného majetku štátu následne došlo v priebehu
I. polroka 2010.
Na základe zákonného predkupného práva bolo uzatvorených 9 kúpnych zmlúv.
Zmluvy boli predložené v priebehu mesiaca september 2009 na schválenie Ministerstvu
vnútra SR a následne Ministerstvu financií SR. Všetky uvedené zmluvy boli schválené
a následne došlo k prevodom nehnuteľného majetku štátu v priebehu I. polroka 2010.
V II. polroku 2010 sa neuskutočnil žiadny prevod prebytočného nehnuteľného majetku
štátu, zámena nehnuteľného majetku štátu, prevod majetku štátu na základe uplatneného
práva prednostnej kúpy alebo zákonného predkupného práva v správe Obvodného úradu
Ružomberok.
5.6.1. Inventarizácia majetku k 31.12.2010
Pri inventarizácii majetku a záväzkov neboli zistené inventarizačné rozdiely.
Prebytky:
0€
Schodky (manká): 0 €
Pri inventarizácii majetku a záväzkov nebol zistený prebytočný hnuteľný majetok.
Prebytočný hnuteľný majetok:
0€
Pri inventarizácii majetku a záväzkov bol zistený prebytočný nehnuteľný majetok.
Prebytočný nehnuteľný majetok: 2.397,94 €.
Por.
číslo

Komod.
skupina

1

01

2

01

Označenie majetku a jeho
identifikačné údaje

Pozemok, KÚ Lisková, LV 1375,
parcela č.2078/21, inv. č. 9093 49,
hlavné číslo IM. 143
Pozemok, KÚ Lisková, LV 1375,
parcela č.2078/22, inv. č. 9093 50,
hlavné číslo IM. 142

Plocha
v m2

Obstarávacia
cena v €

Poznámka
(číslo
rozhodnutia)

469

398,33

2010/01719002

425

398,33

2010/01719002

14

3

01

4

01

5

01

6

01

Pozemok, KÚ Lisková, LV 1375,
parcela č.2078/23, inv. č. 9093 51,
hlavné číslo IM. 140
Pozemok, KÚ Lisková, LV 1375,
parcela č.2078/24, inv. č. 9093 52,
hlavné číslo IM. 141
Pozemok, KÚ Lisková, LV 1375,
parcela č.2078/30, inv. č. 9093 53,
hlavné číslo IM. 177
Pozemok, KÚ Lisková, LV 1375,
parcela č.2078/31, inv. č. 9093 54,
hlavné číslo IM. 157
SPOLU

464

398,33

2010/01719004

436

398,33

2010/01719004

300

398,33

2010/01719004

306

406,29

2010/01719002

2.397,94

Pri inventarizácii majetku a záväzkov bol zistený neupotrebiteľný hnuteľný majetok.
Neupotrebiteľný hnuteľný majetok: 3.301,15 €.
Por.
číslo

Komoditná
skupina

Označenie majetku a jeho
identifikačné údaje

Počet
v JM

1.

07

2.

07

2.

02

Výpočtová a telekomun. technika 11
a materiál
Výpočtová a telekomun. technika 7
a materiál
Interiérové vybavenie
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SPOLU

Obstarávacia
cena v €

Poznámka
(číslo rozhod.)

1.393,10

2010/01458

300,41

2010/01446

1.607,64
3.301,15

2010/01458

Pri inventarizácii majetku a záväzkov nebol zistený neupotrebiteľný nehnuteľný majetok.
Neupotrebiteľný nehnuteľný majetok: 0 €
S prebytočným majetkom štátu Obvodný úrad Ružomberok naložil v súlade s bodom 1. až 4.
čl. III Smernice o nakladaní s dočasne prebytočným, prebytočným a neupotrebiteľným
majetkom štátu v správe Obvodného úradu Ružomberok.
S neupotrebiteľným majetkom štátu Obvodný úrad Ružomberok naložil v súlade s bodom 3.
a 4. čl. IV Smernice o nakladaní s dočasne prebytočným, prebytočným a neupotrebiteľným
majetkom štátu v správe Obvodného úradu Ružomberok.
Pri inventarizácii majetku a záväzkov neboli zistené zmarené investície.
5.6.2. Ochrana a uloženie majetku
Budova Obvodného úradu Ružomberok, Dončova 11
Obvodný úrad Ružomberok vykonáva spoločnú správu majetku štátu administratívnej budovy
na ulici Dončova 11 spolu s Krajským riaditeľstvom PZ v Žiline. Časť budovy v užívaní
Obvodného úradu Ružomberok a spoločné priestory (chodby, schodištia, kotolňa, suterén) má
vlastný kamerový a zabezpečovací systém a je pripojená na Stredisko registrovania poplachov
Policajného zboru (tzv. centrálny pult ochrany) na základe Zmluvy č. 37/2008 o poskytovaní
služby ochrany objektu uzatvorenej medzi Obvodným úradom Ružomberok a Krajským
riaditeľstvom PZ v Žiline v mimopracovnom čase od 18:00 hod do 06:00 hod. V budove sú
inštalované pohybové senzory a elektrická požiarna signalizácia v miestnosti so servermi a
v kotolni. Ochrana objektu prostredníctvom strediska registrovania poplachov policajného
zboru nenahradzuje však poistenie objektu.
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Školiace zariadenie Obvodného úradu Ružomberok ,Trlenská dolina 7564
Budova Školiaceho zariadenia Obvodného úradu Ružomberok je poistená pre prípad
živelných škôd, požiaru, krádeže, lúpeže a vandalizmu v poisťovni Kooperatíva a.s.
Bratislava. Budova má vlastný zabezpečovací systém (alarm) s hlásením narušenia objektu
cez mobilnú sieť Orange.
Služobné motorové vozidlá v prevádzke Obvodného úradu Ružomberok
Na všetky služobné motorové vozidlá, ktoré prevádzkuje Obvodný úrad Ružomberok je
uzatvorené Havarijné poistenie súboru motorových vozidiel v poisťovni Kooperatíva a.s.
Bratislava.
Vozidlá boli do 30.11.2010 dočasne zaparkované na parkovisku za administratívnou budovou,
od 1.12.2010 Obvodný úrad Ružomberok uzatvoril zmluvu o nájme nebytových priestorov č.
1/2010, na základe ktorej prenajímateľ – PETREX s.r.o., Tatranská cesta 5172, 034 01
Ružomberok prenechal do nájmu nájomcovi – Obvodnému úradu Ružomberok nebytové
priestory – uzamykateľné garáže za účelom garážovania motorových vozidiel v prevádzke
obvodného úradu.
5.7. Pohľadávky a záväzky
Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek /€/ k 31.12.2010
Pohľadávky

Hodnota
pohľadávok

Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky

Opis

0
25.923,80

0
Odbor živn. podnikania
Odbor VVS

11.609,04
449,95

Odbor ekonomický – úsek PzPMV 13.564,51
pohľadávky z nájomných zmlúv
Spolu

25.923,80

300,30
25.923,80

Pohľadávky podľa doby splatnosti /€/
Pohľadávky podľa doby splatnosti
Pohľadávky v lehote splatnosti

Hodnota
k 31.12.2009
403,00

Hodnota
k 31.12.2010
485,00

Pohľadávky po lehote splatnosti

23.699,70

25.438,80

Spolu

24.102,70

25.923,80

V roku 2010 Obvodný úrad Ružomberok nemal žiadne pohľadávky zo škôd
spôsobených na majetku štátu v správe ObÚ Ružomberku, k 31.12.2010 vysporiadal všetky
záväzky z dodávateľsko - odberateľských vzťahov.
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5.8. Sociálny fond
5.8.1. Tvorba sociálneho fondu /€/
P.
č.

Ukazovateľ
1

Počiatočný stav vo fonde k 1.1. príslušného roku

2

Prírastky fondu za hodnotené obdobie
z toho:

Plnenie
Plán k
Skutočnosť
31.12.2010
v%
1.268,32

1.268,32

100,0

4.320,00

4.608,23
4.608,23

106,7

5.588,32

5.876,55

105,2

Skutočnosť

Plnenie
v%

5.270,00
2.300,00

5.080,03
2.127,34

96,4

700,00

465,19

2.000,00
270,00

2.487,50
0,00

5.270,00

5.080,03

povinný prídel zo miezd k 30.06.2009

Spolu - použiteľné prostriedky (r.1 + r.2)

5.8.2. Použitie sociálneho fondu k 31.12.2010 /€/
P.
č.

Ukazovateľ
3

Úbytky fondu za hodnotené obdobie, z toho:
Príspevok na stravovanie
Príspevok na branno-športový deň a pracovné
stretnutie zamestnancov
Vyplatenie dopravného a príspevku na regeneráciu
prac. sily
Príspevok pre darcov krvi a držiteľov JP
Spolu - výdavky

Plán

96,4

5.8.3. Zostatok sociálneho fondu k 31. 12. 2010 /€/
P.
č.

Ukazovateľ
4

6.

Zostatok vo fonde k 31.12. príslušného roku

Plnenie
Plán k
Skutočnosť
31.12.2010
v%
318,32

796,52

250,2

Kontrolná činnosť organizácie

S cieľom skvalitniť výkon štátnej správy a eliminovať tak možné nedostatky a prípadnú
chybovosť pri spracovávaní evidovaných údajov a tiež za účelom zistenia objektívneho stavu
kontrolovaných skutočností boli jednotlivými odbormi vykonané v roku 2010 vnútorné
kontroly na základe plánu kontrol obvodného úradu.
Odbor ekonomický vykonal 3 kontroly, ktoré boli zamerané na kontrolu plnenia úloh
pri výkone štátnej správy. V prvom polroku vykonal kontrolu plnenia úloh pri výkone štátnej
správy, správnosť účtovania finančných dokladov vrátane hotovostnej pokladne
v programovom aplikačnom vybavení SAP za obdobie január až máj 2010 a v druhom
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polroku vykonal 2 kontroly plnenia úloh pri výkone štátnej správy, správnosť vyberania
poplatkov za školiace zariadenie obvodného úradu a správnosť účtovania finančných dokladov
vrátane hotovostnej pokladne v programovom aplikačnom vybavení SAP za obdobie jún až november
2010. Vo všetkých prípadoch boli vyhotovené záznamy o kontrole.

Na odbore ekonomickom bola vykonaná aj vonkajšia kontrola Správou finančnej
kontroly Zvolen, ktorá vykonala vládny audit v zmysle zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ktorého cieľom bolo overiť a zhodnotiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť
a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami, efektívnosť a účinnosť finančného
riadenia a ďalších skutočností ustanovených osobitnými predpismi v rezorte Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky za obdobie rokov 2007 až 2009. Bola vyhotovená Správa
z vládneho auditu.
Odbor všeobecnej vnútornej správy vykonal 2 kontroly v prvom a 2 kontroly v
druhom polroku, ktoré boli zamerané na dodržiavanie lehôt v priestupkovom konaní
a vkladanie údajov do centrálnej evidencie systému USEP a MAKOP. Ďalšie 3 kontroly boli
zamerané na dodržiavanie zákona o štátnych symboloch a dodržiavanie metodického pokynu
MV SR o úschove volebných dokumentov na vybraných orgánoch štátnej správy
a samosprávy v územnom obvode obvodného úradu. V prvom polroku bola vykonaná
kontrola používania štátnych symbolov na objektoch a v interiéri samosprávnych orgánov,
v druhom polroku bola vykonaná kontrola používania štátnych symbolov a kontrola úschovy
hlasovacích lístkov a iných volebných dokumentov z volieb do NR SR 2010. Vo všetkých
prípadoch boli vyhotovené záznamy o kontrole.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia vykonal 5 kontrol, zameraných na
kontrolu plnenia úloh podľa platnej legislatívy. Vo všetkých prípadoch boli vyhotovené
záznamy o kontrole. Za sledované obdobie odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
vykonal 30 kontrolných akcií a vydal 28 záznamov z kontrol a dodatky k záznamom a
2 protokoly z kontrol. Vonkajšie kontroly boli uskutočnené na základe zákona č. 42/1994 Z. z.
v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 387/ 2002 Z. z.
Na odbore civilnej ochrany a krízového riadenia bola vykonaná aj vonkajšia komplexná
kontrola zo sekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky.
Odbor organizačný vykonal 2 kontroly zamerané na kontrolu plnenia úloh pri výkone
štátnej správy na úseku registratúry, správnosť vybavovania poplatkov v zmysle zákona
č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a ich evidencia pri vyhotovovaní odpisov, výpisov
alebo písomných registrácií z registratúrneho strediska a kontrolu dodržiavania zákona
č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, evidencia žiadostí, termín
vybavovania, spokojnosť žiadateľov. Vo všetkých prípadoch boli vyhotovené záznamy
o kontrole.
Odbor živnostenského podnikania vykonal 25 kontrolných akcii, zameraných na
kontrolu plnenia úloh pri registrácii podnikateľských subjektov podľa živnostenského zákona
a tiež na dodržiavanie zákona o správnom konaní pri prejednávaní správnych deliktov. Vo
všetkých prípadoch boli vyhotovené záznamy o kontrole.
Na osobnom úrade boli vykonané dve vonkajšie kontroly. Správa finančnej kontroly
Zvolen vykonala vládny audit v zmysle zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ktorého cieľom bolo overiť a zhodnotiť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť a účelnosť pri
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hospodárení s verejnými prostriedkami, efektívnosť a účinnosť finančného riadenia a ďalších
skutočností ustanovených osobitnými predpismi v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky za obdobie rokov 2007 až 2009. Kontrolovaná bola oblasť sociálneho fondu
(tvorba, čerpanie), dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, dohody
o hmotnej zodpovednosti, mzdové nároky pri skončení štátnozamestnaneckých pomerov
a pracovných vzťahov. Bola vyhotovená Správa z vládneho auditu.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – sekcia verejnej správy vykonala kontrolu
opisov činností štátnych zamestnancov a osobných spisov štátnych zamestnancov
a zamestnancov vo verejnom záujme.

7.

Personálne otázky

7.1. Počet zamestnancov
V rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu k 1.1.2010 boli pre Obvodný úrad
Ružomberok stanovené záväzné ukazovatele plánu pracovných síl v štátnej službe 31 a vo
verejnom záujme 4, z toho v stálej štátnej službe 30 a v dočasnej štátnej službe 1
( zastupovanie RP, plánovaný nástup do práce 19.10.2011)
7.2. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
VŠ I. stupňa : 3
VŠ II. stupňa : 23
ÚSO : 9
7.3. Priemerná mzda zamestnancov
Priemerná mesačná mzda štátnych zamestnancov: 729,36 €
Priemerná mesačná mzda zamestnancov vo verejnom záujme: 506,16 €
7.4. Veková štruktúra zamestnancov
do 30r.
4

31r.-40r.
5

41r.-50r.
14

51r.-60r.
10

nad 60r.
2

7.5. Zaradenie zamestnancov podľa platových tried
Štátna služba
PT
Verejný záujem
PT

5
4

6
6

7
7

8
5

2
1

5
1

7
1

8
1

9
1

7.6. Vzdelávanie zamestnancov
Zamestnanci Obvodného úradu Ružomberok sa zúčastňujú vzdelávacích aktivít,
ktorými sú: školenia, semináre, základné kurzy, zdokonaľovacie kurzy, individuálne
vzdelávanie zamestnancov.
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Vzdelávacie aktivity zastrešujú prevažne: MV SR, Inštitút pre verejnú správu Bratislava
- vzdelávacie strediská IVS Banská Bystrica, Bratislava, Košice, VTÚ KMCO Slovenská
Ľupča, VTÚ KMCO Nitra, IVeS Košice, Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava, Unika
Bratislava, SAP, EF Banská Bystrica, UPJŠ Košice, STU Bratislava, ŽU Žilina, ProEko
Bratislava, EDOS Bratislava.

Ciele organizácie a prehľad plnenia činnosti

8.

8.1. Ciele organizácie
Hlavným cieľom Obvodného úradu Ružomberok je zabezpečovať výkon štátnej správy
vo vymedzených úsekoch na jednotlivých organizačných útvaroch obvodného úradu.
V roku 2010 okrem pravidelných činností na obvodnom úrade bolo cieľom zabezpečiť
úlohy týkajúce sa organizačného, technického a finančného zabezpečenia volieb a referenda,
zabezpečiť bezproblémový prechod na nové aplikačno-programové vybavenie - SAP pre
potreby ekonomických a mzdových procesov, dodržať súbor úsporných opatrení prijatých
v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Všetky tieto ciele Obvodný úrad
Ružomberok splnil.
8.2. Prehľad právnych predpisov
Organizačné útvary obvodného úradu sa riadia pri výkone a zabezpečovaní jednotlivých
úloh a činností nasledovnými právnymi predpismi, pokynmi, inštrukciami a stanoviskami,
na základe ktorých Obvodný úrad Ružomberok koná a rozhoduje, alebo upravuje práva
a povinnosti fyzických a právnických osôb.
Odbor ekonomický a organizačný
Základné právne predpisy












Zákon NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Zákon NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Zákon NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
Zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
Zákon NR SR č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe
Zákon NR SR č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Zákon NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy

Dotknuté právne predpisy






Zákon NR SR č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici
Zákon NR SR č. 497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010
Zákon NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
Zákon NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
Zákon NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti
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Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zákon NR SR č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
Zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme
Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien
a doplnkov
Zákon č. 618/2003 Z. z. autorský zákon
Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 461/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných
práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách

Odbor živnostenského podnikania
Základné právne predpisy




Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Dotknuté právne predpisy







Zákon č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon
Zákon č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích
návrhoch.
Zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon)
v znení zákona č. 89/1990 Zb. (úplné znenie č. 247/1990 Zb.)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti
a Slovenskej komore psychológov v znení zákona č. 578/2004 Z. z.
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
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Zákon SNR č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat v znení zákona SNR
č. 256/1991 Zb.
Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok).
Zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch
a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 63/1989 Zb. o overovateľoch
(audítoroch) a ich činnosti
Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov
a kartografov
Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke
Slovenska v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a
o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
Zákon č. 61/1952 Zb. o námornej plavbe v znení zákona č. 42/1980 Zb.
Nariadenie ministra dopravy č. 75/1953 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o námornej plavbe.
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach
Slovenskej republiky.
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Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 386/1990 Zb. o správnej výrobnej praxi,
riadení akosti humánnych liečiv a prostriedkov zdravotníckej a obalovej techniky.
Zákon č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení zákona č. 239/1991 Zb.
Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a
o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č.
497/1991 Zb.
Zákon č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení
zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
Zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.
Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z.
Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 234/2000 Z. z.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o
ovzduší) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.
Zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 8 /2005 Z. z. o správcoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný
zákon).
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Zákon č. 498/1990 Zb. o utečencoch
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Obchodný zákonník
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
Vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích,
elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti.
Občiansky súdny poriadok
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení zákona č.
142/2000 Z. z.
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z.
z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o
opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.
Zákon č. 505/1990 Zb. o metrológii.
Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom
predaji.
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o
zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.
95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb
a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č.
65/1965 Zb.
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných
službách).
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny
a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005
Z. z.
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe
Trestný zákon
Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 126/1998 Z. z. o Slovenskej živnostenskej komore a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Dánskym kráľovstvom, Spolkovou
republikou Nemecko, Helénskou republikou, Španielskym kráľovstvom, Francúzskou
republikou, Írskom, Talianskou republikou, Luxemburským veľkovojvodstvom,
Holandským kráľovstvom, Rakúskou republikou, Portugalskou republikou, Fínskou
republikou, Švédskym kráľovstvom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a
Severného Írska (členskými štátmi Európskej únie) a Českou republikou, Estónskou
republikou, Cyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litovskou republikou,
Maďarskou republikou, Maltskou republikou, Poľskou republikou, Slovinskou
republikou, Slovenskou republikou o pristúpení Českej republiky, Estónskej
republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej
republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej
republiky k Európskej únii.
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení
neskorších predpisov.
Dohoda o účasti Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky,
Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky,
Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky v Európskom
hospodárskom priestore.
Zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
Zákon č. 217/2004 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli a o zmene niektorých
zákonov v znení zákona č. 545/2004 Z. z.
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení zákona č. 300/1990 Zb.

Právne predpisy vyplývajúce z príloh živnostenského zákona








Zákon č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon)
Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými
a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za
vyhradené technické zariadenia
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č.
51/1978 o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č.
374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach
Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zák. č. 264/1999 Z. z.
Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 257/1998 Z. z. o podmienkach
získavania odbornej spôsobilosti na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti
telesnej kultúry
Zákon SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona NR SR č. 99/1995 Z.
z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR o požiarnej ochrane v oblasti prevencie
v znení vyhl. č. 86/1997 Z. z.
Zákon č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene a doplnení zák. č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov
Zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o
požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri
banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 78/1993.Z. z., ktorou sa
ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výrobe a
spracúvaní výbušnín
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní
odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch
v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z.
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného
prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o
pohrebníctve
Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Zákon č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
na stavenisko
Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov
Zákon č. 63/1950 Zb. o úprave hospodárenia s tabakom, soľou a liehom a o zrušení
štátnych finančných monopolov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi
výrobkami v znení neskorších predpisov
Zákon č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov
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Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb . o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení
neskorších predpisov
Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona
č. 230/2005 Z. z.
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší
Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav
a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej
národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok)
v znení neskorších predpisov

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia














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,
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 545/2003 Z. z. v znení
neskorších predpisov a doplnení niektorých zákonov,
Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z.
Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane SR
Zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti
Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu
Zákon č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách
Zákon NR SR č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR
č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v
znení neskorších predpisov
Metodický pokyn MH SR pre jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie –
JIS HM číslo 26-01/1999)
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Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Pripravované vyhlášky NBÚ v oblasti administratívnej bezpečnosti, personálnej
bezpečnosti, priemyselnej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 117/1998 Z. z.
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme
Zákon č. 544/2002 Z. z. o horskej záchrannej službe
Vyhláška MV SR č. 201/2002 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej
ochrany a o zabezpečovaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác
Vyhláška MV SR č. 557/2002 Z. z. o výdavkoch na civilnú ochranu z prostriedkov
štátneho rozpočtu
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom odškodnení
za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou pri plnení úloh
civilnej ochrany obyvateľstva
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia
Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o
stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení
vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení vyhlášky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 349/1998 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní
evakuácie v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 269/1998
Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 348/1998 Z. z. o zabezpečovaní
technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní
ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými
škodlivinami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 347/1998
Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. o zabezpečovaní
prípravy na civilnú ochranu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 384/1998 Z. z.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach
na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany.
Zákon NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Smernica MV SR č. SVS-204-2003/00662, ktorou sa vydáva vzorový registratúrny
poriadok a registratúrny plán krajských úradov a obvodných úradov.
Metodický pokyn MV SR č. SVS-204-2003/00567 pre krajské úrady a obvodné úrady
na ďalšiu správu registratúrnych záznamov vzniknutých z činnosti krajských úradov
a okresných úradov v rokoch 1996 až 2003.

Odbor všeobecnej vnútornej správy
úsek štátneho občianstva a matrík


Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č.222/1996 Z. z., zákona
č.416/2001 Z. z., zákona č. 198/2002 Z. z., zákona č.515/2003 Z. z.,
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zákona č. 420/2006 Z. z. – úplné znenie
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších zmien a doplnkov
Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č. 154/1994 Z. z., zákona
č. 198/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 564/2008 Z. z.
Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č.
70/1997 Z. z., zákona č.515/2003 Z. z., zákona č. 52/2007 Z. z. – úplné znenie
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými
úradmi a obcami v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR č. 302/1994 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona NR SR o matrikách

úsek volieb a referenda







Zákon NR SR č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR, o ľudovom hlasovaní,
o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a
doplnení občianskeho súdneho poriadku v znení zákona číslo 335/2007 Z. z.
Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších
zmien a doplnkov

úsek priestupkový







Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Vyhláška MV SR č. 411/2006 Z. z. , ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania
o priestupkoch
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

úsek registrácie







Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších
predpisov
Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona NR SR
č.207/1996 Z. z.
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne
prospešné služby
Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (§ 20f - § 20j)
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov
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úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania
obyvateľov









Zákon NR SR č, 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej
republiky v znení zákona č. 389/1999 Z. z., 453/2001 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc
a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb
Zákon NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich
používaní v znení neskorších predpisov
Zákon SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných
hrách v znení zákona č. 194/1990 Zb., v znení zák. č. 515/2003 Z. z.
Vyhláška MV SR č. 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa
mení a dopĺňa
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Osobný úrad





















9.

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
Nariadenie vlády SR č. 550/2009 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify
štátnych zamestnancov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene doplnení niektorých zákonov
Nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností
pri výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zákon č./461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 543/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení,
Zákon č. 71/2001 o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003
Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení zákona č. 346/1999 Z. z.
Nariadenie vlády č. 400/2003 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška minimálnej mzdy
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992
Zb.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve
Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike
Kolektívna zmluva vo verejnej službe
Kolektívna zmluva v štátnej službe

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku
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Obvodný úrad Ružomberok v roku 2010 prijal 7 žiadostí v zmysle zákona NR SR
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Z toho bola 1 žiadosť odložená, 2
žiadostiam sa nevyhovelo, 1 žiadosť bola odstúpená na Obvodný úrad v Žiline, kde vecne
patrila a 3 žiadostiam bolo vyhovené.
Obvodný úrad Ružomberok v roku 2010 prijal 2 sťažnosti, ktoré boli vybavené
v zákonom stanovenej lehote, kde po prešetrení bolo zistené, že ani jedna sťažnosť nebola
opodstatnená, nakoľko podľa Zákona o sťažnostiach § 4 ods. 3) zákona č.9/2009 Z. z., takéto
podanie sa nepovažuje za sťažnosť.
Obvodný úrad Ružomberok v roku 2010 prijal 1 petíciu, ktorá bola odstúpená na
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, kde vecne patrila.
Obvodný úrad Ružomberok na svoju činnosť využíval zdroje, ktoré mu boli pridelené
v rozpočte na rok 2010.
Odbor ekonomický
Za sledované obdobie odbor ekonomický na úseku povinného zmluvného poistenia
vydal 71 rozhodnutí o zastavení konania a 45 rozhodnutí o uložení pokuty, kde výška
uložených pokút činila 5.632 EUR.
Odbor ekonomický na úseku povinného zmluvného poistenia spolupracuje s Okresným
dopravným inšpektorátom v Ružomberku vo veciach poskytovania informácií o vlastníkovi
motorového vozidla podľa evidencie a s Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Ružomberku, ktorý poskytuje podklady o dočasne odhlásených motorových
vozidlách.
Odbor ekonomický v roku 2010 úspešne zabezpečil úlohy spojené s prípravou,
zabezpečením a vykonaním volieb do NR SR, referenda a volieb do orgánov samosprávy
obcí pre obvodnú volebnú komisiu a okrskové volebné komisie po stránke materiálového
a technického zabezpečenia, financovania a zúčtovania použitých finančných prostriedkov so
štátnym rozpočtom.
V roku 2010 odbor ekonomický vydal 17 vnútorných aktov riadenia vrátane dodatkov
týkajúcich sa zásad organizácie a hospodárnosti prevádzky služobných cestných vozidiel,
nakladania s dočasne prebytočným, prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu,
požiarneho štatútu, vykonania riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov, verejného obstarávania, účtovníctva, finančného riadenia a vykonávania
predbežnej finančnej kontroly a priebežnej finančnej kontroly a súboru úsporných opatrení
v podmienkach Obvodného úradu Ružomberok.
Súbor úsporných opatrení v rezorte MV SR upravený v podmienkach ObÚ RK
v Príkaze prednostu ObÚ RK č. 05/2010 z 30.09.2010 výrazne ovplyvnil chod organizácie
v roku 2010. Úsporné opatrenia sa dotýkali predovšetkým nerealizovania požiadaviek na
nákup materiálu určeného na vybavenie objektov, pozastavenia nákupu kancelárskych
potrieb, doplnkového vybavenia služobných motorových vozidiel nad rámec povinnej
výbavy, vykonávania najnevyhnutnejších opráv a údržby, vykonávania tuzemských
pracovných ciest, zúčastňovania sa seminárov, kurzov a školení v rozsahu jedného
pracovného dňa, obmedzenia nákupu propagačných a reklamných materiálov, obmedzenia
spotreby kancelárskeho papiera, obmedzenia spotreby tonerov a tým širšieho využívania
elektronickej komunikácie, zabezpečovania úradných tlačív prostredníctvom Tlačiarne MV
SR, obmedzenia rozsahu nadčasov, služobnej a pracovnej pohotovosti, zníženia limitov
hovorného na štátnych a medzinárodných linkách a mobilných telefónov, prehodnotenia
energetických nákladov, nerealizovania úprav osobných príplatkov, obmedzenia poštovných
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poplatkov, prehodnotenia odoberaných odborných časopisov a dennej tlače a k pristúpeniu
znižovania stavu zamestnancov.
Odbor ekonomický musel tieto skutočnosti riešiť a zabezpečovať predovšetkým
prevádzkové výdavky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov. Vzhľadom ku kráteniu finančných
prostriedkov ako aj k prijatému súboru úsporných opatrení, hospodárenie organizácie bolo
zabezpečené bez vážnych problémov v platobnej schopnosti a boli vytvorené podmienky pre
výkon štátnej správy v jednotlivých oblastiach v postačujúcom technickom a materiálnom
zabezpečení.
V roku 2010 odbor ekonomický prechádzal na nové aplikačno-programové vybavenie
SAP v rámci ekonomických a mzdových procesov. Zapracovanie a samotný výkon
ekonomických úloh v uvedenom softvérovom vybavení priniesol pozitívne výsledky.
Odbor ekonomický spolupracoval s 24 obcami okresu a mestom Ružomberok,
u ktorých finančne zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy na úsekoch matričnej
činnosti, registra obyvateľstva a volieb, resp. referenda. Metodicky usmerňoval a poskytoval
pomoc a spoluprácu na úseku zúčtovania finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom.
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Dosiahnuté výsledky v danom roku na odbore VVS možno hodnotiť veľmi pozitívne na
všetkých vymenovaných úsekoch, vzhľadom na to, že v r. 2010 úspešne organizačnotechnicky zabezpečil voľby do NR SR, do orgánov samosprávy obcí a referendum vo svojom
územnom obvode a súbežne začínal s prípravnými prácami na sčítaní obyvateľov, domov
a bytov.
Vonkajšie podmienky na úseku priestupkov sú ovplyvňované hlavne celkovým stavom,
štruktúrou a dynamikou kriminality na Slovensku. Ako vyplýva z analýzy, je potrebné
podporiť činnosti na úseku priestupkovom. Potrebná je tiež zmena legislatívy, čo sa týka
postavenia úradníka v štátnej správe, zabezpečenia lepších podmienok výkonu štátnej služby,
vrátane jeho finančného ohodnotenia.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia vykonával v r. 2010 štátnu správu na
úseku civilnej ochrany a krízového riadenia pre právnické a fyzické osoby. Za sledované
obdobie odbor civilnej ochrany a krízového riadenia vykonal a vydal 30 kontrolných akcií,
28 záznamov z kontrol vrátane dodatkov k záznamom a 2 protokoly z kontrol.
Okrem štatisticky sledovaných a vyhodnocovaných úkonov odbor civilnej ochrany a
krízového riadenia vykonával informačnú a poradenskú činnosť pre miestne samosprávy –
starostom obcí a právnickým a fyzickým osobám, cieľom ktorej bolo pomôcť zorientovať sa
v platnej legislatíve.
Odbor organizačný
Odbor organizačný zastrešoval agendu na úseku podateľne obvodného úradu,
registratúry, vybavovania sťažností a petícii, vypracoval všeobecné vnútorné akty riadenia,
zastrešoval informačný systém úradu a organizáciu obvodného úradu, zabezpečoval školenia
a semináre pre všetkých zamestnancov.
Odbor živnostenského podnikania
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Odbor živnostenského podnikania vykonával v r. 2010 štátnu správu na úseku
živnostenského podnikania pre 6 042 podnikateľských subjektov.
Za sledované obdobie úsek kontroly vykonal a vydal:
Počet kontrolných akcií
Počet záznamov z kontrol + dodatky k záznamom
Oznámenia o začatí správneho konania
Výzvy podnikateľom
Počet rozhodnutí o uložení pokuty
Výška uložených pokút rozhodnutím (v €)

292
593
138
452
135
11.390

Pri ukladaní pokút odbor veľmi dôsledne sledoval represívno-výchovnú funkciu
sankcie, rešpektoval zákonom stanovené medze a hľadiská, čo v legislatívnom prostredí
obligatórneho ukladania sankcií bolo možné aplikovať najmä pri výške uloženej sankcie.
Za sledované obdobie úsek registrácie vykonal a vydal:
Živnostenský list
Koncesná listina
Rozhodnutie o zrušení živ. oprávnenia na žiadosť podnikateľa
Rozhodnutie o zrušení živ. oprávnenia z úradnej moci
Rozhodnutie o pozastavení prevádzkovania živnosti na žiadosť podnikateľa
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
Zánik živnostenských oprávnení na základe oznámenia podnikateľom
Ostatné zmeny
Výpisy zo živnostenského registra

1272
5
12
3
221
573
395
678
893
1050

Využiteľnosť služieb jednotného kontaktného miesta za sledované obdobie:
Počet subjektov, kt.
využili službu JKM
2575

Z toho:
FO
2266

Z toho:
PO
309

Celkový počet úkonov
služby JKM pre DR
2818

Celkový počet úkonov
služby JKM pre ZP
1972

Vznik jednotného kontaktného miesta na odbore živnostenského podnikania je datovaný od r.
2007. Početnosť a vzostup celkových úkonov JKM v prepočte na 1 kalendárny mesiac
vyjadruje nasledujúci graf:
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V r. 2010 stúplo množstvo celkových úkonov JKM v prepočte na 1 kalendárny mesiac
oproti r. 2007 o 33,36 %.
Okrem štatisticky sledovaných a vyhodnocovaných úkonov odbor živnostenského
podnikania vykonával rozsiahlu informačnú a poradenskú činnosť, cieľom ktorej bolo
pomôcť živnostníkom alebo záujemcom o živnostenské podnikanie zorientovať sa v platnej
legislatíve, definovať obsahové vymedzenie voľných aj regulovaných živností, byť
nápomocný pri využívaní dôležitého ekonomického nástroja štátu, súvisiaceho s možnosťou
pozastavenia prevádzkovania živnosti a s inštitútom oznámenia ukončenia podnikania.
V r. 2010 bola činnosť odboru významne ovplyvnená rozsiahlou novelou
živnostenského zákona, ktorá súvisela s prijatím zákona o službách na vnútornom trhu.
Elektronické služby – prepojenie živnostenských úradov s inými inštitúciami (DR, ZP,
REGOB, GP), ku ktorým v r. 2010 pribudol aj obchodný register, posunulo komunikáciu,
spôsob práce a poskytovanie služieb klientom na podstatne vyššiu úroveň. K tomuto
konštatovaniu nemalou mierou prispelo aj významné dovybavenie odboru PC technikou a
neustále zvyšovanie odbornosti pracovníkov odboru (absolvované semináre, pracovné
stretnutia, zvyšovanie kvalifikácie).
Prezentované výsledky veľmi jednoznačne poukazujú na správnosť koncepčného,
systémového a metodického riadenia odboru, ktorý je svojim konkrétnym výkonom štátnej
správy na úseku živnostenského podnikania pre ústredný orgán (MV SR) jedným z
ukazovateľov vývoja a smerovania podnikateľskej verejnosti daného regiónu. Údaje a
informácie, ktoré odbor živnostenského podnikania vedie v živnostenskom registri,
významným spôsobom napomáhajú pri vzájomnej prepojenosti a komunikácii s inými
organizáciami verejnej správy, čo je jeden z podkladov pre naplnenie vízie odbremeňovania
administratívneho zaťaženia občana.
Osobný úrad
Osobný úrad mesačne spracúval mzdy v programe SAP, evidoval neprítomnosti
zamestnancov – dovolenky, PN, OČR, prekážky v práci, školenia, evidoval stravné, pracovnú
pohotovosť, nadčasovú prácu, náhradné voľno za nadčasovú prácu, sociálny fond, daňové
bonusy, zmeny vo výške a zložení funkčných platov zamestnancov, vyhotovoval výkazy pre
sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové poisťovne, zasielal hlásenia
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o čerpaní rozpočtu, zložení, počtu a štruktúre zamestnancov pre MV SR, oznamoval zmenu
platiteľa pri PN, OČR pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne, zabezpečoval adaptačné
vzdelávanie pre jednu novoprijatú zamestnankyňu.
Osobný úrad štvrťročne vypracoval výkazy a prehľady pre daňový úrad, štatistický
úrad a ročne vyhotovil ročné zúčtovanie dane, zdravotného poistenia, daňový prehľad
a hlásenie, výkazy pre štatistický úrad, ročné mzdové listy, evidenčné listy pre zamestnancov.
Osobný úrad zabezpečil výberové konanie a výber na obvodnom úrade, absolventskú
prax v štyroch projektoch, v ktorých bolo zamestnaných 19 absolventov, spracoval k tomu
potrebné výkazy.
Osobný úrad vykonal zmeny štátnozamestnaneckého pomeru a dodatky ku služobnej
zmluve, vypracoval oznámenie o výške a zložení funkčného platu pre všetkých zamestnancov
v súvislosti so zvýšením služobnej praxe.
Na Obvodný úrad Ružomberok boli prijatí dvaja noví zamestnanci, štátnozamestnanecký
pomer ukončilo 7 štátnych zamestnancov, osobný úrad spracoval potrebnú dokumentáciu
k ukončeniu štátnozamestnaneckého pomeru.
Prínos organizácie pre ústredný orgán
Základným prínosom obvodných úradov pre ústredný orgán, ktorým je Ministerstvo
vnútra SR je výkon štátnej správy v prvom stupni, ktorý sa vykonáva na miestnej úrovni.
Jednotlivé organizačné útvary obvodného úradu pre ústredný orgán vypracúvajú rôzne
analýzy, štatistiky, podklady na rozpočet, plány verejného obstarávania, ktoré slúžia ako
podklady do rôznych analýz a zisťovaní na celoštátnej úrovni, pre zisťovanie stavu
kriminality na Slovensku.
Prínos organizácie pre ostatné organizácie verejnej správy
Obvodný úrad Ružomberok úzko spolupracuje s orgánmi miestnej štátnej správy ako
Obvodný úrad životného prostredia, Hasičský a záchranný zbor, Daňový úrad, Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny, Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Sociálna
poisťovňa, zdravotné poisťovne, súd, prokuratúra, polícia a s orgánmi samosprávy. Jednotlivé
organizačné útvary obvodného úradu pripravujú podklady, rôzne informácie, evidencie,
výstupy a správy pre ďalšie konanie a potreby organizácii verejnej správy.
Pokiaľ by došlo k prepojeniu a sprístupneniu väčšieho počtu rôznych evidencií z iných
organizácii verejnej správy, prínos organizácie by bol ešte väčší, pretože by sa docielilo
ušetrenie času a čiastočne by sa zredukovala písomná dokumentácia. Prínosom pre miestnu
samosprávu je vykonávanie informačnej a poradenskej činnosti starostom obcí, právnickým a
fyzickým osobám, cieľom ktorej je pomôcť zorientovať sa v platnej legislatíve.
Prínos organizácie pre širokú verejnosť
Prínos obvodného úradu pre širokú verejnosť spočíva v informovaní verejnosti
o činnostiach a platnej legislatíve prostredníctvom webovej stránky Obvodného úradu
Ružomberok. Obvodný úrad postihuje protiprávne konania na úseku živnostenskom, úseku
povinného zmluvného poistenia a úseku priestupkovom, spolupracuje s tretím sektorom na
úseku verejných zbierok, vymáha plnenie za nezaplatené sankcie a trovy konania.
Široká verejnosť získava na obvodnom úrade informácie, ktoré potrebuje napr. na
úseku živnostenského podnikania alebo registratúry.
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10. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Hlavnými skupinami užívateľov výstupov organizácie sú najmä:
Ministerstvo vnútra SR
Policajný zbor SR
Prokuratúra a Súdy SR
Hasičský a záchranný zbor
Mestá a obce na území okresu Ružomberok
Obvodný úrad životného prostredia
Subjekty hospodárskej mobilizácie
Kancelária poisťovateľov Slovenska
Vlastní zamestnanci
Sociálna poisťovňa
Zdravotné poisťovne
Daňový úrad
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Doplnkové dôchodkové spoločnosti
Štatistický úrad
Exekútorské úrady
NBÚ a SIS
Vojenské obranné spravodajstvo
Občania a ďalšie inštitúcie
Tretí sektor – neziskové organizácie
Právnické a fyzické osoby
Základné školy
Obchodný register
Generálna prokuratúra SR
živnostenské spoločenstvá a neštátne subjekty

Podklady ku výročnej správe – vedúci jednotlivých odborov
Vypracovala : Ing. Mária Hlinková – vedúca odboru ekonomického a organizačného

Schválil :

Ing. Michal Švento
prednosta Obvodného úradu
Ružomberok
36

