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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 do 9.7.2012, PaedDr. Anna Paráková od 10.7.2012
Členovia vedenia:
Ing. Mária Hlinková, vedúca odboru ekonomického a organizačného
Ing. Juraj Pšeno, vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
Mgr. Katarína Kačalková, vedúca odboru živnostenského podnikania
Mgr. Milan Mihálik, vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy
Obvodný úrad Ružomberok je orgánom miestnej štátnej správy, ktorý zabezpečuje na území
okresu Ružomberok výkon štátnej správy na úsekoch ekonomickom a organizačnom, civilnej
ochrany a krízového riadenia, živnostenského podnikania a všeobecnej vnútornej správy.

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Prijatím zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 01.01.2013 zaniká Obvodný úrad Ružomberok
ako samostatná rozpočtová organizácia štátu a právnická osoba a bude preddavkovou
organizáciou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Výročná správa o činnosti za rok 2012
je spracovaná na základe skutočností, ktoré platili do 31.12.2012:
 Obvodný úrad je právnická osoba, riadi ho 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 a organizačný, odbor živnostenského
podnikania, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
a osobný úrad.
 Hlavným poslaním obvodného úradu je zabezpečovať štátnu správu na úsekoch správy
majetku štátu, ekonomickom a organizačnom, všeobecnej vnútornej správy, civilnej ochrany
a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a živnostenského
podnikania. 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.
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Strednodobý výhľad organizácie:
Obvodný úrad je organizácia zriadená zákonom. Od 1.1.2011 došlo na obvodnom úrade k zmene
organizačnej štruktúry z dôvodu úsporných opatrení a to k zlúčeniu ekonomického a organizačného
odboru, kde sa stav zamestnancov znížil oproti pôvodnému stavu o 4 zamestnancov. Na všetkých
ostatných odboroch sa stav zamestnancov znížil oproti pôvodnému stavu o 1 zamestnanca. Použitie
finančných zdrojov bude možné len do výšky schválených a rozpísaných limitov
zriaďovateľom.

Poslanie a strednodobý výhľad jednotlivých odborov uvádzame v nasledovnom členení:
Odbor ekonomický a organizačný zabezpečuje štátnu správu na úseku rozpočtovania
verejných prostriedkov organizácie vrátane mzdových prostriedkov, na úseku systemizácie
miest, na úseku kontroly, na úseku petícií a sťažností, na úseku slobodného prístupu k
informáciám, na úseku správy majetku štátu, na úseku povinného zmluvného poistenia
motorových vozidiel, zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy smerom k obciam a mestu
na úseku matričnej činnosti, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, finančného
zabezpečenia volieb, referenda, sčítania obyvateľov domov a bytov.
Ďalej zabezpečuje služby ekonomického a organizačného charakteru pre všetky odbory a
organizačné útvary obvodného úradu, akými sú verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb,
účtovanie výdavkov a príjmov organizácie, financovanie prevádzky úradu, výber správnych
poplatkov v hotovosti do pokladne úradu, súčinnosť pri organizačnom zabezpečení volieb,
referenda, sčítania obyvateľov domov a bytov, prevádzka a údržba úradu a školiaceho
zariadenia obvodného úradu, automobilová služba, materiálovo-technické zabezpečenie úradu,
práce podateľne a sekretariátu úradu, tvorba vnútorných právnych noriem a predpisov, spravuje
a zabezpečuje celý informačný systém úradu.
Odbor ekonomický a organizačný 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.
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.
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, pre činnosti, ktoré sú podnikaním na základe iného ako
živnostenského oprávnenia a pre poskytovanie služieb podľa osobitného zákona. 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 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.
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Odbor živnostenského podnikania vykonáva kontrolnú činnosť nad dodržiavaním povinností,
ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa
vzťahujú na živnostenské podnikanie.
Odbor živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta v rámci
poskytovania elektronických služieb úspešne spolupracuje s dotknutými inštitúciami – daňové
riaditeľstvo (DR), zdravotné poisťovne (ZP), register obyvateľstva (REGOB), generálna
prokuratúra (GP), obchodný register (OR), čo veľmi významnou mierou prispieva k zníženiu
administratívneho zaťaženia podnikateľských subjektov. Tento zámer podporila aj novela
živnostenského zákona, ktorá rozšírila kompetencie a pôsobnosť vo veciach zahraničných osôb
a iných foriem podnikania z obvodných úradov v sídle kraja na všetky živnostenské úrady.
Zámerom a ambíciou naďalej ostáva do budúcna vytvoriť jednotné integrované obslužné
miesto, na ktorom by pre podnikateľský subjekt boli zabezpečené všetky náležitosti súvisiace
s jeho podnikateľskou činnosťou. Realizácia tohto zámeru si vyžiada neustále zvyšovanie
odbornosti pracovníkov odboru a to najmä účasťou na odborných pracovných seminároch.
Odbor všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu Ružomberok 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 administratívnoprávnu 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 MV 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.
Odbor všeobecnej vnútornej správy môže vykonávať len tie činnosti a kompetencie, ktoré mu
sú, alebo v budúcnosti budú zákonom zverené a bude využívať tie finančné zdroje, ktoré mu
budú v rozpočte pridelené. Na odbore všeobecnej vnútornej správy pracuje päť pracovníkov, z
toho štyria majú vysokoškolské vzdelanie, preto nie je potrebné meniť kvalifikačnú štruktúru
súčasných zamestnancov. Čo sa týka personálneho obsadenia, vzhľadom k nárastu priestupkov
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a podkladov pre výkon rozhodnutia je potrebné navýšenie stavu minimálne o jedného
pracovníka na úseku priestupkov.
Osobný úrad vykonáva personálnu a mzdovú agendu pre vlastných zamestnancov v štátnej
službe a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.
Ďalej zabezpečuje vzdelávanie všetkých zamestnancov a adaptačné vzdelávanie novoprijatých
zamestnancov, zabezpečuje činnosti spojené s obsadzovaním voľných miest, výberové konania
a výbery. Do budúcnosti bude osobný úrad vykonávať činnosti, ktoré mu budú vyplývať z
organizačného poriadku obvodného úradu a v rámci schválenej systemizácie zabezpečí práce
súvisiace s obsadením každého voľného miesta na obvodnom úrade.

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
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/produkty organizácie a ich náklady
Odbor ekonomický a organizačný 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 a organizačný zabezpečuje činnosti na úseku štátneho rozpočtu v oblasti
miezd a odvodov, tovarov a služieb, transferov, plní úlohy klienta Štátnej pokladne,
zabezpečuje správu majetku štátu, 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, prác a služieb, uskutočňuje kontrolné činnosti,
zabezpečuje činnosti spojené so systemizáciou obvodného úradu.
Odbor ekonomický a organizačný 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 odbor ekonomický a organizačný 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 a organizačný 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
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predložili doklad preukazujúci existenciu poistenia zodpovednosti. Odbor ekonomický a
organizačný koná a rozhoduje v prvom stupni správneho konania, vydáva príslušné rozhodnutia
a vymáha pohľadávky štátu vzniknuté na úseku povinného zmluvného poistenia a majetku
štátu. Na konania o pokutách sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Odbor
ekonomický a organizačný uskutočňuje aj výkon rozhodnutí správnou exekúciou alebo
prostredníctvom súdneho exekútora.
Pri konaniach o pokutách má odbor ekonomický a organizačný 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
dodržiava odbor ekonomický a organizačný 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 ekonomický a organizačný plní úlohy v oblasti ochrany práce, ochrany pred požiarmi a
civilnej ochrany, zabezpečuje stravovanie zamestnancov a úlohy na úseku autoprevádzky,
vypracováva vnútorné právne predpisy a akty riadenia a poskytuje informácie podľa zákona o
slobodnom prístupe k informáciám za svoj úsek činností. Odbor ekonomický a organizačný
spravuje školiace zariadenie, ktoré poskytuje priestory a služby pre školiace aktivity a
regeneráciu pracovnej sily v rámci sociálnej politiky obvodného úradu.
Odbor ekonomický a organizačný zabezpečuje úlohy na úseku volieb a referenda, sčítania
obyvateľov, domov a bytov, vykonáva zúčtovanie so štátnym rozpočtom na týchto úsekoch a
predkladá ich Ministerstvu vnútra SR.
Odbor ekonomický a organizačný vzhľadom ku svojim činnostiam a ku zabezpečovaniu chodu
organizácie spolupracuje so všetkými odbormi obvodného úradu.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia 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 prekladateľov – 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.
Určuje spôsob realizácie koncepcií v oblasti kolektívnej a individuálnej ochrany v príslušnom
kalendárnom roku.
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Určuje spôsob a postupnosť majetkoprávneho 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.
Odbor živnostenského podnikania na úseku živnostenskej registrácie odbor prijíma
ohlásenia živnosti od fyzických a právnických osôb – slovenských aj zahraničných, 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, vydáva osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
potvrdenia o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je
obmedzené alebo zakázané, potvrdenia o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní
služieb na území Slovenskej republiky.
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.
Údaje zapísané do verejnej časti registra sa zverejňujú bez zbytočného odkladu. Údaje z
neverejnej časti živnostenského registra odbor poskytuje iba osobe, ktorej sa údaje týkajú.
Na poskytovanie údajov zo živnostenského registra sa nevzťahujú ustanovenia osobitného
zákona o sprístupňovaní informácií.
Na úseku živnostenskej kontroly odbor kontroluje u podnikateľských subjektoch dodržiavanie
povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných
predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie, 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. Ak kontrolóri odboru zistia pri výkone
kontrolnej činnosti skutočnosti, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a
pracovné prostredie, spíšu o tom záznam, ktorý odovzdajú alebo doručia podnikateľovi a
dotknutému orgánu štátnej správy.
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), obchodný register (OR), čo veľmi
významnou mierou prispelo k zníženiu administratívneho zaťaženia podnikateľských
subjektov. Tento zámer podporila aj novela živnostenského zákona, ktorá rozšírila kompetencie
a pôsobnosť vo veciach zahraničných osôb a iných foriem podnikania z obvodných úradov v
sídle kraja na všetky živnostenské úrady. Zámerom a ambíciou naďalej ostáva do budúcna
vytvoriť 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. V roku 2012
pracovníci JKM naďalej vybavovali elektronické podania, prostredníctvom ústredného portálu
verejnej správy. Záujem podnikateľských subjektov o elektronickú komunikáciu narastá.
Odbor všeobecnej vnútornej správy vo svojej hlavnej činnosti rieši priestupky
8

(priestupkové konanie), robí výkon rozhodnutí, zabezpečuje organizačno - technickú stránku
volieb, referenda, sčítania obyvateľov, domov a bytov, vykonáva vnútornú a vonkajšiu kontrolu
na svojom úseku činností, zabezpečuje matričnú činnosť, povoľuje verejné zbierky a vykonáva
metodickú činnosť pre obce a matričné úrady.
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 (výstupné, evidenčné a zápočtové listy, potvrdenia) a
zmenou štátnozamestnaneckého pomeru, činnosti súvisiace so vznikom a ukončením
pracovného pomeru (výstupné, evidenčné a zápočtové listy, potvrdenia), 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
poisťovňu, zdravotné poisťovne, štatistický úrad, ministerstvo vnútra, vykonáva ročné
zúčtovanie dane a zdravotného poistenia všetkým zamestnancom, plní úlohy spojené s
kolektívnym vyjednávaním.
4.1. Majetok
Obvodný úrad Ružomberok ako správca majetku štátu neuskutočnil v roku 2012 prevody
prebytočného nehnuteľného majetku štátu a podľa zákona č.278/1993 Z. z. o správe majetku
štátu v znení neskorších predpisov.
4.2. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012
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 nebol zistený prebytočný nehnuteľný majetok.
Prebytočný nehnuteľný majetok: 0 €
Pri inventarizácii majetku a záväzkov nebol zistený neupotrebiteľný hnuteľný majetok.
Neupotrebiteľný hnuteľný majetok: 0 €
Pri inventarizácii majetku a záväzkov nebol zistený neupotrebiteľný nehnuteľný majetok.
Neupotrebiteľný nehnuteľný majetok: 0 €
Pri inventarizácii majetku a záväzkov neboli zistené nedokončené investície.
Nedokončené investície: 0 €
Pri inventarizácii majetku a záväzkov neboli zistené zmarené investície.
Zmarené investície: 0 €
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4.3. Ochrana a uloženie majetku
Budova Obvodného úradu Ružomberok, Dončova 11.
Obvodný úrad Ružomberok vykonáva spoločnú správu majetku štátu – administratívnej
budovy Dončova 11 spolu s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline. Časť budovy v
užívaní Obvodného úradu Ružomberok a spoločné priestory (chodby, schodište, 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 Policajného zboru v Žiline v mimopracovnom čase od 18:00 hod do
06:00 hod. Sú inštalované pohybové senzory a elektrická požiarna signalizácia v miestnosti so
servermi a v plynovej kotolni. Ochrana objektu prostredníctvom strediska registrovania
poplachov policajného zboru nenahradzuje poistenie objektu.
Školiace zariadenie Obvodného úradu Ružomberok ,Trlenská dolina 7564
Budova Školiaceho zariadenia Obvodného úradu Ružomberok je poistená pre prípad živelných
škôd až do výšky 420 350 € a pre prípad krádeže, lúpeže, vandalizmu až do výšky 42 000 € v
UNIQA poisťovňa, a.s. Bratislava, číslo poistnej zmluvy 2007006159. Budova má vlastný
zabezpečovací systém (alarm) s hlásením narušenia objektu cez mobilnú sieť Orange.
Služobné motorové vozidlá v prevádzke Obvodného úradu Ružomberok.
Na služobné motorové vozidlá ŠKODA SUPERB RK-921-AZ a CITRÖEN C 5 RK-X-047 je
uzatvorené Havarijné poistenie motorových vozidiel (ŠKODA SUPERB RK-921-AZ, číslo
poistnej zmluvy 6 566 405 928, poistenie do výšky 32 194 €, CITRÖEN C 5 RK-X-047 číslo
poistnej zmluvy 6 566 406 090, poistenie do výšky 22 814 €), v poisťovni KOOPERATIVA,
a.s. Bratislava.
Z dôvodu úsporných opatrení (na základe Príkazu prednostu Obvodného úradu Ružomberok č.
04/2011 – Súbor opatrení k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu rozpočtových
prostriedkov v rezorte MVSR prijatý pre obdobie roku 2011 v podmienkach Obvodného úradu
Ružomberok) bolo vypovedané Havarijné poistenie motorových vozidiel pre najstaršie
služobné motorové vozidlá ŠKODA FABIA RK-891 AP a VW PASSAT RK-X-029.
Vozidlá sú zaparkované v uzamykateľných garážach, ktoré si pre tento účel Obvodný úrad
Ružomberok prenajíma od firmy PETREX s r.o., Tatranská cesta 5172, 034 01 Ružomberok na
základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2010
4.4 Pohľadávky a záväzky
Pri inventarizácii majetku a záväzkov boli zistené pohľadávky po lehote splatnosti.
Pohľadávky rozdelené podľa
odborov ObÚ Ružomberok
Odbor ekonomický a organizačný

Suma
pohľadávok (€)

Spôsob riešenia

- pokuty z povinného zmluvného
poistenia motorových vozidiel
- pohľadávky z nájmu majetku štátu

20 471,70

Výzvy na zaplatenie, súdne exekúcie,
dohoda o splátkach

Odbor všeob. vnútornej správy
- pokuty
- trovy konania

Odbor živnostenského podnikania
- pokuty

54,65
7135,55
772,97
10 683,92
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Výzvy na zaplatenie, súdne exekúcie
dohoda o splátkach
Výzvy na zaplatenie, súdne exekúcie,
dohoda o splátkach

Spolu

39 118,79

Celkom pohľadávky po lehote splatnosti:
38 141,79 €
Pohľadávky v lehote splatnosti:
977 €
Spolu účet 316 - Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov: 39 118,79 €
Pri inventarizácii majetku a záväzkov neboli zistené záväzky po lehote splatnosti.
Celkom záväzky po lehote splatnosti: 0 €
Obvodný úrad Ružomberok vysporiadal všetky záväzky z dodávateľsko – odberateľských
vzťahov za rok 2012.

5. Rozpočet organizácie
5.1 Záväzné ukazovatele
V rozpise záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2012 boli v rámci príjmovej časti rozpočtu
pre ObÚ Ružomberok záväzne stanovené – príjmy vo výške 28 787 EUR, výdavky celkom vo
výške 531 115 EUR, ktoré sa členili na podprogram 08C03 vo výške 530 681 EUR a program
06H03 vo výške 434 EUR.
V rozpise záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2012 bol v rámci výdavkovej časti v kategórii
610 - platové prostriedky pre ObÚ Ružomberok záväzne stanovený celkový objem mzdových
prostriedkov vo výške 247 343 EUR, z toho :
objem platových prostriedkov štátnych zamestnancov vo výške 222 543 EUR
objem platových prostriedkov zamestnancov vo verejnom záujme vo výške 24 800 EUR
Ukazovatele plánu pracovných síl boli stanovené nasledovne:
- limit počtu štátnych zamestnancov 24
- limit počtu zamestnancov vo verejnom záujme 4
Výdavky kategórie 620 - poistné a príspevok do poisťovní boli pre rok 2012 určené ako
orientačný ukazovateľ vo výške 86 446 EUR.
V rámci limitu výdavkov boli v rozpise rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2012 pre Obvodný
úrad Ružomberok stanovené ďalšie záväzné ukazovatele a to reprezentačné vo výške 269 EUR
a transfery obciam na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík vo výške 60 402 EUR a
na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov vo výške 19 506 EUR.
V rozpise záväzných ukazovateľov na rok 2012 pre Obvodný úrad Ružomberok neboli
rozpočtované kapitálové výdavky.
V priebehu roka 2012 boli sekciou verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
vykonané rozpočtové opatrenia súvisiace so zmenou limitov a záväzných ukazovateľov.
Rozpisom rozpočtu k 31.12.2012 boli príjmy upravené na 25 100 EUR, výdavky spolu
predstavovali objem 611 745,06 EUR (podprogram 08C03 – 611 311,06 EUR a program
06H03 – 434 EUR).
Kategória 610 – platové prostriedky pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov vo
verejnom záujme k 31.12.2012 bola upravená na rozpočtovanú sumu 256 500,97 EUR.
K 31.12.2012 bol stanovený záväzný ukazovateľ pre matričnú činnosť vo výške 60 258,77
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EUR a pre hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky vo výške
19 507,29 EUR.
Za obdobie roku 2012 boli dodržané všetky záväzné ukazovatele rozpočtu v našej organizácii.
5.2 Finančné zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Na zabezpečenie činnosti obvodnej volebnej komisie a na zabezpečenie činnosti
okrskových volebných komisií počas prípravy a vykonania volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky konaných 10. marca 2012 boli rozpočtovým opatrením č. 1/08C0505 zo
dňa 6.2.2012 poskytnuté finančné prostriedky vo výške 43 240 EUR. Na poukázané finančné
prostriedky nebol uvedený záväzný limit a prerozdelenie medzi ekonomickou kategóriou 630 –
Tovary a služby a 640 – Bežné transfery bol v našej pôsobnosti (kategória 630 – Tovary
a služby úprava o 2 930 EUR a kategória 640 – Bežné transfery úprava o 40 310 EUR).
Z dôvodu nárastu počtu členov okrskových volebných komisií a s tým spojených zvýšených
výdavkov na odmeny pre členov okrskových volebných komisií a stravné bol Obvodnému
úradu Ružomberok rozpočtovým opatrením č. 2/08C0505 zo dňa 29.2.2012 upravený rozpočet
o sumu 17 335,64 EUR. Celkove boli obciam okresu a mestu Ružomberok poukázané finančné
prostriedky vo výške 57 645,64 EUR. Na základe predloženého vyúčtovania od obcí a mesta
Ružomberok počas prípravy a konania volieb do NR SR bolo vyčerpaných 58 396,66 EUR.
Nevyčerpané poskytnuté finančné prostriedky vrátilo 6 obcí a mesto Ružomberok
v celkovej výške 100,69 €, ktoré poukázali v termíne do 30. marca 2012 na výdavkový účet
Obvodného úradu. Deväť obcí vyčerpalo pridelené finančné prostriedky a deväť obcí predložilo
žiadosť o dofinancovanie výdavkov spojených s voľbami do NR SR vo výške 851,71 EUR, po
neuznaní celej požiadavky Obce Liptovská Osada a jej úprave, žiadosť o dofinancovanie činí
500,64 €. Dňa 5. júna 2012 bolo Obvodnému úradu Ružomberok pridelených 489,26 EUR. Po
prirátaní zostatku nevyčerpaných poskytnutých prostriedkov za kategóriu 620 vo výške 11,38
EUR boli dňa 5. júna 2012 prostredníctvom štátnej pokladnice poukázané finančné prostriedky
určené na dofinancovanie volieb vo výške 500,64 EUR.. Žiadosti o dofinancovanie výdavkov
spojených s voľbami do NR SR v roku 2012 vyplývali predovšetkým zo zvýšených nákladov
na stravovanie (nakoľko doba výkonu činnosti presiahla 18 hodín, bolo uplatnené stravné vo
výške 8,80 EUR) a zvýšených nákladov na vykurovanie volebných miestností. Obec Liptovská
Osada požiadala o dofinancovanie výdavkov v súvislosti so zakúpením plynového dela (v sume
250,38 EUR) na zabezpečenie núdzového vykurovania náhradnej volebnej miestnosti. Tento
výdavok bol uznaný ako neopodstatnený.
5.3 Faktory a skutočnosti ovplyvňujúce čerpanie finančných prostriedkov
Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov výrazne ovplyvnilo krátenie rozpočtu oproti roku
2011 a súbor úsporných opatrení v rezorte MV SR v podmienkach ObÚ RK upravený v Príkaze
prednostu ObÚ RK č. 04/2011 z 2.5.2011. Ďalej čerpanie ovplyvnili platby za dodávky energie,
plynu, poštovné, telekomunikačné poplatky, cestovné, platby za nevyhnutné opravy a povinné
servisné prehliadky služobných motorových vozidiel, oprava prívesného vozíka, prezutie
a vyváženie pneumatík služobných motorových vozidiel, nákup PHM, platby za dane,
prenájom garážových priestorov, platby za upratovacie služby, nakoľko Obvodný úrad
Ružomberok má vlastnú budovu a tieto práce musí zabezpečovať dodávateľským spôsobom na
základe zákona o verejnom obstarávaní. Obvodný úrad musel zabezpečiť nákup antivírusových
programov, opravu kotla plynovej kotolne, opravu alarmu v chránenom priestore, opravu
telefónnej ústredne, opravu TV prijímača, zabezpečenie tlmočníckych služieb, vyprázdnenie
ČOV a rekultiváciu trávnika na ŠKZ, opravu elektroinštalácie na ŠKZ, nákup všeobecného
materiálu pre ŠKZ, odstránenie havarijného stavu prístrešku na ŠKZ, rozbor odpadových vôd
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na ŠKZ, obstaranie a dovoz palivového dreva pre ŠKZ, drogistický tovar a zabezpečenie prania
a žehlenia pre ŠKZ, oprava elektroinštalácie a satelitného prijímača v ŠKZ, pravidelnú
prehliadku (revíziu) a čistenie komína – dymovodov v ŠKZ a ObÚ Ružomberok, prenájom
priestorov a stravu pre účastníkov odbornej prípravy zameranú na plnenie opatrení HM,
poskytovanie služieb technika požiarnej ochrany a služby bezpečnostného technika (BOZP),
opravu kopírovacieho stroja Ricoh Aficio, kompletnú odbornú prehliadku a prečistenie
spaľovacích komôr 3 plynových horákov plynovej kotolne VIESSMAN VITODENS 300,
odbornú prehliadku poplachového systému narušenia SPIN-INTEGRA I2 a alarmu typ
SPEKTRA-1689, pravidelnú odbornú prehliadku hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov,
tlakové skúšky hadíc požiarnych vodovodov, opravu IT techniky, prenájom priestorov a stravu
pre účastníkov odbornej prípravy zameranú na plnenie úloh opatrení HM na úseku regulácie
predaja ŽDV a ŽDT, prenájom priestorov a stravu pre účastníkov odbornej prípravy členov
Krízových štábov obcí obvodu Ružomberok, prenájom priestorov a zabezpečenie stravy pre
členov Bezpečnostnej rady ObÚ Ružomberok, zabezpečenie priestorov a stravy pre členov
sekretariátu KŠ ObÚ Ružomberok, servis diferenčného tlaku na plynovom kotly č. 3 plynovej
kotolne, diagnostiku a odstránenie poruchy vykurovania v budove ObÚ Ružomberok,
diagnostiku a nastavenie ústredne – oprava faxovania, nastavenie prístupových práv, nákup
kancelárskeho a všeobecného materiálu, nákup tonerov opravu zatekajúcej vody v priestoroch
Š. Moyzesa9, nákup materiálu a cien pre realizáciu súťaže mladých záchranárov, zabezpečenie
stravy a poistenie súťažiacich súťaže mladých záchranárov, časopisy a odborné publikácie,
nákup kancelárskych potrieb vo väčšom množstve, nakoľko rámcová dohoda číslo SE-348/OVO-2008 podpísaná zo spoločnosťou Xepap s.r.o. na dodávku kancelárskych potrieb bola
platná len do 12.6.2012 a bolo potrebné podľa usmernenia komoditného manažér KS 06
zabezpečiť skladové zásoby na pokrytie obdobia bez zmluvného vzťahu.
5.4. Príjmy
Schválený rozpočet príjmov predstavoval objem finančných prostriedkov vo výške 28 787
EUR a úpravou k 31.12.2012 sa ich plnenie upravilo na objem 25 100 EUR . Plnenie príjmov
predstavovalo objem 27 669,06 EUR čo je 110,24% plnenia upraveného rozpočtu.
5.4.1 Plnenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie
Významný podiel na plnení príjmov Obvodného úradu Ružomberok predstavovali:
- príjem za porušenie predpisov – odbor ekonomický a organizačný na úseku povinného
zmluvného poistenia motorových vozidiel a odbor živnostenského podnikania - úsek
kontroly a správnych deliktov
- príjem z prenajatých budov – Školiace zariadenie Trlenská dolina
- iné nedaňové príjmy ako príjmy z dobropisov, vratky a trovy konania na odbore
všeobecnej vnútornej správy
Dňom 13.2.2012 ObÚ Ružomberok požiadal MV SR SVS o schválenie predloženej kúpnej
zmluvy č. 01/2012 ohľadom prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku SR v správe ObÚ
Ružomberok týkajúceho sa pozemkov o výmere 8 522m2. Schválením tejto kúpy by sa dosiahlo
naplnenie príjmovej časti rozpočtu, avšak dňa 25.5.2012 MV SR SVS prevod vlastníckeho
práva k nehnuteľnému majetku v správe ObÚ RK neschválila, pretože neboli splnené
podmienky na uvedený prevod. MV SR SVS konštatovalo, že právne nástupníctvo kupujúceho
môže s konečnou platnosťou určiť až súd. Z tohto dôvodu nebolo možné naplniť príjmovú časť
rozpočtu na podpoložke Príjem z predaja pozemkov.
Nakoľko nedošlo k predaju uvedeného nehnuteľného majetku, ObÚ RK malo naďalej snahu
o podpísanie nájomnej zmluvy s občianskym združením v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z.
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o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Podľa § 13, odst. 6, písm. a uvedeného
zákona je možné daný nehnuteľný majetok prenajať len za trhové nájomné. K 31.12.2012
k podpísaniu nájomnej zmluvy nedošlo. Súčasné nájomné predstavuje polročne sumu 430,19
EUR. Podľa novej nájomnej zmluvy, zatiaľ nepodpísanej občianskym združením, by toto
nájomné predstavovalo sumu 6 391,50 EUR polročne, čím by sa naplnila príjmová časť
rozpočtu na položke Príjem z prenajatých pozemkov.
Plnenie príjmov z prenajatých budov závisí od výberu poplatkov a záujmu o poskytovanie
priestorov a služieb pre školenia a regeneráciu zamestnancov v Školiacom zariadení Trlenská
dolina. Školiace zariadenia v Trlenskej doline bolo vyťažené, obsadenosť za rok 2012 bola
porovnateľná s predchádzajúcim rokom 2011.
Plnenie príjmov za porušenie predpisov záviselo od platobnej disciplíny osôb, ktorým bola
uložená pokuta, ako aj od počtu opodstatnených konaní, ktorých výsledkom bolo uloženie
pokuty.
Limity plnenia príjmov roku 2012 vychádzali z predchádzajúceho roku 2011, rozpis bol
realizovaný na základe plánovaného plnenia roku 2012.
5.4.2 Prehľad plnenia príjmov k 31.12.2012
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku:
212002 - príjem z prenajatých pozemkov(na základe zmlúv o prenájme)
212003 - z prenajatých budov (ŠKZ Trlenská dolina)
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby:
222003 - za porušenie predpisov
290 Iné nedaňové príjmy:
292012 – z dobropisov
292017 - vratky
292027 - iné
SPOLU

 860,38 EUR
 1 805,00 EUR
 22 179,57 EUR
 2 191,24 EUR
 72 ,87 EUR
 560,00 EUR
27 669,06 EUR

5.5 Bežné výdavky
Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval objem finančných prostriedkov vo
výške 531 115 EUR a (podprogram 08C03 – 530 681 EUR a program 06H03 – 434 EUR).
K 31.12.2012 sa prijatými rozpočtovými opatreniami celkové výdavky navýšili o hodnotu
80 630,06 EUR a celkový objem výdavkov predstavoval 611 745,06 EUR (podprogram 08C03
– 611 311,06 EUR a program 06H03 – 434 EUR). Čerpanie k uvedenému dátumu je
611 730,76 EUR, čo predstavuje 99,99%.
5.5.1 Čerpanie bežných výdavkov podľa programovej, funkčnej a ekonomickej
klasifikácie
 Podprogram rozpočtu 08C03 , FK – 01114 Obvodné úrady
Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval k 1.1.2012 hodnotu 495 262 EUR,
upravený rozpočet k 31.12.2012 bol v objeme 508 951,47 EUR a čerpanie k uvedenému
dátumu je 508 943,63 EUR čo predstavuje 99,99 % upraveného rozpočtu.
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kategória 610
Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval k 1.1.2012 hodnotu 235 343 EUR,
upravený rozpočet k 31.12.2012 bol v objeme 240 602,73 EUR a percento čerpania
k uvedenému dátumu upraveného rozpočtu vo výške 100 % čo predstavuje
240 602,73 EUR čerpania výdavkov za mzdy 1-12/2012.
kategória 620
Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval k 1.1.2012 hodnotu 82 252 EUR,
upravený rozpočet k 31.12.2012 bol v objeme 87 254,26 EUR a čerpanie k uvedenému dátumu
je 87 254,26 EUR čo predstavuje 100 % upraveného rozpočtu.
kategória 630
Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval k 1.1.2012 hodnotu 94 859 EUR,
upravený rozpočet k 31.12.2012 bol v objeme 96 016,76 EUR a čerpanie k uvedenému dátumu
je 96 008,92 EUR čo predstavuje 99,99 % upraveného rozpočtu.
Čerpanie podľa položiek v kategórii 630 – tovary a služby k 31.12.2012
631 – 1 534,52 EUR – cestovné náhrady
632 – 31 026,13 EUR – energie, voda a komunikácie
633 – 19 113,35 EUR – materiál
634 - 5 030,13 EUR – dopravné
635 - 5 213,58 EUR – rutinná a štandardná údržba
636 - 5 217,24 EUR – nájomné za prenájom
637 - 28 873,97 EUR - služby
Najvyššie zaťaženie rozpočtu predstavuje vynakladanie finančných prostriedkov na položke
632 Energie, voda a komunikácie a položke 637 Služby, v rámci ktorej sa na čerpaní rozpočtu
podieľali hlavne platby za upratovacie služby, nakoľko Obvodný úrad Ružomberok má vlastnú
budovu a tieto práce musí zabezpečovať dodávateľským spôsobom na základe zákona
o verejnom obstarávaní, kontrola zabezpečovacích systémov, revízia a čistenie komína
plynovej kotolne, odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov,
tlakové skúšky hadíc požiarnych vodovodov, stravovanie, dane, poplatky a odvody, služby
PPO a BOZP.
Na položke 633 Materiál boli čerpané finančné prostriedky najmä na nákup kancelárskeho
papiera, tonerov, kancelárskych potrieb, hygienických potrieb, odborných publikácií. Položka
634 Dopravné bola zaťažená nákupom PHM, platby za nevyhnutné opravy a povinné servisné
prehliadky služobných motorových vozidiel, havarijné poistenie služobných motorových
vozidiel ŠKODA SUPERB a CITROEN C5.
Na položke 635 Rutinná a štandardná údržba sa finančné prostriedky použili hlavne na opravu
IT techniky, opravu kotla plynovej kotolne, opravu alarmu v chránenom priestore, opravu
telefónnej ústredne, opravu TV prijímača, opravu kopírovacieho stroja Ricoh Aficio, opravu
zatekajúcej vody v priestoroch Š. Moyzesa 9. Obvodný úrad Ružomberok taktiež platí nájom za
garáže pre služobné motorové vozidlá, čo sa prejavilo čerpaním na položke 636 Nájomné.
kategória 640
Schválený rozpočet bežných transferov predstavoval k 1.1.2012 hodnotu 82 808 EUR,
upravený rozpočet k 31.12.2012 bol v objeme 85 077,72 EUR a čerpanie k uvedenému dátumu
je 85 077,72 EUR čo predstavuje 100 % upraveného rozpočtu.
Na čerpaní sa podieľalo vyplatenie zákonných nárokov - odstupného a odchodného pre
odvolaných prednostov obvodných úradov.
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 Podprogram rozpočtu 08C03 , FK – 0220

Civilná ochrana

Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval k 1.1.2012 hodnotu 2 341 EUR, upravený
rozpočet k 31.12.2012 bol v objeme 3 081 EUR a čerpanie k uvedenému dátumu je 3 075,99
EUR čo predstavuje 99,84 % upraveného rozpočtu.
Čerpanie rozpočtu bolo ovplyvnené realizáciou súťaže mladých záchranárov.
Čerpanie podľa položiek v kategórii 630 – tovary a služby k 31.12.2012
631 – 54,50 EUR – cestovné náhrady
632 – 265,01 EUR – energie, voda a komunikácie
633 – 930,93 EUR – materiál
637 – 1 825,55 EUR – služby
Najväčšie čerpanie bolo na položke 637 Služby, v rámci ktorých boli finančné prostriedky
použité na refundácie odmien skladníkov materiálu CO. Na položke 632 Energie, voda
a komunikácie boli finančné prostriedky použité na elektrickú energiu pre sirény. Čerpanie na
položkách 633 Materiál, 637 Služby a 631 Cestovné náhrady bolo ovplyvnené realizáciou
súťaže mladých záchranárov (nákup tovaru a cien pre účastníkov súťaže mladých záchranárov,
strava, poistenie a cestovné pre účastníkov súťaže mladých záchranárov)
 Podprogram rozpočtu 08C03 , FK – 0360

Verejný poriadok a bezpečnosť

Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval k 1.1.2012 hodnotu 284 EUR, upravený
rozpočet k 31.12.2012 bol v objeme 284 EUR a čerpanie k uvedenému dátumu je 283,95 EUR
čo predstavuje 99,99 % upraveného rozpočtu.
Čerpanie podľa položiek v kategórii 630 – tovary a služby k 31.12.2012
633 – 35,95 EUR – materiál
637 – 248,00 EUR - služby
Na položke 633 Materiál boli čerpané finančné prostriedky na nákup kancelárskych potrieb
a na položke 637 Služby boli finančné prostriedky použité na odborné prípravy.
 Program rozpočtu 06H03 , FK – 02103

Hospodárska mobilizácia

Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval k 1.1.2012 hodnotu 434 EUR, upravený
rozpočet k 31.12.2012 bol v objeme 434 EUR a čerpanie k uvedenému dátumu je 432,60 EUR
čo predstavuje 99,68 % upraveného rozpočtu.

Čerpanie podľa položiek v kategórii 630 – tovary a služby k 31.12.2012
631 – 31,00 EUR – cestovné náhrady
633 – 69,40 EUR – materiál
637 - 332,20 EUR - služby
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Najväčšie čerpanie bolo na položke 637 Služby, v rámci ktorých boli finančné prostriedky
použité na odborné prípravy a na položke 633 Materiál, kde sa realizoval nákup tonera.
 Podprogram rozpočtu 08C0505, FK – 0160 finančné zabezpečenie úloh v súvislosti s
voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky
konaných 10. marca 2012 je uvedené v predchádzajúcom texte.
 Podprogram rozpočtu 08C03 , FK – 0810

Rekreačné a športové služby
(ŠKZ Trlenská dolina)

Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval k 1.1.2012 hodnotu 32 794 EUR,
upravený rozpočet k 31.12.2012 bol v objeme 33 827,69 EUR a čerpanie k uvedenému dátumu
je 33 827,69 EUR čo predstavuje 100 % upraveného rozpočtu.
kategória 610
Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval k 1.1.2012 hodnotu 12 000 EUR,
upravený rozpočet k 31.12.2012 bol v objeme 12 859,24 EUR a percento čerpania
k uvedenému dátumu upraveného rozpočtu vo výške 100 % čo predstavuje 12 859,24 EUR
čerpania výdavkov za mzdy 1-12/2012.
kategória 620
Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval k 1.1.2012 hodnotu 4 194 EUR, upravený
rozpočet k 31.12.2012 bol v objeme 4 521,59 EUR a čerpanie k uvedenému dátumu je 4 521,59
EUR čo predstavuje 100 % upraveného rozpočtu.
kategória 630
Schválený rozpočet bežných výdavkov predstavoval k 1.1.2012 hodnotu 16 500 EUR,
upravený rozpočet k 31.12.2012 bol v objeme 16 446,86 EUR a čerpanie k uvedenému dátumu
je 16 446,86 EUR čo predstavuje 100 % upraveného rozpočtu.
Čerpanie podľa položiek v kategórii 630 – tovary a služby k 31.12.2012
632 –
633 –
634 635 637 -

3 928,69 EUR – energie, voda a komunikácie
733,70 EUR – materiál
2 310,45 EUR – dopravné
7 735,60 EUR – rutinná a štandardná údržba
1 738,42 EUR - služby

Najväčšie čerpanie sa prejavilo na položke 635 Rutinná a štandardná úprava, v rámci ktorej sa
finančné prostriedky použili na odstránenie havarijného stavu prístrešku na Školiacom
zariadení, opravu elektroinštalácie a opravu satelitného prijímača. Rovnako ako pri FK 01114 –
Obvodné úrady aj pri FK 0810 – Rekreačné a športové služby veľké čerpanie sa prejavilo na
položke 632 Energie, voda a komunikácie, 634 Dopravné, kde čerpanie ovplyvnili nákup PHM,
servisné prehliadky a opravy služobného motorového vozidla. V rámci položky 633 Materiál
boli finančné prostriedky použité na nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných potrieb,
na nákup všeobecného materiálu, palivového dreva. Čerpanie na položke 637 ovplyvnili platby
za pranie a žehlenie, rozbor odpadových vôd, poistenie nehnuteľnosti, revízia a čistenie komína
- dymovodov, odborné prehliadky prenosných hasiacich prístrojov, poplatok za komunálny
odpad.
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kategória 640
Schválený rozpočet bežných transferov predstavoval k 1.1.2012 hodnotu 100 EUR, upravený
rozpočet k 31.12.2012 bol v objeme 0 EUR a čerpanie k uvedenému dátumu je 0 EUR čo
predstavuje 0 % upraveného rozpočtu.
Vývoj hospodárenia obvodného úradu bol zabezpečený plynule bez vážnych problémov
a v platovej schopnosti. Pôvodný rozpis rozpočtu bol v priebehu roka riešený úpravami zo
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 Mimorozpočtové prostriedky Obvodného úradu Ružomberok
Mimorozpočtové prostriedky plynuli z úhrad stravy, Obvodný úrad Ružomberok realizoval
výdavky z mimorozpočtových zdrojov v rozsahu limitu mimorozpočtových príjmov prednostne
pred zdrojom 111.
Počiatočný stav sociálneho fondu k 01.01.2012 predstavoval 348,59 EUR, povinný prídel zo
miezd k 31.12.2012 bol v objeme 3 697,14 EUR, použité finančné prostriedky na stravné boli
v objeme 2 588,62 EUR, finančné prostriedky na dopravné a regeneráciu pracovnej sily v
objeme 1300,60 EUR a použité finančné prostriedky na príspevok pre darcov krvi a držiteľov
Jánskeho plakety v objeme 140,00 EUR. Prevod zostatku na SoFo MV SR bol v objeme 16,51
EUR. Stav sociálneho fondu k 31.12.2012 je 0,00 EUR.
5.7. Sociálny fond
5.7.1. Tvorba sociálneho fondu /€/
P.č

Ukazovateľ

1

Počiatočný stav vo fonde k 1.1. príslušného roku

2

Prírastky fondu za hodnotené obdobie, z toho:

Plán
Skutočnosť
k 31.12.2012
348,59
348,59
3710,14

povinný prídel zo miezd k 31.12.2012

3697,14

Plnenie
v%
100,00
99,60

3697,14

SPOLU – použiteľné prostriedky (r.1+r.2)

4058,73

4045,73

99,70

5.7.1. Použitie sociálneho fondu k 31.12.2012 /€/
P.č
3

Ukazovateľ

Plán

Skutočnosť

Úbytky fondu za hodnotené obdobie, z toho:

4058,73

4045,73

Príspevok na stravovanie

2418,73

2588,62

0,00

0,00

1480,00

1300,60

160,00

140,00

0,00

16,51

4058,73

4045,73

Príspevok na branno-športový deň a prac. stretnutie zam.
Príspevok na dopravné a regeneráciu pracovnej sily
Príspevok pre darcov krvi a držiteľov JP

Prevod zostatku na SoFo MV SR
SPOLU – výdavky
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Plnenie
v%
99,70

99,70

5.7.1. Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2012 /€/
P.č

Ukazovateľ

4

Zostatok vo fonde k 31.12.2012 príslušného roku

Plán
Skutočnosť
k 31.12.2012
0
0

Plnenie
v%
100,00

6. Personálne otázky
6.1. Počet zamestnancov
V rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu k 1.1.2012 boli pre Obvodný úrad
Ružomberok stanovené záväzné ukazovatele plánu pracovných síl v počte 28, z toho v štátnej
službe 24 zamestnancov a vo verejnom záujme 4 zamestnanci.
Obsadené boli všetky miesta od 1.1.2012.
Počet zamestnancov na jednotlivých odboroch:
 Odbor ekonomický a organizačný:
10 zamestnancov – odborná agenda 2 zlúčených odborov,
z toho:8 zamestnancov – spoločné činnosti pre celý úrad
2 zamestnanci – prevádzka Školiaceho zariadenia ObÚ
 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia: 5 zamestnancov – odborná agenda odboru
 Odboru živnostenského podnikania: 5 zamestnancov – odborná agenda odboru
 Odboru všeobecnej vnútornej správy: 5 zamestnancov– odborná agenda odboru
 Osobný úrad: 1 zamestnanec– odborná agenda organizačného útvaru obvodného úradu

6.2. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
Podľa dosiahnutého stupňa vzdelania najpočetnejšiu skupinu tvoria zamestnanci s VŠ II. stupňa (
64% ), nasleduje VŠ I. stupňa ( 11% ) a zamestnanci s ÚSO ( 25% ).
VŠ I. stupňa : 3
VŠ II. stupňa : 18
ÚSO : 7

6.3. Priemerná mzda zamestnancov
Priemerná mesačná mzda štátnych zamestnancov: 788,20 €
Priemerná mesačná mzda zamestnancov vo verejnom záujme: 551,30 €
6.4. Veková štruktúra zamestnancov
Do 30 rokov
31 – 40 rokov
41 – 50 rokov
51 – 60 rokov
Nad 60 rokov

2
6
12
8
0
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6.5. Zaradenie zamestnancov podľa platových tried
Štátna služba
PT
5
5

6
7

7
7

8
4

Verejný záujem
PT
2
1

5
1

7
1

8
1

9
1

6.6. Vzdelávanie zamestnancov
Rozvoj ľudských zdrojov - cez model vzdelávania a odmeňovania má snahu obvodný
úrad udržať alebo v prípade voľných miest zabezpečiť kvalifikovaných zamestnancov.
V roku 2012 bola vypracovaná analýza vzdelanostných potrieb zamestnancov, cieľom
ktorej je zvyšovať kvalifikáciu zamestnancov a to formou školení, seminárov, základných
kurzov alebo zdokonaľovacích kurzov.
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, EDOS Bratislava. Cieľom prehlbovania kvalifikácie bolo zdokonaľovanie a
doplňovanie požadovaných vedomostí potrebných na vykonávanie štátnej služby.

7. Ciele organizácie a prehľad ich plnenia
7.1. Ciele organizácie
Hlavným cieľom Obvodného úradu Ružomberok je zabezpečovať výkon štátnej správy vo
vymedzených úsekoch na jednotlivých organizačných útvaroch obvodného úradu.
Cieľom odboru ekonomického a organizačného je zabezpečovať výkon štátnej správy vo
vymedzených úsekoch jeho činnosti. V roku 2012 okrem pravidelných činností bolo cieľom
zabezpečiť úlohy týkajúce sa finančného zabezpečenia volieb do NR SR, pokračovať v nasadenom
aplikačno-programovom vybavení - SAP pre potreby ekonomických a mzdových procesov, dodržať
súbor úsporných opatrení prijatých v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Všetky tieto
ciele odbor ekonomický a organizačný splnil.

Na úseku povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel bola v r.2012 činnosť
nasledovná:
Počet prenesených spisov z roku 2012

71

Počet spisov v roku 2012

386

Počet vydaných rozhodnutí o uložení pokuty za porušenie ust. § 19 ods.1
zákona 381/2001 Z z.

136
16 039,00 €

Celková suma uložených pokút v roku 2012
20

Počet rozhodnutí o zastavení správneho konania (poistené MV)

119

Počet záznamov o odložení veci (poistené MV)

58

Počet odstúpených prípadov

7

Počet pohľadávok z pokút na úseku PZP k 31.12.2012
- v sume
- z toho počet pohľadávok vymáhaných exekúciou

99
20 471,70 €
48

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia plnil ciele v oblasti prípravy územného
obvodu na krízové situácie a na ich zvládnutie na úsekoch krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie, civilnej ochrany obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej
infraštruktúry a správy materiálu civilnej ochrany. Na plnenie uvedených cieľov bol z
nadriadených orgánov pre rok 2012 určený dokument „Zameranie činnosti obvodného úradu
pri plnení úloh integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany obyvateľstva, krízového
riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej
infraštruktúry, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci v roku 2012“.
V roku 2012 nebola v územnom obvode Ružomberok vyhlásená žiadna mimoriadna udalosť
s potrebou nasadenia síl a prostriedkov CO.
Možno konštatovať, že všetky hlavné priority a ciele v roku 2012 boli splnené. Požiadavky zo
strany klientov boli vybavované v súlade so zákonnými lehotami na vybavenie a boli dodržiavané
právne predpisy.
Cieľom činnosti odboru živnostenského podnikania je vykonávanie štátnej správy na
úseku živnostenského podnikania v súlade s platnou legislatívou. Odbor má dve hlavné priority
– registráciu podnikateľských subjektov, ktorá je súčasťou jednotného kontaktného miesta
a kontrolnú činnosť podnikateľských subjektov. Tieto priority vyplývajú priamo zo
živnostenského zákona. K ich aktívnemu napĺňaniu významnou mierou prispieva metodická
a koordinačná činnosť ústredného orgánu – odboru živnostenského podnikania Ministerstva
vnútra SR. Plnenie priorít na úseku registrácie podnikateľských subjektov priamo úmerne
závisí od počtu a požiadaviek jednotlivých podnikateľských subjektov.
Prehľad plnenia priorít na úseku registrácie:
Rozhodnutie o pozastavení živnostenského oprávnenia z úradnej moci
Rozhodnutie o zrušení živnostenského oprávnenia z úradnej moci
Rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
Zánik živnostenských oprávnení na základe oznámenia podnikateľom
Ostatné zmeny
Výpisy zo živnostenského registra

0
4
9
956
492
726
749
849

Prehľad plnenia priorít na úseku kontroly:
Počet kontrolných akcií
Počet záznamov z kontrol + dodatky k záznamom
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303
563

Oznámenia o začatí správneho konania
Výzvy podnikateľom
Počet rozhodnutí o uložení pokuty
Výška uložených pokút rozhodnutím (v €)

127
292
118
11 585

Ciele a priority odboru všeobecnej vnútornej správy vyplývajú z právnych predpisov a sú
tiež určené ústredným orgánom.
Výsledky činnosti odboru :
Počet vybavených priestupkov
Počet vydaných rozhodnutí v priest. konaní
z toho zastavenie konania
Počet odvolaní
Počet uložených pokút
Počet uložených trov konania
Počet správ z registra priestupkov
Počet dožiadaní z iných úradov
Rozhodnutia o povolení verejných zbierok
Vybavené žiadosti o sprístupnenie informácií

Matrika :
Počet rozhodnutí o zmene mena a priezviska
Osvedčovanie podpisov na listinách
Osvedčovanie listín
Súhlas na zápis cudzieho rozhodnutia
Zakladanie dodatočných záznamov
Zakladanie zbierky listín
Legalizácia matričných dokladov
Metodické usmernenia
Porady matrikárok
Skúšky matrikára

r. 2010

r. 2011

r. 2012

368
245
27
3
180
38
1125
29
3
1

403
263
23
7
200
51
710
14
1
1

317
238
57
5
155
50
395
18
4
1

r. 2010

r. 2011

r. 2012

15
1138
645
3
66
36
82
10
1
-

15
1124
684
2
116
38
62
25
1
1

14
1191
279
1
188
38
79
11
2
2

7.2 Prehľad právnych predpisov
Organizačné útvary obvodného úradu sa riadia pri výkone a zabezpečovaní jednotlivých úloh a
činností právnymi predpismi, pokynmi, inštrukciami a stanoviskami, na základe ktorých
Obvodný úrad Ružomberok koná a rozhoduje, alebo upravuje práva a povinnosti fyzických a
právnických osôb. Základné právne predpisy Obvodný úrad Ružomberok aktualizuje
pravidelne na internetovej stránke MV SR www.minv.sk.
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8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku
Obvodný úrad Ružomberok na svoju činnosť využíval len tie finančné zdroje, ktoré mu boli
pridelené v rozpočte na rok 2012.
Odbor ekonomický a organizačný v roku 2012 prijal jednu sťažnosť, ktorá bola
vybavená v zákonom stanovenej lehote, kde po prešetrení bolo zistené, že sťažnosť nebola
opodstatnená, nakoľko podľa Zákona o sťažnostiach § 4 ods. 3) zákona č. 9/2010 Z. z., takéto
podanie sa nepovažuje za sťažnosť.
V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. boli prijaté 4 žiadosti, ktorým bolo aj vyhovené.
Odbor ekonomický a organizačný v roku 2012 prijal jednu petíciu. Bola riešená po formálnej aj
vecnej stránke vykonal aj miestne zisťovanie.
S cieľom skvalitniť výkon štátnej správy a eliminovať tak možné nedostatky a prípadné chyby
pri spracovávaní evidovaných údajov a tiež za účelom zistenia objektívneho stavu
kontrolovaných skutočností boli na odbore ekonomickom a organizačnom v roku 2012
vykonané vnútorné kontroly na jednotlivých úsekoch činností na základe plánu kontrol
obvodného úradu. Vo všetkých prípadoch boli vyhotovené záznamy o kontrole.
Odbor ekonomický a organizačný v roku 2012 zastrešoval činnosti spojené s vnútornou
kontrolnou činnosťou obvodného úradu a to zameranie kontrolnej činnosti, vyhodnotenie
kontrolnej činnosti na prvý a druhý polrok 2012 podľa jednotlivých odborov.
Na Obvodnom úrade Ružomberok v roku 2012 boli uskutočnené nasledovné kontroly:
1/ V zmysle ustanovenia § 12 ods. 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bolo predložené poverenie na vykonanie
následnej finančnej kontroly č. SKIS-KO-OEFK-30/2012.
Kontrolu vykonali zamestnanci Ministerstva vnútra sekcie kontroly a inšpekčnej služby v čase
od 01.02. 2012 do 03.02. 2012 a bola zameraná na dodržiavanie osobitných predpisov
a interných noriem pri hospodárení s verejnými prostriedkami, dodržiavanie hospodárnosti
a efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri dodržiavaní opatrení k efektívnemu a hospodárnemu
využívaniu rozpočtových prostriedkov v rezorte MV SR (uznesenie porady vedenia MV SR č.
22/2011). Cieľom následnej finančnej kontroly bolo preveriť dodržiavanie hospodárnosti,
efektívnosti, so zameraním na plnenie prijatých opatrení k efektívnemu a hospodárnemu
využívaniu rozpočtových prostriedkov v roku 2011. Bola vypracovaná Správa o výsledku
následnej finančnej kontroly na základe ktorej boli prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov
zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie ich príčin. Prijaté opatrenia boli
zaslané na MV SR , sekciu kontroly a inšpekčnej služby.
2/ Na základe poverenia OR-2012/000751 zo dňa 15.05.2012 vykonali pracovníci odboru
registratúry a správy dokumentov MV SR podľa § 24 ods. 1 písm. l) zákona č.395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
kontrolu aktuálneho stavu správy registratúry za obdobie od nadobudnutia účinnosti citovaného
zákona na Obvodnom úrade Ružomberok dňa 18.mája 2012. Vykonanou kontrolou nebolo
zistené závažné porušenie ustanovenia § 16 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bol
vyhotovený záznam o kontrole.
3/ Na základe poverenia generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy, Ministerstva vnútra SR,
Ing. Adriána Jenču č. 9/2012 pracovníci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcie
23

verejnej správy, odboru živnostenského podnikania vykonali kontrolu výkonu štátnej správy na
úseku živnostenského podnikania v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov za obdobie od 1. januára 2011 do 31.
októbra 2012. Kontrola bola uskutočnená v termíne od 19.11.2012 do 22.11.2012. Vykonanou
kontrolou na odbore živnostenského podnikania Obvodného úradu Ružomberok nebolo zistené
závažné porušenie zákonov, iných všeobecne právnych predpisov, ani interných predpisov
vydaných na ich základe. Vzhľadom na uvedené skutočnosti kontrolná skupina vypracovala
záznam z kontroly.
4/ Na základe poverenia č. 10078- 1/2012-LM zo dňa 03.04.2012 bola vykonaná kontrola
odvodu poistného na sociálne poistenie a kontrola plnenia povinností zamestnávateľa
uložených zákonom č.461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Kontrola bola vykonaná
zamestnancom Sociálnej poisťovne, pobočka Liptovský Mikuláš, Štúrova 34, Liptovský
Mikuláš dňa 19.04.2012 za obdobie od 01.01.2011 do 29.02.2012. Vykonanou kontrolou neboli
zistené nedostatky a neboli prijaté žiadne opatrenia. Bola vypracovaná Zápisnica č. 100784/2012 –LM prerokovaní záznamu o výsledku kontroly.
5/ Podľa poverenia predsedu NKU SR zo dňa 14.05.2012 bola v čase od 21.05.2012 do
18.07.2012 vykonaná kontrola hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných
prostriedkov na činnosť obvodných úradov. Na základe výsledkov kontroly uvedených
v protokole o výsledku kontroly boli prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov. Na základe
uvedenia NKÚ sa pri výkonnostnej kontrole vždy vypracováva protokol o výsledku kontroly.
6/ Na základe poverenia č. ObÚ-ZA-CO4/2012/11538 bola vykonaná kontrola plnenia úloh
vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov, zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov na úseku civilného núdzového
plánovania, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu, úrovne rozpracovania
a realizácie úloh ustanovených ObÚ Žilina pre obvodné úrady za obdobie rok 2011 – 2012.
Kontrola sa uskutočnila od 20.06.2012 do 17.07.2012. Vykonanou kontrolou neboli zistené
porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov a bol vypracovaný
záznam o kontrole.
V roku 2012 ObÚ Ružomberok vydal nasledovné vnútorné akty riadenia:
Organizačný poriadok, dodatok k podpisovému poriadku, dodatok k registratúrnemu poriadku
a aktualizáciu prílohy č.2 k registratúrnemu poriadku, služobný predpis upravujúci služobný
a pracovný čas pre zamestnancov Obvodného úradu Ružomberok, pokyn o postupe pri
zverejňovaní a sprístupňovaní informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
pokyn o postupe a zásadách pri zverejňovaní zmlúv a dodatkom k zmluvám v centrálnom
registri zmlúv, pokyn o postupe a zásadách pri zverejňovaní objednávok a faktúr, pokyn na
zabezpečenie jednotného postupu pri používaní a evidencii kľúčov, bezpečnostných kľúčov od
chráneného priestoru a bezpečnostných kódov zamestnancami, ktorých zamestnávateľom alebo
služobným úradom je Obvodný úrad Ružomberok, pokyn na používanie služobných mobilných
telefónov, telefónnych prípojok a priamych liniek zamestnancami obvodného úradu, požiarny
štatút Obvodného úradu Ružomberok, ktorým sa určuje organizačné usporiadanie ochrany pred
požiarmi, riadenie a vykonávanie požiarnej prevencie, ako aj likvidácia požiaru v podmienkach
Obvodného úradu Ružomberok, prevádzkový pokyn na údržbu požiarnych uzáverov ObÚ
Ružomberok, ktorým sa určujú podmienky manipulácie, údržby, opravy, kontroly a iné činnosti
súvisiace s prevádzkovaním požiarnych uzáverov, pokyn pre osoby určené na zabezpečenie
ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase v priestoroch Obvodného úradu Ružomberok,
smernicu o finančnom riadení a vykonávaní PFK v podmienkach obvodného úradu a 3 dodatky
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k smernici, príkaz na opatrenia („Súbor opatrení“) k správe inventarizácie majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov vykonanej k 31.decembru 2011 prijaté ObÚ Ružomberok,
smernicu o poskytovaní cestovných náhrad pri pracovných cestách a dodatok k smernici,
príkaz na riadenie krízového štábu Obvodného úradu Ružomberok, príkaz na vykonanie riadnej
inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. decembru 2012, dodatok
č.2 a dodatok č.3 k obehu účtovných dokladov a vedeniu účtovníctva.
:

Súbor opatrení k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu rozpočtových prostriedkov v rezorte
MV SR prijatý pre obdobie roku 2011 v podmienkach Obvodného úradu Ružomberok bol
rozpracovaný v Príkaze prednostu č. 04/2011 a výrazne ovplyvňoval chod organizácie aj
v roku 2012.
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 poplatkov, prehodnotenia
odoberaných odborných časopisov a dennej tlače.
Odbor ekonomický a organizačný tieto skutočnosti kontroloval a zabezpečoval 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 2012 odbor ekonomický a organizačný vydával vnútorné akty riadenia vrátane
dodatkov týkajúcich organizačného, podpisového a registratúrneho poriadku, systému kontroly,
bezpečnostného projektu, 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, opatrení ku správe o inventarizácii majetku
prijatých Obvodným úradom Ružomberok, pokynu o postupe pri vydávaní a evidencii
vnútorných a služobných predpisov, pokynu o postupe pri zverejňovaní a sprístupňovaní
informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pokynu, ktorý upravuje
jednotný postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení
výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažností, pokynu upravujúcom jednotný
postup pri prijímaní, evidencii, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania petícií,
pokynu, ktorý upravuje jednotný postup pri vyhotovovaní, evidencii, používaní a likvidovaní
úradných pečiatok používaných na obvodnom úrade, pokyne ohľadom postupu a zásadách pri
zverejňovaní povinne zverejňovaných zmlúv, objednávok a faktúr na webovom sídle
Obvodného úradu Ružomberok, pokyne o technických zásad na zverejňovanie povinne
zverejňovaných zmlúv a dodatkov v Obchodnom vestníku.
Odbor ekonomický a organizačný spolupracoval s 24 obcami okresu a mestom Ružomberok, u
ktorých finančne zabezpečoval prenesený výkon štátnej správy na úsekoch matričnej činnosti,
registra obyvateľstva a volieb do NR SR.
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Metodicky usmerňoval a poskytoval pomoc a spoluprácu na úseku zúčtovania finančných
prostriedkov so štátnym rozpočtom.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia vykonával v r. 2012 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:
Počet kontrolných akcií
Počet záznamov z kontrol + dodatky k záznamom
Počet protokol z kontrol

31
31
0

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 s cieľom ktorej bolo pomôcť zorientovať sa v
platnej legislatíve.
S cieľom skvalitniť výkon štátnej správy na odbore civilnej ochrany a krízového
riadenia vykonal v r. 2012 v rámci vnútornej kontrolnej činnosti 6 kontrolných akcií,
zameraných na kontrolu plnenia úloh podľa platnej legislatívy.
Vonkajšie kontroly boli uskutočnené na základe zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii a zákona č. 387/ 2002 Z. z o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny.
Odbor živnostenského podnikania vykonával v roku 2012 štátnu správu na úseku
živnostenského podnikania pre 5 942 podnikateľských subjektov. Ide o počet aktívnych
podnikateľských subjektov, ktorý závisí od momentálnej ekonomickej situácie okresu. Tento
počet nezahŕňa tie podnikateľské subjekty, ktoré využili inštitút pozastavenia prevádzkovania
živnosti a ukončenia podnikania, ako ekonomický nástroj na riešenie svojej okamžitej situácie.
V r. 2012 odbor živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta naďalej
poskytoval pre fyzické a právnické osoby služby vo vzťahu k zdravotným poisťovniam,
daňovému riaditeľstvu a obchodnému registru. Využiteľnosť služieb JKM ukazujú nasledovné
údaje:
Využiteľnosť služieb jednotného kontaktného miesta za sledované obdobie:
Počet subjektov,
ktoré využili
službu JKM
1912

Z
toho:
FO
1734

Z
toho:
PO
178

Celkový počet
úkonov služby
JKM pre DR
2495

Celkový počet
úkonov služby
JKM pre ZP
1801

Celkový počet
úkonov služby
JKM pre OR
10

Odbor živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného miesta zabezpečoval pre
klientov na účely živnostenského podnikania výpisy z registra trestov a overoval osobné údaje
prostredníctvom systému Registra obyvateľstva.
Využiteľnosť iných informačných systémov (lustrácie) za sledované obdobie:
Počet
trestov

výpisov
1123

z registra Počet lustrácií v REGOB
3354
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Vývoj odboru živnostenského podnikania jednoznačne smeruje k vytváraniu jednotného
integrovaného obslužného miesta a to už nielen pre podnikateľské subjekty, ale aj pre subjekty
podnikajúce na základe osobitných predpisov.
Pri ukladaní pokút odbor veľmi dôsledne sledoval represívno-výchovnú funkciu sankcie,
rešpektoval zákonom stanovené medze a hľadiská. Pracovníci odboru a tiež aj podnikateľská
verejnosť naďalej veľmi pozitívne hodnotia inštitút fakultatívnosti pri ukladaní sankcií, čo
umožňuje pracovníkom kontroly riešiť drobné, krátkodobé, resp. inak menej významné
porušenia zákona uložením opatrenia.
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.
Odbor živnostenského podnikania v r. 2012 bezproblémovo vybavoval elektronicky podávané
žiadosti prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy. Počet elektronických podaní v r.
2012 = 73.
Prezentované hodnotenie a 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 znižovania administratívneho zaťaženia
občana.
S cieľom skvalitniť výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania a eliminovať tak
možné nedostatky a prípadnú chybovosť pri spracovávaní evidovaných údajov a tiež za účelom
zistenia objektívneho stavu kontrolovaných skutočností, odbor živnostenského podnikania
vykonal v r. 2012 v rámci vnútornej kontrolnej činnosti 6 kontrolných akcií, zameraných na
jednotlivé oblasti výkonu štátnej správy na úseku živnostenského podnikania:
- kontrola plnenia úloh pri výkone štátnej správy na úseku živnostenského podnikania pri
registrácii podnikateľských subjektov podľa živnostenského zákona,
- kontrola úplnosti a špecifikácie právnych predpisov v záznamoch z kontroly,
- kontrola správnosti vyrubenia správnych poplatkov,
- kontrola správnosti vybavenia elektronických podaní,
- kontrola dodržiavania zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov a zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov pri prejednávaní správnych deliktov
Vo všetkých prípadoch boli vyhotovené záznamy o kontrole.
Odbor všeobecnej vnútornej správy vykonával kontrolu na základe plánu kontrol
obvodného úradu. Kontroly v prvom aj druhom polroku boli zamerané na dodržiavanie lehôt
v priestupkovom konaní a vkladanie údajov do centrálnej evidencie systému USEP a MAKOP.
V prvom polroku bola vykonaná 1 kontrola, v druhom polroku 1 kontrola.
Ďalšie kontroly boli zamerané na dodržiavanie zákona o štátnych symboloch a
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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 1 kontrola používania štátnych symbolov na objektoch a v interiéri
samosprávnych orgánov a 1 kontrola úschovy hlasovacích lístkov a iných volebných
dokumentov z volieb do NR SR 2012, v druhom polroku boli vykonané 3 kontroly používania
štátnych symbolov a 1 kontrola úschovy a uloženia hlasovacích lístkov a iných volebných
dokumentov z volieb do NR SR 2012.
V priebehu roka 2012 bolo vykonaných 14 kontrol zameraných na vedenie matričnej
agendy podľa zbierky listín na matričných úradoch v územnom obvode okresu Ružomberok
a štátny odborný dozor nad osvedčovaním listín a podpisov na listinách bol vykonaný v dvoch
obciach v územnom obvode okresu Ružomberok.
-

-

Výsledky, dosiahnuté v danom roku na odbore VVS na všetkých vymenovaných
úsekoch, zodpovedajú možnostiam odboru, najmä vzhľadom na jeho personálne
obsadenie, keď len jeden pracovník vykonával samostatne priestupkovú agendu, ako aj
na to, že odbor zabezpečoval prípravu a priebeh volieb do NR SR 2012
Vonkajšie podmienky na úseku priestupkov sú ovplyvňované hlavne celkovým stavom,
štruktúrou a dynamikou kriminality na Slovensku, čo sa prejavuje aj nárastom počtu
spáchaných priestupkov v územnom obvode okresu Ružomberok
Ako vyplýva z analýzy, je nevyhnutné podporiť činnosti na úseku priestupkovom
Potrebná sa javí tiež zmena legislatívy, čo sa týka postavenia úradníka v štátnej správe,
zabezpečenia lepších podmienok výkonu štátnej služby, vrátane jeho finančného
ohodnotenia

Osobný úrad v roku 2012 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, zasielal hlásenia o čerpaní mzdových prostriedkov, zložení, počtu a
štruktúre zamestnancov pre MV SR, oznamoval zmenu platiteľa pri PN, OČR pre sociálnu
poisťovňu a zdravotné poisťovne, zabezpečoval školenia a semináre pre všetkých
zamestnancov.
Osobný úrad štvrťročne vypracoval výkazy a prehľady pre sociálnu poisťovňu,
zdravotné poisťovne, doplnkové dôchodkové poisťovne, 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 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.
Štátnozamestnanecký pomer ukončil 1 štátny zamestnanec k 31.12.2012, ktorému
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.
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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.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Údaje a informácie, ktoré odbor živnostenského podnikania vedie prostredníctvom
svojho aplikačného vybavenia, priamo využívajú daňové úrady v SR prostredníctvom
Daňového riaditeľstva SR, všetky zdravotné poisťovne, obchodné registre, Generálna
prokuratúra SR.
Prostredníctvom výpisov zo živnostenského registra sú užívateľom výstupov odboru
všetky dotknuté fyzické a právnické osoby, policajné orgány, prokuratúra, súdy, exekútorské
úrady, obce, neštátne subjekty, živnostenské spoločenstvá.
Údaje a informácie, ktoré odbor civilnej ochrany a krízového riadenia vedie
prostredníctvom svojho programového vybavenia využívajú právnické a fyzické osoby,
základné školy a miestne samosprávy.
Odbor všeobecnej vnútornej správy poskytuje výstupy zo svojej činnosti občanom,
teda všetkým dotknutým fyzickým osobám, ústredným orgánom štátnej správy, Štatistickému
úradu SR, polícii, súdom, prokuratúre, NBÚ, SIS, Vojenskému obrannému spravodajstvu,
územnej samospráve, tretiemu sektoru – neziskovým organizáciám, ktoré slúžia aj ako
podklady pre ich ďalšiu činnosť.
- Ústredný orgán - vypracováva analýzy, štatistiky, ktoré slúžia ako podklad pre zisťovanie
stavu kriminality na Slovensku, vykonáva OTZ volieb a referenda v súlade so zákonom
a v súlade s metodickými pokynmi MV
- Ostatné organizácie verejnej správy - pripravuje podklady (správy) pre ďalšie konanie
súdov, prokuratúry, polície, spolupracuje a metodicky riadi obce pri voľbách, sčítaní,
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