KLIENTSKE CENTRUM GELNICA
ÚRADNÉ HODINY:

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

08.00 – 15.00
08.00 – 15.00
08.00 – 17.00
08.00 – 15.00
08.00 – 14.00

Okresný úrad Gelnica
KLIENTSKE CENTRUM GELNICA

INFORMAČNÉ KANÁLY KOMUNIKÁCIE OBČANA SO ŠTÁTNOU SPRÁVOU:
 Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222
 www.eso-portal.sk - Vaše pripomienky a námety
 www.minv.sk

V súlade s vládnym programom ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ
A OTVORENÁ štátna správa zahajuje Okresný úrad Gelnica (ďalej OÚ)
poskytovanie služieb pre občanov, klientov v novovytvorených priestoroch
klientskeho centra v budove OÚ.
Naším cieľom je zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť
verejnej správy pre občana. Sledujeme tým zníženie a optimalizáciu
nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí
fyzických a právnických osôb na úradoch a priblíženia sa občanovi pri
komplexnejšom vybavovaní agendy na jednom mieste.

ADMINISTRATÍVNE ÚKONY NA PRACOVISKÁCH KLIENTSKEHO CENTRA GELNICA:

PRACOVISKO Č. 1, 2

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ODDELENIE DOKLADOV GELNICA
 príjem a výdaj občianskych preukazov
 príjem a výdaj cestovných pasov
 príjem a výdaj vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov
 výmena zahraničných vodičských preukazov
 výdaj osvedčení o evidencii vozidiel
 evidencia obyvateľstva
 výpis z evidenčnej karty vodiča
 hlásenie o strate, odcudzení, zničení OP, CP, VP
 hlásenie o ukončení pobytu na území Slovenskej republiky
 vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na iné admin. úkony
 výdaj certifikátov k elektronickej identifikačnej karte a k zaručenému elektronickému podpisu
 vystavenie zaručeného elektronického podpisu

PRACOVISKO Č. 3, 4
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, OKRESNÝ DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT
GELNICA
 prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel
 prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel po schválení Okresným úradom odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 prevod držby vozidla na inú osobu
 odhlásenie vozidla do cudziny
 výmena tabuliek s evidenčným číslom
 dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel
 evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla
 zapisovanie zmeny vlastníka vozidla

PRACOVISKO Č. 6

PODATEĽŇA, SUPERVÍZOR, POKLADŇA





príjem podaní pre odbory okresného úradu
osvedčovanie listín a podpisov na listinách
supervízor poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), usmernenie k žiadostiam

PRACOVISKO Č. 7
ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA
ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ - PODATEĽŇA

Prijíma:
 ohlásenie živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenských oprávnení,
 oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri, údajov uvádzaných v dokladoch
o živnostenskom oprávnení,
 oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania
živnosti,
 oznámenie o ukončení podnikania,
 oznámenie o zániku osvedčeného živnostenských oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej
prevádzkarni,
 žiadosti o vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu,
 údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie
zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
Vydáva:
 hotové dokumenty podľa obsahu prijatého podania
 výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný),






prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je,
potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené
alebo zakázané,
výpis z obchodného registra (výstup z informačného systému obchodný register v postavení
osvedčujúcej osoby)

Ďalej:
 prideľuje identifikačné číslo (IČO)
 poskytuje informácie o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach
poskytovania služieb na území Slovenskej republiky
 poskytuje poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania
 plní funkciu inteligentnej podateľne pre odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

PRACOVISKO Č. 8
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE







ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme, obchodovanie s emisnými kvótami
odpadové hospodárstvo
obaly a odpady z obalov
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
prevencia a náprava environmentálnych škôd

PRACOVISKO Č. 9
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE




ochrana prírody a krajiny
ochrana a regulácia obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín

PRACOVISKO Č. 10
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE







vodné hospodárstvo, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
verejné vodovody a kanalizácie
rybárstvo
ochrana pred povodňami
prevencia závažných priemyselných havárií

PRACOVISKO Č. 11

KATASTRÁLNY ODBOR: PODATEĽŇA





prijímanie návrhov na vklad práv k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností
prijímanie návrhov na zápis do katastra nehnuteľností záznamom a poznámkou
prijímanie ostatných podaní pre katastrálne konania

PRACOVISKO Č. 12

KATASTRÁLNY ODBOR: POSKYTOVANIE ÚDAJOV KATASTRA










výpis z listu vlastníctva
kópia z katastrálnej mapy, mapy bývalého pozemkového katastra, pozemkovoknižnej mapy alebo
mapy určeného operátu
údaj o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke (BPEJ)
identifikácia parciel ( písomná, grafická )
kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu
kópia listu vlastníctva, kópia pozemkovoknižnej vložky
kópia geometrického plánu
informácie z katastra nehnuteľností

PRACOVISKO Č. 13

KATASTRÁLNY ODBOR: GEODETI

PRACOVISKO Č. 14
POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR






ochrana poľnohospodárskeho fondu
pozemkové úpravy (konzultačná činnosť)
poradenská činnosť v oblasti poľovníctva v zmysle zákona
reštitúcie (podateľňa)

