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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov: Obvodný úrad Keţmarok
Sídlo: Dr. Alexandra 61, 060 01 Keţmarok
Zriaďovateľ: organizácia zriadená zákonom č. 515/2003 Z,.z. o krajských úradoch
a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Rezort: Ministerstvo vnútra SR
Prednosta: Ing. Ján Soliar
Členovia vedenia:

Ing. Jana Perignáthová, vedúca odboru ekonomického a organizačného
JUDr. Gabriela Petrušková, vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy
MVDr. Mária Huţiková, vecúca odboru civilnej ochrany a krízového
riadenia
Ing. Mária Ručková, vedúca odboru ţivnostenského podnikania

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Obvodný úrad Keţmarok je orgánom miestnej štátnej správy, ktorý zabezpečuje na území
okresu Keţmarok výkon štátnej správy na úsekoch všeobecnej vnútornej správy,
ţivnostenského podnikania, civilnej ochrany a krízového riadenia a na úseku ekonomickom
a organizačnom. Prednosta Obvodného úradu Keţmarok, ktorý je predstaviteľom Vlády SR
na území okresu Keţmarok, riadi a zodpovedá za činnosť úradu.
Organizačná štruktúra Obvodného úradu k 31.12.2010:

Prednosta

Odbor
všeobecnej
vnútornej
správy

Odbor
ekono mický

Osobný
úrad

Odbor
organi začný

Odbor
ţivnost.
podnikania

Odbor
civilnej
ochrany
a krízového
riadenia
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

Poslanie obvodného úradu uvádzame v členení podľa odborov, ktoré konajú a rozhodujú
v mene obvodného úradu v administratívno - právnych vzťahoch. Hlavné poslanie je
charakterizované na jednotlivých úsekoch:

Odbor všeobecnej vnútornej správy:
-

-

-

na úseku priestupkov /prejednávanie priestupkov podľa priestupkového zákona, výkon
rozhodnutí aj pre obce a mestá, súčinnosť s políciou, súdmi, prokuratúrou a inými
orgánmi
na úseku matrík /rozhodovacia činnosť pri zmene mena a priezviska, osvedčovanie
listín pre cudzinu , osvedčovanie podpisov a listín, vydávanie súhlasu na zápis
rozhodnutí cudzích štátov do matriky, metodické usmerňovanie a kontrola výkonu
matričnej činnosti na obciach a archivácia zbierky listín z matričných úradov/
na úseku štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov
na úseku volieb a referenda /organizácia a metodické usmerňovanie výkonu činností
obcí a členov volebných a referendových komisií/

Odbor ţivnostenského podnikania:
-

-

na úseku živnostenskej registrácie /vydávanie osvedčení o živnostenskom oprávnení/
na úseku jednotného kontaktného miesta /prijíma od fyzických a právnických osôb
ohlásenia živnosti podľa živnostenského zákona, údaje potrebné na daňovú registráciu,
prihlásenie a oznámenie zmeny platiteľa do systému povinného zdravotného poistenia,
údaje vyžadované na účely zápisu do obchodného registra a na vyžiadanie výpisu
z registra trestov, ktoré bezodkladne zasiela v elektronickej podobe príslušným
orgánom/
na úseku vedenia živnostenského registra /zápis podnikateľov do živnostenského
registra a vyhotovovanie výpisov z neho/
na úseku živnostenskej kontroly /kontrola dodržiavania podmienok a povinností, ktoré
pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov/

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia:
-

na úseku civilnej ochrany /riadenie činnosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
a núdzového plánovania/
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-

na úseku krízového riadenia a obrany štátu /úlohy týkajúce sa zabezpečenia obrany
štátu/
na úseku hospodárskej mobilizácie
na úseku ochrany utajovaných skutočností

Odbor ekonomický:
-

-

na úseku ukladania pokút /neuzavretie zmluvy na zákonné poistenie motorových
vozidiel/
na úseku správy majetku štátu /vysporiadanie vzťahov z bývalého trvalého užívania/
na úseku preneseného výkonu štátnej správy /poskytovanie prostriedkov a odborná
pomoc pri plnení úloh obcami/
na úseku ekonomickom a vnútornej prevádzky /prierezové činnosti zabezpečujúce
materiálové zabezpečenie
ObÚ, dopravného systému, priestorové zabezpečenie,
stravovanie a starostlivosť o BOZP, ďalšie činnosti nevyhnutné pre chod úradu/
na úseku vymáhania pohľadávok /vymáhanie pohľadávok z nájomných zmlúv,
uložených pokút, metodické usmerňovanie na úseku vymáhania pre ostatné odbory
ObÚ/

Odbor organizačný:
-

-

na úseku správy registratúry /výkon registratúry po bývalom Okresnom úrade
v Kežmarku
na úseku organizačnom / prierezové činností zabezpečujúce vnútornú organizáciu ObÚ,
sekretariátu prednostu, poskytovania informácii podľa zákona č. 211/.... o slobodnom
prístupe k informáciám/
na úseku kontroly /organizácia vnútorného kontrolného systému a výkon vnútornej
kontroly na ObÚ/
na úseku informatiky /zabezpečovanie prevádzky informačného systému verejnej
správy v pôsobnosti ministerstva vnútra, prevádzka, správa a údržba lokálnych
počítačových sietí, ďalšie úlohy na úseku bezpečnosti informačných systémov
používaných ObÚ/

Osobný úrad:
-

plní úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme,
zabezpečuje úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov v
služobnom úrade a pracovnoprávnych vzťahov,
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-

vykonáva výberové konanie a výber na voľné štátnozamestnanecké miesta v služobnom
úrade podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon č. 400/2009 Z. z.").

Obvodné úrady , ktoré vznikli po zrušení okresných úradov v roku 2003, prebrali po
týchto úradoch úlohy na úseku výkonu štátnej správy v pôsobnosti ústredného orgánu
štátnej správy – Ministerstva vnútra SR. Boli zriadené len ako preddavkové organizácie
krajských úradov, v administratívno-právnych veciach samostatné. Od 1.10.2007 boli po
novelizácii zákona obvodné úrady zriadené ako štátne rozpočtové organizácie s právnou
subjektivitou. Tento krok priniesol obvodným úradom právnu samostatnosť pri rozhodovaní
o ekonomických a personálnych otázkach zriadeného úradu, čo sa pozitívne prejavilo aj
v lepšej pracovnej klíme a moţnosti operatívneho riešenia problémov, ktoré pri výkone práce
vznikajú. Túto skutočnosť hodnotíme veľmi pozitívne.

Strednodobý výhľad organizácie
Vzhľadom k tomu, ţe obvodný úrad je organizácia zriadená zákonom je spracovanie jej
strednodobého výhľadu skôr na strane zriaďovateľa. V priebehu roka 2010 došlo na
obvodnom úrade k zmene organizačnej štruktúry z dôvodu úsporných opatrení , k zlúčeniu
ekonomického a organizačného odboru . Vzhľadom k príbuznosti problematík týchto odborov
bolo moţné realizovať takúto organizačnú zmenu. V rámci ďalšieho výhľadu organizačnej
štruktúry nepredpokladáme zlúčenie iných odborov, nakoľko problematika, ktorú riešia je
značne odlišná a vyţaduje si špecializáciu na dané problémy.
V budúcnosti by sa mali sluţby jednotných kontaktných miest /JKM/, ktoré sú zriadené na
ţivnostenských odboroch rozšíriť na obvodných úradoch o prijímanie údajov a dokladov,
ktoré sú vyţadované podľa osobitných zákonov na účely predloţenia ţiadosti o oprávnenie na
podnikanie na základe iného ako ţivnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov.
Jedná sa o oprávnenia na tieto činnosti:
geologické práce, audítor, tepelná energetika, energetika, veterinárne činnosti a sluţby,
mediátor, znalec, tlmočník, prekladateľ, patentový zástupca, advokát, letecké práce,
autorizovaný geodet a kartograf, architekt, autorizovaný stavebný inţinier, daňový poradca,
banská činnosť, reštaurátor. V súčasnosti poskytujú tieto sluţby len obvodné úrady v sídle
kraja.
Sluţby JKM sa budú naďalej racionalizovať moţnosťou zasielať podania na ţivnostenský
úrad elektronickou formou, bez toho, aby podnikatelia museli osobne navštíviť ţivnostenský
úrad. Na úrade bude zriadená elektronická podateľňa.
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3. KONTRAKT S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM
Obvodný úrad Keţmarok, ako organizácia zriadená zákonom plní úlohy, ktoré jej boli
zo zákona zverené, ako rozpočtová organizácia hospodári s prideleným rozpočtom, ktorý jej
zriaďovateľ v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách na činnosť kaţdoročne rozpíše.
Nemá uzatvorený kontrakt s ústredným orgánom na výkon svojej činnosti.

4. ČINNOSTI/ PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti Obvodného úradu Kežmarok za
rok 2010 uvádzame v členení podľa jednotlivých odborov činnosti úradu:

4.1.

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Úsek priestupkov:
- odbor VVS , ako príslušný orgán na objasňovanie a prejednanie priestupkov za sledované
obdobie – rok 2010 spracoval celkom 1255 priestupkových spisov a to nasledovne:
- z roku 2009 prešlo

200

- došli v priebehu roka 1 079
- postúpených inam

24

- odloţených

60

samotná skladba priestupkov je nasledovná
- 704 sú priestupky proti občianskemu spolunaţívaniu podľa § 49 zák. č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov
- 249 sú priestupky proti majetku podľa § 50
- 90 sú priestupky proti verejnému poriadku podľa §§47,48
- 7 priestupkov proti poriadku v správe podľa §§ 21,30
Počet odvolaní proti rozhodnutiam bol v roku 2010
- 18, z toho 6 bolo vrátených na nové konanie
- pripustená bola 1 obnova konania
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- 4 preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania, na základe čoho 1 rozhodnutie bolo
zrušené a 3 podnety zamietnuté
- 2 protesty prokurátora, ktorým sme nevyhoveli a nevyhovel mu ani náš nadriadený orgán
Ministerstvo vnútra SR, odbor priestupkov, vzhľadom k tomu , ţe sa jednalo o nepovolený
vstup do Vojenského obvodu Javorina, ktorý bol ku 1.1.2011 uţ zrušený a následne Okresná
prokuratúra Keţmarok podala návrh na súdne preskúmanie nášho rozhodnutia, o veci
Krajský súd Prešov ešte nerozhodol.
SANKCIE:
- pokuty v 440 prípadoch celkom vo výške 12 618 €
- v 78 prípadoch bolo uloţené pokarhanie
- náhrada škody bola rozhodnutím riešená v 11 prípadoch a v 4 prípadoch bola riešená
schválenou dohodou
- v 370 prípadoch bolo konanie zastavené vo väčšine prípadov podľa § 76 ods.1 písm.c/
zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a to pre nedostatok dôkazov

TROVY KONANIA
- v celkovej výške 3 856 €, z toho dobrovoľne uhradených 1 312 €, čo činí 82 prípadov, na
výkon ostalo 118 prípadov
Ako vyplýva z uvedenej skladby najväčší výskyt priestupkov je na úseku občianskeho
spolunaţívania , kde ich riešenie je zloţité, komplikované, pretoţe sú páchané rôznymi
formami násilia, hrubosťou a mimoriadnym vulgárnym správaním sa účastníkov konania,
pričom sa riešia rôzne susedské spory, ktoré majú pôvod pri súdnych konaniach vo väčšine
prípadoch o určení hraníc pozemkov medzi rodinnými domami ako aj v extravilánoch obcí,
rodinné spory medzi manţelmi a deťmi, ublíţenia na zdraví, kde veľkú úlohu zohráva
konzumácia alkoholu a pod. Veľký podiel na týchto priestupkoch má rómska komunita, ktorá
hlavne v čase vyplácania rôznych podpor konzumuje najväčšie mnoţstvo alkoholu
a následne páchajú priestupky.
Všeobecne stúpa agresivita, hrubosť a mimoriadna vulgárnosť medzi občanmi a ţiaľ hlavne
medzi mladými ľuďmi, ktorí hojne navštevujú reštauračné zariadenia, bary, diskotéky
a vzájomne sa napádajú kvôli malichernostiam a sú voči sebe agresívni a spôsobujú si rôzne
zranenia.
Prácu nám veľmi sťaţuje neúčasť predvolaných osôb na ústne prejednávania priestupkov,
účelové nepreberanie pošty, migrácia osôb a ďalšie rôzne prieťahy v konaní apod., pričom
lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní v odôvodnených prípadoch 60, čo vzhľadom na
termíny, kedy minimálne 24 dní vopred musí mať účastník konania a ďalšie prizvané osoby
predvolanie je zloţité.
9

Pri svojej práci odbor vyuţíval elektronický podsystém WPOLDAT v náväznosti na
trestný čin krádeţe podľa § 212 ods.2 písm. f/ T. z., kedy kaţdé rozhodnutie o priestupku
proti majetku spáchaného krádeţou sa evidoval do tejto centrálnej evidencie a MAKOP- ide
manaţment konania o priestupkoch, kedy kaţdý spis sa zapisuje do tejto centrálnej evidencie
VÝKON ROZHODNUTÍ
- bolo vydaných 125 oznámení o začatí výkonu , pričom 27 osôb po doručení oznámenia
dobrovoľne uhradili trovy konania
- bolo vydaných 29 exekučných príkazov
Výkon sťaţuje tá situácia, ţe v drvivej väčšine ide o osoby bez príjmu, bez majetku,
dlhodobo nezamestnané, ktoré poberajú len rôzne sociálne dávky.
SÚČINNNOSŤ
V rámci súčinnosti s ostatnými orgánmi štátnej správy sa v sledovanom období poskytlo
-

1 322 písomných správ z evidencie priestupkov a to pre políciu, prokuratúru, súdy
a ďalšie inštitúcie

Úsek matrík

v sledovanom období bolo na danom úseku
- 15 rozhodnutí o zmene mena a priezviska
-

6 rozhodnutie o súhlase na zápis v matrike z cudziny

- 135 apostill a superlegalizácia, t.j. osvedčenie listín pre cudzinu
- 119 osvedčovanie a overovanie podpisov a listín
- 2089 zbierka listín na zaloţenie
- 734 zaloţených do archívu dodatočných záznamov týkajúcich sa matričných udalostí
-

9 kontrol matrík

- 41 kontrol na obciach na úseku osvedčovania
- 150 poskytnutých rôznych informácií pre fyzické osoby a právnické osoby
- 252 usmernení v rámci metodickej činnosti pre matriky a obce
-

3 uskutočnené porady a školenia s matrikármi v rámci okresu

Daný úsek je veľmi špecifický a citlivý, pretoţe sa prichádza do styku s osobnými údajmi
občanov, preto aj prístup ku klientom je moţný iba v prípade dodrţiavania absolútnej
diskrétnosti a individuálnemu prístupu k jednotlivým prípadom.
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Úsek verejných zbierok
v roku 2010 sme vydali
- 9 rozhodnutí, ktorými sme povolili vykonať verejnú zbierku na území okresu Keţmarok
a následne sa zabezpečilo aj vyúčtovanie získaných prostriedkov

Úsek štátnych symbolov
- na danom úseku sa priebeţne zabezpečovali konzultácie pre obce, školy , štátne orgány a
fyzické osoby týkajúce sa pouţívania štátnych symbolov na listinách a pečiatkach,
pouţívania zástav a vlajok v zasadacích miestnostiach, na priečeliach budov a pod.
- 2 krát sa zaslala všetkým obciam informácia o vyhlásení štátneho smútku, kde je povinnosť
zabezpečiť pouţitie štátnej vlajky v osobitnom reţime
Úsek sčítania obyvateľov domov a bytov
- vzhľadom k tomu, ţe v roku 2011 prebehne sčítanie obyvateľov, domov a bytov na území
SR v roku 2010 zabezpečila sa
- revízia základných sídelných jednotiek na jednotlivých obciach,
- zabezpečili sa stretnutia so zástupcami 6 obcí, kde sú nevysporiadané hranice katastrov
medzi obcami
- zabezpečili sa validačné protokoly
Úsek volieb a referenda
Na tomto úseku v roku 2010 odbor VVS organizačno-technicky zabezpečil:
- voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 12.06.2010
- voľby do orgánov samosprávy obcí , ktoré sa konali dňa 27.11.2010
a teda sa vypracovali harmonogramy organizačno-technického zabezpečenia volieb,
zabezpečilo sa telekomunikačné spojenie okrskových komisií, zabezpečili sa školenia pre
starostov obcí a predsedov ,podpredsedov a zapisovateľky okrskových volebných komisií
a miestnych volebných komisií, zabezpečila sa objednávka pre centrálnu tlač hlasovacích
lístkov a obálok, pri voľbách do orgánov samosprávy obcí sa aj tlačili hlasovacie lístky pre
obce do 600 voličov t.j. pre 21 obcí , priamo na odbore, zabezpečil sa servis pre obvodnú
volebnú komisiu od zabezpečenia prvého zasadnutia aţ po ukončenie jej činnosti v deň volieb
a zabezpečil sa kompletný servis pri preberaní zápisníc z okrskových volebných komisií
a miestnych volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávy
- referendum, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.9.2010
a teda na základe harmonogramu o organizačno-technickom zabezpečení referenda, sa
zabezpečilo školenie komisií, objednanie hlasovacích lístkov, telekomunikačné spojenie
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a celý servis pre obvodnú komisiu aţ po preberanie zápisníc od okrskových komisií pre
referendum a zabezpečila sa úschova všetkých materiálov z volieb a referenda.

4.2.

Odbor živnostenského podnikania

Úsek registrácie
Odbor ţivnostenského podnikania evidoval v ţivnostenskom registri k 31.12.2010
nasledovný počet podnikateľských subjektov s platným ţivnostenským oprávnením:

Celkový počet podnikateľských subjektov
fyzické osoby
právnické osoby

5 427
4 658
769

V roku 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 136/2010 Z. z. o sluţbách na vnútornom trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o sluţbách na vnútornom trhu),
ktorý od 1.6.2010 významným spôsobom novelizoval ţivnostenský zákon, čím došlo
k ďalšiemu zjednodušeniu a zrýchleniu administratívnych procesov pre podnikateľov pri
vstupe do podnikania a aj počas prevádzkovania ţivnosti. Od uvedeného dátumu sa na
základe ohlásenia ţivnosti vydávajú osvedčenia o ţivnostenskom oprávnení namiesto
dovtedy vydávaných ţivnostenských listov. Osvedčenia o ţivnostenskom oprávnení sa
nevydávajú v správnom konaní. Boli zrušené koncesované ţivnosti a väčšina z nich bola
zaradená do zoznamu viazaných ţivností. Koncesovaná ţivnosť cestná motorová doprava,
ktorá v sebe subsumuje vnútroštátnu nákladná cestnú dopravu nad 3,5 t, vnútroštátnu
nepravidelnú autobusovú dopravu a vnútroštátnu taxisluţbu prešla do pôsobnosti Krajského
úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

Na úseku registrácie bolo za rok 2010 vydaných 1 355 rozhodnutí. Rozhodujúci podiel na
vydaných rozhodnutiach predstavujú ţivnostenské listy (1 253), ďalej nasledujú rozhodnutia
o pozastavení prevádzkovania ţivnosti, koncesné listiny, rozhodnutia o zmene podmienok
v koncesnej listine, rozhodnutia o nevzniknutí ţivnostenského oprávnenia, rozhodnutia
o zrušení ţivnostenského oprávnenia, rozhodnutia o zastavení konania, rozhodnutia o udelení
výnimky pre zodpovedného zástupcu.
Iných úkonov na úseku registrácie bolo v sledovanom období vykonaných 3 848. Najväčší
podiel predstavujú zániky ţivnostenského oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
a výpisy zo ţivnostenského registra. Medzi iné úkony sú zahrnuté aj osvedčenia
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o ţivnostenskom oprávnení vydané po 1.6.2010, pretoţe tieto sa uţ nevydávajú v správnom
konaní.
Sluţby JKM poskytuje ţivnostenský úrad od 1.10.2007. V I. etape JKM ţivnostenské
úrady prijímali údaje a doklady potrebné pre účely registrácie a oznamovania zmien
daňovému úradu a zdravotným poisťovniam ako aj údaje potrebné na vyţiadanie výpisu
z registra trestov GP SR a následne ich zasielali elektronickou formou týmto inštitúciám. Do
1.6.2010 boli tieto sluţby poskytované na báze dobrovoľnosti, t.j. ak o ne podnikateľ
poţiadal. Účinnosťou zákona o sluţbách na vnútornom trhu od júna 2010 došlo v II. etape
k rozšíreniu sluţieb jednotných kontaktných miest o moţnosť podávať návrhy na prvozápis
právnických osôb do obchodného registra. Sluţby JKM pre fyzické osoby zároveň nadobudli
obligatórny charakter t.j. sú pre ne povinné. U právnických osôb zostali tieto sluţby na
fakultatívnej úrovni.
Sluţby JKM vykonané v roku 2010 sú uvedené v tabuľke:

Počet subjektov, ktorí vyuţili sluţbu JKM
z toho: fyzické osoby
právnické osoby

2 522
2 371
151

Celkový počet úkonov sluţby JKM pre daňové riaditeľstvo

3 222

Celkový počet úkonov sluţby JKM pre zdravotné poisťovne

2 089

Celkový počet úkonov sluţby JKM pre obchodný register

0

Úsek kontroly
Na úseku kontroly bolo v sledovanom období vykonaných 416 kontrolných akcií. Za
porušenie ţivnostenského zákona a iných osobitných predpisov boli uloţené pokuty vo výške
5 538 €. 66 pokút bolo uloţených v blokovom konaní a 69 rozhodnutím. Za sledované
obdobie bolo na úseku ţivnostenskej kontroly vydaných celkom 71 rozhodnutí. Iných úkonov
bolo spolu vykonaných 420. Rozhodujúci podiel predstavujú dodatky k záznamom z kontroly,
za ktorými nasledujú výzvy podnikateľom a oznámenia o začatí správneho konania.

4.3.

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia zabezpečoval v roku 2010 úlohy v súlade
so Zameraním činnosti pre obvodné úrady v súlade so zákonom NR SR č. 42/ l994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva , ústavným zákonom 227/ 2002 Z. z. o bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu , zákonom NR SR č.
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387/ 2002 Z .z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojne, vojnového stavu ... ,
zákonom NR SR č. 414/ 2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii , podľa súvisiacich vyhlášok ,
nariadení a metodických usmernení Sekcie krízového manaţmentu a civilnej ochrany MV
SR v súlade s Koncepciou rozvoja civilnej ochrany na jednotlivé roky a Bezpečnostnou
stratégiou SR.

FREKVENTOVANOSŤ A KVALITA VÝKONU ŠS

Rozhodnutia v správnom konaní –
v priebehu roka 2010 odbor vydal 6 rozhodnutí
v správnom konaní týkajúcich sa umiestnenia sirén na nehnuteľnostiach právnických osôb
v súlade s koncepciou modernizácie varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany.
Rozhodnutia na úseku obrany o uloţení pracovnej povinnosti a na vecné plnenie boli
aktualizované v priebehu roka 2010 a sú pripravené v elektronickej podobe v počte 115.
Úsek civilnej ochrany obyvateľstva
predstavujú úkony súvisiace so spracovaním Zameranie činnosti na príslušný rok pre obce,
PO a FO podnikateľov , ročného plánu činnosti odboru, aktualizácia dokumentácie Plánu
evakuácie obyvateľstva, aktualizácia vekových kategórií, aktualizácia plánu ukrytia, zdroje
dekontaminačných prostriedkov, prehľady techniky od obcí, aktualizácia dokumentácie
varovania a vyrozumenia , aktualizácia jednotiek pre potrebu územia obvodu , aktualizácia
údajov do Analýzy moţného vzniku mimoriadnych udalostí v obvode , aktualizácia údajov
pre potreby koordinačného strediska IZS, aktualizácia údajov programu CIPREGIS,
organizácia súťaţe Civilná ochrana očami detí, Mladý záchranár civilnej ochrany ,
aktualizácia kariet technologických zariadení, inventarizácia majetku CO, aktualizácia karty
CO obce a objektu , aktualizácia Plánu ochrany spracovanie zmlúv o výpoţičke materiálu CO
na obciach a u PO a podnikateľov a ich dodatky
záväzné stanoviská k projektovým
dokumentáciám , metodická pomoc , kontroly plnenia úloh na úseku CO, kontroly na úseku
hospodárenia s materiálom CO, varovanie a vyrozumenie - skúška sirén, oblasť prípravy ,
registratúry , rozborová činnosť čerpania financií z poloţky CO , metodická pomoc obciam ,
a PO - celkovo 1810 úkonov
Úsek krízového riadenia , obrany štátu a ochrany utajovaných skutočností
Činnosť Bezpečnostnej rady obvodu a aktualizácia dokumentácie BR , dokumentácie
Krízového štábu obvodného úradu , odborná príprava krízových štábov obcí , plány činnosti ,
úlohy na úseku obrany, školiaca činnosť v tejto oblasti, civilné núdzové plánovanie, kontrola
CNP obcí, kontrolná činnosť na úseku obrany , správa o bezpečnosti obvodu , ročná správa
o činnosti na úseku ochrany utajovaných skutočností - vyraďovanie písomností,
administratívna, personálna ,fyzická , objektová, a informačná bezpečnosť, príprava
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rozhodnutí na úseku obrany , úlohy na úseku obrany podľa usmernení ÚVS Prešov ,
metodická pomoc obciam , kontrolná činnosť- celkom 530 úkonov

Úsek hospodárskej mobilizácie
Napĺňanie databázy JIS HM , aktualizácia dokumentácie výdajne odberných oprávnení,
prednostné spojenie, núdzové zásobovanie pitnou vodou, zabezpečenie sluţieb pre jednotlivé
zloţky počas krízovej situácie , dopravné zabezpečenie , evidencia majetku HM, rozborová
činnosť čerpania financií HM, odborná príprava výdajní odberných oprávnení , kontrolná
činnosť , metodická pomoc obciam – celkom 410 úkonov

RIADIACA , KONTROLNÁ, PROPAGAČNÁ ČINNOSŤ

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v roku 2010 plnil úlohy vyplývajúce zo
Zamerania činnosti pre obvodné úrady spracované Sekciou krízového manaţmentu a civilnej
ochrany MV SR , ktoré bolo podrobne rozpracované do ročného plánu činnosti odboru
a ročného plánu kontrolnej činnosti a následne tento dokument rozpracoval odbor pre obce
a právnické osoby a tieto v priebehu roka metodicky riadil a kontroloval plnenie úloh.

V priebehu roka boli vykonané v súlade s ročným plánom kontroly v 12 obciach . Tieto
dokladovali Bezpečnostnej rade obvodu v Správe o pripravenosti obce zvládnutie riešenia
krízových situácii . Kontroly boli zamerané na oblasť civilného núdzového plánovania obcí a
plnenie úloh na úseku obrany štátu, kontroly sa uskutočnili v spolupráci s Územnou
vojenskou správou Prešov . Kontrolná činnosť v roku 2010 bola zameraná aj na zistenie
celkového stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov na 4 obciach a 1 PO a FO -podnikateľa ) , na
úseku ochrany obyvateľstva u 3 PO a FO - podnikateľov stacionárnych zdrojoch ohrozenia
Mraziarne Keţmarok s.r.o. Podtatranská hydina a.s. Keţmarok a Oktan a.s. Keţmarok . Na
úseku hospodárenia s materiálom CO 24 kontrol na jednotlivých subjektoch , ktoré majú vo
výpoţičke na základe zmluvy materiál civilnej ochrany . Zo všetkých plánovaných kontrol na
úseku CO v roku 2010 boli vypracované Záznamy o kontrole , nakoľko sa nezistilo porušenie
zákonov.
Odbor v priebehu roka 2010 venoval pozornosť aj propagačnej činnosti, zverejňovaním
informácii pre verejnosť na internetovej stránke ObÚ , kde pravidelne poskytoval aktuálne
informácie z činnosti odboru, prispieval do časopisu Revue civilnej ochrany , venoval sa aj

15

práci s mládeţou organizovaním súťaţe Civilná ochrana očami detí a súťaţe Mladý záchranár
civilnej ochrany.
V priebehu roka bola riešená mimoriadna situácia v súvislosti s povodňami v mesiaci jún
2010, kedy na návrh orgánu ochrany pred povodňami – Obvodného úradu ţivotného
prostredia v Keţmarku vzhľadom na rozsah povodní bola vyhlásená prednostkou Obvodného
úradu Keţmarok dňa 4.6.2010 mimoriadna situácia , ktorá si vyţadovala aţ do 15.6.2010
pravidelné zasadnutie krízového štábu Obvodného úradu , kde na základe 14 príkazov
prednostky boli denne uloţené úlohy jednotlivým vykonávateľom , aby sa táto situácia
zvládla. Zamestnanci odboru pravidelne monitorovali situáciu v teréne v súčinnosti so
záchrannými zloţkami na území okresu – / OR HaZZ , zdravotníci, polícia / a v spolupráci s
ObÚ ţivotného prostredia v Keţmarku, Povodím Dunajca a Popradu , SaÚC oblasť Poprad
a Stará Ľubovňa plnili úlohy . Na príkaz prednostky obvodného úradu bola prikázaná
nepretrţitá stála sluţba na odbore . Výjazdová skupina dennodenne mapovala situáciu
v postihnutých obciach a informovala o nej členov krízového štábu na zasadnutiach ,
hodnotila úspešnosť riadenia a vykonávania záchranných prác . Dňa 15. 6. 2010 bola
mimoriadna situácia na území obvodu Keţmarok odvolaná. Odbor počas mimoriadnej
situácie úzko spolupracoval s ozbrojenými silami SR pri zabezpečovaní troch premostení
mostnými poľami z dôvodu poškodenia statiky , alebo zničenia mostov , so Správou štátnych
hmotných rezerv zabezpečoval zásobovanie obyvateľov obce Jurské potravinami , liekmi ,
pričom musela byť poţiadaná o pomoc aj Letka MV SR , pomoc poskytol aj Územný spolok
Slovenského červeného kríţa pri zásobovaní potravinami a zbierke šatstva. Veľkým prínosom
bola pomoc Asociácie Samaritánov SR, ktorí terénnymi vozidlami sa podieľali pri núdzovom
zásobovaní a poskytnutí lekárskej pomoci v postihnutých obciach, aktívne svojou
psychologickou pomocou v teréne pomáhal Tím krízovej intervencie Modrý anjel ,
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Poprade zabezpečoval odbery vody a vydal
manuál na čistenie studní v postihnutých obciach. Odbor na základe poţiadaviek obcí , ktoré
sa doţadovali pomoci zabezpečoval poţadovanú techniku a materiál na zvládnutie situácie.
Následne v súlade so zákonom NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami a súvisiacou
novelizovanou vyhláškou MŢP SR č. 251/2010 Z. z. po ustanovení verifikačnej komisie
podrobne vyhodnocoval výdavky na povodňové záchranné práce a spracoval súhrnnú správu
o priebehu povodní , ktorá bola zaslaná Obvodnému úradu ţivotného prostredia v Keţmarku .
Celkové náklady obcí a obvodného úradu na záchranné práce predstavovali čiastku
961 075, 15 €.

4.4.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický v roku 2010 v súlade s kompetenciami na úseku ukladania pokút podľa
§ 19 ods.1 zák.č.381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
postupoval podľa oznámenia Slovenskej kancelárie poisťovateľov zo dňa 26.02.2009
a 09.12.2009, ktoré obsahujú spolu 4581 prípadov nepoistených motorových vozidiel v okrese
Keţmarok. Po prvotnom overení údajov zaslaných Slovenskou kanceláriou poisťovateľov
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s údajmi o poistení na webovej stránke SKP a vylúčení poistených motorových vozidiel zo
zoznamov, bol výkon na tomto úseku nasledovný :
Počet prenesených spisov z roku 2009: 53
Počet novootvorených spisov v roku 2010: 137
Počet vybavených spisov v roku 2010: 110
Počet vydaných rozhodnutí o uloţení pokuty za porušenie ust.§ 3 ods.1 zákona: 74
Celková suma uloţených pokút: 7 823 €
Počet rozhodnutí o zastavení správneho konania (poistené MV): 9
Počet záznamov o odloţení veci (poistené MV): 90
Počet odstúpených prípadov: 3

Počet pohľadávok z pokút na úseku PZP k 31.12.2010: 81 v sume 13 431,80 €
- z toho počet pohľadávok vymáhaných exekúciou: 53
Počet pohľadávok z nájomného k 31.12.2010: 2 v sume 197,10 €
Na úseku vymáhania pohľadávok z pokút a nájomného bolo podaných 6 návrhov na exekúciu
Exekútorskému úradu Mgr. Lesňákovej, so sídlom v Poprade.
Na úseku správy majetku štátu podľa zák.č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov boli vykonané tieto základné úkony :
Počet vydaných rozhodnutí o prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu: 7
Dohody o uţívaní nehnuteľného majetku štátu (pozemkov) bez zmluvného vzťahu: 8
(4 637,43 €)
Uzatvorené kúpne zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu: 8

k.ú. LV
1
.

Rakúsy
LV č.
349

Predmet prevodu
Pozemok parc.KN-C č.1054/69,
zastavané plochy a nádvoria
o výmere 105 m2
Pozemok parc.KN-C č.1054/56,
zastavané plochy a nádvoria
o výmere 19 m2

KZ zo dňa
Kúpna zmluva
10.02.2010

odstúpené od
KZ

kúpna cena Kupujúci
300 €

Milan Gábor a Eva
Gáborová,

(neuhrad
ená
Rakúsy
kúpna
cena)
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2
.

Matiaš
ovce
LV č.
1879

Pozemok – parc. KN-C .č.279/1,
zast.avané plochy a nádvoria
o výmere 622 m2

Kúpna zmluva
06.04.2010

Majere Pozemok – parc.KN-C č.58/2
zastavané plochy a nádvoria
LV č. 2
o výmere 833 m2

Kúpna zmluva

4
.

Keţma
rok

Kúpna zmluva

5
.

Spišská
Belá
LV
č.1445

Obec Matiašovce
Hlavná 74/73,
Matiašovce

Pozemok – parc.KN-C č.279/2
zastavané plochy a nádvoria
o výmere 181 m2

3
.

LV
č.2938

190 €

Pozemok parc.KN-C č.1791/14
zastavané plochy a nádvoria
o výmere 169 m2

170 €

07.04.2010

15.06.2010

Obec Majere
Majere č.24

370 €

BILLA REALITY
SLOVENSKO,
spol.s r.o.
Bratislava,
Bajkalská 19/A

Pozemky parc.KN-C č. 1302/8-12
zastavané plochy a nádvoria
o celkovej výmere 4891 m2

Kúpna zmluva
31.08.2010

15 400 Mesto Spišská
€ Belá
Petzvalova 18,
Spišská Belá
Mesto Spišská
Belá

6
.

Keţma
rok
LV
č.4483

7
.

Keţma
rok
LV č.
4483

1 8. Mlynče
ky
LV
č.480

Pozemok parc.KN-C č.1928
zastavané plochy a nádvoria
o výmere

Kúpna zmluva
21.12.2010

3752 m2

11 000 Mesto Keţmarok
€
Hlavné nám.1,
Keţmarok
Mesto Keţmarok

Budova súp.č.1490 na parc.č.714
a pozemky parc.KN-C č.714
zastavané plochy a nádvoria
o výmere 229 m2 a parc.KN-C
č.715 ostatné plochy o výmere 3670
m2

Kúpna zmluva

Pozemok parc.KN-C č.3911/3
o výmere 250 m2

Kúpna zmluva

14.05.2010
nerealizovaná

26 500 Mesto Keţmarok
€
Hlavné nám.1,
Keţmarok

vrátená na
prepracovanie

12.11.2010

750 € František Fedák
a Mária Fedáková,
Mlynčeky
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Odbor ekonomický vykonával v súlade so svojim určením výkon práce na úseku účtovníctva,
rozpočtu, vnútornej prevádzky, verejného obstarávania.

1. Počet vydaných záväzných predpisov - smerníc

4

č. 1/2010 – O verejnom obstarávaní
č. 2/2010 – Obeh účtovných dokladov
č. 3/2010 – O finančnej kontrole v podmienkach Obú Keţmarok
č. 4/2010 – O inventarizácii majetku
2. Počet vykonaných inventarizácii majetku

5

3. Počet vykonaných prieskumov trhu

5

4.5.

Odbor organizačný

Prehľad o činnosti organizačného odboru je spracovaný v nasledujúcej tabuľke:

1. Ţiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000
Z.z. o informáciách
2. Sťaţnosti na postup činnosti Obú

1

3. Petície

0

4. Počet zaevidovaných spisov

1 /neopodst./

9 230

Z toho prenesených z roku 2009

1 054

prenesených do roku 2011

1 298

5. Počet vyraďovacích konaní /790 dosiek/ t.j. 79 bm
6. Počet vybavených ţiadostí o údaje z registratúry
7. Počet vydaných interných aktov riadenia – sluţ. predpisy
- o poskytovaní príplatku za vedenie a star. o sluţ. MV
- k aplikácii zákona č. 9/2010 o sťaţnostiach
8. Výkon činnosti na úseku informatiky – počet úkonov

1
19
2

2 380
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Rozpočet rozpočtovej organizácie bol rozpísaný rozpisom záväzných ukazovateľov
rozpočtovej kapitoly MV SR na rok 2010 č. p. SE -17-70/ORF2010 zo
dňa 19.1.2010
v celkovej schválenej výške - rozpočtové príjmy
8 265 EUR
- rozpočtové výdavky

493 382 EUR

v tom záväzné ukazovatele – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
počet zamestnancov v štátnej sluţbe
platové prostriedky
počet zamestnancov vo verejnom záujme
platové prostriedky
reprezentačné

248 390EUR
27 osôb
226 582 EUR
3 osoby
21 808 EUR
299 EUR.

V priebehu roka bol tento rozpis rozpočtu upravovaný rozpočtovými opatreniami zo
strany správcu celkom 27krát, vlastné rozpočtové presuny boli realizované 36krát. Počet
rozpočtových opatrení súvisí najmä s prísnou kontrolou obliga v systéme SAP, ktorý zabezpečil
realizáciu objednávky aţ po kontrole na najniţšiu úroveň – podpoloţku.
V závere roka
ObÚ Keţmarok hospodáril s finančnými prostriedkami v celkovej
výške
rozpočtové výdavky
1 666 791,19 euro, a rozpočtové príjmy po úpravách
predstavovali čiastku 45 949 euro. Prevaţnú čiastku výdavkov predstavovali výdavky na
úhradu výdavkov na záchranné práce počas povodní v roku 2010, jednak na transfery pre
obce, ale aj na úhradu výdavkov obvodného úradu.
Rozpočtové výdavky boli čerpané vo výške 99,7 % a rozpočtové príjmy splnené na 104,6 %.
Príjmy v EUR
Zdroj

Názov

111

Príjmy beţné – celkom

111

Príjmy z predaja
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Poistné plnenie
/príjem

od

Schválený
rozpočet

Rozpočet

Skutočnosť

po zmenách

k 31.12.2010

8 265

36 144

38 246,22

9 805

9 805
1 021,04

poisťovne-

havarijné poistenie/
Spolu

8 265

45 949

49 072,26

20

Obvodný úrad rozpísal limit príjmov určený na rok 2010 na poloţky z prenájmu
nehnuteľnosti a 222003 – pokuty. V priebehu roku 2010 sme začali predávať kolky, ktorých
predaj sme v roku 2009 ešte nezabezpečovali a z tohto dôvodu došlo aj k nárastu našich
rozpočtových príjmov. Aţ 34 % celkových príjmov predstavujú práve príjmy z predaja
kolkových známok /16 466 euro/. Príjmy z pokút predstavujú cca 20 % celkových príjmov
/9 896 euro/. Vykazujeme aj príjem z prenájmu hnuteľných vecí, budov a pozemkov na
základe nájomnej zmluvy – 20 % celkových príjmov /9 675 euro/. Príjmy vo výške 2 188
euro sú z vymoţených trov konania udelených v rámci priestupkového konania, vrátky
výdavkov min. rokov – 20 euro a čiastka 1 021,04 euro je príjmom uhradeným poisťovňou na
základe poistného plnenia z poistnej udalosti – mimorozpočtový príjem.
Pri predaji došlo k úhrade 5 kúpnych zmlúv, pričom sa jednalo len o predaj pozemkov,
tieto príjmy tvoria cca 20 % z celkových príjmov
Výdavky rozpočtu v EUR
Program

Zdroj

Názov výdavku

Schválený
rozpočet

Odd.
01114- 111
krajské
úrady
a okresné úrady:
610 – mzdy
620 – odvody
630 – tovary
/prevádzka úradu/
640 – transfery
/odstupné, nemoc./
ObÚ - mimoriadne 111
udalosti
Z toho:
610 – mzdy
620 – odvody
630 - tovary
640 – transfery
obciam

Beţné výdavky celkom

394 477,00 453 337,00

453 333,00

248 390,00 278 031,00

278 030,00

ObÚ111
prenesený výkon
Z toho:
640 – transfery
obciam – matriky
- Register
obyvateľstva

Beţné výdavky celkom

Beţné výdavky celkom

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
k 31.12.2010

86 812,00

97 980,00

97 980,00

58 275,00

65 492,00

65 489,00

1 000,00

11 834,00

11 834,00

962 600,15

961 075,15

2 015,00

1 482,00

511,00

511,00

4 616,00

3 624,00

955 458,00

955 458,00

93 426,00

103 197,04

103 197,04

71 151,00

80 922,00

80 922,00

22 275,00

22 275,00

22 275,00

0
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Odd.
0220
– 111
Civilná ochrana
Z toho:
630 – tovary

Beţné výdavky celkom

4 979,00

6 154,00

6 150,00

4 979,00

6 154,00

6 150,00

08C03 - Obvodné
úrady
08C05 – Voľby
Z toho:
610 – mzdy
620 – odvody
630 – tovary
/výdavky Obú/
640 – transfery
/pre obce/
06H03 – hosp.
mobilizácia
Z toho:
630 – tovary
/výdavky Obú školenia/
Spolu

111

Bežné výdavky celkom

492 882,00 1 525 287,52 1 523754,14

111

Bežné výdavky celkom

0

08C03 –Obú

72

111

Bežné výdavky celkom

111

141 006,67

138 086,84

8 799,00

8 799,00

3 082,00

2 922,00

10 481,00

7 783,00

118 645,00

118 584,00

500,00

497,00

496,26

500,00

497,00

496,26

493 382,00 1 666 791,19 1 662 337,24
Beţné výdavky – poistné

1 021,04

/úhrada fa za opravu auta/
Spolu

493 382,00 1 666 791,19 1 663 358,28

Prehľad o podiele výdavkov na tovary a služby v programe 08C03 Obú:
Členenie podľa funkčnej klasifikácie:
01114 – Krajské a okresné úrady:
Poloţka

631 – cestovné náhrady
632 – energie, voda a komunikácie
633 – materiál
634 – dopravné
635 – rutinná a štand. údrţba
636 – nájomné za nájom
637 – sluţby
630 – celkom

1 594 euro
26 438 euro
5 544 euro
3 522 euro
1 851 euro
48 euro
26 492 euro
65 489 euro
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O220 – Civilná ochrana
Poloţka

631 – cestovné náhrady
415 euro
632 – energie, voda a komunikácie
1 786 euro
635 – rutinná a štand. údrţba
99 euro
637 – sluţby
3 850 euro
z toho refundácie miezd skladníkov CO na obciach
630 – celkom
6 150 euro

3 815 euro

Z uvedených prehľadov je zrejme, ţe v rámci čerpania aţ 80 % nášho rozpočtu predstavujú
výdavky na úhradu energií, poštovného a telefónnych poplatkov a výdavky za sluţby, ktoré
zahŕňajú najmä poloţky na dane z nehnuteľnosti, upratovanie, stravovanie zamestnancov,
tvorbu sociálneho fondu a školenia. Minimálnu čiastku výdavkov sme vynaloţili na údrţbu.
Jedná sa len o úhradu havarijného stavu telefónnej ústredne po údere blesku, reklamáciu
ktorej VSE neuznala ako oprávnenú na refundáciu a zmeny v zabezpečovacom zariadení
budovy, ktorá je napojená na pult centrálnej ochrany PZSR, kde sme zabezpečili úhradu
podielu 1/5-tiny výdavkov správcovi budovy. V rámci ostatných výdavkov dochádzalo uţ
v roku 2010 k maximálnemu šetreniu

Výdavky na mimoriadnu udalosť. Tieto výdavky boli nášmu úradu rozpísané na základe 4
rozpočtových opatrení. Prvé dve opatrenia pokrývali predbeţne vyčíslené náklady na
prevádzku v rámci odd. 01114 – výdavky na tovary a sluţby a výdavky na zabezpečovacie
a záchranné práce pre obce. Tieto boli v plnej výške pouţité. Tretie rozpočtové opatrenie
vykrylo naše spresnené výdavky na mzdy /zákonné pohotovosti/, odvody a tovary – bola
dofinancovaná čiastka vo výške 1 524,77 euro. Z dôvodu nedopatrenia pri odsúhlasovaní
výdavkov došlo k poţiadavke na dofinancovanie uvedenej čiastky, ktorá bola úradu
rozpísaná v rozpočtovom opatrení zo dňa 20.12.2010. Avšak z dôvodu, ţe táto čiastka uţ
bola rozpočtovo vykrytá, došlo k nečerpaniu tejto poloţky v celkovej výške 1 525 euro
a takúto úsporu sme aj vyčíslili v rozpočtom hospodárení.

Kapitálové výdavky neboli úradu pridelené.

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
Personálne zabezpečenie úradu bolo prvotne stanovené v priebehu roka 2007, kedy došlo
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k získaniu právnej subjektivity obvodných úradov.

a/ Vzhľadom na situáciu koncom roka 2007, kedy bolo potrebné zníţiť stav pracovníkov
v štátnej správe o 10 % došlo po rozpise počtu pracovníkov, ktorý bol určený na 34
zamestnancov k jeho zníţeniu o viac ako 10 % a počet zamestnancov bol určený na počet 30.
Tento počet od 1.9.2007 pretrvával aţ do roku 2010, kedy došlo k jeho ďalšiemu zníţeniu.
V rokoch 2007, 2008, 2009 bol tento počet stály – v počte 30 zamestnancov. Personálne
zloţenie úradu od 1.9.2007 bolo ponechané na odborných útvaroch vo výške, ktorá
predchádzala zníţeniu stavu pracovníkov. Spomínaná úprava bola realizovaná iba na úseku
ekonomickom a organizačnom /prierezové odbory/, kde došlo k značnej úspore pracovných
miest /4 miesta/. Koncom roka 2010 došlo k ďalšiemu zníţeniu počtu zamestnancov.
V nadväznosti na proces realizácie úlohy racionalizácie počtu funkčných miest bol
Personálnym rozkazom MV SR č. 460/2010 zo dňa 28.10.2010 zníţený počet funkčných
miest na Obvodnom úrade Keţmarok o 4 zamestnancov, z toho 3 zamestnancov v štátnej
sluţbe a 1 zamestnanca vo verejnej sluţbe, s účinnosťou od 1.1.2011. Z medializovanej
správy o zníţení počtu zamestnancov o 10 % došlo na úseku obvodných úradov všeobecnej
štátnej správy k oveľa vyššiemu viazaniu finančných prostriedkov, čo sa muselo premietnuť
aj do zníţenia počtu zamestnancov na základe rozhodnutia prednostu – zníţenie počtu
zamestnancov bolo zrealizované vo výške 13,5 %-a, ďalšia úspora bola dosiahnutá nulovaním
pohyblivej zloţky mzdy štátnych a verejných zamestnancov. Z dôvodu zablokovania
valorizácie miezd a aj z dôvodu nevykrytia tarifných platov k 1.1.2010, ktoré boli kryté
úsporami počas PNS, došlo k poklesu priemernej mzdy zamestnancov ObÚ na úseku správy
o cca 13 euro/mesiac oproti roku 2009. Priemerná mesačná mzda zamestnanca ObÚ /mimo
mimoriadnych odmien za vykonanie volieb a referenda/ predstavovala v roku 2010 výšku cca
775,– euro.

Rozdelenie pracovníkov podľa odborov uvádzame v nasledujúcich tabuľkách:

Vedúca odboru VVS

1

Počet pracovníkov na úseku priestupkov

4

Počet pracovníkov na úseku matrík

1

Počet pracovníkov na úseku správnych agend

1

Počet pracovníkov spolu

7
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Vedúca odboru živnostenského podnikania

1

Počet pracovníkov na úseku registrácie, vedenia živnostenského registra a JKM

3

Počet pracovníkov na úseku kontroly

2

Počet pracovníkov spolu

6

Vedúca odboru CO a KR

1

Počet pracovníkov na úseku ochrany obyvateľstva , varovania a vyrozumenia,
hospodárenia s materiálom , krízového riadenia , civilného núdzového plánovania,

3

Počet pracovníkov na úseku krízového plánovania, obrany , hospod. mobilizácie

1

Počet pracovníkov na úseku ochrany utajovaných skutočností, spisová služba

1

Počet pracovníkov spolu

6

Vedúca ekonomického odboru

1

Počet pracovníkov na úseku PZP a správy majetku

1

Počet pracovníkov na úseku vnútornej prevádzky /referent a vodič/

2

Počet pracovníkov na úseku účtovníctva

1

Počet pracovníkov spolu

5

Prednosta a vedúci organizačného odboru

2

Počet pracovníkov na úseku podateľne a registratúry

1

Počet pracovníkov na úseku informatiky

2

Počet pracovníkov spolu

5

Osobný úrad

1

Počet pracovníkov spolu

1

25

b/ počet zamestnancov rozdelený na štátnych a zamestnancov vo verejnom záujme
k 31.12. b.r.
rok 2008

rok 2009

rok 2010

od 1.1.2011

ŠS

27

27

27

24

VZ

3

3

3

2

c/ počet zamestnancov vykonávajúcich odborné činnosti v oblasti výkonu št. správy
vrátane prednostu a vedúcich odborov
rok 2008

rok 2009

rok 2010

od 1.1.2011

odbor VVS

7

7

7

6

odbor ŢP

6

6

6

6

odbor CoaKR

6

6

6

5

odbor ekonomický

2

2

2

4 /EaO/

odbor organizačný

3

3

3

0

24

24

24
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d/ počet zamestnancov vykonávajúcich prierezové a obslužné činnosti
rok 2008

rok 2009

rok 2010

od 1.1.2011

Prierezoví

5

5

5

4

Obsluţní

1

1

1

1

e/ veková štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Kežmarok k 31.12.2010:
20 – 30 rokov

31 – 40 rokov

2

6

41 – 50 rokov
12

51 – 60 rokov

nad 61 rokov

9

1

f/ štruktúra štátnych zamestnancov Obvodného úradu Kežmarok podľa druhu
štátnej služby k 31.12.2010:
Druh štátnej služby
stála štátna sluţba
dočasná štátna sluţba

Počet zamestnancov
25
2
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g/ vzdelanostná štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Kežmarok k 31.12.2010:
Stupeň vzdelania

Počet zamestnancov

úplné stredné vzdelanie

5

vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

6

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
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Vzdelávanie zamestnancov
Pri zabezpečovaní vzdelávania zamestnancov postupoval sluţobný úrad v súlade
s finančnými moţnosťami. Vzdelávanie v hodnotenom období bolo zamerané hlavne na
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Cieľom prehlbovania kvalifikácie bolo
priebeţné udrţiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie poţadovaných vedomostí a schopností
potrebných na vykonávanie štátnej sluţby v príslušnom odbore štátnej sluţby a vykonávanie
činností uvedených v pracovnej náplni . Vzdelávacích aktivít sa zúčastňovali zamestnanci
hlavne prostredníctvom Inštitútu pre verejnú správu v Košiciach a Strediska vzdelávania
prípravy sekcie IZS a krízového manaţmentu MV SR vo Ferčekovciach a zamerané boli na
tieto oblasti:
-

zákon o priestupkoch a správne konanie – 4 zamestnanci,
zákon o matrikách a o zmene mena a priezviska – 1 zamestnanec,
zákon o správnom konaní – 2 zamestnanci,
CEZIR – Jednotné kontaktné miesto – 2 zamestnanci,
Zákon o sluţbách vnútorného trhu – 6 zamestnancov
Office 2007 – 2 zamestnanci,
Zákon o dani z príjmov – 1 zamestnanec,
Normalizovaná úprava písomností – 30 zamestnancov,
Správa majetku štátu – 1 zamestnanec,
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel – 1 zamestnanec,
Konsolidačná účtovná závierka vo verejnej správe – 1 zamestnanec,
odborná príprava v oblasti krízového plánovania; v oblasti hospodárskej mobilizácie
JIS HM; obrany štátu a reakcie na krízové situácie - 8 zamestnancov,
hospodárenie s materiálom CO - 2 zamestnanci,
súťaţ mladých záchranárov pre rozhodcov - 1 zamestnanec,
výjazdové skupiny – 3 zamestnanci,
horská záchranná sluţba - 5 zamestnancov,
evakuácia kultúrnych pamiatok – evakuácia kniţného fondu – 1 zamestnanec,
ochrana utajovaných skutočností - 1 zamestnanec,
varovanie a vyrozumenie - 1 zamestnanec,
tvorba povodňových plánov, povodňový zákon – 3 zamestnanci,
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- odborná príprava vedúcich odborov CO a KR - 1 zamestnanec,
- obnova preukazu inštruktora civilnej ochrany – 1 zamestnanec,
- základný kurz vedomostí pre oblasti CO - 2 zamestnanci (vo VTU Slovenská
Ľupča).
V súvislosti so zmenou účtovného informačného systému rezortu ministerstva vnútra
na nový systém SAP, zamestnanci ekonomického odboru uţ koncom roka 2009
a v priebehu najmä 1. štvrťroka 2010 sa priebeţne zúčastňovali na metodických dňoch
konaných za účelom zaškolenia v práci v tomto systéme. Celkom boli zaškolení traja
zamestnanci.

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Základným cieľom ObÚ Keţmarok, v roku 2010 podobne ako v minulosti bol
prvostupňový výkon štátnej správy na úsekoch, ktoré uvádzame v tejto výročnej správe, pri
efektívnom a hospodárnom vyuţívaní jednak rozpočtových prostriedkov, jednak majetku,
ktorý má v správe na výkon svojej činnosti a to pri zabezpečení maximálnej otvorenosti
a prístupnosti úradu pre širokú verejnosť a najmä zástupcov územnej samosprávy, ku ktorej
má obvodný úrad v rámci svojej činnosti na všetkých úsekoch činnosti veľmi blízko. Táto
očakáva od zamestnancov úradu kvalifikovanú výkonnú činnosť, promptnú a kvalitnú
poradenskú činnosť /najmä na úsekoch ţivnostenského podnikania, krízového riadenia,
organizácie volieb a referend/, ale i ochranu svojich práv najmä na úseku priestupkového
konania.
V rámci prvostupňových rozhodnutí ObÚ Keţmarok v roku 2010 dodrţiaval lehoty
stanovené zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v zn. nesk. predpisov, ako aj
ostatných legislatívnych predpisov a svoje rozhodnutia vydával v rámci stanovených lehôt.
Vzhľadom k tomu, ţe značná časť rozhodovacej činnosti spadajúcej do pôsobnosti obvodného
úradu má sankčný charakter je veľmi obtiaţne hodnotiť v splnenie cieľa zo strany účastníkov
konania, prípadne uţívateľov výstupov práce obvodného úradu.

Na úseku metodickej a riadiacej činnosti v roku 2010 došlo k zvládnutiu jednej
mimoriadnej udalosti a to počas povodní, ktorú v mesiaci jún zasiahla viaceré obce nášho
okresu. Mimoriadna situácia trvala 12 dní, na jej riešenie prednostka ObÚ prijala 14
príkazov, na základe ktorých boli uloţené úlohy rôznym subjektom, ktoré sa zúčastňovali na
realizácii zabezpečovacích a záchranných prác.
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Na úseku všeobecnej vnútornej správy bol rok 2010 z hľadiska cieľa – zabezpečiť všetky
voľby a referenda náročný. V rámci zákonných povinností obvodný úrad zabezpečoval
organizačne, metodicky a finančne /pôsobnosť ekonomického odboru/ realizáciu volieb do
NR SR, do orgánov samosprávy obcí a jedného referenda. Všetky ciele stanovené
v spracovaných harmonogramoch činnosti, ktoré predchádzajú kaţdým voľbám a referendu
boli splnené bez výhrad a pripomienok zo strany nadriadených orgánov i samotných
vykonávateľov t.j. zástupcov samosprávy a členov volebných a referendových komisií.
Všetky finančné nároky boli samosprávam vykryté v súlade s vydanými metodickými
pokynmi.

Hlavným cieľom odboru ţivnostenského podnikania v postavení JKM je zjednodušenie,
a zníţenie administratívnej náročnosti pre podnikateľov, so zámerom sústrediť
administratívne postupy do jedného centra, čím sa podstatne skráti čas potrebný na vydanie
príslušných dokumentov a zároveň sa zníţia prvotné náklady podnikateľov.

V rámci hlavného cieľa programu 08C03 – obvodné úrady – vytváranie jednotných
kontaktných miest pre zlepšenie sluţieb občanom Obvodný úrad Keţmarok vychádza
z pozície, ktorú v rámci umiestnenia v budove ÚPSVaR Keţmarok má. ObÚ Keţmarok má
sídlo v tejto budove na základe zmluvy o výpoţičke, v súvislosti s tým existuje čiastočné
obmedzenie pre budovanie jednotného kontaktného miesta. Vzhľadom k tomu, ţe v priestoroch
vstupu do budovy má zriadené takého miesto úrad práce, zabezpečuje sa tu základná
informovanosť pre všetkých klientov v rámci budovy. Nakoľko naša budova má zabezpečený
bezbariérový prístup na všetky poschodia, nie je problém aby sa vybavovanie stránok
realizovalo priamo výkonnými pracovníkmi v kanceláriách úradu, kde sú zabezpečené
komplexné sluţby vrátane predaja kolkov. Takýmto spôsobom ObÚ Keţmarok naplnil hlavný
cieľ budovania týchto jednotných kontaktných miest k maximálnej spokojnosti všetkých
klientov. Od zavedenia tejto agendy na ţivnostenských úradoch od 1.10.2007 a najmä po
1.6.2010, keď niektoré sluţby JKM hlavne pre fyzické osoby majú obligatórny charakter,
moţno registrovať neustále zvyšovanie počtu subjektov, ktoré vyuţívajú tieto sluţby. Zo strany
podnikateľov sú na tieto sluţby len pozitívne ohlasy. Z ich reakcií moţno však usúdiť, ţe by
privítali rozšírenie týchto sluţieb aj voči colnej správe a hlavne voči sociálnej poisťovni.

Pre splnenie zákonom stanovených povinností organizácia zabezpečuje pre svojich
zamestnancov účasť na preškoleniach z aktuálnych právnych predpisov, účasť na všetkých
poradách organizovaných nadriadenými orgánmi, aby výkon činnosti bol na kvalitatívne
vysokej úrovni. Zároveň na účely prehľadu o plnení cieľov vyuţívajú vedúci pracovníci
poradenskú činnosť, beţnú kontrolnú činnosť a vnútorný kontrolný systém. Pravidelné
polročne spracovávané plány kontrolnej činnosti prispievajú k odstráneniu prípadných
nedostatkov, ktoré v rámci činnosti môţu vzniknúť.
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V rámci ekonomického hodnotenia obvodného úradu je moţné konštatovať, ţe ObÚ
Keţmarok splnil úlohy rozpočtového hospodárenia za rok 2010. Dodrţal všetky záväzné
ukazovatele štátneho rozpočtu, ktoré mu boli rozpisom rozpočtu schválené. Predloţil v rámci
lehôt finančné zúčtovanie so ŠR za transfery poskytnuté prostredníctvom neho obciam
v okrese /41/ a zabezpečil vysporiadanie všetkých finančných vzťahov – výnosov
z prostriedkov zo ŠR a vysporiadanie všetkých nárokov, v súlade s platnými právnymi
predpismi.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA
Hodnotenie činnosti obvodného úradu sme spracovali v samostatných častiach tejto
výročnej správy v bodoch 4. – činnosti a 7. – ciele a ich plnenie.

V rámci hodnotenia pôsobnosti úradu je nutné zdôrazniť najmä spoluprácu obvodného
úradu s ostatnými organmi miestnej štátnej správy – najmä s ObÚ ţivotného prostredia,
s ktorým dochádza ku spolupráci najmä v súvislosti s riešením mimoriadnych udalostí
súvisiacich s povodňami. Pozitívne vnímame doriešenie kompetencií počas povodní zákonom
č.7/2010 Z. z. , ktorým bola prenesená kompetencia na úseku spracovania a schvaľovania
povodňových plánov obcí z HaZZ na obvodné úrady, ako aj pôsobnosť na úseku povodní,
ktoré prechádzajú do mimoriadnej situácie z ObÚŢP na obvodné úrady, ktoré koordinujú
činností všetkých zúčastnených subjektov pri jej riešení. Spolupráca medzi jednotlivými
zloţkami podieľajúcimi sa pri odstraňovaní následkov povodní je na veľmi dobrej úrovni aj
v priebehu roka. Zástupcovia OR HaZZ, OR polície , OS SR sú členmi bezpečnostnej rady
obvodu , pravidelne predkladajú informatívne správy o činnosti a sú okamţite pripravení
riešiť akúkoľvek krízovú situáciu.

V rámci správneho konania na úseku PZP ekonomický odbor úzko spolupracuje
s Obvodným úradom cestnej dopravy a pozemných komunikácii v Keţmarku , ktorý
poskytuje podklady o dočasne odhlásených motorových vozidlách a taktieţ s Okresným
dopravným inšpektorátom v Keţmarku vo veciach poskytovania informácií o vlastníkovi
motorového vozidla podľa ich evidencie.
Pôsobnosť obvodného úradu navonok sa prejavuje najmä v spolupráci s obcami okresu
Keţmarok – celkom sa jedná o 41 obcí, ktorým poskytujeme pomoc a spoluprácu vo veciach
preneseného výkonu štátnej správy a to na úseku matričných úradov, registra obyvateľstva,
volieb a mimoriadnych udalostí. Aktívnu spoluprácu s obcami vykonávame organizovaním
stretnutí s vedením obce, prípadne so zamestnancami zodpovednými za príslušný okruh
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činnosti. V roku 2010 bola na úrovni okresu zorganizovaná spoločná pracovná porada
starostov a primátor obcí a miest okresu so všetkými predstaviteľmi miestnej štátnej správy na
území okresu, kde všetci predstavitelia štátnej správy informovali obce o aktuálnych úlohách
a došlo k výmene informácií od obcí smerom k miestnej štátnej správe s návrhom na
poskytnutie pomoci pri ich riešení podľa jednotlivých úradov.
V rámci vnútornej analýzy činnosti obvodného úradu jednotlivé odbory úradu predkladajú
návrhy na zmeny:
A. Legislatívna oblasť
- v rámci efektívnejšieho ukladania a vyberania pokút by odbor ţivnostenského podnikania
uvítal rozšírenie moţnosti ukladania blokových pokút za porušenie povinností ustanovených
zákonom č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov. Uvedeným postupom sa zniţujú náklady na výkon rozhodnutia, jednak
na upomienkové konanie, jednak na exekučné konanie.
- zrušiť zák.č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR, zák.č. 303/2001 Z. z. o voľbách do
orgánov samosprávnych krajov, zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí,, zák. č.331/2003 o voľbách do EP, zák.č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta SR a
prijať jeden volebný zákon, ktorý bude upravovať jednotne organizovanie, volebnú
kampaň, registráciu a priebeh volieb, zrušiť moţnosť voliť poštou zo zahraničia - vysoké
náklady, veľmi nízky záujem zo strany občanov
- novelizovať zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, aby zahŕňal
všetky druhy priestupkov a jednotný procesný postup a kompetencie medzi samosprávou
a štátnou správou jasne a zrozumiteľne vymedziť
- ustanoviť prísnejšie sankcie, moţnosť výkonu trov a pokút z akéhokoľvek príjmu a dávky
poskytovanej štátom, ustanoviť , ţe pokuty za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu a nie
príjmom obcí, je to diskriminačné aj pre obce, kde majú slušných občanov ,
- ustanoviť spoplatnenie oznámení o priestupkoch, pretoţe systém sa zneuţíva a neúnosne
zaťaţuje orgány polície a obvodné úrady
- pri predaji majetku štátu na verejnoprospešné účely
obciam, VÚC a ďalším
nepodnikateľským inštitúciám, stanoviť jednoznačné pravidlá pre zníţenie kúpnej ceny, aby
nedochádzalo k subjektívnemu posudzovaniu výšky zníţenia
kúpnej ceny, jednak
predávajúcim, jednak schvaľujúcimi orgánmi.

B. Oblasť informačných systémov a komunikačných technológií
- na nárast počtu úkonov – ŢO - má rozhodujúci vplyv agenda jednotných kontaktných miest.
Od zavedenia tejto agendy na ţivnostenských úradoch od 1.10.2007 a najmä po 1.6.2010, keď
niektoré sluţby JKM hlavne pre fyzické osoby majú obligatórny charakter, moţno registrovať
neustále zvyšovanie počtu subjektov, ktoré vyuţívajú tieto sluţby. Zo strany podnikateľov sú
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na tieto sluţby len pozitívne ohlasy. Z ich reakcií moţno však usúdiť, ţe
rozšírenie týchto sluţieb aj voči colnej správe a hlavne voči sociálnej poisťovni.

by privítali

Návrh opatrenia: v rámci odbúravania byrokracie uţ by nebolo potrebné aby podnikateľ
musel navštíviť tieto inštitúcie, pričom pre pracovníkov ŢO sa nejedná o mimoriadne
zaťaţenie ani to nevyvoláva potrebu ďalších nákladov.

- vyuţívať programy MAKOP, USEP všetkými policajnými zloţkami, súdmi , prokuratúrou,
odbúra sa mnoţstvo práce pri zisťovaní údajov či páchatelia boli postihnutí za určité
priestupky v danom období a usporí sa mnoţstvo papiera potrebného na výpisy.
Návrh opatrenia: uvedené programy sú naplnené údajmi o priestupkoch, ktoré boli spáchané,
doposiaľ prístup k týmto údajom má len poriadková polícia, je potrebné aby mali tento prístup
aj ostatné zloţky polície, súdy a prokuratúra a aby výpisy z týchto programov boli
povaţované za oficiálne dokumenty. V rámci systému štátnej správy by došlo k odbúraniu
korešpondencie a nákladov pri kaţdom zisťovaní /aj v negatívnych prípadoch musí táto
korešpondencia byť vykonaná/.
- pre zjednodušenie a zníţenie nákladov pri ukladaní pokút za neuzatvorenie zmluvy
o povinnom zmluvnom poistení MV zabezpečiť prístup zamestnancov ObÚ do informačného
systému centrálnej evidencie vozidiel
Návrh opatrenia: pri preverovaní údajov poskytnutých Kanceláriou poisťovateľov minimálne
1x týţdenne ţiadame oficiálnym listom ODI o poskytnutie údajov o skutočnom drţiteľovi
motorových vozidiel, oni musia vyčleňovať pracovníka, ktorý tieto údaje vyhľadáva
a zasielajú nám späť vyplnený zoznam. Ak by pracovník nášho úradu mal prístup
/samozrejme nie na zmenu údajov, len na prezeranie a vykonávanie výpisov/ došlo by
k úspore nákladov, pracovného času zúčastnených a zrýchleniu práce pri prejednávaní týchto
priestupkov, čím by sa rýchlejšie postupovalo voči všetkým, ktorí sú evidovaní v zoznamoch
/pri súčasnom počte pracovníkov nie je moţné prešetriť kompletné zoznamy a prešetriť
všetky prípady porušenia predpisov/.
PRÍNOS ORGANIZÁCIE PRE ÚSTREDNÝ ORGÁN
Základným prínosom obvodných úradov pre ústredný orgán, ktorým je Ministerstvo
vnútra SR je prvostupňový výkon štátnej správy v jeho pôsobnosti , ktorý je nevyhnutné
vykonávať na miestnej úrovni, t.j. aby bol tento výkon dostupný občanovi i právnickým
osobám, ktoré v súlade s právnymi predpismi podliehajú tomuto výkonu. Na tento účel bol
obvodný úrad zriadený zo zákona a túto úlohu aj plní. V priebehu roka 2010 tento ústredný
orgán nevykonal v našej organizácii ţiadnu kontrolu, ani audit, z uvedeného dôvodu nie je
moţné uviesť hodnotenie úradu zo strany ústredného orgánu.

32

PRÍNOS ORGANIZÁCIE PRE OSTATNÉ ORGANIZÁCIE VEREJNEJ SPRÁVY
Ako sme uţ v texte tejto správy uviedli obvodný úrad úzko spolupracuje so všetkými
orgánmi verejnej správy pôsobiace na území okresu Keţmarok. Spolupráca je špecifikovaná
pri vyhodnotení činnosti kaţdého odboru samostatne. Prínos a prepojenie všetkých
organizácii verejnej správy bude jednoduchší, ak dôjde k prepojeniu a sprístupneniu všetkých
evidencií, ktoré príslušné orgány napĺňajú a spravujú aj pre ostatné orgány, čím by došlo
k odbúraniu písomnej dokumentácie. Prínos pre územnú samosprávu sme taktieţ rozobrali
v predchádzajúcich častiach správy. Komunikácia medzi jednotlivými úradmi sa zjednodušuje
aj tým, ţe uţ všetky obce /okrem jednej/ majú pripojenie na internet a e-mailové spojenie, čo
zniţuje náklady najmä na poštovné a zrýchľuje aj celkovú komunikáciu.
PRÍNOS ORGANIZÁCIE PRE VEREJNOSŤ
Prínos obvodných úradov pre verejnosť spočíva najmä v tom, ţe občan získa informácie,
ktoré potrebuje v rámci poradenskej a výkonnej činnosti, najmä na úseku ţivnostenského
podnikania, matrík a registratúry, a má moţnosť aj v rámci sankčného správneho konania sa
vyjadriť k tomuto konaniu v blízkosti svojho bydliska, bez vysokých nákladov na dopravu,
prípadne telefónne poplatky.
Prínosom Obvodného úradu Keţmarok pre informovanie verejnosti o jeho aktivitách a
o činnosti je poskytovanie informácii na internetovej stránky http://www.minv.sk/?obvodnyurad-kezmarok, na ktorej poskytujeme všetkým subjektom jednak informácie, ktoré sú
v rámci príslušných právnych predpisom povinné, ale zároveň komunikáciu s verejnosťou
vykonávame aj uverejňovaním potrebných informácií, formulárov, tlačív, ktoré môţu vyuţiť
pri podania smerovaných na ObÚ. Aj takouto formou je úrad otvorený pre širokú verejnosť.

9.
HLAVNÉ
ORGANIZÁCIE

SKUPINY

UŢÍVATEĽOV

VÝSTUPOV

Vymedzenie okruhu verejných i súkromných inštitúcii a fyzických osôb, ktoré vyuţívajú
výsledky práce organizácie:
-

Ministerstvo vnútra SR
Policajný zbor SR
Prokuratúra a Súdy SR
Hasičský a záchranný zbor
Mestá a obce na území okresu Keţmarok
ObÚ ţivotného prostredia SR
Subjekty hospodárskej mobilizácie
Kancelária poisťovateľov Slovenska
Občania a ďalšie inštitúcie
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Výsledky práce Obú Keţmarok vyuţíva okruh verejných a súkromných inštitúcií a fyzických
osôb pri zabezpečení plnenia svojich úloh v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov.

ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE
Obvodný úrad Keţmarok je stabilnou štátnou organizáciou, ktorá efektívne, včas a riadne
vykonáva všetky druhy plánovaných i mimoriadnych úloh, smerujúcich k plneniu jej cieľa
a úlohy, na základe ktorej bola zo zákona zriadená. Vykonáva kontakt občanov a organizácií
medzi ústredným orgánom štátnej správy a širokou verejnosťou. Prednosta obvodného úradu
vykonáva pôsobnosť politického predstaviteľa vlády na území okresu a pri plnení úloh
spolupracuje s ostatnými orgánmi štátnej a verejnej správy na území okresu. Hodnotenie
úradu navonok sa prejavuje aj pri vyhodnotení opodstatnených sťaţností, ktoré na činnosť
nášho úradu a jej zamestnancov v roku 2010 neboli podané.
Výročná správy bude zverejnená na internetovej stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk, sekcia hospodárstvo a financie – výročné správy a na internetovej stránke
Ministerstva vnútra SR, sekcia verejná správa, obvodné úrady, ObÚ Keţmarok:
http://www.minv.sk/?obvodny-urad-kezmarok.

Ing. Ján Soliar
prednosta ObÚ
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