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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov: Obvodný úrad Kežmarok
Sídlo: Dr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok
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: PhDr.Mgr. Ján Ferenčák
Členovia vedenia: Ing. Jana Perignáthová, vedúca odboru ekonomického a organizačného
JUDr. Gabriela Petrušková, vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy
MVDr. Mária Hužiková, vedúca odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
Ing. Mária Ručková, vedúca odboru živnostenského podnikania

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Obvodný úrad Kežmarok je orgánom miestnej štátnej správy, ktorý zabezpečuje na území
okresu Kežmarok výkon štátnej správy na úsekoch všeobecnej vnútornej správy,
živnostenského podnikania, civilnej ochrany a krízového riadenia a na úseku ekonomickom
a organizačnom. Prednosta Obvodného úradu Kežmarok, ktorý je predstaviteľom Vlády SR
na území okresu Kežmarok, riadi a zodpovedá za činnosť úradu.
Organizačná štruktúra Obvodného úradu k 31.12.2012
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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 živnostenského podnikania:
-

-

-

na úseku živnostenskej registrácie /vydávanie osvedčení o živnostenskom oprávnení,
potvrdení o pozastavení prevádzkovania živnosti, potvrdení o ukončení podnikania,
rozhodnutí o nevzniknutí živnostenského oprávnenia, rozhodnutí o zrušení
živnostenského oprávnenia z úradnej moci, registrácia zmien túkajúcich sa údajov
a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti /
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,
prijíma podania v elektronickej podobe podpísané zaručeným elektronickým podpisom /.
Úlohy jednotného kontaktného miesta plní pre činnosti, ktoré sú živnosťou,
podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú
osobitné zákony, poskytovaním služieb podľa osobitného zákona.
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/
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Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia:
-

na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
na úseku krízového riadenia
civilného núdzového plánovania
na úseku hospodárskej mobilizácie.
ochrany kritickej infraštruktúry
správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci
vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o Horskej
záchrannej službe,
plní úlohy v oblasti ochrany pred povodňami

Odbor ekonomický a organizačný:
-

-

na úseku ukladania pokút /neuzavretie zmluvy na zákonné poistenie motorových
vozidiel/ a vymáhania pohľadávok
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, vnútornej prevádzky a organizačnom /prierezové činnosti
zabezpečujúce materiálové zabezpečenie ObÚ, dopravného systému, priestorové
zabezpečenie, stravovanie a starostlivosť o BOZP, sekretariátu prednostu, poskytovania
informácii podľa zákona č. 211/.... o slobodnom prístupe k informáciám /
na úseku správy registratúry /výkon registratúry po bývalom Okresnom úrade
v Kežmarku/
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,
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.").
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Obvodné úrady, ktoré vznikli po zrušení okresných úradov v roku 2004, 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 možnosti operatívneho riešenia problémov, ktoré pri výkone práce
vznikajú. Túto skutočnosť hodnotíme veľmi pozitívne.

Strednodobý výhľad organizácie
Vzhľadom k tomu, že obvodný úrad je organizácia zriadená zákonom je spracovanie jej
strednodobého výhľadu skôr na strane zriaďovateľa, ktorý v priebehu roka 2012 pripravil
prvý krok komplexnej reformy miestnej štátnej správy. V roku 2012 nedošlo na obvodnom
úrade k zmene organizačnej štruktúry, zmeny boli zrealizované už v roku 2011. V rámci
ďalšieho výhľadu organizačnej štruktúry od roku 2013 nastáva v organizačnej štruktúre
miestnych orgánov štátnej správy výrazná zmena, keď v rámci projektu ESO /efektívna,
spoľahlivá, otvorená štátna správa/ dochádza k zrušeniu obvodných úradov ako rozpočtových
organizácií a ponecháva sa obvodný úrad, ako orgán štátnej správy samostatný v rozhodovaní
len na úrovni administratívno-právnej /t.j. v rozhodovaní pri výkone štátnej správy na
príslušnom úseku/. Z hľadiska rozpočtového obvodný úrad sa stáva len preddavkovou
organizáciou ministerstva vnútra na úrovni vyhodnocovania nákladov podľa nákladového
strediska.
Služby jednotného kontaktného miesta /ďalej „JKM“/ sa v priebehu predchádzajúcich
rokov racionalizovali, bola zavedená možnosť zasielať podania na živnostenský úrad
elektronickou formou, bez toho, aby podnikatelia museli osobne navštíviť živnostenský úrad.
Na úrade bola zriadená elektronická podateľňa pre agendu živnostenských úradov, pričom od
1.1.2012 je možnosť využitia elektronických služieb JKM. Služby tohto jednotného
kontaktného miesta sa budú v rámci výhľadu a v súvislosti s programom ESO transformovať
a rozširovať pre celú oblasť štátnej správy /nebudú obmedzené na podanie na živnostenských
odboroch/. Budú zabezpečované v tzv. spoločných úradovniach, ktoré budú zriadené
minimálne na úrovni okresných miest, a klient tu vybaví svoje podanie komplexne bez tohto
aby musel navštevovať jednotlivé úrady miestnej štátnej správy, ako je to doposiaľ.

3. KONTRAKT S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM
Obvodný úrad Kežmarok, ako organizácia zriadená zákonom plní úlohy, ktoré jej boli
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zo zákona zverené, ako rozpočtová organizácia hospodári s prideleným rozpočtom, ktorý jej
zriaďovateľ v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách na činnosť každoročne 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 2012 uvádzame v členení podľa jednotlivých odborov činnosti úradu:

4.1.Odbor všeobecnej vnútornej správy
ÚSEK PRIESTUPKOV
A/ Priestupkové konanie
Odbor VVS , ako príslušný orgán na objasňovanie a prejednanie priestupkov za sledované
obdobie – rok 2012 spracoval celkom: 1 232 priestupkových spisov a to nasledovne:
- z roku 2011 prešlo
190 spisov
- došli v priebehu roka 1 083
- postúpených inam
41
- odložených
47
Skladba priestupkov bola nasledovná:
-

734 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49
230 priestupkov proti majetku podľa § 50
70 priestupkov proti verejnému poriadku podľa §§47,48
17 priestupkov proti poriadku v správe podľa §§ 21,30.

Počet odvolaní proti rozhodnutiam v roku 2012: 9 odvolaní
z toho:
- 1 išlo o neprípustné odvolanie
- 4 rozhodnutí bolo potvrdených
- 1 rozhodnutie zrušené
- 2 prípadoch rozhodnutie zrušenie a vrátené na nové konanie
- 1 o veci nebolo ešte rozhodnuté
SANKCIE uložené v súvislosti s prejednávanými priestupkami:

pokuty boli uložené v 555 prípadoch, vrátane rozkazov vo finančnom vyjadrení
18 689 €
- v rámci rozkazného konania bolo vyriešených 435 priestupkov,
-
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- pokarhanie bolo uložené v 24 prípadoch
- náhrada škody bola rozhodnutím riešená v 59 prípadoch
- konanie zastavené v 367 prípadoch
TROVY KONANIA uložené v súvislosti s prejednávanými priestupkami:

-

v roku 2012 boli trovy konania uložené v celkovej výške 3 264 €, z toho dobrovoľne
uhradených 1 088 €, čo činí 68 prípadov.

Ako vyplýva z uvedenej skladby najväčší výskyt priestupkov je na úseku občianskeho
spolunažívania , kde ich riešenie je zložité, komplikované, pretože sú páchané rôznymi
formami násilia, hrubosťou a mimoriadnym vulgárnym správaním sa účastníkov konania,
pričom sa riešia rôzne susedské spory, rodinné spory medzi manželmi a deťmi, u blíženia 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 väčšie množstvo alkoholu a následne páchajú priestupky. Všeobecne stúpa
agresivita, hrubosť a mimoriadna vulgárnosť medzi občanmi a hlavne medzi mladými
ľuďmi. Prácu nám veľmi sťažuje neúčasť predvolaných osôb na ústne prejednávania
priestupkov, účelové nepreberanie pošty, migrácia osôb a ďalšie rôzne prieťahy v konaní
apod. Lehota na vydanie rozhodnutia je 30 dní v odôvodnených prípadoch 60, avšak
vzhľadom na termíny, kedy minimálne 24 dní vopred musí mať účastník konania a ďalšie
prizvané osoby predvolanie doručené, je obtiažné dodržať túto lehotu, ale aj napriek tomu
sme iba v 9 prípadoch požiadali nadriadený orgán o predĺženie lehoty, pri počte troch osôb,
ktoré prejednávajú priestupky vrátane vedúcej odboru.
B/ Výkon rozhodnutí
- bolo vydaných 195 výziev na úhradu trov, z toho 20-ti trovy uhradili vo výške 320 €
- bolo zaslaných 117 oznámení o začatí výkonu rozhodnutia
- následne bolo vydaných 34 exekučných príkazov
- v 144 prípadoch bolo zistené, že dlžníci nemajú na účtoch v bankách žiadne finančné
prostriedky, sú nezamestnaní t.j. nebolo možné vydať exekučný príkaz
- v 1 prípade sa upustilo od výkonu z dôvodu úmrtia povinného, ktorý nemal žiaden
majetok
výkon rozhodnutí s udeleným peňažným plnením - pokuty, ktoré sú príjmom obcí
pokračoval pre Spišskú Belú a Vlkovú.
Obec Vlková požiadala o výkon v ďalších 4 prípadoch, dobrovoľne uhradili povinní
v dvoch prípadoch vo výške 115 eur.
Výkon rozhodnutí na úseku pokút, ktoré sú príjmom štátu bol uskutočnený v 2
prípadoch formou podania návrhu na začatie exekúcie – cez súdneho exekútora, výška
pohľadávky 120 €.
výkon rozhodnutí vo veciach náhrady škody bol uskutočnený v 4 prípadoch , súd
aktuálne rozhoduje o príslušnosti orgánu na podanie návrhu na začatie exekúcie, na základe
žiadosti fyzickej osoby.
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C/ Súčinnosť
Pri svojej práci odbor využíval elektronický podsystém MAKOP /manažm.konania o
priestupkoch/, USEP /ústr.evid.priestupkov.
V rámci súčinnosti s ostatnými orgánmi štátnej správy odbor VVS v sledovanom období
poskytol 758 písomných správ z evidencie priestupkov a to pre políciu, prokuratúru, súdy a
ďalšie inštitúcie a v 12 prípadoch sa zabezpečila výpožička spisov.
ÚSEK MATRÍK
V sledovanom období bolo na danom úseku vydané a vykonané nasledovné úkony:
- vydaných 19 rozhodnutí o zmene mena a priezviska , vybrané poplatky - 1 494 €
- udelené 4 súhlasy na zápis cudzieho rozhodnutia
- vystavených 198 apostille a superlegalizácia, t.j. osvedčenie listín pre cudzinu, vybrané
poplatky - 1 412,50 €
- vykonaných 355 osvedčovaní listín- vybrané poplatky – 187,50 €
- osvedčených podpisov na listinách – 141, vybrané poplatky vo výške 95,50 €
- údaj týkajúci sa zbierka listín na založenie a do archívu založených
dodatočných
záznamov týkajúcich sa matričných udalostí nie je možné poskytnúť, vzhľadom k tomu, že
obce majú túto povinnosť doložiť až v termíne do 28.2.2013
- vykonaných 8 kontrol matrík v územnom obvode Kežmarok
- vykonaných 41 kontrol na úseku osvedčovania listín a podpisov
- metodické usmernenia v písomnej forme pre obce a pre matričné úrady - vydaných 22
- poskytnutých 325 rôznych informácií pre fyzické osoby a právnické osoby
- uskutočnené 4 porady a školenia s matrikármi v rámci obvodu Kežmarok
- posúdenie dokladov cudzincov k sobášu na území Slovenska a v zahraničí bolo
vykonaných v 32 prípadoch (Dánsko, Lotyšská republika, Marocké kráľovstvo, Maurícius,
Španielsko, Švajčiarsko, Poľská republika, Kosovo, Srbsko, Čínska ľudová republika,
Albánsko, Egypt, Tunis, Ukrajina, ruská federácia, Česká republika )
- vykonaných spracovanie podkladov z 8 matričných úradov pre priznanie dotácií
pracovníkom matričných úradov ( FINPVSS)
- pre matričné úrady boli zabezpečené 4 matričné knihy (kniha narodení, 2 knihy
manželstiev a kniha úmrtí )
ÚSEK VEREJNÝCH ZBIEROK
V roku 2012 boli vydané 3 rozhodnutia, ktorými sme povolili vykonať verejnú zbierku
na území okresu Kežmarok s následným j vyúčtovaním získaných prostriedkov - vybraté
poplatky - 9 €, pričom sa využíva evidencia v centrálnom registri verejných zbierok (FILESVEZ).
ÚSEK ŠTÁTNYCH SYMBOLOV
- na danom úseku sa priebežne zabezpečovali konzultácie pre obce, školy , štátne orgány a
fyzické osoby týkajúce sa používania štátnych symbolov na listinách a pečiatkach,
používania zástav a vlajok v zasadacích miestnostiach, na priečeliach budov a pod.
- bolo vykonané 2 kontroly
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ÚSEK VOLIEB a REFERENDA
Na tomto úseku v roku 2012 odbor VVS organizačno-technicky zabezpečil nové voľby do
orgánov samosprávy obcí , ktoré sa konali dňa 27.10.2012 v obci Holumnica, kde sa volil
starosta. Boli
vypracované
harmonogramy organizačno-technického zabezpečenia,
zabezpečilo sa telekomunikačné spojenie okrskových komisií, zabezpečili sa školenia pre
starostov obcí a predsedov , podpredsedov a zapisovateľky okrskových a miestnych
volebných komisií, tlačili sa hlasovacie lístky, zabezpečil sa servis pre obvodnú volebnú
komisiu od zabezpečenia zasadnutia až po ukončenie jej činnosti v deň volieb a zabezpečil
sa kompletný servis pri preberaní zápisníc z okrskových miestnych volebných komisií ako aj
úschova všetkých materiálov.
V roku 2012 sa organizačno-technicky zabezpečovali voľby do NR SR, vyhlásených na
10.3.2012, ktoré boli poznačené nepriazňou počasia pri distribúcii hlasovacích lístkov,
zoznamov kandidátov a pod. a vzhľadom k tomu, že kandidátne listiny podalo rekordné
množstvo strán, aj objem listín a obálok bol čo do počtu veľký a a išlo o niekoľko tonové
zásielky, pričom dobrou organizáciou práce sa nevyskytli žiadne väčšie problémy a celý
priebeh príprav volieb bol plynulý a bezproblémový, čo vyvrcholilo volebným dňom, kde
celý odbor bol obvodnej komisie k dispozícii a nevznikli veľké problémy.

4.2.Odbor živnostenského podnikania
ÚSEK REGISTRÁCIE
Odbor živnostenského podnikania evidoval v živnostenskom registri k 31.12.2012 nasledovný
počet podnikateľských subjektov s platným živnostenským oprávnením:

Celkový počet podnikateľských subjektov
fyzické osoby
právnické osoby

5 409
4 485
924

V porovnaní s rokom 2011 došlo k poklesu evidovaných fyzických osôb v aktívnom stave
o 99, avšak k nárastu právnických osôb o 72.
Od 1.1.2012 došlo k racionalizácii služieb JKM možnosťou zasielať podania na
živnostenský úrad elektronickou formou. Funkčnosť elektronickej podateľne a celkové
poskytovanie služieb JKM elektronickým spôsobom bolo počas roka bezproblémové.
V priebehu roka 2012 bolo na živnostenskom úrade v Kežmarku vybavených 56
elektronických podaní. V prevažnej miere sa jednalo o podania právnických osôb.
Na úseku registrácie bolo za rok 2012 vydaných 19 rozhodnutí v správnom konaní a 1 185
osvedčení o živnostenskom oprávnení. Ostatných úkonov na úseku registrácie (oznámenia
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o pozastavení, zánik živ. oprávnenia, výpisy zo živnostenského registra, iné zmeny vykonané
bez rozhodnutia) bolo vykonaných 2 726.
Služby JKM poskytuje živnostenský úrad od 1.10.2007. V I. etape JKM živnostenské
úrady prijímali údaje a doklady potrebné pre účely registrácie a oznamovania zmien
daňovému úradu a zdravotným poisťovniam ako aj údaje potrebné na vyžiadanie výpisu
z registra trestov GP SR a následne ich zasielali elektronickou formou týmto inštitúciám. Do
1.6.2010 boli tieto služby poskytované na báze dobrovoľnosti, t.j. ak o ne podnikateľ
požiadal. Účinnosťou zákona o službách na vnútornom trhu od júna 2010 došlo v II. etape
k rozšíreniu služieb jednotných kontaktných miest o možnosť podávať návrhy na prvozápis
právnických osôb do obchodného registra. Služby JKM pre fyzické osoby zároveň nadobudli
obligatórny charakter t.j. sú pre ne povinné. U právnických osôb zostali tieto služby na
fakultatívnej úrovni. Od 1.12.2011 došlo k rozšíreniu služieb JKM na obvodných úradoch o
činnosti, ktoré sú podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak
ustanovujú osobitné zákony alebo poskytovaním služieb podľa osobitného zákona a od
1.1.2012 o možnosť zasielať podania v elektronickej podobe ak sú podpísané zaručeným
elektronickým podpisom.

Služby JKM vykonané v roku 2011 a 2012 sú uvedené v tabuľke:

ROK 2011

ROK 2012

2 317

2 249

2 137

2 079

180

170

Celkový počet úkonov služby JKM pre daňové
riaditeľstvo

2 983

2 927

Celkový počet úkonov služby JKM pre zdravotné
poisťovne

2 125

2 051

Celkový počet úkonov služby JKM pre obchodný
register

6

3

Počet subjektov, ktorí využili službu JKM
z toho: fyzické osoby
právnické osoby

V rámci služieb JKM bolo v roku 2012 vyžiadaných z registra trestov GP SR 1 274 výpisov.
Lustrácií v REGOBe bolo vykonaných 1 733.
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ÚSEK KONTROLY

V roku 2012 bol na Obvodnom úrade Kežmarok, odbore živnostenského podnikania
výkon živnostenskej kontroly zabezpečovaný dvomi kontrolórmi V sledovanom období bolo
vykonaných 437 kontrolných akcií. Za porušenie živnostenského zákona a iných osobitných
predpisov boli uložené pokuty vo výške 5 646 €. 48 pokút bolo uložených v blokovom konaní
a 68 v správnom konaní. Za sledované obdobie bolo na úseku živnostenskej kontroly
vydaných celkom 68 rozhodnutí. Iných úkonov bolo spolu vykonaných 546. Rozhodujúci
podiel predstavujú dodatky k záznamom z kontroly, za ktorými nasledujú výzvy
podnikateľom a oznámenia o začatí správneho konania.
Živnostenský úrad v Kežmarku vykonával v priebehu roka 2012 kontroly zamerané na
plnenie tematickej úlohy uloženej MV SR, kontroly bez zamerania a prešetrovanie došlých
podnetov. Kontroly boli vykonávané na základe plánov kontrol, ktoré vypracovávali
jednotliví kontrolóri striedavo v týždenných intervaloch. Kontrola podnikateľských subjektov
zo skupín 106 - Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika a 111 - Výroba drevárska,
výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov bola ukončená v mesiaci január
2012.
Nové tematické zameranie kontrol určené MV SR od 01.04.2012 sa týkalo
podnikateľských subjektov zo skupiny 103 - Výroba motorových a ostatných dopravných
prostriedkov, ktoré bolo rozšírené o kontrolu voľných živností Údržba motorových vozidiel
bez zásahu do motorickej časti vozidla, Pneuservis, tuning, Lakovnícke práce. Výkon kontrol
z tejto tematickej úlohy ukončil živnostenský úrad v Kežmarku 03.10.2012.
V roku 2012 bolo prešetrených 11 došlých podnetov.
V oblasti výkonu rozhodnutí bolo v roku 2012 vydaných 36 výziev na úhradu pohľadávky
a 14 návrhov na začatie exekučného konania. Pracovníci kontroly vydali v roku 2012 5
Osvedčení o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou.

4.3. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

V zmysle Zamerania činnosti pre obvodné úrady na úseku civilnej ochrany obyvateľstva,
krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového plánovania,
integrovaného záchranného systému , správy materiálu civilnej ochrany na rok 2012 odbor
civilnej ochrany a krízového riadenia plnil v súlade s ročným plánom tieto úlohy:

ÚSEK CIVILNEJ OCHRANY OBYVATEĹSTVA
a) Spracovanie a aktualizácia dokumentácie na stupni obvod
- spracovanie riadiacich dokumentov – zameranie činnosti pre obce, právnické osoby a FO
podnikateľov v územnom obvode Kežmarok , ročný plán činnosti odboru , plán prípravy
štábu a jednotiek civilnej ochrany , plán kontrolnej činnosti
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- aktualizácia dokumentu „Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí
- aktualizácia Plánu ochrany obyvateľstva
- aktualizácia Karty technologických zariadení / 3 subjekty manipulujúce s amoniakom/
- aktualizácia dokumentácie opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva na území
ohrozenom prielomovou vlnou pri vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe
- aktualizácia dokumentácie plánu ukrytia obyvateľstva územného obvodu KK
- aktualizácia dokumentácie Plánu evakuácie obyvateľstva
- aktualizácia dokumentácie Plánu hygienickej očisty
- aktualizácia analytických listov záchranných zložiek pre potreby IZS Prešov
- aktualizácia prehľadu využiteľných SaP v územnom obvode / technika a materiál/využiteľný
pri záchranných prácach
- aktualizácia vekovej štruktúry obyvateľstva obvodu
- spracovanie súhrnnej správy o plnení úloh monitorovania územia obvodu za rok 2011 , plán
monitorovania na rok 2012, vykonávanie mesačného periodického merania radiačného
pozadia v určených referenčných bodoch , odbery zeminy , kalibrácia prístroja DC-3E
- aktualizácia dokumentácie Radiačného monitorovania
- aktualizácia dokumentácie organizácie jednotiek CO pre potrebu územia
- aktualizácia dokumentácie na zabezpečenie záchranných prác, aktualizácia Karty CO
obce, PO a FO
- aktualizácia plánu vyrozumenia obvodu Kežmarok
- aktualizácia dokumentácie varovania obyvateľstva a vyrozumenia , mesačné vyhodnotenie
skúšky sirén v obvode
- aktualizácia Povodňového plánu záchranných prác na stupni obvod
- aktualizácia dokumentácie evakuačnej komisie , výjazdovej skupiny
- aktualizácia a napĺňanie programu CIPREGIS
- posudzovanie územia, stavieb , vydávanie stanovísk - - vydávanie stanovísk v územnom
konaní, stavebnom konaní , kolaudačnom konaní , k zmenám ÚP obcí , posudzovanie
podľa zákona o vplyvoch na životné prostredie
- aktualizácia dokumentácie na úseku vzdelávania a odbornej prípravy
- štvrťročná aktualizácia čerpania finančných prostriedkov na civilnú ochranu zo štátneho
rozpočtu, spracovať ročný rozbor čerpania
- kontroly hospodárenia s materiálom CO v skladoch materiálu v územnom obvode Kežmarok
b) Činnosť odboru pri vyhlásených mimoriadnych situáciáchV roku 2012 na území obvodu Kežmarok nebola vyhlásená mimoriadna situácia ,
mimoriadne udalosti boli spojené s požiarmi v rómskych osadách Huncovce, Stráne pod
Tatrami , Výborná , únikom neznámej látky do splaškovej kanalizácie v meste Spišská Belá .
Činnosť odboru bola zameraná na odbornú prípravu starostov obcí smerovanú na zvládnutie
riešenia MS , odporúčanú činnosti starostu pri vzniku MU
- skvalitnenie činnosti KŠ obcí a ich spohotovenie
- príprava obcí v oblasti varovania obyvateľstva pri vzniku povodní a ostatných
mimoriadnych udalostí
- usmernenie na zabezpečenie informačnej služby počas vyhlásenia III. SPA na stupni
obec -obvod - kraj
- spracovanie súhrnnej správy o priebehu povodní , výdavkov za povodňové záchranné
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práce
c) Hospodárenie s materiálom civilnej ochrany
- realizácia odsunu materiálu CO VTÚ Slovenská Ľupča integrácia 19 skladov
- realizácia trojročného výmenného systému kalibrácie dozimetrickej techniky /
- vedenie pravidelnej aktualizácie prehľadu hospodárenia s materiálom CO v programe
EMCO a zasielanie podkladov na sekciu IZS a CO MV SR – štvrťročne DBF súbory
- Vykonanie pravidelnej inventarizácie materiálu CO na obciach a u subjektov
skladujúcich materiál CO , spracovanie dodatkov k zmluvám o výpožičke a zverejnenie
v Centrálnom registri zmlúv
- Kontroly hospodárenia s materiálom CO u 16 subjektov , spracovanie požadovaných
dokladov k refundácii odmien skladníkom materiálu CO na obciach
d) Oblasť prípravy
- odborná príprava krízových štábov obcí bola vykonaná 11.7. a 30.10.2012
- súčinnostné cvičenie Pieniny 2012 – cvičilo 11 obcí a 2 objekty / Tatranská mliekareň a.s.
Kežmarok a Nemocnica Dr. Alexandra Kežmarok/ - námet – MU veterná smršť
- odborná príprava evakuačnej komisie obvodu a príprava vybraných členov KŠ v súvislosti
s cvičením Pieniny 2012
- metodická pomoc obciam v oblasti prípravy a ich zabezpečenie účasti na kurzoch

e) Oblasť preventívno – výchovná a propagačná
- organizácia a vykonanie obvodného kola Súťaže mladých záchranárov CO dňa 11.10.2012
za účasti 12 základných škôl , odborná a metodická pomoc školám k priebehu a organizácii
jednotlivých disciplín , MTZ, príspevok o priebehu súťaže spracovaný do časopisu Revue
CO , novinách Kežmarok a KTV
- spracovanie odborných článkov do časopisu Revue CO,
- uskutočnenie výstavy „ CO očami detí „ , jej vyhodnotenie, ocenenie najlepších výtvarných
prác, zverejnenie na internetovej stránke obvodného úradu, novinách Kežmarok a KTV
- na internetovej stránke obvodného úradu sú aktuálne zverejnené informácie pre verejnosť,
informácie na úseku CO potrebné pre obce a mestá
- zamestnanci odboru sa zúčastnili všetkých vzdelávacích aktivít na základe Plánu
vzdelávania a prípravy na rok 2011 podľa pozvánok VTU IZS a CO v Stredisku
vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves a odborných príprav organizovaných Obvodným
úradom Prešov.
- Lektorská činnosť na Hotelovej akadémii v Kežmarku
f) Kontrolná činnosť
- podľa plánu kontrolnej činnosti na rok 2012
- kontroly na zistenie stavu plnenie úloh podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov – 9 obcí + 1 PO .
- Vykonanie kontroly na úseku ochrany obyvateľstva - Mraziarne Kežmarok a.s.
Podtatranská hydina a.s. Kežmarok
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- Vykonanie 16 kontrol v skladoch materiálu CO zameraných na zistenie stavu plnenia
úloh v zmysle vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie
hospodárenia s materiálom CO v znení neskorších predpisov

ÚSEK KRÍZOVÉHO RIADENIA
- Spracovanie Plánu práce a Rokovacieho poriadku Bezpečnostnej rady obvodu Kežmarok na
rok 2012
- Vykonanie 4. zasadnutí Bezpečnostnej rady obvodu Kežmarok v zmysle spracovaného
plánu zasadnutí
- Aktualizácia dokumentácie Krízového štábu Obvodného úradu Kežmarok
- Dopĺňanie Krízového plánu Obvodného úradu Kežmarok
- spracovanie správy o bezpečnosti obvodu za rok 2011
- Vykonanie odbornej prípravy krízových štábov obcí pri príprave na krízové situácie a pri
plnení opatrení hospodárskej mobilizácie
- Vykonanie kontrol v 8. obciach obvodu Kežmarok na zistenie stavu plnenia úloh
vyplývajúcich zo zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákona č.. 319/2002 Z. z. o obrane
Slovenskej republiky, zákona č. 414/2002 Z. z. a 179/2011 o hospodárskej mobilizácií,
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Obce následne predkladali správy
o pripravenosti obce na riešenie krízových situácií na zasadnutiach BR.

ÚSEK HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE A OBRANY, OCHRANY UTAJOVANÝCH
SKUTOĆNOSTÍ
- Preškolenia zamestnancov Obvodného úradu Kežmarok v programe EPSIS- zdokonaľovací
kurz - 2 pracovníci
- Dopĺňanie údajov do programového prostriedku jednotného informačného systému
hospodárskej mobilizácie EPSIS
- Zabezpečovanie požiadaviek OR HaZZ a OR PZ SR na zabezpečenie stravovania a
ubytovania príslušníkov PZ a HaZZ pri krízových situáciách,
- Pravidelná aktualizácia vecných prostriedkov, doručovateľov na obciach - podkladov na
vydanie rozhodnutie o uložení pracovnej povinnosti , spracovanie rozhodnutí
v elektronickej podobe
- Po aktualizácii podkladov od obcí zaslaná požiadavka na ObÚ Prešov na doplnenie
prídelových lístkov a nákupných preukazov - február 2012
- Odborná príprava vedúcich výdajni odberných oprávnení okresu – december 2012
- spracovanie prehľadu prevádzkarni v obvode Kežmarok v oblasti obchodu
- pri kontrolách na úseku obrany štátu boli prizývaní zástupcovia ÚVS Prešov
- aktualizácia údajov o oslobodení zamestnancov od výkonu mimoriadnej služby
- koordinácia činnosti obcí na úseku HM a obrany , odborná príprava júl 2012
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- Vykonanie inventarizácie majetku HM so stavom k 31.12. 2011
- spracovanie výkazov o čerpaní finančných prostriedkov na hospodársku mobilizáciu
- na úseku ochrany utajovaných skutočností bezpečnostný zamestnanec plní úlohy v zmysle
zákona č. 215/ 2004 o ochrane utajovaných skutočností a jednotlivých vykonávacích
vyhlášok NBÚ v oblasti administratívnej , personálnej , fyzickej, objektovej a informačnej
bezpečnosti

4.4.Odbor ekonomický a organizačný
ÚSEK SPRÁVNEHO KONANIA A SPRÁVY MAJETKU ŠTÁTU
Odbor ekonomický a organizačný v roku 2012 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 oznámení Slovenskej kancelárie poisťovateľov zo dňa 07.06.2011 a 16.04.2012,
ktoré obsahujú spolu 4974 prípadov nepoistených motorových vozidiel v okrese Kežmarok.
Oznámenia Slovenskej kancelárie poisťovateľov vykazujú značnú chybovosť, dôvodom sú vo
väčšine prípadov neúplné, príp. nesprávne vyplnené údaje v poistných zmluvách zo strany
jednotlivých poisťovní, ako aj neplnenie zákonnej oznamovacej povinnosti zo strany poistencov –
držiteľov motorových vozidiel (oznámenie EČ vozidla poisťovni po jeho pridelení príslušným
okresným dopravným inšpektorátom). Ďalším faktorom, ktorý skresľuje celkový počet nepoistených
motorových vozidiel, oznámených Slovenskou kanceláriou poisťovateľov, je skutočnosť, že množstvo
motorových vozidiel, uvedených v oznámeniach, už fyzicky neexistuje a ich držitelia v zmysle platnej
legislatívy nemajú možnosť vyradiť tieto vozidlá z evidencie vozidiel, keďže im chýbajú potrebné
doklady (potvrdenie firmy, ktorá sa zaoberá likvidáciou starých vozidiel).
Pri prvotnom overení údajov zaslaných Slovenskou kanceláriou poisťovateľov s údajmi
o poistení na webovej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov boli z riešenia vylúčené tie
motorové vozidlá, pri ktorých bolo zistené overením údajov na webovej stránke www.skp.sk , že
oznámené obdobia sú pokryté poistnou zmluvou. Tieto prípady neboli ďalej riešené zaslaním výzvy
držiteľom vozidiel. Následne bolo v roku 2012 riešených 325 prípadov motorových vozidiel (z toho 5
prípadov odstúpených z iných obvodných úradov z dôvodu miestnej príslušnosti) a výkon na tomto
úseku bol nasledovný :
Počet zaslaných výziev na predloženie potvrdenia o poistení : 168
Počet upovedomení o začatí správneho konania : 86
Počet vydaných rozhodnutí o uložení pokuty za porušenie ust.§ 3 ods.1 zákona: 111
Celková suma uložených pokút: 11 895,56 € (z toho uhradených do 31.12.2011 : 6 854,56 €)
Počet rozhodnutí o zastavení správneho konania (poistené vozidlá): 10
Počet rozhodnutí o prerušení správneho konania : 3
Počet záznamov o odložení veci (poistené vozidlá, uplynutie zákonných lehôt a pod.): 64
Počet odstúpených prípadov z dôvodu miestnej príslušnosti : 8
Počet podaných odvolaní : 0
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Počet pohľadávok z pokút na úseku PZP k 31.12.2012 celkom : 127 prípadov v sume 19 513,27 €
- z toho počet pohľadávok vymáhaných exekúciou: 102
Počet pohľadávok z nájomného k 31.12.2012 : 1 prípad v sume 80 €
Na úseku vymáhania pohľadávok z pokút a nájomného bolo v roku 2012 podaných 6 návrhov na
vykonanie exekúcie Exekútorskému úradu v Poprade a 11 návrhov na exekúciu Exekútorskému úradu
v Starej Ľubovni.
Na úseku správy majetku štátu podľa zák.č.278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov boli vykonané v roku 2012 tieto základné úkony :
Počet vydaných rozhodnutí o prebytočnosti nehnuteľného majetku štátu: 3
Uzatvorené kúpne zmluvy o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu: 1
Uzatvorené kúpne zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľného majetku štátu: 2
k.ú. LV
1

Kežmarok
LV č.
2431

2. Ľubica
LV
č.3340

Predmet prevodu

KZ zo dňa

Budova súp.č.552 na pozemku
parc.KN-C č.2552 a pozemky
parc.KN-C č.2552 zastavané
plochy a nádvoria o výmere 365
m2 a parcKN-C č.2553
zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1403 m2

Kúpna zmluva

Pozemky parc. KN-C č. 192
zastavané plochy a nádvoria
o výmere 407 m2 a parcKN-C
č.190/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1836 m2

Kúpna zmluva

20.11.2012
Vklad do KN :

kúpna cena Kupujúci
14 200 € Prešovský
samosprávny kraj
do správy Domov
sociálnych
služieb v Ľubici

21.12.2012

23.10.2012
V schvaľovacom
konaní na MF SR

3 625 € Lukáš Hajostek
a Lucia
Hajosteková,
Ľubica

v podiele 1/6

ÚSEK PRIEREZOVÉ A OBSLUŽNÉ ČINNOSTI
Odbor ekonomický a organizačný vykonával v súlade so svojim určením výkon práce na
úseku účtovníctva, rozpočtu, vnútornej prevádzky, verejného obstarávania, sekretariátu,
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kontroly, poskytovanie informácií, informatiky. Prehľad jeho činnosti je spracovaný
v nasledujúcich tabuľkách:
- ekonomický úsek:
1. Počet vystavených objednávok celkom

199

2. Počet odoslaných faktúr
3. Počet došlých faktúr/počet dokladov v SAP

0
306/209

4. Počet ostatných dokladov dodávateľa /predpisy na úhrady/

387

5. Počet vydaných záväzných predpisov - smerníc

5

č. 1/2012 – O financovaní výdavkov pri školeniach odboru COaKR
č. 2/2012 – Postup pri výkone rozhodnutí ukladajúcich peňažné plnenie
č. 3/2012 – Organizácia systému vnútornej kontroly
č. 4/2012 – O vykonávaní predbežnej finančnej kontroly
č. 5/2012 – O príprave, vydávaní a schvaľovaní interných predpisov
6. Počet dodatkov k platným smerniciam

9

7. Počet vykonaných inventarizácii majetku

5

8. Počet vykonaných prieskumov trhu

9

9. Počet rozpočtových opatrení

69

- organizačný úsek:
1. Žiadosť o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000
Z.z. o informáciách
2. Sťažnosti na postup činnosti Obú

4

3. Petície

0

4. Počet zaevidovaných spisov

0

9 275

Z toho prenesených z roku 2010

1 529

prenesených do roku 2012

1 066

5. Počet vyraďovacích konaní /377 dosiek a 249 šanónov/ t.j. 75 bm

6
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6. Počet vybavených žiadostí o údaje z registratúry
7. Počet vydaných interných aktov riadenia – služ. predpisy
Počet vydaných organizačných noriem
Organizačný poriadok včítane prílohy /náplne činnosti/
Príkazy prednostu
Výkon činnosti na úseku informatiky

10.

11.
-

-

-

-

33
0
7
2
5

Priebežná aktualizácia webovej stránky úradu a Centrálneho registra
zmlúv
Školenie zástupcov obcí pri prípravných prácach na sčítanie
obyvateľstva v aplikácii IBM, pomoc pri aktualizácii vektorových
máp, a konečných zostáv pre jednotlivé obce
Technická a systémová príprava počítačov na spustenie
elektronických služieb - Jednotné kontaktné miesto (inštalácie pre
zaručený elektronický podpis a časovú pečiatku od akreditovanej
certifikačnej autority)
Vytvorenie aplikácie pre predaj a spracovanie kolkov, aplikácie
Apostile a Zmena mena
Priebežná činnosť pri zabezpečovaní odborných špecializovaných
činností pri prevádzke, správe a servise počítačovej siete na
obvodnom úrade
Aktualizácia Bezpečnostného projektu úradu a kontrola jeho
dodržiavania

V rámci hodnotenia nákladov spojených s jednotlivými činnosťami obvodného úradu nie je
možné vyčísliť náklady na činnosti, nakoľko ObÚ nerealizujú osobitné špecifické činnosti, ku
ktorým je možné priradiť priame náklady. Režijné náklady sú všetky náklady, ktoré ObÚ
vynakladá na zabezpečenie činnosti výkonu štátnej správy. Adresne k výkonu činnosti ObÚ je
možné priradiť len výdavky programu 08C03 – Obvodné úrady a v rámci nich výdavky
vyčíslené v odd. 01114 – Krajské a okresné úrady. V rámci rozdelenia týchto výdavkov je
možné len nepriamo stanoviť výdavky na 1 zamestnanca, ktoré za rok 2012 predstavujú
čiastku 15 012,– €. Na druhej strane príjem vybratý z činnosti ObÚ vyčíslený na 1
zamestnanca predstavuje čiastku 2 284,– €.

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Rozpočet rozpočtovej organizácie bol rozpísaný rozpisom záväzných ukazovateľov
rozpočtovej kapitoly MV SR na rok 2012 č-p. SE-ORF2-2012/001362-001 zo dňa 11.1.2012
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v celkovej schválenej výške -

rozpočtové príjmy

40 617 EUR

rozpočtové výdavky

480 205 EUR

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

224 742EUR
24 osôb
213 204 EUR
2 osoby
11 538 EUR
269 EUR.

V priebehu roka bol tento rozpis rozpočtu upravovaný rozpočtovými opatreniami zo
strany správcu celkom 30krát, vlastné rozpočtové presuny boli realizované 30krát. Nárast
rozpočtových opatrení súvisel najmä s prísnou kontrolou rozpočtu v systéme SAP, ktorý
zabezpečil realizáciu objednávky až po kontrole na najnižšiu úroveň – podpoložku. Celkom
v RIS-e /evidencia rozpočtu/ zrealizovaných 69 ELÚR -ov, z toho 11 mimorozpočtových na
zvýšenie rozpočtu po zabezpečení mimorozpočtových príjmov/úhrada zamestnancov za
stravné lístky/.
V závere roka ObÚ Kežmarok hospodáril s finančnými prostriedkami v celkovej výške
- rozpočtové výdavky 612 815,41 €, a rozpočtové príjmy po úpravách predstavovali čiastku
43 432 €.
Rozpočtové výdavky boli čerpané vo výške 100,0 % a rozpočtové príjmy splnené na
136,77 %.
5.1.Príjmy v EUR
Zdroj

Názov

111- ŠR Príjmy bežné – celkom

Schválený
rozpočet
40 617

Rozpočet

Skutočnosť

po zmenách

k 31.12.2012

43 432

45 201,82

111-ŠR Príjmy z predaja
72cudzie

Poistné plnenie

72cudzie

Strava

Spolu

14 200
0

6 069,21

40 617

43 432

65 471,03

Celkovú výšku príjmov v roku 2012 ovplyvnilo ukončenie
predajov pozemkov
a nehnuteľnosti, ktoré boli v trvalom užívaní už v roku 2011. Z dôvodu, že ObÚ už
nespravoval majetok, ktorý by bol pre jeho činnosť prebytočný, nemohol dosiahnuť príjmy
z predaja. V priebehu roka však došlo k ukončeniu zmluvy o výpožičke s Mestom Kežmarok
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na budovu bývalej materskej školy Zdroja, následne používanej na prevádzku zariadenia
„Korytnačka“ pre mentálne postihnutú mládež. Následne došlo k rozhodnutiu o trvalej
prebytočnosti tohto majetku a v rámci zákona o správe majetku štátu tento bol na základe
žiadosti predaný Prešovskému samosprávnemu kraju na zabezpečenie činnosti zariadenia
podobného typu, ako bolo zariadenie „Korytnačka“. Z predaja tejto budovy s pozemkom boli
aj dosiahnuté kapitálové príjmy vo výške 14 200 €.

5.1.1. Kapitálové príjmy
Charakteristika príjmov za rok 2011 je spracovaná v časti 4.4. tejto výročnej správy –
prehľad kúpno-predajných zmlúv s uvedením predajnej ceny.
Celková výška kapitálových príjmov predstavuje čiastku 14 200,– euro.

5.1.2. Príjem z kolkových známok
Významnou sumou sa na našich príjmoch podieľa predaj kolkových známok. Z hľadiska
obvodného úradu vyšiel úrad v ústrety klientom nášho úradu, predaj kolkov máme
zabezpečený v rámci jednotného kontaktného miesta na odbore živnostenského podnikania.
Zároveň zabezpečujeme pre ostatných klientov predaj kolkov aj na úseku ekonomickom.
Celková výška príjmov z predaja predstavuje sumu 21 828,50 euro, čo predstavuje 48 %
celkových rozpočtových príjmov bežného rozpočtu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom
je príjem na tej istej úrovni.

5.1.3. Príjem z prenájmu nehnuteľností
Prenájom nehnuteľností k 31.12.2012 pokrýva už len doplatok týchto príjmov na základe
dohody o odklade splatnosti za rok 2011, vzhľadom k tomu, že ObÚ už v roku 2012
nespravoval žiadne nehnuteľnosti, ktoré by mohol prenajímať. V roku 2011 došlo k predaju
všetkých nehnuteľnosti, ktoré ObÚ dostal do správy v súlade s platnou legislatívou od
bývalého Krajského úradu v Prešove..
Celková výška príjmov z prenájmu predstavuje čiastku 7 972,50 euro

5.1.4. Príjem z pokút a iné príjmy – trovy konania
Z celkovej čiastky príjmov za porušenie predpisov sa približne rovnakou mierou podieľajú
na výbere odbory ekonomický – povinné zmluvné poistenie a odbor živnostenského
podnikania celková čiastka 13 140,45 €. Odbor VVS udeľuje sankcie a vykonáva vymáhanie
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prevažne pre obce. Trovy konania predstavujú sumu 2 158,55 €. V menšom rozsahu bol
príjem z vrátok výdavkov minulých a rokov /telefóny, strava/ a nerefundované vrátky,
príjem zo šrotu a z predaja prebytočného hnuteľného majetku – v celkovej čiastke 101,82 €..

5.1.5. Mimorozpočtové prostriedky
Úhrady za stravné lístky od zamestnancov a z prostriedkov sociálneho fondu sú
mimorozpočtovým príjmom, ktorý sa používa na zakúpenie stravných lístkov. Celková výška
príjmov bola v plnom rozsahu použitá na úhradu výdavkov na zabezpečenie stravovania 6 069,21 €.
Iné mimorozpočtové príjmy organizácia nedosiahla.
5.2. Výdavky rozpočtu v EUR

Program

Zdroj

Názov výdavku

Schválený
rozpočet

Rozpočet po Skutočnosť
zmenách
k 31.12.2011

Odd.
01114- 111-ŠR Bežné výdavky celkom
krajské
úrady
a okresné úrady:
/prevádzka úradu/
610 – mzdy
620 – odvody
630 – tovary
640 – transfery
/odstupné, nemoc./

356 115,00

390 314,00

390 313,98

224 742,00

239 499,65

239 499,65

78 547,00

87 992,22

87 992,22

49 826,00

59 380,55

59 380,53

3 000,00

3 441,58

3 441,58

ObÚ - mimoriadne 111-ŠR Bežné výdavky celkom
udalosti /povodne/
Z toho:
610 – mzdy
620 – odvody
630 - tovary
640 – transfery
obciam
ObÚ111-ŠR Bežné výdavky celkom
prenesený výkon
Z toho:
640 – transfery
obciam – matriky
- Register
obyvateľstva

0

37 063,63

37 063,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 063,63

37 063,63

110 368,35

113809,93

113809,93

96 919,00

91 063,69

91 063,69
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22 519,00

22 746,24

22 746,24

4 257,00

5 012,00

5 012,00

4 257,00

5 012,00

5 012,00

470 740,35

546 199,56

546 199,54

Odd.
0220
– 111-ŠR Bežné výdavky celkom
Civilná ochrana
Z toho:
630 – tovary
08C03 - Obvodné 111
Bežné výdavky celkom
úrady
08C05 – Voľby
111-ŠR Bežné výdavky celkom
Z toho:
610 – mzdy
620 – odvody
630 – tovary
/výdavky Obú/
640 – transfery
/pre obce/
06H03 – hosp. 111-ŠR Bežné výdavky celkom
mobilizácia
Z toho:
630 – tovary
/výdavky Obú /
Spolu

111-ŠR

08C03 –Obú

72
Bežné výdavky – poistné
/cudzie
zdroje/
72
Bežné výdavky – stravné
/cudzie
Zdroje/

08C03 –Obú

Spolu

0

66 220,85

66 220,85

3 851,42

3 851,42

1 278,17

1 278,17

3 323,38

3 323,38

57 767,88

57 767,88

395,00

395,00

395,00

395,00

395,00

395,00

480 205,00

612 815,41

612 815,39
0

6 069,21

480 205,00

612 815,41

618 884,60

5.2.1. Výdavky na mzdy a odvody /610,620/
Problematika miezd a odvodov je rozpracovaná v samostatnej kapitole 6 . Personálne činnosti

5.2.2. Tovary a služby /630/

Program 08C03 – obvodné úrady
Odd. 01114 – obvodné úrady
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Po rozpise rozpočtu na rok 2012 a jeho porovnaní na skutočné čerpanie výdavkov v roku 2011,
v ktorom sme už realizovali úsporné opatrenia a došlo k zastaveniu čerpania rozpočtu na položkách
nákupov VT, nábytku, elektrospotrebičov apod. bolo zrejme, že stanovený rozpočet nebude možné
dodržať pri zabezpečení prevádzky podľa potrieb a v súlade so zákonmi.
Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

2012

= skutočnosť 2011

49 826

61 756

630 –tovary a služby

Zníženie v %

24%

Aj napriek tomu, že došlo k zníženiu počtu zamestnancov, / už od 1.1.2011/, ako aj po realizácii
úsporných opatrení ktoré v priebehu rokov 2011 a 2012 prebehli, však na opačnej strane - v
jednotkových cenách mnohých tovarov a služieb došlo aj v priebehu roka 2012 k zvýšeniu /PHM,
stravné pri PC, plyn, voda ai./. Aj z uvedeného dôvodu sa prejavenie úsporných opatrení, ktoré sa
odzrkadlilo v odobranom množstve, nie vždy prejavilo aj v celkovom čerpaní výdavkov.
Na základe čerpania výdavkov v priebehu roka, ktorý odzrkadľoval zníženie rozpočtu, zriaďovateľ
pristúpil k realizácii rozpočtového opatrenia, ktorým nám upravil výšku prostriedkov na tento účel –
zvýšením o 6 278 EUR, následne po vykrytí výdavkov na odstupné pre odchádzajúceho prednostu
došlo k prerozdeleniu ušetrených prostriedkov v kategórii 640, ktoré boli rozpočtované na odchodné
a ich presunu do kat. 630 v celkovej výške 2 420 EUR. Tým sa situácia na tomto úseku zlepšila a bolo
možné v priebehu roka uhrádzať faktúry bez omeškaní. Koncom roka došlo k nárastu časti záväzkov,
avšak tie boli v mesiaci december kryté rozpočtovými opatreniami, na základe ktorých k 31.12.2012
ObÚ mal uhradené všetky došlé faktúry.

Prehľad o %-uálnom čerpaní a medziročnom porovnaní čerpania rozpočtu podľa hlavných
položiek výdavkov kat. 630:

Skutočnosť za rok 2012
Eur
631 – cestovné

% podiel z kateg.

Skutočnosť za rok 2011
Eur

% podiel z kateg.

1 239

2,0

1 257

2,0

26 127

44,0

23 872

38,6

633 – materiál

3 845

6,5

5 079

8,2

634 – dopravné

4 824

8,1

5 091

8,2

785

1,4

1 795

2,8

40

0,1

632 – energie

635 – rutinná a št. údržba
636 – nájomné
637 – služby
6630 celkom

0

0

22 560

38,0

24 623

40,4

59 380

100,0

61 757

100,0
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V rámci celkového porovnania výdavkov za dva po sebe idúce roky je viditeľné, že došlo
k zníženiu v objeme čerpania rozpočtu tohto oddielu. Celková úspora predstavuje čiastku cca 4 %,/
v porovnaní s rokom 2010 dokonca o 9 %/. Úspory boli dosiahnuté jednak racionalizačnými
opatreniami prijatými nadväzne na uznesenia z porady vedenia MVSR, ale aj z dôvodu zníženia počtu
pracovníkov a objemu miezd. To sa výraznejšie prejavilo v znížení celkových priamych výdavkov
naviazaných na počet pracovníkov a to je stravovanie a tvorba sociálneho fondu, pri ktorej došlo aj
k zníženiu %-álnej tvorby.
Ako je z uvedeného prehľadu zrejme, ObÚ pristúpil k zhospodárneniu pracovných ciest, v rámci
cestovných výdavkov došlo k zníženiu o cca 3 %.
Výraznejšie zníženie výdavkov sme dosiahli na úseku materiálových nákladov, došlo k zníženiu
samotného nákupu kancelárskeho materiálu a potrieb, ale v roku 2012 sme nezabezpečovali
zamestnancom ani pracovné pomôcky, obuv a odev a zároveň sme prehodnotili /zrušili/ odber
niektorých časopisov. Ostatné výdavky položky materiál boli čerpané v nadväznosti na úsporné
opatrenia /obmedzenie tlače, archivácia údajov v elektronickej podobe, obojstranná tlač dokumentov/.
V rámci nákupu bol dodržaný stanovený limit na nákup kancelárskeho papiera aj napriek tomu,
že sme tento rozpis dvakrát rozporovali z titulu nesprávnych východiskových údajov za náš úrad.
Stanovené normatívy neboli objektivizované a sú stanovené s veľkými rozdielmi medzi
jednotlivými úradmi.
Položka údržba – zníženie čerpania na tejto položke vyplýva z tohto, že ÚPSVaR, v budove
ktorého sme vo výpožičke, v priebehu roka nerealizoval údržbu budovy na ktorej by sme sa aj my ako
úrad podieľali. Na rozdiel od roku 2011, kedy sa zabezpečovala komplexná oprava zabezpečovacieho
systému v budove a jeho doplnenie z dôvodu násilných vniknutí do budovy /v roku 2011 podiel našich
nákladov činil čiastku 1 117 EUR/. Na druhej strane v roku 2012 sme zabezpečili údržbu softvéru –
antivírového programu, pri ktorom nám minula lehota platnosti licencie, ktorá nám zabezpečila
aktualizáciu týchto licencií na ďalších 24 mesiacov v celkovej čiastke 465 EUR.
Pri položke dopravné, došlo v porovnaní s predchádzajúcim rokom taktiež k úspore, ktorá sa
dosiahla najmä znížením počtu pracovných ciest služobným vozidlom, z dôvodu dlhodobej PN
vodiča. Na dlhšie cesty sme boli nútení spájať sa inými obvodnými úradmi, pričom im cesta nebola
vrátená z našej strany. K zvýšeniu čerpania došlo v podpoložke údržba , čo bolo zapríčinené najmä
realizáciou nevyhnutných opráv motorového vozidla Octavia, ktoré je staré, stav tachometra nad 170
tis. km, doba používania viac ako 10 rokov, čo ho znevýhodňuje, a je potrebné v rámci obnovy
dopravného parku ho vymeniť. V roku 2012 sme už neuhrádzali havarijné poistenie tohto vozidla, aj
napriek tomu, že škodový priebeh pri tomto vozidle v minulosti a plnení od poisťovní nebol v deficite
/vozidlo je používané ako referentské/. Zvýšenie položky bolo zaznamenané aj z dôvodu, že v závere
roka sa nám podarilo v rámci rozpočtových možností zabezpečiť nákup nových pneumatík na
vozidlo Škoda SuperB /zimné/ v celkovej výške 440 euro. Motorové vozidlo Škoda SuperB je
havarijne poistené.
Už v roku 2011 sme pristúpili k zrušeniu poštového priečinka, korešpondenciu nám pošta doručuje
do sídla úradu – ročná úspora vo výške 50 EUR zároveň priniesla aj zjednodušenie doručovania pre
našich zamestnancov.
Nakoľko už v priebehu roka 2011 došlo k predaju značnej časti nehnuteľností, za ktoré ObÚ
uhrádzal daň z nehnuteľnosti, čím došlo v porovnaní rokov k úspore 525 EUR. Zároveň sme v rámci
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poplatkov ušetrili čiastku cca 900 EUR z dôvodu, že sme neuhrádzali zvýšený odvod za ZŤP
pracovníkov, tým, že sme v stave pracovníkov mali v priebehu roka 2011 jedného zamestnanca ZŤP.
Obvodný úrad Kežmarok nemá v súčasnosti žiaden súdny spor, príp. iný neproduktívny výdavok,
ktorý by vytváral tlak na čerpanie rozpočtu do budúcna, jedná sa len o potrebu zabezpečenia
prostriedkov na bežnú prevádzku.

Odd. 0220 – CO
Na úseku civilnej ochrany došlo k vyčerpaniu všetkých prostriedkov určených najmä na refundáciu
miezd skladníkov v rámci obvodu. Po zvýšení rozpočtu o čiastku 655 euro, boli tieto záväzky plne
uhradené. Odbor COaKR pristúpil v priebehu roka k dôslednej kontrole skladov CO na obciach,
pričom vyšpecifikoval neupotrebiteľný, príp. prebytočný majetok, ktorý vyviezol do skladu CO
v Slovenskej Ľupči, na čo vynaložil aj výdavky na dopravu vo výške 796 EUR. V priebehu roka 2012
bolo na úseku CO realizované veľké cvičenie v spolupráci s ObÚ Prešov a Stará Ľubovňa s celkovým
nákladom 900 EUR /vrátane realizovaných školení a príprav na toto cvičenie/, a bola zabezpečená
každoročná súťaž mladého záchranára.

Program 08C05 – voľby
V priebehu prvého polroka boli v rámci kompetencii ObÚ zabezpečované voľby do NRSR.
Z hľadiska zabezpečenia finančných prostriedkov pôsobnosť bola vykonávaná na úseku ekonomickom
a organizačnom. Celkom sme obciam v okrese Kežmarok poukázali prostriedky vo výške 57 313
EUR, vyúčtovania obcí /41/ sme následne odkontrolovali a zúčtovali s Ministerstvom vnútra SR.
Náklady obvodného úradu a obvodnej volebnej komisie predstavovali čiastku celkom 8453 EUR.
V priebehu druhého polroka došlo v našom obvode k doplňujúcim voľbám do orgánov obcí v obci
Holumnica, výdavky nám boli zo strany MV SR plne vykryté rozpočtovými opatreniami -celkové
náklady na tieto doplňujúce voľby predstavovali čiastku 812 EUR .

Program 06H03 – hosp. mobilizácia
Na tomto úseku činnosti sme zabezpečili odbornú prípravu s materiálny zabezpečením, s celkovým
čerpaním 54,54 EUR. Uhradili sme poplatky za prevádzku rádiového zariadenia na rok 2012, a bola
zabezpečená obnova vybavenie pracoviska – zakúpený počítať v čiastke 267 EUR.

5.2.3. Transfery /640/
Prostriedky tejto kategórie - pol. 641009 – obciam boli čerpané v súlade s ročnými rozpismi, boli
uhrádzané obciam mesačne za matričnú činnosť a štvrťročne na REGOB.
Zároveň boli obciam poskytnuté doplatky nákladov na záchranné a zabezpečovacie prace počas
povodní z roku 2011 v celkovej výške 37 063,63 EUR.
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Pol. 642012-015 - v súvislosti so zmenou vo funkcii prednostu ObÚ došlo k vyplateniu odstupného
v súlade so zákonom o štátnej službe a v priebehu roka boli priebežne uhrádzané náklady za prvých 10
dní PNS – celkom vyplatená čiastka 581 EUR.

5.2.4. Kapitálové výdavky neboli úradu pridelené.

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
6.1

Personálne rozpisy

Personálne zabezpečenie úradu bolo prvotne stanovené v priebehu roka 2007, kedy došlo
k získaniu právnej subjektivity obvodných úradov, v rámci roka 2007 došlo k prvému
zníženiu počtu pracovníkov v súlade s rozhodnutiami vlády / 4 zamestnanci/, následne
k ďalšiemu zníženiu došlo k 1.1.2011, v nadväznosti na proces realizácie úlohy racionalizácie
počtu funkčných miest. Personálnym rozkazom MV SR č. 460/2010 zo dňa 28.10.2010 bol
znížený počet funkčných miest na Obvodnom úrade Kežmarok o 4 zamestnancov, z toho 3
zamestnancov v štátnej službe a 1 zamestnanca vo verejnej službe, s účinnosťou od 1.1.2011 zníženie počtu zamestnancov bolo na úrovni 13,5 %-a. Zmenou systemizácie počtu
štátnozamestnaneckých miest a počtu funkčných miest na výkon práce vo verejnom záujme
bolo pre Obvodný úrad Kežmarok určených celkom 26 funkčných miest, v nasledovnom
zložení:
- 24 štátnozamestnaneckých miest,
2 miesta na výkon práce vo verejnom záujme.
K 31.12.2012 na Obvodnom úrade Kežmarok pracovalo z 26 zamestnancov 20 žien
a 6 mužov.
Rozdelenie pracovníkov podľa odborov uvádzame v nasledujúcich tabuľkách:

Vedúca odboru VVS

1

Počet pracovníkov na úseku priestupkov

3

Počet pracovníkov na úseku matrík

1

Počet pracovníkov na úseku správnych agend

1

Počet pracovníkov spolu

6

28

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,

2

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

1

Počet pracovníkov na úseku ochrany utajovaných skutočností, spisová služba

1

Počet pracovníkov spolu

5

Vedúca ekonomického a organizačného odboru

1

Počet pracovníkov na úseku PZP a správy majetku

1

Počet pracovníkov na úseku vnútornej prevádzky, sekretariát a podateľňa

2,8

Počet pracovníkov na úseku účtovníctva

1

Počet pracovníkov na úseku informatiky

1,2

Počet pracovníkov spolu

7

Prednosta

1

Osobný úrad

1

6.2. Veková štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Kežmarok k 31.12.2012:
20 – 30 rokov
1

31 – 40 rokov
5

41 – 50 rokov
10

51 – 60 rokov
8

nad 61 rokov
0
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6.3. Štruktúra štátnych zamestnancov Obvodného úradu Kežmarok podľa druhu
štátnej služby k 31.12.2012:
Druh štátnej služby

Počet zamestnancov

Stála štátna služba

21

dočasná štátna služba

3

6.4. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Kežmarok k 31.12.2012:
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov zodpovedá požiadavkám systemizovaných pracovných
miest. Zamestnanci pri prijatí musia spĺňať požadovaný stupeň vzdelania.
Stupeň vzdelania

Počet zamestnancov

Percento zo všetkých
zamestnancov

úplné stredné vzdelanie

2

7,69

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

2

7,69

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

22

84,62

6.5. Počet zamestnancov rozdelený na štátnych a zamestnancov vo verejnom záujme
k 31.12. b.r.
rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

ŠS

27

27

27

24

24

VZ

3

3

3

2

2

6.6. Počet zamestnancov vykonávajúcich odborné činnosti v oblasti výkonu št. správy
vrátane prednostu a vedúcich odborov
rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

odbor VVS

7

7

6

6

odbor ŽP

6

6

6

6

odbor CoaKR

6

6

5

5

odbor ekonomický

2

2

4 /EaO/

4 /EaO/

odbor organizačný

3

3

0

0

24

24

21

21
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6.7. Počet zamestnancov vykonávajúcich prierezové a obslužné činnosti
rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

Prierezoví

5

5

4

4

Obslužní

1

1

1

1

6.8. Priemerná mesačná mzda

Obvodnému úradu Kežmarok rozpisom záväzných ukazovateľov v ekonomickej
klasifikácii 610 – Mzdy, platy na rok 2012 bolo za všetky oddiely celkom rozpočtovaných
243 351,- eur, z ktorých k 31.12.2012 vyčerpal 100 %.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca Obvodného úradu Kežmarok
(mimo
mimoriadnych odmien za vykonanie volieb), predstavovala v roku 2012 výšku cca 767,63
eur, oproti roku 2011 je to nárast o 27,00 eur, čo však predstavuje zákonom stanovený
pravidelný nárastu tarifného platu o 1 % za každý odpracovaný rok navyše. Ku
zvyšovaniu pohyblivej zložky miezd (osobných príplatkov) na Obvodnom úrade Kežmarok
v roku 2012 nedošlo.

6. 9. Vzdelávanie zamestnancov
Pri zabezpečovaní vzdelávania zamestnancov postupoval služobný úrad v súlade
s finančnými možnosťami. Vzdelávanie v hodnotenom období bolo zamerané hlavne na
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov. Cieľom prehlbovania kvalifikácie bolo
priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností
potrebných na vykonávanie štátnej služby v príslušnom odbore štátnej služby a vykonávanie
činností uvedených v pracovnej náplni. Vzdelávacích aktivít sa zúčastňovali zamestnanci
hlavne prostredníctvom Inštitútu pre verejnú správu v Košiciach a v Bratislave, Strediska
vzdelávania prípravy sekcie IZS a CO MV SR vo Ferčekovciach a Obvodného úradu
v Prešove, a zamerané boli na tieto oblasti:

zákon o správnom konaní – 4 zamestnanci,
zákon o matrikách a o zmene mena a priezviska – 1 zamestnanec,
správa pohľadávok – 2 zamestnanci,
uplatňovanie živnostenského zákona v aplikačnej praxi – 5 zamestnancov,
uplatňovanie živnostenského zákona v aplikačnej praxi – postavenie jednotných
kontaktných miest – 1 zamestnanec,
- odborná príprava vedúcich odborov CO a KR a prednostov – 2 zamestnanci,
- odborná príprava v oblasti krízového plánovania; v oblasti hospodárskej mobilizácie
JIS HM; - 4 zamestnanci,
-
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-

hospodárenie s materiálom CO - 1 zamestnanec,
odborný seminár k príprave starostov - 2 zamestnanci,
odborná príprava chemikov - 1 zamestnanec,
ochrana utajovaných skutočností - 1 zamestnanec,
EPSIS - 2 zamestnanci,
zdokonaľovací kurz EPSIS – 1 zamestnanec,
odborná príprava ku zákonu o ochrane pred povodňami – 2 zamestnanci,
odborná príprava – evakuácia, úkryt - 2 zamestnanci,
EMCO – 1 zamestnanec,
evidencia materiálu civilnej ochrany - 2 zamestnanci,
zmeny v zákone o sociálnom poistení – 1 zamestnanec.

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Základným cieľom ObÚ Kežmarok, v roku 2012 podobne ako v minulosti bol
prvostupňový výkon štátnej správy na úsekoch, ktoré uvádzame v tejto výročnej správe, pri
efektívnom a hospodárnom využívaní 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 živnostenského podnikania, krízového riadenia,
organizácie volieb a referend/, ale i ochranu svojich práv najmä na úseku priestupkového
konania.
V rámci prvostupňových rozhodnutí ObÚ Kežmarok v roku 2012 dodržiaval 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.
V rámci priestupkového konania ak nebolo možné dodržať zákonmi stanovené lehoty pri
začatí a skončení konania bol požiadaný nadriadený orgán o predĺženie lehoty , čo sa stalo
v 9 prípadoch.
Vzhľadom k tomu, že značná časť rozhodovacej činnosti spadajúcej do pôsobnosti
obvodného úradu má sankčný charakter je veľmi obtiažne hodnotiť v splnenie cieľa zo
strany účastníkov konania, prípadne užívateľov výstupov práce obvodného úradu.

Na úseku všeobecnej vnútornej správy bol rok 2012 z hľadiska cieľa – zabezpečiť voľby
do NRSR, ktoré boli vyhlásené ako predčasné a následne nové voľby do orgánov samospráv
náročný. V rámci zákonných povinností obvodný úrad zabezpečoval organizačne, metodicky
a finančne /pôsobnosť ekonomického odboru/ realizáciu týchto volieb. Všetky ciele
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stanovené v spracovaných harmonogramoch činnosti, ktoré predchádzajú každým voľbám
boli splnené bez výhrad a pripomienok zo strany nadriadených orgánov i samotných
vykonávateľov t.j. zástupcov samosprávy, členov volebných komisií a Štatistického úradu
SR. Všetky finančné nároky boli samosprávam a iným inštitúciam vykryté v súlade
s vydanými metodickými pokynmi.

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia plnil úlohy v roku 2012 v súlade
s hlavnými cieľmi na tento rok , ktoré vyplývali zo Zamerania činnosti pre obvodné úrady .
V priebehu roka odbornými prípravami starostov obcí , krízových štábov sa snažil dosiahnuť
vyššiu kvalitatívnu úroveň teoretickej a praktickej pripravenosti krízových štábov
na
zvládnutie mimoriadnych situácii . Pri cvičení Pieniny 2012 si preveril pripravenosť 11
cvičiacich obcí územného obvodu riešiť následky mimoriadnej udalosti- veternej smršte,
spohotovenie krízových štábov obcí, predkladanie správ a hlásení spracovanie aktov riadenia
- príkazov starostov obcí na zvládnutie mimoriadnej situácie . Odbor CO a KR spoločne
s ObÚ životného prostredia, HaZZ, Povodím Dunajca a Popradu , PVS Poprad , Slovenským
hydrometeorologickým ústavom v Bratislave , strediskom vzdelávania a prípravy v rámci
odborných príprav poskytoval aktuálne informácie pre starostov potrebné pre ich činnosť
v rámci preneseného výkonu štátnej správy.
Metodicky usmerňoval , riadil a kontroloval
plnenie úloh obcami pri skvalitňovaní dokumentácií plánov ochrany obyvateľstva a tým
vytvárať podmienky na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany obyvateľstva ,
kontroloval spracovanie plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti
u stacionárnych zdrojov ohrozenia a aktualizoval vlastné plány ochrany .
Ako dotknutý orgán posudzoval umiestňovania stavieb, využívania územia a
dodržiavania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a
technických parametrov zariadení civilnej ochrany , celkom 32 stanovísk
Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu údajov v „Analýze územia z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí“ s využitím programu CIPREGIS, .
Organizoval súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany , súťaž Civilná ochrana očami detí
s cieľom prehlbovať vedomosti žiakov v oblasti CO už na základných školách.
V súlade s „Koncepcie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v SR do roku
2013“, sa podieľal na zabezpečovaní
prevádzkyschopnosti systémov varovania
a vyrozumenia v obvode.
Odbor v priebehu roka koordinoval úlohy a prípravu orgánov samosprávy v oblasti
civilného núdzového plánovania , pôsobnosti obce pri nariadení vykonávania opatrení
hospodárskej mobilizácie , skvalitňovaní technického prostredie na prácu s JIS HM – EPSIS,
pôsobnosti obce pri plnení úloh na úseku obrany . V súčinnosti s Územnou vojenskou správou
Prešov vykonal odbornú prípravu starostov obcí na úseku obrany a vykonal kontroly na
obciach .
Odbor pokračoval v plnení a zabezpečovaní úloh hospodárenia s materiálom civilnej
ochrany v súlade s vyhláškou MV SR č. 314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie
hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov , kontroloval
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hospodárenie s materiálom v skladoch materiálu CO, integroval sklady a vykonal ročnú
inventarizáciu materiálu civilnej ochrany podľa pokynov Sekcie IZS a CO MV SR.
Odbor CO a KR zdokonaľoval odbornú prípravu vlastných zamestnancov a koordinoval
odbornú prípravu obcí, PO a FO- podnikateľov pri realizácii úloh na jednotlivých úsekoch.
Podieľať sa pri zbere dát pre zabezpečenie činnosti koordinačného strediska IZS s cieľom
minimalizovať časový úsek od vzniku MU po začatie pomoci záchranných zložiek. Hlavné
ciele na rok 2012 sa podarilo naplniť.

Hlavným cieľom odboru živnostenského podnikania v postavení JKM je zjednodušenie,
a zníženie 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 znížia prvotné náklady podnikateľov. Zároveň sa
v prístupe k občanovi zabezpečuje aj elektronizácia uvedených služieb a možnosť vybavenie
tejto agendy bez návštevy úradu.

V rámci hlavného cieľa programu 08C03 – obvodné úrady – vytváranie jednotných
kontaktných miest pre zlepšenie služieb občanom Obvodný úrad Kežmarok vychádza
z pozície, ktorú v rámci umiestnenia v budove ÚPSVaR Kežmarok má. ObÚ Kežmarok má
sídlo v tejto budove na základe zmluvy o výpožičke, v súvislosti s tým existuje čiastočné
obmedzenie pre budovanie jednotného kontaktného miesta. Vzhľadom k tomu, že 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 služby vrátane predaja kolkov. Takýmto spôsobom ObÚ Kežmarok naplnil hlavný
cieľ budovania týchto jednotných kontaktných miest k maximálnej spokojnosti všetkých
klientov.
V rámci ekonomického hodnotenia obvodného úradu je možné konštatovať, že ObÚ
Kežmarok splnil úlohy rozpočtového hospodárenia za rok 2012. Dodržal všetky záväzné
ukazovatele štátneho rozpočtu, ktoré mu boli rozpisom rozpočtu schválené. Predložil 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.
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 využívajú vedúci pracovníci
poradenskú činnosť, bežnú kontrolnú činnosť a vnútorný kontrolný systém. Pravidelné
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polročne spracovávané plány kontrolnej činnosti prispievajú k odstráneniu prípadných
nedostatkov, ktoré v rámci činnosti môžu vzniknúť.

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 roku 2012 bola na obvodnom úrade Kežmarok zriadená elektronická podateľňa za
účelom prijímania elektronických podaní v rámci JKM. Jej zriadením a možnosťou prijímania
a vybavovania podaní elektronickým spôsobom sa výrazne zracionalizovalo a zjednodušilo
vybavovanie agendy živnostenského podnikania zo strany podnikateľov .
Na základe zmeny § 49 živnostenského zákona v roku 2012 živnostenský úrad vykonával
zmeny u podnikateľov, ktorí sa zapisujú do obchodného registra z dávok prístupných na
informačnom portáli v programe CEZIR, bez potreby ich osobnej návštevy živnostenského
úradu. Tieto činnosti vykonávajú registrátori. Na základe programových úprav budú uvedené
zmeny vykonávané v on line režime, kde na základe dávky z OR dôjde k automatickej
aktualizácii živnostenského registra s minimálnou účasťou registrátora.
S účinnosťou od 1.12.2012 boli na živnostenských úradoch zriadené telefónne informačné
linky JKM, kde občania majú možnosť získať informácie z oblasti živnostenského podnikania
ako aj podnikania podľa osobitných predpisov na území SR.
V rámci hodnotenia pôsobnosti úradu je nutné zdôrazniť najmä spoluprácu obvodného
úradu s ostatnými organmi miestnej štátnej správy – najmä s ObÚ životného prostredia,
s ktorým dochádza ku spolupráci najmä v súvislosti s riešením mimoriadnych udalostí
súvisiacich s povodňami. Spolupráca medzi jednotlivými zložkami podieľajúcimi sa pri
odstraňovaní následkov povodní je na veľmi dobrej úrovni aj v priebehu roka. Zástupcovia
OR HaZZ, OR polície , OS SR, ktorí sú členmi bezpečnostnej rady obvodu , pravidelne
predkladajú informatívne správy o činnosti a sú okamžite 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 Kežmarku , ktorý
poskytuje podklady o dočasne odhlásených motorových vozidlách a taktiež s Okresným
dopravným inšpektorátom v Kežmarku vo veciach poskytovania informácií o vlastníkovi
motorového vozidla podľa ich evidencie. Zároveň komunikujeme so všetkými poisťovňami,
ktoré poskytujú produkt povinného zmluvného poistenia – 12 poisťovní, s ktorými máme
dlhodobo dobrú spoluprácu.
Pôsobnosť obvodného úradu navonok sa prejavuje najmä v spolupráci s obcami okresu
Kežmarok – 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,
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volieb a mimoriadnych udalostí. Aktívnu spoluprácu s obcami vykonávame organizovaním
stretnutí s vedením obce, prípadne so zamestnancami zodpovednými za príslušný okruh
činnosti.

V rámci vnútornej analýzy činnosti obvodného úradu jednotlivé odbory úradu predkladajú
návrhy na zmeny:

A. Legislatívna oblasť
- prijať jeden volebný zákon, ktorý bude upravovať jednotne organizovanie, volebnú
kampaň, registráciu a priebeh volieb
- 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, možnosť výkonu rozhodnutí pri vymáhaní trov a pokút
z akéhokoľvek príjmu a dávky poskytovanej štátom,

B. Oblasť informačných systémov a komunikačných technológií
- na počet úkonov - ŽO - má rozhodujúci vplyv agenda jednotných kontaktných miest.
Od zavedenia tejto agendy na živnostenských úradoch od 1.10.2007 a najmä po 1.6.2010, keď
niektoré služby JKM hlavne pre fyzické osoby majú obligatórny charakter, možno registrovať
zvyšovanie počtu subjektov, ktoré využívajú tieto služby. Zo strany podnikateľov sú
na tieto služby len pozitívne ohlasy. Z ich reakcií možno však usúdiť, že by privítali
rozšírenie týchto služieb aj voči colnej správe a sociálnej poisťovni.
Návrh opatrenia: v rámci odbúravania byrokracie už by nebolo potrebné aby podnikateľ
musel navštíviť tieto inštitúcie, pričom pre pracovníkov ŽO sa nejedná o mimoriadne
zaťaženie ani to nevyvoláva potrebu ďalších nákladov.

- využívať programy MAKOP/manažm.konania o priestupkoch/, USEP/ústr.evid.priestupkov/
všetkými policajnými zložkami, súdmi , prokuratúrou, odbúra sa množstvo práce pri
zisťovaní údajov či páchatelia boli postihnutí za určité priestupky v danom období a usporí sa
množstvo papiera potrebného na výpisy.
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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 zložky polície, súdy a prokuratúra a aby výpisy z týchto programov boli
považované za oficiálne dokumenty.
- pre zjednodušenie a zníženie 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 týždenne žiadame oficiálnym listom ODI o poskytnutie údajov o skutočnom držiteľovi
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 možné 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 2012 tento ústredný
orgán nevykonal v našej organizácii žiadnu kontrolu, ani audit, z uvedeného dôvodu nie je
možné uviesť hodnotenie úradu zo strany ústredného orgánu.

PRÍNOS ORGANIZÁCIE PRE OSTATNÉ ORGANIZÁCIE VEREJNEJ SPRÁVY
Ako sme už v texte tejto správy uviedli obvodný úrad úzko spolupracuje so všetkými
orgánmi verejnej správy pôsobiace na území okresu Kežmarok. Spolupráca je špecifikovaná
pri vyhodnotení činnosti každého 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 v rámci predpokladané spojenia do
jedného orgánu miestnej štátnej správy, čím dôjde k odbúraniu písomnej dokumentácie.
Prínos pre územnú samosprávu sme taktiež rozobrali v predchádzajúcich častiach správy.
Komunikácia medzi jednotlivými úradmi sa zjednodušuje aj tým, že už všetky obce /okrem
jednej/ majú pripojenie na internet a e-mailové spojenie, čo znižuje náklady najmä na
poštovné a zrýchľuje aj celkovú komunikáciu.
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PRÍNOS ORGANIZÁCIE PRE VEREJNOSŤ
Prínos obvodných úradov pre verejnosť spočíva najmä v tom, že občan získa informácie,
ktoré potrebuje v rámci poradenskej a výkonnej činnosti, najmä na úseku živnostenského
podnikania, matrík a registratúry, a má možnosť 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 Kežmarok 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 môžu využiť
pri podania smerovaných na ObÚ. Aj takouto formou je úrad otvorený pre širokú verejnosť.
Zároveň aktívne prispievame najmä z pozície prednostu úradu informovanosťou o činnosti
vlády i obvodného úradu v regionálnej tlači a televízii.

9.
HLAVNÉ
ORGANIZÁCIE

SKUPINY

UŽÍVATEĽOV

VÝSTUPOV

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

-

Ministerstvo vnútra SR
Policajný zbor SR
Prokuratúra a Súdy SR
Hasičský a záchranný zbor
Mestá a obce na území okresu Kežmarok
ObÚ životného prostredia SR
Subjekty hospodárskej mobilizácie
Kancelária poisťovateľov Slovenska
Podnikateľské subjekty (fyzické a právnické osoby) podnikajúce na základe
živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitných právnych
predpisov
Občania a ďalšie inštitúcie

Výsledky práce Obú Kežmarok využíva okruh verejných a súkromných inštitúcií a fyzických
osôb pri zabezpečení plnenia svojich úloh v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov.
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ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE
Obvodný úrad Kežmarok 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 sťažností, ktoré na činnosť
nášho úradu a jej zamestnancov v roku 2012 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 Kežmarok:
http://www.minv.sk/?obvodny-urad-kezmarok.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
prednosta ObÚ
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