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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov: Obvodný úrad Stropkov
Rezort: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Sídlo: Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
Kontakt: - tel.: 54 742 38 71,
-

fax: 54 742 37 90,

-

e-mail: prednosta@sp.vs.sk,

-

http://www.minv.sk

Štatutárny zástupca organizácie : Ing. Stanislav Čečko – prednosta úradu
Členovia vedenia organizácie:
-

Mgr. Marek Dţavoronok – vedúci organizačného odboru

-

Ing. Svetlana Mihalíková – vedúca ekonomického odboru

-

JUDr. Mária Kasičová – vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy

-

Mgr. Jana Slivková – vedúca odboru ţivnostenského podnikania

-

Mgr. Miroslav Fečko – vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia

Hlavné činnosti organizácie
Obvodný úrad uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti
na

jednotlivých

úsekoch štátnej správy. Je rozpočtovou organizáciou štátu napojenou

finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Odvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a
odvolá vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky. Prednostu
v jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca v rozsahu vymedzenej pôsobnosti.
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom na jednotlivých úsekoch
štátnej správy riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria
tieto úseky štátnej správy.
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
2.1 Poslanie
Obvodný úrad Stropkov bol zriadený 1.10.2007 na základe zákona č. 254/2007 Z. z.
o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských
úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
515/2003 Z.z. Jeho hlavným poslaním je výkon miestnej štátnej správy na jednotlivých
úsekoch štátnej správy v územnej pôsobnosti obvodu Stropkov.
Vo svojej činnosti mimo iné operatívne rieši podnety podávané občanmi, poskytuje
informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobodnom prístupe k informáciám),
spracováva správy, čím prispieva k informovanosti občanov a zvyšovaniu dôvery k štátnej
správe. Obvodný úrad pri výkone svojej činnosti spolupracuje:
- s inými štátnymi orgánmi,
- s orgánmi územnej samosprávy,
- s inými právnickými osobami a občianskymi zdruţeniami.
2.2 Strednodobý výhľad organizácie
Hlavné úlohy obvodného úradu sú vymedzené v zákone NR SR č. 515/2003 Z.z.
o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Aj naďalej budeme klásť dôraz na plnenie úloh, stanovených citovaným zákonom.
Z hľadiska strednodobých úloh a cieľov budeme venovať zvýšenú pozornosť nasledovným
úlohám:
-

zlepšiť výkon právoplatných rozhodnutí, ktorými príslušný odbor rozhodol v prvom
stupni o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach fyzických osôb
a právnických osôb podľa zákona č. 71/1967 Zb., vrátane vymáhania peňaţných plnení,

-

zvýšiť transparentnosť, a to zverejňovaním objednávok, faktúr a zmlúv, ktoré sú
predmetom záujmu verejnosti,

-

zintenzívnenie vnútornej a vonkajšej kontrolnej činnosti,

-

zabezpečovať rozvoj ľudských zdrojov, preškoľovanie zamestnancov v súvislosti s
novými systémami, doplnenie odborného vzdelávania zamestnancov,

-

zoptimalizovanie opisov pracovných činností a pracovných náplní zamestnancov ObÚ tak,
aby bolo plnenie úloh rovnomerne rozloţené a aby bola zabezpečená vzájomná
zastupiteľnosť jednotlivých zamestnancov.
4

3. ČINNOSŤ ORGANIZÁCIE
Obvodný úrad Stropkov vykonáva svoju činnosť v súlade s Organizačným poriadkom
zo dňa 02. novembra 2009 č. 1/2009/00718-004 ako aj všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Úlohy ObÚ Stropkov zabezpečuje:
- osobný úrad,
- odbor organizačný,
- odbor ekonomický,
- odbor všeobecnej vnútornej správy,
- odbor ţivnostenského podnikania,
- odbor civilnej ochrany a krízového riadenia.
3.1 Osobný úrad
Činnosť osobného úradu, ktorý podľa ustanovenia § 14 zákona č. 400/2009 Z.z.
o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečuje plnenie úloh, ktoré
sluţobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov a z uplatňovania právnych
vzťahov. Spolu s ekonomickým odborom sa podieľal na efektívnom a plánovitom
hospodárení so mzdovými prostriedkami, s prostriedkami určenými na povinné a dohodnuté
zráţky z platov zamestnancov a s prostriedkami sociálneho fondu. K dôleţitým aktivitám
osobného úradu patrilo spracovanie štatistických výkazov a zisťovaní, účasť na kolektívnom
vyjednávaní so základnou organizáciou Slovenského odborového zväzu verejnej správy
a realizácia výberových konaní na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest.
Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti osobného úradu
Činnosť

Tabuľka 1
Počet

Počet vzniku štátno-zamestnaneckého pomeru
Počet zmien štátno-zamestnaneckého pomeru
Počet skončení
skončení štátno-zamestnaneckého
štátno-zamestnaneckého pomeru
pomeru
Počet
Počet
oznámení
o
výške
a
zložení
funkčného
platu
Počet skončení štátno-zamestnaneckého pomer
Počet žiadostí o prijatie do zamestnania
Počet skončení štátno-zamestnaneckého pomer
Počet výberových konaní
Počet skončení štátno-zamestnaneckého pomer
Počet úkonov v súvislosti so vzdelávaním zamestnancov
Iné úkony (potvrdenia o zdaniteľnom príjme, preddavkoch, dobách zamestnania, vyhotovovanie
zápočtových listov, evidenčných listov, úkony v súvislosti s realizáciou VK, úkony pri vybavovaní
žiadostí o prijatie do zamestnania, atď.)
Počet zaevidovaných záznamov v ASU
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1
4
2
36
15
2
116
177
353

3.2 Organizačný odbor
Zabezpečuje úlohy na úseku:
-

organizačnom,

-

vo vzťahu k územnej samospráve,

-

informatiky,

-

správy registratúry,

-

podateľne.
Organizačný odbor

zabezpečoval úlohy sekretariátu prednostu obvodného úradu,

pripravoval porady prednostu s vedúcimi jednotlivých odborov.
Podieľal sa na analýzach pôsobnosti a činnosti obvodného úradu. Pripravoval z
podkladov odborov informácie o činnosti obvodného úradu, ktorých súčasťou je hodnotenie
výkonu štátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu a predkladal ich ministerstvu.
Organizačný odbor koordinoval činnosť odborov obvodného úradu pri poskytovaní
odbornej pomoci obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy, poskytovaní
údajov z jednotlivých evidencií vedených obvodným úradom.
V rámci svojej pôsobnosti poskytoval informácie v súlade so zákonom o slobode
informácií. Plne zabezpečoval úlohy na úseku podateľne a správy registratúry podľa
schváleného Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu. Na úseku informatiky
zabezpečoval funkčnosť a modernizáciu počítačovej siete, výpočtovej techniky, telefónnej
ústredne, riešenie rôznych prevádzkových problémov rutinnej prevádzky informačného
systému úradu a pod.
Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti organizačného odboru
Činnosť

Tabuľka 2
Počet

Počet uskutočnených vyraďovacích konaní
Počet úkonov pri využívaní registratúry
Počet vybavených spisov v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Počet
výkonu
vnútornej kontroly v zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe
Prístupe
k informáciám
Počet sťažností

2
41
7
4
0

Vypracované interné akty – organizačný, pracovný poriadok, kolektívna zmluva, služobné
a pracovnoprávne predpisy
Počet rozhodnutí o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok štátu
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Iné úkony ( na úseku podateľne, informatiky, vo vzťahu k územnej samospráve)
Počet zaevidovaných záznamov v ASU

6

56
185
427

3.3 Odbor ekonomický
Zabezpečuje činnosť na úseku:
-

rozpočtu,

-

účtovníctva,

-

vnútornej prevádzky.
Odbor ekonomický čerpal finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a plnil príjmy v

súlade s rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2010.
V roku 2010 Obvodný úrad Stropkov prostredníctvom ekonomického odboru nakladal
s prostriedkami zo štátneho rozpočtu hospodárne, efektívne a s ohľadom na zákon NR SR č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
ObÚ Stropkov ukončil hospodárenie v roku 2010 v súlade s rozpísanými záväznými
ukazovateľmi štátneho rozpočtu a platnou legislatívou.
Príkazom prednostu bola vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2010 v
súlade s § 29 a § 30 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Odbor ekonomický rozhodoval v prvom stupni o ukladaní pokút podľa § 19 ods. 1
zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečoval ich
vymáhanie.
Kvantitatívne vyhodnotenie ekonomického odboru
Činnosť

Tabuľka 3
Počet

Počet zmien rozpočtu – vykonané rozpočtové opatrenia a vnútorné úpravy rozpočtu
Počet uzatvorených zmlúv o výpožičke
Počet uzatvorených kúpnych zmlúv
Počet vydaných rozhodnutí o neupotrebiteľnosti majetku štátu
Počet
vydaných
rozhodnutí o prebytočnosti majetku štátu
prístupe
k informáciám
Počet vykonaných verejných obstarávaní
Počet výkonov vnútornej kontroly v zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe
Počet vykonaných verejných obstarávaní
Počet rozhodnutí o uložení pokuty
Počet rozhodnutí o zastavení konania
Počet záznamov o odložení veci
Iné úkony (úradné záznamy, záznamy telef.rozhovoru, zápisnice, oznámenia o začatí správneho
konania, výzvy,
Hodnota uložených pokút
Hodnota odvedených správnych poplatkov daňovému úradu
Počet zaevidovaných záznamov v ASU
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79
2
5
1
3
10
4
14
68
5
4
308
3 037,60 €
4 905,00 €
1 238

3.4 Odbor všeobecnej vnútornej správy
Zabezpečuje činnosť na úseku:
-

priestupkovom,

-

matrík,

-

územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania
obyvateľov,

-

úseku volieb a referenda,

-

registrácie.
Odbor všeobecnej vnútornej správy zabezpečoval na úseku priestupkovom výkon

štátnej správy podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch s vyuţitím zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) ako procesného predpisu. V priebehu
roka 2010 došlo na odbor všeobecnej vnútornej správy 375 priestupkových spisov, čo oproti
roku 2009 (364) predstavuje nárast o 11 priestupkových veci.
Skladba priestupkov podľa jednotlivých skutkových podstát
Skutková podstata

Tabuľka 4
Počet

§ 21 priestupky proti poriadku v správe
§ 23 iné priestupky na úseku dopravy
§ 24 priestupky na úseku podnikania
§ 30 priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
§ 45 priestupky na úseku ochrany živ. prostredia
§ 46 iné priestupky proti poriadku v správe
§ 47 priestupky proti verejnému poriadku
§ 48 priestupky proti verejnému poriadku
§ 49 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, z toho:
- 49 ods.1 písm. a)
- 49 ods.1 písm. b)
- 49 ods.1 písm. c)
- 49 ods.1 písm. d)
- 49 ods.1 písm. e)
§ 50 priestupky proti majetku

0
0
0
13
0
2
27
2
167
1
0
1
165
1
100

Najväčší výskyt páchaných priestupkov tvorili priestupky proti občianskemu
spolunaţívaniu, kde spolu bolo mimo rozhodnutia rozkazom, právoplatne ukončených 167
priestupkov, čo predstavuje oproti roku 2009 pokles o 25 priestupkov.
V skupine priestupkov proti občianskemu spolunaţívaniu sme v sledovanou období
prejednávali len 1 návrhový priestupok a to rozhodnutím, keďţe účastníci neuzavreli zmier.
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Ďalšiu najpočetnejšiu skupinu tvorili priestupky proti majetku, kde spolu bolo
právoplatne ukončených 100 priestupkov. Porovnanie sledovaného obdobia s rokom 2009
svedčí o miernom zvýšení priestupkov proti majetku a to o 11.
Tretiu najpočetnejšiu skupinu spáchaných priestupkov predstavujú priestupky proti
poriadku v správe a verejnému poriadku, a to v počte 44, čo predstavuje oproti roku 2009
nárast o 4 priestupky. Najčastejšími dôvodmi naplnenia tejto skutkovej podstaty priestupku je
prevaţne rušenie nočného kľudu, vzbudenie verejného pohoršenia a v neposlednom rade aj
neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci.
V sledovanom období sme nemali ani jeden prekludovaný spis. Do roku 2011 prešlo
34 priestupkov.
Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti priestupkového úseku
Činnosť

Tabuľka 5
Počet, hodnota

Počet priestupkov prejednaných bez uloženia sankcie
Počet priestupkov vybavených pokarhaním
Počet priestupkov vybavených pokutou
Počet priestupkov
zastavením konania
Prístupe
k informáciám
Počet postúpených alebo odložených priestupkových oznámení

8
18
162
50
80

Iné úkony (podanie správy o páchateľoch pre orgány vojenskej prokuratúry, okresnej prokuratúry,
súdov, polície)

173
6 548,00 €
2 336,00 €
4 106

Hodnota uložených pokút
Hodnota uložených trov konania
Počet zaevidovaných záznamov v ASU

V hodnotenom období v porovnaní s rokom 2009 klesol počet o 11 priestupkov, ktoré
boli ukončené zastavením konania. Najviac priestupkov bolo zastavených podľa §-u 76 ods.1
písm. c) zákona o priestupkoch.
Z celkového počtu (80) postúpených inému správnemu orgánu alebo odloţených
priestupkových oznámení, bolo:
-

43 priestupkových oznámení postúpených inam,

-

37 priestupkových oznámení bolo odloţených.
V počte odloţených veci sme v sledovanom období zaznamenali v porovnaní s rokom

2009 nárast o 29 priestupkových veci.

Podľa §-u 66 ods.2 zákona o priestupkoch bolo

odloţených 36 priestupkových vecí, pričom podľa tohto ustanovenia boli odloţené prípady,
v ktorých sa vo väčšine jednalo o zásah do občianskeho práva a ochrana týchto práv sa
uskutočňuje v rámci občianskoprávneho konania na súde.
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Volebný úsek v sledovanom období vykonával organanizačno-technické zabezpečenie
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, referenda a volieb do orgánov samosprávy
obcí. Dôstojná príprava týchto celospoločenských volieb a referenda patrila k prioritným
činnostiam na odbore. Priebeţne boli obciam zasielané metodické usmernenia a poskytované
osobné a telefonické konzultácie ku konkrétnemu problému. V okrese bolo vytvorených 52
volebných okrskov pre voľby a referendum na pripravenosť ktorých sme museli dohliadať
a zároveň riešiť problémy počas prípravy volieb, referenda, ale aj vo volebný – referendový
deň. V sledovanom období nedošlo v územnom obvode okresu Stropkov k zániku mandátu
starostov obcí, a v prípade zániku mandátu poslancov obecných zastupiteľstiev, boli títo
nahradení náhradníkmi a preto nebolo potrebné zabezpečovať nové voľby do orgánov
samosprávy.
Úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a
sčítania obyvateľov zabezpečoval výkon štátnej správy a iné administratívno-správne činnosti
vo veciach územno-správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania
obyvateľov domov a bytov.
Úsek matrík vykonával kontroly vedenia matrík podľa zbierky listín v jednotlivých
matričných úradoch, vedenie zbierky listín a druhopisov (matričný archív), metodicky riadil
matrikárky obcí v obvode, zabezpečoval a pripravoval skúšky matrikárok, vykonával
konzultácie ohľadom vydávania rozhodnutí matričným úradom, uznávania cudzích
matričných dokladov, dával súhlas na zmenu zápisu v matrike na základe dokladov z cudzích
krajín.
Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti úseku: matrík, územného a správneho usporiadania,
štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov, volieb a referenda, registrácie

Tabuľka 6
Činnosť

Počet, hodnota

Počet vykonaných kontrol vedenia matrík
Počet rozhodnutí o povolení zmeny mena alebo priezviska
Počet úradných overení výpisov z matrík, verejných listín vydaných orgánmi samosprávy, ktoré
obsahujú údaje o osobnom stave pre použitie v cudzine, ak medz. zmluva neustanovuje inak
Počet overených podpisov a fotokópií listín
Počet vydaných povolení na konanie verejnej zbierky
Počet kontrol nad dodržiavaním zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní
Počet
záznamov
v znenízaevidovaných
neskorších predpisov
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2
5
14
590
3
42
1601

3.5 Odbor ţivnostenského podnikania
Zabezpečuje činnosť na úseku:
-

registrácie ţivnosti,

-

ţivnostenskej kontroly.
Počas sledovaného obdobia odbor plnil úlohy ţivnostenskej agendy podobne ako po

minulé roky v počte 3 pracovníkov, vrátane vedúcej, a to na obidvoch úsekoch odboru.
Oblasť ţivnostenského podnikania prechádza neustálymi väčšími či menšími
zmenami. Aj ţivnostenský úrad, v súlade s legislatívnymi úpravami zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní a ostatnými súvisiacimi predpismi, metodickými pokynmi,
vykonáva

jednotlivé

činnosti

ţivnostenskej

agendy,

ako

aj

zosúladenie

stavu

v ţivnostenských oprávneniach s platným právnym stavom a plní ostatné úlohy dané MV SR
a pod. Za sledované obdobie došlo k nasledovným legislatívnym úpravám:
-

novelizácia Zákona o spotrebiteľských úveroch č. 129/2010 Z. z.,

-

novelizácia Zákona o sluţbách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov č. 136/2010 Z. z. a iné.
OŢP za sledované obdobie vykonával kontroly na základe plánu ţivnostenských

kontrol z vlastného podnetu, podnetu obecných úradov, daňového úradu alebo iných
podnetov, sťaţností a pod. Plány ţivnostenských kontrol boli zhotovené hlavne na základe
zadaných tematických okruhov od MV SR. Pracovníčky kontroly vyuţívali pri svojej činnosti
metódu systémovej prípravy, t. j. vyuţívanie údajov o podnikateľoch zo ţivnostenskej
databázy, databázy obchodného registra, spisovú dokumentáciu o registrácii PS.
Kontrolné akcie boli vykonávané na prevádzke podnikateľského subjektu, alebo
predloţením obchodnej dokumentácie priamo na úsek kontroly. Kontrolná činnosť bola
v uvedenom období zameraná hlavne na kontrolu zodpovedných zástupcov – uzatvorenie
pracovno-právneho vzťahu na základe pracovnej zmluvy, kontrola novootvorených
prevádzok, oznamovanie zmien údajov o podnikateľoch, kontrola podnikateľov činných
v stavebníctve a potravinárstve na základe úloh MV SR a pod.
Pri kontrolnej činnosti boli zistené nedostatky rôzneho charakteru, neohlásenie zmien
na základe kontroly databázy v obch. registri, neuzatvorený pracovno-právny vzťah so
zodpovedným zástupcom na základe pracovnej zmluvy, vykonávanie voľnej, remeselnej
a viazanej ţivnosti bez ţivnostenského oprávnenia, neohlásenia zrušenia prevádzky odboru
ţivnostenského podnikania v zmysle zákona 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní,
nespolupráca so ŢÚ a marenie výkonu kontroly a pod. Čo sa týka výšky uloţených pokút,
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ţivnostenský úrad posudzoval kaţdé porušenie subjektívne. Nebolo úmyslom ukladať vysoké
pokuty, ktoré pri nízkej solventnosti niektorých podnikateľov ostávajú ako pohľadávka štátu.
Ţivnostenský úrad prihliadal na závaţnosť porušenia a aj na ekonomické a sociálne problémy
nášho okresu.
OŢP pri svojej činnosti spolupracoval hlavne s daňovým úradom, sociálnou
poisťovňou, ostatnými zdravotnými poisťovňami,

obchodnou inšpekciou, inšpektorátom

práce, MsÚ Stropkov, PZ SR, Mestskou políciou v Stropkove, HaZZ SR a pod. Intenzívna
spolupráca bola aj s Regionálnym poradenským a informačným centrom v Prešove, ktoré nám
poskytovalo mnoţstvo informačných letákov, ktoré pomáhali podnikateľom pri začiatkoch
svojej podnikateľskej činnosti ako aj pracovníkom odboru a Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva vo Svidníku a ÚPSVaR v Stropkove.
Na obidvoch úsekoch bola

neustále vykonávaná poradenská činnosť pre

ţiadateľov o ţivnostenské oprávnenie, aj uţ podnikajúce FO a PO, okrem iného aj
aktuálnymi

údajmi

z umiestnených na

nástenkách, uverejňovaní článkov v miestnych

novinách a pod.
K 31.12.2010 OŢP eviduje 8 pohľadávok za uloţenie ţivnostenských pokút a to vo
výške 475,54 EUR. Tieto neuhradené pohľadávky boli odstúpené k ďalšiemu vymáhaniu
prostredníctvom exekútora, nakoľko podnikatelia nereagovali na výzvy ŢÚ na zaplatenie
ţivnostenskej pokuty.
Stav podnikateľských subjektov
OŢP eviduje k 31. 12. 2010 celkom 2 029 podnikateľských subjektov, z toho:
právnických osôb 358 a fyzických osôb 1671. Pre porovnanie uvádzame v nasledovnom
grafe vývoj stavu podnikateľských subjektov za posledných päť rokov. Ako vidíme v grafe č.
1 ide o nárast podnikateľov a v tejto súvislosti aj výkonu na OŢP.
Graf 1
Stav podnikateľských subjektov
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Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti OŢP za rok 2010
Činnosť

Tabuľka 7
Počet, hodnota

Vydanie osvedčení o živnostenskom oprávnení
Pozastavenie činnosti na vlastnú žiadosť
Zánik živnostenského oprávnenia na základe oznámenia podnikateľov
Výpisy
zo živnostenského
registra
Počet skončení
štátno-zamestnaneckého
pomer
Zaznamenanie inej zmeny, príp. zriadenie prevádzkarne
Počet skončení štátno-zamestnaneckého pomer
Služby JKM – počet FO, ktoré využili službu
Služby JKM – počet PO, ktoré využili službu
Celkový počet úkonov JKM pre daňový úrad
Celkový počet úkonov JKM pre zdravotné poisťovne
Počet výkonu vnútornej kontroly v zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe
Počet uskutočnených kontrol
Počet rozhodnutí o uložení pokuty
Uložené pokuty vo výške
Počet zaevidovaných záznamov v ASU

608
206
247
375
141
632
56
879
693
2
75
6
350,–€
3 032

3.6 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Zabezpečuje činnosť na úseku:
-

civilnej ochrany,

-

obrany štátu,

-

hospodárskej mobilizácie,

-

ochrany utajovaných skutočností.
Úsek civilnej ochrany v sledovanom období zabezpečoval a koordinoval činnosti pri

vyhlásených mimoriadnych situáciách. Dňa 16.5.2010 vo večerných hodinách došlo
k nadmernej zráţkovej činnosti v obvode Stropkov. Došlo k vybreţeniu tokov, podmývaniu
ciest, zaplaveniu obytných domov, záhrad a došlo aj k niekoľkým zosuvom. Dňa 17.5.2010
zasadala obvodná povodňová komisia, ktorá bola informovaná o vyhlásení 3. stupňa
povodňovej aktivity v obvode Stropkov. V dňoch 16.-17. 5.2010 bol vyhlásený 3. stupeň
povodňovej aktivity v 13-tich obciach obvodu. Najviac postihnutou obcou bola obec
Bukovce. V priebehu mesiacov máj - jún zráţková činnosť neprestávala, preto viacero obcí
vyhlásilo MS prevaţne z dôvodu zosuvov pôdy. Druhá vlna povodní prišla od 2. júna aţ
6.júna. Počas prvej aj druhej vlny povodní v obvode Stropkov boli v 19-tich obciach
vykonávané záchranné práce. Po nahlásení deštrukcie vozovky štátnej cesty 1/15 a ďalších
zosuvoch ciest II. a III. triedy bola 4. júna o 15.00 hod. vyhlásená mimoriadna situácia
v obvode Stropkov. Počas MU bol 4x zvolaný Krízový štáb a 1x starostovia obcí, ktorí boli
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informovaní o priebehu a opatreniach vykonaných počas MU. KŠ na svojich zasadnutiach
prijal niekoľko opatrení. Dňa 29.7.2010 okolo 16.00 hod. sa 7 obcami obvodu Stropkov
prehnala daţďová smršť, ktorá spôsobila nánosmi polámaných a strhnutých kmeňov, štrku
a bahna upchatie korýt miestnych potokov, ktoré sa následne vybreţili a zatopili ulice,
záhrady rodinné domy. V obci Breznica voda zobrala provizórny most. Obce na svojom
území vyhlásili III. stupeň povodňovej aktivity a začali záchranné práce.
V súvislosti s mimoriadnou situáciou OCOaKR ďalej:
-

vykonával opatrenia na ochranu pred povodňami,

-

zabezpečoval ochranu a zachraňovanie majetku,

-

zabezpečoval sprejazdnenie ciest, nakoľko povodne v obvode Stropkov spôsobili veľké
škody na cestách I., II., III. triedy, na miestnych komunikáciách, mostoch a lávkach.
Úsek civilnej ochrany v sledovanom období vykonával aktivity v súvislosti s

prípravou a odborným vzdelávaním, ktoré boli plánované „Plánom strediska prípravy
OCOa KR ObÚ Stropkov v roku 2010“ a „Tematickým plánom strediska prípravy na civilnú
ochranu v roku 2010“. Príprava bola zameraná na učebné skupiny: primátor a starostovia, KŠ,
zamestnanci PO a FO, riaditelia škôl, členovia KŠ obcí, jednotky pre potrebu územia,
pracovníci ObÚ, výjazdová skupina, členovia územného štábu – vel.jed. CO pre územnú
potrebu. Príprava bola vykonávaná formou nasledovných školení:
-

v dňoch 03.06.2010 - 16.09.2010 bola vykonaná odborná prípravu krízových štábov,
sekretariátov krízových štábov. Bola zameraná na metodický postup pri vzniku MU
a informácie o povodňovej situácii v obvode Stropkov. Druhé zasadnutie bolo zamerané
na oboznámenie s priebehom MS v obvode Stropkov, aktuálny stav priebehu výstavby
obchvatu zosuvu na ceste 1/15, informácia o aktuálnych MS v obciach obvodu a štruktúra
a činnosť koordinačného strediska IZS. Dňa 4.júna o 15.00hod bola vyhlásená MS
v obvode Stropkov. Počas MU bol 4x zvolaný KŠ a 1x starostovia obcí, ktorí boli
informovaní o priebehu a opatreniach vykonaných počas MU. KŠ na svojich zasadnutiach
prijal niekoľko opatrení;

-

dňa 22.04.2010 bola vykonaná príprava primátorov miest a starostov obcí na civilnú
ochranu v územnom obvode, ktorá bola zameraná na ochranu pred povodňami,
vyhlasovanie stupňov povodňovej aktivity - MS, predkladanie správ a pod;

-

dňa 21.7.2010 sa konala príprava zamestnancov OCOaKR, ktorá bola zameraná na
plnenie úloh členov jednotlivých komisií a činnosť informačnej, riadiacej, operačnej a
zabezpečovacej skupiny v prípade krízovej situácie;
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Podľa pokynu k preskúšaniu prevádzky schopnosti systémov VaV v jednotnom čase
o 1200 hod. úsek civilnej ochrany vykonával pravidelné skúšky vyrozumenia a varovania
(skúšky sirén a pod.). V obvode Stropkov bolo 100 % rozozvučanie elektrických sirén.
Počas sledovaného obdobia zabezpečoval vykonávania kontinuálneho a periodického
radiačného monitorovania, ktoré bolo uskutočňované periodicky (mesačne) na stanovených
meracích tzv. referenčných bodoch bezchybným prístrojom rady DC - 3E. Výsledky meraní
dávkového príkonu v referenčných bodoch boli zasielané odboru COaKR ObÚ v Prešove,
sumarizované a zasielané do Kontrolného chemického laboratória v Jasove (KCHL) na
centrálne vyhodnocovanie výsledkov merania za celý región.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia zabezpečil realizáciu súťaţe mladých
záchranárov civilnej ochrany, ktorá sa konala dňa 15.10.2010 v rekreačnej oblasti DomašaValkov. Zúčastnilo sa jej 10 druţstiev. Víťazom obvodného kola sa stala ZŠ Lomné.
OCOaKR zabezpečil dopravu a všetok potrebný materiál na súťaţ.
Na úseku hospodárskej mobilizácie boli v sledovanom období:
-

zrealizované zásady hospodárenia s majetkom určeným na účely HM,

-

predkladané na ministerstvo vnútra v stanovených termínoch po ukončení jednotlivých
kvartálov výkazy o čerpaní finančných prostriedkov,

-

vypracovaný návrh rozpočtu na rok 2011,

-

vykonaná inventarizácia majetku HM a porovnaná s inventúrnymi zoznamami,

-

bola vedená a aktualizovaná dokumentácia na zavedenie regulácie predaja ŢDV a ŢDT
pre potreby zabezpečenia krízovej situácie,

-

spolupráca s právnickými osobami a fyzickými osobami pri naplňovaní databázy
údajových dokumentov na úseku regulácie predaja pre JIS HM,

-

spolupráca s obcami pri ich povinnosti zriaďovať výdajne odberných miest oprávnené
a vykonávať kontrolu,

-

zodpovedný pracovník za hospodársku mobilizáciu sa zúčastnil metodického zamestnania
organizovaného MV SR Bratislava a ObÚ Prešov k riešeniu problémov hospodárskej
mobilizácie, riešeniu mimoriadnych udalostí,

-

vykonaná odborná príprava primátora mesta a starostov obcí so zameraním na opatrenia
orgánov samospráv na úseku obrany a hospodárskej mobilizácie v zmysle platných
právnych predpisov počas mimoriadnych situácií a za vojnového stavu.
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Úsek obrany štátu plnil úlohy v súlade s ročným Zameraním činnosti odboru CO a KR
obvodného úradu a zameraním činnosti pre mestá a obce, právnické a fyzické osoby, ktoré
boli v januári 2010 spracované, evidované pod č.j. 1/2010/0702-002 a zaslané na všetky obce
a objekty v obvode Stropkov.
Na základe poţiadavky Územnej vojenskej správy Prešov, odbor civilnej ochrany a
krízového riadenia podľa zákona č. 515/2003 Z.z. o krajských a obvodných úradoch, zákona
č. 319/2002 Z.z. o obrane a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní má v elektronickej
podobe spracované 2 rozhodnutia o povinnosti poskytnúť vecný prostriedok v prospech 1
subjektu. Taktieţ bola vedená evidencia dvoch fyzických osôb ktorým môţe byť v čase vojny
a vojnového stavu uloţená pracovná povinnosť. V súlade s „Usmernením k oslobodzovaniu
občanov od výkonu mimoriadnej sluţby a alternatívnej sluţby v mesiaci január boli na ÚVS
Prešov zaslané

menné zoznamy zamestnancov ObÚ Stropkov oslobodených od výkonu

mimoriadnej sluţby pre rok 2010. Počet oslobodených je 9 zamestnancov.
Ochrana utajovaných

skutočností bola zameraná na zabezpečenie úloh v oblasti

personálnej, administratívnej, fyzickej, objektovej bezpečnosti, bezpečnosti technických
prostriedkov, na zabezpečenie priemyselnej bezpečnosti a šifrovej ochrany informácií.
Realizácia a vytváranie uvedenej dokumentácie v podmienkach obvodného úradu sa
vykonávala priebeţne podľa zadávaných poţiadaviek a usmernení NBÚ v zmysle zákona č.
215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a vykonávacími vyhláškami k nemu.

Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti OCOaKR

Tabuľka 8

Činnosť

Počet

Počet aktualizácií dokumentácií
Počet vypracovaných zmlúv o výpožičke materiálu CO
Počet vydaných záväzných stanovísk v územnom plánovaní, územnom konaní, stavebnom konaní
Počet
vykonaných
kontinuálnych a periodických meraní monitorovania
a kolaudačnom
konaní:
Počet vykonaných pravidelných skúšok vyrozumenia a varovania
Počet zasadnutí Bezpečnostnej rady obvodu Stropkov
Počet výkonu vnútornej kontroly v zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe
Počet výkonu vonkajšej kontroly v zmysle zákona č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe
Počet vydaných rozhodnutí

140
11
3
12
12
4
2
3
4
1 066
125

Počet zaevidovaných záznamov v ASU
Počet vybavených spisov
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4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Na zabezpečenie plnenia cieľov, ukazovateľov a celkového chodu obvodného úradu
boli v roku 2010 rozpísané z úrovne z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcie
ekonomiky záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu v oblasti príjmov a výdavkov. V priebehu
roka dochádzalo k jednotlivým zmenám limitov cez rozpočtové opatrenia, ktorými sa riešili
aktuálne potreby obvodného úradu počas rozpočtového roka.
Upravené objemy rozpočtových prostriedkov ObÚ za rok 2010 v podprogramoch
08C03, 06H03 a 08C05 uvádzame v nasledovnej tabuľke 9.
Tabuľka 9
Ukazovateľ

Príjmy spolu
Výdavky celkom
Bežné výdav. celkom
v tom:
610 – mzdy, platy, OOV
620 – poist. a prísp. zam.
630 – tovary a ďalšie sl.
640 – ost. bežné transf.
Kapitálové výdavky
v tom:
720 – kapitál. transfery
Ukazov. plánu prac. síl
Počty zamestnan. v ŠS
Platové prostriedky
Počty zam. vo ver. záuj.
Platové prostriedky
Limit výdavkov
Reprezentačné
Ďalšie vybr. ukazovatele
Transfery obciam:
matričná činnosť
Hlásen. a evid. pob. obč.

V tom: podprogramy
06H03

08C03
Schválený
rozpočet
(€)

Upravený
Rozpočet
(€)

záv.
záv.
záv.

8 265,00
361 365,00
361 365,00

6 663,00
726 088,97
724 056,97

záv.
orient.
orient.
orient.
záv.

203 810,00
71 231,00
51 560,00
34 764,00
0,00

237 305,20
82 894,31
66 989,52
336 867,94
2 032,00

záv.

0,00

2 032,00

záv.
záv.
záv.
záv.

22 osôb
182 367,00
3 osoby
21 443,00

214 052,96
3 osoby
23 252,24

záv.

299,00

záv.
záv.

26 920,79
6 843,21

08C05

Schválený
rozpočet
(€)

Upravený
rozpočet
(€)

Schválený
rozpočet
(€)

Upravený
rozpočet
(€)

Schválený
rozpočet
(€)

360 749,00
360 749,00

588 540,94
586 508,94

616,00
616,00

397,00
397,00

0,00
0,00

137 151,03
137 151,03

203 810,00
71 231,00
50 944,00
34 764,00

230 541,20
80 563,38
57 136,18
218 268,18

0,00
0,00
0,00
0,00

6 764,00
2 330,93
9 456,34
118 599,76

22 osôb
182 367,00

207 727,96

6 325,00

21 443,00

22 813,24

439,00

616,00

397,00

28 291,70

Z úrovne obvodného úradu záväzné ukazovatele rozpísané v rozpisových listoch
správcu rozpočtovej kapitoly na rok 2010 boli dodrţané.
4.1 Príjmy (200)
Na rok 2010 v rámci rozpisu rozpočtu pre Obvodný úrad Stropkov bol stanovený
záväzný ukazovateľ príjmov vo výške 8 265,00 €. Rozpočtovými opatreniami z úrovne MV
SR došlo v priebehu roka k úpravám záväzného limitu na konečných 6 663,00 €. K 31. 12.
2010 sme vykázali celkové príjmy v čiastke 7 098,31 €, čo bolo oproti schválenému rozpočtu
plnenie na 85,88 % a oproti upravenému rozpočtu na 106,53 %.
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Upravený
rozpočet
(€)

Úhrn dosiahnutých príjmov pripadá na:
-

príjmy z prenajatých pozemkov (212002)

962,81 €

-

príjmy za porušenie predpisov (222003)

3 193,40 €

-

príjmy z predaja pozemkov (233001)

1 488,00 €

-

ostatné príjmy – vratky (292017)

-

ostatné príjmy – z refundácie (292019)

-

trovy konania (292027)

15,85 €
144,85 €
1 293,40 €

Z finančného a vecného hľadiska sa na plnení príjmov v roku 2010 najvýraznejšie
podieľali príjmy z pokút za porušenie predpisov. Boli to pokuty, ktoré udelil odbor
ekonomický v oblasti povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel za nesplnenie
povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu vo výške 2 840,40 €. Menšou mierou, t. j. 253,00 € sa
podieľali pokuty uloţené ţivnostenským odborom v zmysle zákona o ţivnostenskom
podnikaní. V oblasti kapitálových príjmov sa dosiahla výška 1 488,00 € za predaj pozemkov
na základe uzavretých kúpnych zmlúv od troch záujemcov o kúpu pozemkov pod uţívanými
nehnuteľnosťami. Čo sa týka plnenia iných nedaňových príjmov, podstatná časť príjmov, t. j.
1 293,40 € pozostávala zo zaplatených trov konania v rámci priestupkového konania, ktoré
uloţil odbor všeobecnej vnútornej správy.
Obvodný úrad v roku 2010 vybral aj správne poplatky v celkovej výške 4 905,00 €
od FO a PO za overenie listín, podpisov, zmenu mena a priezviska, apostille, výpisy zo
ţivnostenského registra, za ohlásenie ţivnosti, za pozastavenie ţivnosti atď. Finančné
prostriedky boli mesačne odvádzané na účet Daňového úradu v Stropkove v zmysle
usmernenia číslo SVS-237-2009/00535-28 obdŕţaného z úrovne MV SR Bratislava.
4.2 Beţné výdavky
Schválený rozpočet beţných výdavkov ObÚ na rok 2010 bol vo výške 361 365,00 €.
V priebehu roka rozpočtovými opatreniami z úrovne MV SR bol upravený na 724 056,97 €.
Súhrnné čerpanie výdavkov k 31.12.2010 bolo v čiastke 723 751,10 € a nevyčerpané finančné
prostriedky 305,87 € ostali na výdavkovom účte obvodného úradu.
Závaţné faktory a skutočnosti ovplyvňujúce čerpanie rozpočtových prostriedkov
v oblasti beţných výdavkov

zdôvodňujeme pri analyzovaní čerpania výdavkov podľa

programovej štruktúry, funkčnej klasifikácie, kategórie a jednotlivých poloţiek a podpoloţiek
ekonomickej klasifikácie v tabuľkových prehľadoch so stručným komentárom.
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4.2.1 Programová štruktúra 06H03 a funkčná klasifikácia 02103
Pouţitie finančných prostriedkov určených na účely hospodárskej mobilizácie
upravuje „Metodický pokyn Sekcie krízového manaţmentu a civilnej ochrany na zjednotenie
postupu obvodných úradov na úseku financovania výdavkov pri vykonávaní opatrení
hospodárskej mobilizácie, obstarávaní majetku štátu určeného na účely hospodárskej
mobilizácie a pri jeho správe“.
V podprograme 06H03 – Hospodárska mobilizácia na základe rozpočtového opatrenia
č. 228/2010 v mesiaci december došlo v nadväznosti na ţiadosť Sekcie krízového
manaţmentu a civilnej ochrany MV SR k úprave nášho schváleného rozpočtu o – 219,00 €, t.
j. zo 616,00 na 397,00 €. Z týchto prostriedkov bolo k 31. 12. 2010 vyčerpaných 396,49 €, čo
je plnenie na 99,88 %.
Tabuľka 10

Podpoložka

Položka

06H03 Hospodárska mobilizácia

630
633
633002
633006
635
635003
636
636001
637
637001

schválený
rozpočet
(€)

NÁZOV

Tovary a služby
Materiál
Výpočtová technika
Všeobecný materiál
Rutinná a štandardná údržba
Telekomunikačnej techniky
Nájomné za nájom
Budov, objektov alebo ich častí
Služby
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie
ympózia

616,00
0,00
0,00
0,00
166,00
166,00
133,00
133,00
317,00
317,00

Upravený
rozpočet
(€) )

397,00
297,00
258,50
38,50
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00

skutočné
čerpanie
(€)

396,49
296,49
257,99
38,50
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00

Zostatok
(€)

0,51
0,51
0,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

K najväčšiemu čerpaniu došlo na podpoloţke výpočtová technika a to vo výške 257,99
€, ktoré boli pouţité na zakúpenie 2 ks externých diskov na zálohovanie dát. Boli zakúpené aj
2 kusy batérie do záloţného zdroja v cene 38,50 €, ktoré boli zaúčtované na podpoloţke
všeobecný materiál. V súvislosti s odbornou prípravou sekretariátu krízového štábu konaného
dňa 21. 07. 2010 sa pouţili finančné prostriedky vo výške 100,00 € za prenájom miestnosti.
4.2.2 Programová štruktúra 08C03 a funkčná klasifikácia 01114
V oblasti beţných výdavkov za rok 2010 obvodný úrad vykazuje schválený rozpočet
vo výške 359 304,00 €, upravený 410 909,92 €, čerpanie 410 908,11 €, čo je plnenie na 99,99
%. Nevyčerpaný zostatok 1,81 € vykazujeme v kategórii 610 a 630.
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Vyhodnotenie čerpania podľa ekonomickej klasifikácie v jednotlivých kategóriách je
následovné:
Tabuľka 11
Kategória

08C03 Obvodné úrady
NÁZOV

600 Bežné výdavky, z toho:
610
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
620
Poistné a príspevok do poisťovní
630
Tovary a služby
640
Bežné transfery

*

schválený
rozpočet
(€)

upravený
rozpočet
(€)

skutočné
čerpanie
(€)

359 304,00
203 810,00
71 231,00
49 499,00
34 764,00

410 909,92
230 541,20
80 563,38
55 691,18
44 114,16

410 908,11
230 539,77
80 563,38
55 690,80
44 114,16

Zostatok
(€)

1,81
1,43
0,00
0,38
0,00

Kategória 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
V oblasti platových prostriedkov pre náš obvodný úrad boli ako záväzné ukazovatele

stanovené počty zamestnancov a objem platových prostriedkov pre štátnych zamestnancov
a pre zamestnancov na výkon práce vo verejnom záujme. Pri pouţívaní verejných
prostriedkov obvodný úrad zachovával hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich pouţitia. V
prípade osobných príplatkov sa nerealizovali úpravy, ktoré by zakladali nárok na zvýšenie
čerpanie platových prostriedkov v roku 2010.
V kalendárnom roku 2010 Obvodný úrad Stropkov zamestnával 3 zamestnancov
v pracovnom pomere a 22 zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere, z toho 19 v stálej
štátnej sluţbe a 3 v dočasnej štátnej sluţbe.
Sluţobnému úradu Obvodného úradu Stropkov boli na rok 2010 pridelené finančné
prostriedky pre štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom záujme vo výške
203 810,00 € a to 182 367,00 € ŠS a 21 443,00 € VS. V priebehu roka 2010 rozpočtovými
opatreniami bol rozpočet Obvodného úradu upravený na

sumu 230 541,20 €

a to ŠS

207 727,96 € a VS 22 813,24 €. Skutočné čerpanie k 31.12.201 je 230 539,77 €, t. j. plnenie
na 99,99 % . Nevyčerpaný zostatok 1,43 € zostal na výdavkovom účte.
*

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Schválený rozpočet pre túto kategóriu za rok 2010 bol stanovený na 71 231,00 €.

V priebehu roku cez rozpočtové opatrenia z úrovne MV SR došlo k úprave rozpočtu na
celkovú výšku 80 563,38 €, ktorá bola vyčerpaná v plnej výške. Uvedená výška finančných
prostriedkov bola v korelačnej závislosti od výšky čerpania miezd, platov, sluţobných
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príjmov a ostatných osobných vyrovnaní. Poistné do jednotlivých poisťovní bolo za
hodnotené obdobie odvádzané na základe platného zákona o sociálnom poistení.
Obvodný úrad v roku 2010 v súlade s Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre štátnu
sluţbu a verejnú sluţbu poskytoval príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové
poistenie vo výške 11,62 € na zamestnanca. Výška poskytnutého príspevku za rok 2010 bola
celkom 2 388,94 €.
*

Kategória 630 – Tovary a sluţby
Vzhľadom na výrazné medziročné krátenie rozpočtovaných výdavkov v danej

kategórii hospodárenie nášho úradu bolo orientované tak, aby boli zabezpečené predovšetkým
úhrady základných prevádzkových potrieb a obligatórnych výdavkov určené príslušnými
právnymi predpismi (stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, daň
z nehnuteľností a pod.).
Zo schváleného rozpočtu vo výške 49 499,00 € k 31. 12. 2010 sme hospodárili
s upraveným rozpočtom 55 691,18 €. Finančné prostriedky upraveného rozpočtu boli ku
konca roka 2010 vyčerpané vo výške 55 690,80 €, t. j. na 99,99 %. Nevyčerpané finančné
prostriedky vo výške 0,38 € zostali na výdavkovom účte.
Podrobné čerpanie podľa jednotlivých poloţiek ekonomickej klasifikácie uvádzame
v nasledovnom prehľade:
Tabuľka 12

Položka

08C03 Obvodné úrady
NÁZOV

630 Tovary a služby z toho:
631

Cestovné náhrady

632

Energie, voda a komunikácie

633

Materiál

634

Dopravné

635

Rutinná a štandardná údržba

636

Nájomné za prenájom

637

Služby

schválený
rozpočet
(€)

upravený
rozpočet
(€

skutočné
čerpanie
(€)

zostatok
(€)

49 499,00

55 691,18

55 690,80

0,38

1 337,00

2 534,50

2 534,50

0,00

18 270,00

22 407,93

22 407,93

0,00

4 682,00

2 001,52

2 001,14

0,38

4 200,00

5 488,98

5 488,98

0,00

210,00

647,96

647,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 800,00

22 610,29

22 610,29

0,00

Cestovné náhrady (631)
Výdavky súvisiace s tuzemskými sluţobnými cestami zamestnancov v pracovnom
a štátnozamestnaneckom pomere boli vyplácane v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, t. j. cestovné, stravné, ubytovanie
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a vedľajšie výdavky. V súvislosti s plnením pracovných úloh, poradami a školeniami ako aj
za účelom zvyšovania odbornej kvalifikácie bolo vyplatených 2 534,50 €. Vyššie čerpanie
oproti schválenému rozpočtu bolo hlavne z dôvodu, ţe na danom zoskupení dochádzalo
k vyššiemu čerpaniu hlavne v súvislosti so zavádzaním nového informačného systému (SAP)
a z dôvodu zavedenia jednotného kontaktného miesta na odbore ţivnostenského podnikania.
Energie, voda a komunikácie (632)
Prevádzkové výdavky vynaloţené na zaplatenie elektrickej energie, tepelnej energie,
vodného-stočného, poštovného a telefónnych poplatkov za hodnotené obdobie boli vo výške
22 407,93 €. Keďţe schválený rozpočet na tejto poloţke bol len 18 270,00 €, bolo potrebné
robiť úpravy vlastným ELÚROM a navýšiť schválený rozpočet o 4 137,93 €, keďţe táto
výška finančných prostriedkov nepostačovala na úhrady faktúr za energie v súvislosti s
prevádzkovými nákladmi. Taktieţ v dôsledku zvýšenia poštových poplatkov a taríf
dochádzalo k vyššiemu čerpaniu. Čerpanie podľa jednotlivých podpoloţiek EK je nasledovné:
11 899,52 €

-

Energie (632001)

-

Vodné, stočné (632002)

1 033,49 €

-

Poštové sluţby a telekomunikačné sluţby (632003)

9 474,92 €.

Materiál (633)
Celkové čerpanie finančných prostriedkov na danom zoskupení predstavuje čiastku
2 001,14 €, čo k upravenému rozpočtu 2 001,52 € je čerpanie 99,98 %. Nevyčerpané finančné
prostriedky vo výške 0,38 € zostali na výdavkovom účte. Aj keď schválený rozpočet bol vo
výške 4 682,00 €, k niţšiemu čerpaniu došlo v súvislosti s prijatými opatreniami na zníţenie
dopadu hospodárskej krízy. Na danom zoskupení podpoloţiek EK sa realizovali len
najnevyhnutnejšie nákupy pre bezproblémový chod úradu, t. j. kancelársky papier,
kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, monočlánky, telefónne aparáty, tonery,
knihy, časopisy, noviny. Čerpanie podľa jednotlivých podpoloţiek EK je nasledovné:
-

Telekomunikačná technika (633003)

-

Všeobecný materiál (633006)

-

Knihy, časopisy, noviny...(633009)

27,80 €
1 516,55 €
158,82 €

Záväzný limit výdavkov na podpoloţke 633016 – Reprezentačné vo výške 299,00 €
bol dodrţaný.
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Dopravné (634)
Zoskupenie tejto poloţky obsahuje všetky výdavky vynaloţené na spotrebované
pohonné hmoty pri pracovných cestách sluţobnými motorovými vozidlami, nákup olejov,
mazív, špeciálnych kvapalín a pod. vo výške 3 853,24 €. Obvodný úrad v priebehu roka
vykonal najnutnejšie opravy na sluţobných motorových vozidlách v celkovej čiastke 817,47
€, zabezpečil emisné kontroly, poplatky za STK, nákup diaľničných známok v hodnote
109,50 € a rad ďalších vecí. Úrad zaplatil poisťovniam Kooperativa a Groupama havarijné
poistenie vo výške 708,77 €. Celková výška vynaloţených finančných prostriedkov na danom
zoskupení podpoloţiek činila 5 488,98 €.
Rutinná a štandardná údrţba (635)
Zoskupenie výdavkov spojených s údrţbou a opravami bolo za hodnotené obdobie
čerpané v celkovej sume 647,96 €. Uvedené prostriedky boli pouţité na aktualizáciu
antivírusového programu.
Sluţby (637)
Z rozpísaných finančných prostriedkov upraveného rozpočtu v čiastke 22 610,29 €
čerpanie bolo v plnej výške. V rámci sluţieb bolo vyčerpaných na:
Školenia, kurzy, semináre (637001)
616,79 €
- ubytovanie, poplatky za stravu, ostatné účastnícke poplatky na školenia
Propagácia, reklama a inzercia (637003)
331,37 €
- úhrada nákladov spojených s uverejnením inzerátov o voľných štátnozamestnaneckých miestach v týţdenníku Stropkovské spektrum
Všeobecné sluţby (637004)
5 018,12 €
- prevádzkové výdavky hlavne na upratovanie (práce na základe zmlúv),
likvidácia, uloţenie a odvoz odpadu, drobné remeselnícke sluţby
Náhrady (637006)
15,00 €
- za preventívnu zdravotnú prehliadku v súvislosti s vedením referentského
motorového vozidla
Poplatky a odvody (637012)
19,80 €
- úhrada poplatkov za sluţby bankovníctva
Stravovanie (637014)
12 441,75 €
- príspevok na stravovanie zamestnancov
Prídel do sociálneho fondu (637016)
3 337,26 €
- tvorba sociálneho fondu tvorená v zmysle platných zákonov a interných
smerníc vo výške 1,5 % z ročnej výšky základu na určenie povinného prídelu
Dane (637035)
830,20 €
- koncesionárske poplatky za rozhlasové a televízne prijímače a daň
z nehnuteľnosti za pozemky a stavby
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Kategória 640 – Beţné transfery

*

Schválený rozpočet vo výške 34 764,00 € bol v priebehu roka 2010 upravovaný cez
rozpočtové opatrenia z úrovne MV SR ako aj vlastným ELÚROM na konečnú výšku
44 114,16 €. Finančné prostriedky v tejto kategórii boli vyčerpané na 100,00 %. K 31. 12.
2010 čerpanie podľa jednotlivých poloţiek a podpoloţiek EK bolo nasledovné:
Tabuľka 13
Matriky a REGOB
upravený
rozpočet
(€)

skutočné
čerpanie
(€)

34 764,00

44 114,16

44 114,16

0,00

34 764,00

44 114,16

44 114,16

0,00

33 764,00

35 134,91

35 134,91

0,00

26 920,79

28 291,70

28 291,70

0,00

641009... R - Za hlásenie a evid. pobytu obč. a REGOB

6 843,21

6 843,21

6 843,21

0,00

Transfery jednotlivcom a nezisk. právn. osobám

1 000,00

8 979,25

8 979,25

0,00

0,00

8 418,00

8 418,00

0,00

1 000,00

561,25

561,25

0,00

Podpoložka

Položka

640

schválený
rozpočet
(€)

NÁZOV
Bežné transfery

641

Transfery v rámci verejnej správy
641009 Obcí
641009... M - Za matričnú činnosť

642

642012 Na odstupné (v rámci zákona)
642015 Na nemocenské dávky

zostatok
(€)

Transfery v rámci verejnej správy (641)
Transfery obcí (641009)
Za rok 2010 pre obvodný úrad boli pridelené záväzné limity na prenesený výkon
štátnej správy na úseku matrík vo výške 26 920,79 € a na hlásenie

a evidenciu pobytu

občanov 6 843,21 €. Rozpočtovým opatrením č. 23/08C03 zo dňa 23. 08. 2010 bol z úrovne
MV SR upravený limit na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na matričnú
činnosť o + 1 370,91 €, čím došlo k zvýšeniu záväzného limitu na celkových 28 291,70 €.
Záväzný limit na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov ostal nezmenený.
Uvedené finančné prostriedky boli poukázané v priebehu roku všetkým obciam
obvodu Stropkov podľa rozpisovej tabuľky, ktorú sme obdrţali z úrovne MV SR v členení:
-

Transfery obcí – za matričnú činnosť
Transfery obcí – REGOB
Transfery celkom:

28 291,70 €
6 843,21 €
35 134,91 €

Celková výška poskytnutej dotácie pre obce podlieha predmetu zúčtovania finančných
prostriedkov so štátnym rozpočtom.
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Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
Na odstupné (v rámci zákona) (642012)
Na tejto podpoloţke vykazujeme čerpanie vo výške 8 418,00 €. Z pridelených
finančných prostriedkov na základe rozpočtového opatrenia č. 40/08C03 zo dňa 08. 11. 2010
a rozpočtového opatrenia č. 59/08C03 zo dňa 28.12.2010 boli vyplatené všetky zákonné
nároky zamestnancom, s ktorými obvodný úrad ukončil štátnozamestnanecký pomer v roku
2010.
Na nemocenské dávky (642015)
Z upraveného

rozpočtu vo výške 561,25 € čerpanie predstavuje 561,25 €, t. j.

100,00%. Schválený rozpočet 1 000,00 € bol upravený o – 438,75 €. Finančné prostriedky
boli pouţité na nemocenské dávky hradené zamestnávateľom.
4.2.3 Programová štruktúra 08C03 a funkčná klasifikácia 0180
*

Kategória 600 – Obvodné úrady, beţné výdavky
Obvodnému úradu v súvislosti so zabezpečením činnosti krízového štábu počas

mimoriadnej situácie (povodne v mesiacoch máj – júl 2010) vznikli výdavky v celkovej výške
636,44 €. Uvedené finančné prostriedky boli pouţité v nasledovnom členení:
-

Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

-

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

-

Tovary a sluţby (630)

*

Kategória 640 – Beţné transfery

275,24 €
96,20 €
265,00 €

Uznesením vlády SR č. 552 z 18. augusta 2010 bola schválená náhrada výdavkov
súvisiacich so záchrannými prácami na území SR. Následne MF SR vykonalo rozpočtové
opatrenie, ktorým v súlade s § 17 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravilo záväzné ukazovatele
rozpočtu kapitoly MV SR na rok 2010.
Na základe uvedeného nám boli z úrovne MV SR poukázané finančné prostriedky vo
výške 174 154,02 €, ktoré boli vyčerpané na 99,99 %, čo v absolútnom vyjadrení je
174 153,60 €. Nevyčerpaný zostatok 0,42 evidujeme na výdavkovom účte. Uvedené výdavky
boli určené na záchranné práce, ktoré sa vykonávali v 19 obciach obvodu Stropkov a meste
Stropkov počas povodní v mesiacoch máj – júl 2010. Všetky výdavky boli verifikované
a odsúhlasené komisiou. Kaţdá obec dostala po verifikácii plnú sumu.
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Kategória 720 – Kapitálové transfery

*

Transfery v rámci verejnej správy – Obci (721006)
Kapitálové výdavky poţadovala obec Havaj, ktorá za tieto peniaze zakúpila počas
povodní kalové čerpadlo v sume 2 032 €.
4.2.4 Programová štruktúra 08C03 a funkčná klasifikácia 0220
Vo funkčnej klasifikácii 0220 k 31. 12. 2010 zo schváleného a upraveného rozpočtu
1 245,00 € bolo vyčerpaných 1 227,99 €, čo je plnenie na 98,64 %. Na danom zoskupení
evidujeme nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 17,01 €., ktoré zostali na výdavkovom
účte.
Tabuľka 14

630
633

Podpoložka

Poloţka

08C03 Civilná ochrana – 0220
schválený
rozpočet
(€)

NÁZOV

Tovary a služby

Dopravné
634004 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov

637

Služby
637001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,
sympózia
637002 Konkurzy a súťaže
637003 Propagácia, reklama a inzercia

zostatok
(€)

1 245,00

1 227,99

17,01

0,00

135,58

127,62

7,96

0,00

135,58

127,62

7,96

145,00

0,00

0,00

0,00

145,00

0,00

0,00

0,00

1 100,00

1 109,42

1 100,37

9,05

350,00

293,20

293,20

0,00

250,00

316,22

316,22

0,00

100,00

121,00

120,51

0,49

0,00

379,00

370,44

8,56

400,00

0,00

0,00

0,00

637004 Všeobecné služby
637027 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru

skutočné
čerpanie
(€)

1 245,00

Materiál
633010 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky

634

upravený
rozpočet
(€) )

Čerpanie na jednotlivých podpoloţkách ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné:
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (633010)
Bola zakúpená sada oblečenia pre člena výjazdovej skupiny. Taktieţ bolo potrebné
nakúpiť pracovné odevy pre členov výjazdovej skupiny, nakoľko povodne v mesiacoch máj –
august ukázali veľké nedostatky v tejto oblasti. Výjazdová skupina nebola dostatočne
vybavená nepremokavým oblečením a preto bolo nutné ďalšie nakupovanie nevyhnutného
materiálu. Nevyčerpaných 7,96 € ostalo na výdavkovom účte.
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia (637001)
V mesiaci apríl sa konala príprava starostov obcí obvodu Stropkov a v mesiaci máj sa
uskutočnilo zamestnanie „príprava riaditeľov základných škôl a materských škôl obvodu
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Stropkov“. Nakoľko obvodný úrad nemá vhodné priestory na vykonanie takýchto príprav,
bolo nutné prenajať a zabezpečiť priestory. Školenia boli celodenné a bola podávaná aj strava.
Konkurzy a súťaţe (637002)
Finančné prostriedky boli určené na súťaţ „mladých záchranárov CO", ktorá sa
uskutočnila v rekreačnom stredisku Domaša – Valkov. Financie boli pouţité na poistenie
účastníkov, zabezpečenie stravovania a občerstvenia v priebehu celej súťaţe.
Propagácia, reklama a inzercia (637003)
Boli zakúpené propagačné materiály CO a KR a to na súťaţe a cvičenia v rámci
propagácie odboru civilnej ochrany.
Všeobecné sluţby (637004)
Finančné prostriedky boli vyčerpané v mesiaci december 2010 na refundáciu miezd
skladníkom civilnej ochrany. Na výdavkovom účte ostalo nevyčerpaných 8,56 €.
4.2.5 Programová štruktúra 08C03 a funkčná klasifikácia 0360
Za obdobie roku 2010 z úrovne obvodného boli vyčerpané zo schváleného
a upraveného rozpočtu 200,00 € finančné prostriedky vo výške 197,20 €, čo je plnenie na
98,60 %. Nevyčerpaný zostatok 2,80 € zostal na výdavkovom účte. Finančné prostriedky boli
pouţité v súvislosti so zasadnutím krízového štábu z dôvodu vzniknutých mimoriadnych
povodňových situácií.
4.2.6 Programová štruktúra 08C0501 a funkčná klasifikácia 0160
Z dôvodu konania volieb do orgánov samosprávy obcí Obvodný úrad Stropkov
vykazoval na jednotlivých poloţkách ekonomickej klasifikácie k 31. 12. 2010 nasledovné
čerpanie:
Tabuľka 15

Kategória

08C0501 VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

schválený
rozpočet
(€)

NÁZOV

600 Bežné výdavky, z toho:

upravený
rozpočet
(€

skutočné
čerpanie
(€)

zostatok
(€)

0,00

35 215,68

34 923,43

283,25

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

0,00

3 007,00

3 007,00

0,00

620

Poistné a príspevok do poisťovní

0,00

1 052,00

970,52

81,48

630

Tovary a služby

0,00

3 485,98

3 485,98

0,00

640

Bežné transfery

0,00

27 670,70

27 468,93

201,77
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*

Kategória 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z pridelených finančných prostriedkov vo výške 3 007,00 € bolo vyčerpaných

3 007,00 €, z toho pre zamestnancov v štátnej sluţbe 2 907,00 € a pre zamestnancov vo
verejnom záujme 100,00 €.
*

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
K 31. 12. 2010 z pridelených prostriedkov vo výške 1 052,00 € vykazujeme čerpanie

vo výške 970,52 € čo je čerpanie na 92,26 %. Finančné prostriedky v čiastke 81,48 € na
danom zoskupení ostali nevyčerpané na výdavkovom účte obvodného úradu.
*

Kategória 630 – Tovary a sluţby
Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých podpoloţiek ekonomickej klasifikácie je

nasledovné:
Cestovné náhrady – tuzemské (631001)
24,90 €
Poštové sluţby a telekomunikačné sluţby (632003)
381,15 €
Výpočtová technika (633002)
502,45 €
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie (633004)
15,99 €
Všeobecný materiál (633006)
1 082,14 €
- nákup kancelárskych potrieb, tonerov, čistiacich a hygienických potrieb
pre ObÚ a pre členov obvodnej volebnej komisie
Reprezentačné (633016)
454,72 €
- nákup potravín a nápojov pre členov obvodnej volebnej komisie a členov
servisnej skupiny obvodného úradu
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (634001)
107,82 €
Servis, údrţba, opravy a výdavky s tým spojené (634002)
48,16 €
Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí (636001)
128,00 €
- prenájom miestnosti na zrealizovanie školenia k zabezpečovaniu úloh
spojených s prípravou, konaním a zisťovaním výsledkov volieb
Všeobecné sluţby (637004)
616,15 €
- tlač volebných lístkov pre obce obvodu Stropkov a mesto Stropkov
Stravovanie (637014)
124,50 €
*

Kategória 640 – Transfery v rámci verejnej správy
Finančné prostriedky na voľby do orgánov samosprávy v čiastke 270670,70 € boli

vyčerpané na 99,28 %, čo v absolútnom vyjadrení je 27 468,93 €. Pre obec Solník nebolo
poukázaných 540,00 €, nakoľko sa v tejto obci nekonali voľby. Pri vyúčtovaní výdavkov
jednotlivých obcí ostali nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 201,77 €. Obec Bystrá
vrátila nevyčerpané prostriedky vo výške 130,30 € na depozitný účet obvodného úradu aţ v
roku 2011.
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4.2.7 Programová štruktúra 08C0505 a funkčná klasifikácia 0160
V súvislosti s konaním volieb do NR SR, ktoré sa uskutočnili dňa 12. 06. 2010 boli
z úrovne MV SR poukázané finančné prostriedky v celkovej výške 67 086,05 €. Skutočné
čerpanie bolo 67 085,98 €, nevyčerpaných 0,07 € ostalo na výdavkovom účte. Pridelené
finančné prostriedky boli pouţité na úhradu nasledovných výdavkov:
Tabuľka 16
Kategória

08C0505 VOĽBY DO NR SR

schválený
rozpočet
(€)

NÁZOV

600 Bežné výdavky, z toho:

*

Upravený
rozpočet
(€

skutočné
čerpanie
(€)

Zostatok
(€)

0,00

67 086,05

67 085,98

0,07

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

0,00

2 504,00

2 503,93

0,07

620

Poistné a príspevok do poisťovní

0,00

842,35

842,35

0,00

630

Tovary a služby

0,00

3 259,12

3 259,12

0,00

640

Bežné transfery

0,00

60 480,58

60 480,58

0,00

Kategória 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z upraveného rozpočtu vo výške 2 504,00 € bolo vyčerpaných 2 503,93 €, čo je

plnenie na 99,99 % . Nevyčerpaných 0,07 € evidujeme na podpoloţke EK 6130005 – Peňaţná
náhrada za pracovnú pohotovosť VS.
*

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Uvedené prostriedky boli pouţité na zrealizovanie odvodov do jednotlivých poisťovní.

*

Kategória 630 – Tovary a sluţby
Obvodný úrad v danej kategórii EK vyčerpal na parlamentné voľby plnú výšku

pridelených finančných prostriedkov, t. j. 3 259,12 € na týchto podpoloţkách EK:
Cestovné náhrady – tuzemské (631001)
Poštové sluţby a telekomunikačné sluţby (632003)
Všeobecný materiál (633006)
Reprezentačné (633016)
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (634001)
Servis, údrţba, opravy a výdavky s tým spojené (634002)
Rutinná a štandardná údrţba prev. strojov, prístr., zar., techn. a nár.
Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí( 636001)
Stravovanie (637014)
*

19,10 €
370,52 €
1 219,80 €
446,52 €
373,69 €
136,96 €
350,43 €
56,50 €
285,60 €

Kategória 640 – Transfery v rámci verejnej správy
Obciam boli poukázané finančné prostriedky na voľby do NR SR v sume 60 480,58 €,

ktoré boli vyčerpané v plnej výške.
29

4.2.8 Programová štruktúra 08C0508 a funkčná klasifikácia 0160
Pridelené finančné prostriedky na financovanie výdavkov spojených s prípravou,
konaním a zisťovaním výsledkov referenda, ktoré sa konalo dňa 18. 09. 2010 v celkovej
výške 34 849,30 € boli vyčerpané v plnej výške a boli pouţité na úhradu nasledovných
nákladov:
Tabuľka 17

Kategória

08C0508 REFERENDUM
NÁZOV

600 Bežné výdavky, z toho:

*

Schválený
rozpočet
(€)

Upravený
rozpočet
(€

skutočné
čerpanie
(€)

zostatok
(€)

0,00

34 849,30

34 849,30

0,00

610

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

0,00

1 253,00

1 253,00

0,00

620

Poistné a príspevok do poisťovní

0,00

436,58

436,58

0,00

630

Tovary a služby

0,00

2 711,24

2 711,24

0,00

640

Bežné transfery

0,00

30 448,48

30 448,48

0,00

Kategória 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Upravený rozpočet v tejto kategórii 1 253,00 € bol vyčerpaný v plnej výške. Čerpanie

vykazujeme na podpoloţke EK 614 – Odmeny, ktoré boli vyplatené členom servisnej skupiny
za kvalitné plnenie úloh pri zabezpečení bezproblémového priebehu konania referenda.
*

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Uvedené prostriedky boli pouţité na zrealizovanie odvodov do jednotlivých poisťovní.

*

Kategória 630 – Tovary a sluţby
Obvodný úrad v danej kategórii EK vyčerpal na referendum plnú výšku pridelených

finančných prostriedkov, t. j. 2 711,24 € na týchto podpoloţkách EK:
Cestovné náhrady – tuzemské (631001)
Poštové sluţby a telekomunikačné sluţby (632003)
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie (633004)
Všeobecný materiál (633006)
Reprezentačné (633016)
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (634001)
Servis, údrţba, opravy a výdavky s tým spojené (634002)
Nájomné za nájom – budov, objektov alebo ich častí (636001)
Všeobecné sluţby (637004)
Stravovanie (637014)
Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru (637027)
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41,50 €
348,19 €
109,90 €
1 213,44 €
254,28 €
361,22 €
29,81 €
29,00 €
24,00 €
249,90 €
50,00 €

*

Kategória 640 – Transfery v rámci verejnej správy
Finančné prostriedky na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním

a zisťovaním výsledkov hlasovania v referende v roku 2010 v čiastke 34 849,30 € boli
poukázané a vyčerpané obcami okresu Stropkov v plnej výške.
4.3 Pohľadávky
Obvodný

úrad Stropkov za hodnotené obdobie eviduje vo svojej účtovnej evidencií

pohľadávky za trovy konania, pokuty za porušenie predpisov a pohľadávky z iných
systémov v celkovej výške 7 973,69 €.
Rozpis pohľadávok k 31.12.2010

Tabuľka 18

Druh pohľadávok

Suma v €

Pohľadávky v lehote splatnosti
Pohľadávky po lehote splatnosti
V priebehu roka odpísané pohľadávky
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 do 5 rokov
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov

939,00
7 034,69
58,03
3 416,20
4 557,69
0,00

4.4 Záväzky
Záväzky vykázané k 31.12.2010 predstavujú čiastku 35 362,47 €.
Rozpis záväzkov k 31.12.2010

Tabuľka 19

Druh záväzkov

Suma v €

Záväzky zo sociálneho fondu
Záväzky voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia
Záväzky voči daňovému úradu
Iné záväzky - Zrážky z miezd a platov
Nevyfakturované dodávky

740,22
10 733,52
2 683,13
20 345,37
860,23

Záväzky podľa doby splatnosti v €

Tabuľka 20

Záväzky podľa doby splatnosti
Krátkodobé záväzky (r.151) spolu z toho
Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Dlhodobé záväzky (r.140) spolu z toho
Záväzky v lehote splatnosti
Záväzky po lehote splatnosti
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)
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Hodnota
k 31.12.2009

Hodnota
k 31.12.2010

28 156,50
28 156,50
0,00
1 027,21
1 027,21
0,00
29 183,71

34 622,25
34 622,25
0,00
740,22
740,22
0,00
35 362,47

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v €

Tabuľka 21

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

Hodnota
k 31.12.2009

Hodnota
k 31.12.2010

29 183,71
0,00
0,00
29 183,71

35 362,47
0,00
0,00
35 362,47

4.5 Zhodnotenie majetkovej pozície
Obvodný úrad Stropkov ako správca majetku štátu k 31.12.2010 evidoval prebytočný
majetok

štátu

(Zabezpečovací

systém

ESPRIT)

v obstarávacej

cene

1 183,02

€

a neupotrebiteľný hnuteľný majetok v obstarávacej cene 6 811,59 €. V mesiaci júl 2010
obvodný úrad vykonal likvidáciu neupotrebiteľného majetku štátu v obstarávacej cene 16
951,43 €.
Na základe Kúpnych zmlúv č. 502,505,506/2009/OE-SMŠ obvodný úrad predal
nehnuteľný majetok štátu – pozemok nachádzajúci sa v k.ú. Valkov na liste vlastníctva č. 2,
parcelné čísla: 200,201 202/2 trom kupujúcim v obstarávacej cene 0,03 € a kúpnej cene
1 488,– €.
5. PREHĽAD O VYKONANÝCH VONKAJŠÍCH KONTROLÁCH
Počas sledovaného obdobia bolo na obvodnom úrade vykonaných 5 vonkajších kontrol
(viď tabuľka č. 22).
Prehľad o vykonaných vonkajších kontrolách

Tabuľka 22

P.č.

Predmet kontroly

Dátum
vykonania
kontroly

1.

Kontrola plnenia úloh na úseku obrany štátu podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
predpisov

2.

Orgán kontroly

Výsledok
kontroly

07.07.2010 –
08.07.2010

MO SR, sekcia
kontroly, inšpekcia
ministra obrany

Záznam o
kontrole

Prešetrenie zákonnosti rozhodovania ObÚ Stropkov,
odboru živnostenského podnikania vo veciach
živnostenského podnikania

02.11.2010 –
05.11.2010

MV SR, SVS, odbor
živnostenského
podnikania

Záznam o
kontrole

3.

Kontrola výkonu štátnej správy a úloh súvisiacich
s výkonom štátnej správy na úseku živnostenského
podnikania na ObÚ Stropkov, odbore živnostenského
podnikania

02.11.2010 –
05.11.2010

MV SR, SVS, odbor
živnostenského
podnikania

4.

Kontrola dodržiavania právnych predpisov upravujúcich
vybavovanie petícií a sťažností v ObÚ Stropkov

09.12.2010 –
21.12.2010

5.

Rozpracovanie ustanovení Nariadenia MV SR č. 18/2007
o jednotnom postupe štátnych rozpočtových organizácií
a štátnych príspevkových organizácií MV SR pri verejnom
obstarávaní zákaziek na podmienky ObÚ Stropkov
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30.11.2010 –
13.12.2010

Úrad vlády SR
MV SR, sekcia
ekonomiky, odbor
verejného
obstarávania

Záznam o
kontrole
Záznam o
kontrole
Protokol o
kontrole

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
Na obvodnom úrade pôsobí osobný úrad, ktorý je organizačným útvarom sluţobného
úradu v priamej riadiacej pôsobnosti prednostu. Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré
vyplývajú obvodnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov ktorí
vykonávajú štátnu sluţbu, zabezpečuje aj uplatňovanie pracovnoprávnych

vzťahov

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, plní úlohy v oblasti vzdelávania
zamestnancov, zabezpečuje úlohy v oblasti odmeňovania zamestnancov, organizuje výberové
konania na miesta predstavených a voľné štátnozamestnanecké miesta.
6.1 Realizácia legislatívnych zmien v roku 2010
Personálna agenda
-

zmena funkčných platov štátnych zamestnancov ku dňu 01.01.2010 v súlade s Nariadením
vlády SR č. 550/2009 Z. z. o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov,

-

zmena funkčných platov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme ku dňu
01.01.2010 v súlade s Nariadením vlády SR č. 578/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
následné vydanie oznámení o funkčnom plate.
Mzdová agenda

-

v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších prepisov bola
stanovená suma nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov platná od 01.03.2009 na
335,47 € mesačne na daňovníka a platila do 31.12.2010; odpočet daňového bonusu na
dieťa bol oznámením MF č. 019805/2009-72 s účinnosťou od 01.07.2010 zvýšený z
20,00 € na 20,02 € mesačne,

-

dňa 15.01.2010 nadobudla účinnosť vyhláška MZ SR č. 13/2010 Z. z. , ktorou sa mení a
dopĺňa vyhláška MZ SR č. 239/2006 zo dňa 04.04.2006 o podrobnostiach a vykazovaní
preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a
povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2009;
vyhláška obsahuje 21 príloh (tlačív) potrebných pre vykonanie a podanie ročného
zúčtovania za rok 2009,

-

v súlade so zákonom č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde dňa 01.01.2010 nadobudlo
účinnosť nariadenie vlády SR č. 441/2009 Z. z., ktorým sa opätovne ustanovuje výška
minimálnej mzdy na 307,70 € mesačne; výška minimálnej mzdy má vplyv na stanovený
minimálny vymeriavací základ poistného,
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-

Ministerstvo financií SR vydalo vo Finančnom spravodajcovi č. 13/2009 oznámenie pod
č. MF 28277/2009-72 o uverejnení vzoru odporúčaných tlačív v súvislosti s príjmami zo
závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov a oznámenie MF č. 28279/2009-72 o vydaní vzoru tlačiva podľa § 38 ods. 4 a
vzoru tlačiva podľa § 39 ods. 9 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení
neskorších predpisov v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti,

-

na základe Opatrenia MPSVaR o úprave súm ţivotného minima č. 252/2009 Z. z. bola od
01.07.2009 stanovená mesačná suma ţivotného minima na 185,19 € a Opatrením
MPSVaR č. 300/2010 Z. z. o úprave ţivotného minima bola výška od 01.07.2010
stanovená na 185,38 €.

6.2 Organizačná štruktúra ObÚ Stropkov
Organizačné členenie ObÚ Stropkov určuje Organizačný poriadok. Organizačná
štruktúra (obr. 1) je prispôsobená činnostiam a sluţbám organizácie s ohľadom

na ich

flexibilnosť a rýchlu dostupnosť pre klientov.
Organizačná štruktúra

Obr. 1
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6.3 Zamestnanci ObÚ Stropkov podľa právneho vzťahu k 31. 12. 2010
Štátnozamestnanecké vzťahy upravuje zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády,
vyhlášky, sluţobné predpisy sluţobného úradu ObÚ Stropkov, Kolektívna zmluva v štátnej
sluţbe a ďalšie predpisy.
Pracovnoprávny vzťah zamestnancov, ktorí pracujú v úrade vo výkone prác vo
verejnom záujme sa riadi zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a
zákonom č. 311/2001 Z. z. zákonníkom práce v platnom znení, zákonom č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadeniami vlády, Kolektívnou
zmluvou vo verejnom záujme, Pracovným poriadkom a inými predpismi.
Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2010 bol tunajšiemu obvodnému úradu
určený počet zamestnancov 25, z toho:
-

22 odmeňovaných podľa zákona č.400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,

-

3 vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.
V roku 2010 zamestnával obvodný úrad v priemernom (prepočítanom) stave 24,8

zamestnancov. K 31. decembru 2010 bol fyzický stav 25 zamestnancov, z toho 22
zamestnancov v štátnej sluţbe (20 stála, 2 dočasná) a 3 zamestnanci vo verejnom záujme.
Graf 2

Na základe rozhodnutia sluţobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky –
personálneho rozkazu ministra vnútra SR č. 389/2010 z 23. 9. 2010 sa dňom 01.01.2011
zrušili štyri štátnozamestnanecké miesta, zlúčil odbor ekonomický a odbor organizačný
a vytvoril odbor ekonomický a organizačný a na základe zmeny systemizácie ObÚ Stropkov
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došlo k prepusteniu dvoch zamestnancov k 31.12.2010. Vzhľadom na zmenu systemizácie
a následnému zníţeniu štátnozamestnaneckých miest plánovaný stav zamestnancov od 1.
januára 2011 je 21 zamestnancov.
6.4 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
Podľa dosiahnutého vzdelania najpočetnejšiu skupinu zamestnancov tvoria pracovníci
s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa 80,0 %, nasleduje skupina stredoškolsky vzdelaných
s maturitou 12,0 % a vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov I. stupňa je 8,0 %.
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
Vzdelania

Tabuľka 23

Stredoškolské

Vysokoškolské I. stupňa

Vysokoškolské II. stupňa

3
3
0

2
1
1

20
18
2

Počet zamestnancov
z toho: štátni
verejní

Graf 3
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
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6.5 Štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia
Najpočetnejšiu kategóriu z hľadiska vekovej štruktúry tvoria pracovníci vo veku od 36
do 45 rokov. Je to skupina najproduktívnejšie pracujúcich zamestnancov a tvorí ju aţ 40,0 %
pracovníkov.
Štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia
Počet zamestnancov
podľa veku
Z toho: ženy
Muži

Tabuľka 24

do 30 rokov

31 – 40 rokov

41 – 50 rokov

51-60 rokov

nad 6O rokov

4
1
3

4
3
1

10
7
3

6
4
2

1
0
1
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Graf 4
Štruktúra zamestnancov podľa veku
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6.6 Vzdelávacie aktivity
Stratégia vzdelávania zamestnancov obvodného úradu bola zameraná hlavne na
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov úradu. Cieľom prehlbovania
kvalifikácie bolo priebeţné udrţiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie poţadovaných
vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie štátnej sluţby v príslušnom odbore štátnej
sluţby alebo potrebných na vykonávanie činností uvedených v pracovnej náplni.
V rámci tohto bodu osobný úrad realizoval cez úsek vzdelávania predovšetkým
krátkodobé odborné semináre a výcviky zamerané na výklad nových, resp. novelizovaných
právnych predpisov a na aktuálne otázky poţadované praxou.

Správa majetku štátu
Zákonník práce účinný od 01.03.2010
Pohľadávky štátu a ich vymáhanie
Integrovaný systém pre MVSR SAP FI,SD
Integrovaný systém pre MVSR SAP FI - účtovná evidencia
Integrovaný systém pre MVSR SAP HR PY – mzdy
Integrovaný systém pre MVSR SAP FI - účtovná evidencia
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1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

2
2
3
4
1
2
1
3
3
3
1
3

IVeS
AV
MVSR
IVS
IVeS
IVeS
IVeS
IVeS
MVSR
MVSR
MVSR
MVSR

miesto konania

konateľ
Vzdelávacej
Aktivity

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti so zameraním na ročné zúčtovanie
RZD za rok 2009, RZZP za rok 2009 - Zmeny v aktuálnych zákonoch 2010
Integrovaný systém pre MVSR SAP FI
Nová úprava vybavovania sťažností
Tvorba projektov zameraných na štrukturálne fondy EU

počet
účastníkov

Názov vzdelávacej aktivity

Tabuľka 25
dĺžka trvania
v dňoch

Prehľad o vzdelávacích aktivitách zamestnancov

KE
BJ
KE
KE
BA
KE
KE
KE
ZA
ZA
BA
KE

Novela zákona o obecnom zriadení
Normalizovaná úprava písomnosti a jazyková kultúra
Integrovaný systém pre MVSR SAP FI, - účtovná evidencia
Integrovaný systém pre MVSR SAP FI,SD
Prevádzka služobných cestných vozidiel

14
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
1
5
1

Zákon o priestupkoch - priestupkové konanie v praxi
Nový zákon o štátnej službe
Aktuálne zmeny v práci mzdovej účtovníčky
Aktuálne zmeny zákona č. 502/2011 Z.z.
Prevádzka služobných cestných vozidiel
IS Fabasoft
Akredidovaný kurz - Konanie o priestupkoch v praxi
SODB
Akredidovaný kurz - Konanie o priestupkoch v praxi
Správne konanie – Aplikácia správneho poriadku v praxi

2
4

IVeS
IVeS

3
2
2

MVSR
MVSR
MVSR
IVeS
IVeS

3
3
2
2
2

AV
EDOS - PEM
MVSR

2
1
2
1
5

MVSR
IVeS
IVeS
IVeS
IVeS

KE
KE
KE
BA
PO
PO
KE
BJ
KE
PO
KE
BA
KE
KE
KE

6.7 Oblasť mzdovej agendy
Medzi najdôleţitejšie činnosti v mzdovej oblasti patrí:
-

vydávanie potvrdení o zdaniteľnom príjme zamestnancom z dôvodu ročného zúčtovania
dne z príjmu,

-

vydávanie potvrdení o preddavkoch a príjme z dôvodu vykonania ročného zúčtovania
zdravotného poistenia,

-

s účinnosťou od 1. januára 2010 boli upravené platové tarify 22 štátnym zamestnancom na
základe nariadenie vlády SR č. 550/2009 Z. z. o zvýšení platových taríf štátnych
zamestnancov,

-

s účinnosťou od 1. januára 2010 boli upravené platové tarify 3 zamestnancom pri výkone
práce vo verejnom záujme na základe nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z. z., ktorým sa
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme,

-

z dôvodu zmeny funkčných platov (zvýšenie osobného príplatku, realizácia platových
postupov bolo vyhotovených 36 oznámení o výške a zloţení funkčného platu,

-

po celý rok vyhotovovanie zápočtových listov, evidenčných listov dôchodkového
zabezpečenia, potvrdení o dobách zamestnania pre bývalých zamestnancov.

6.7.1 Čerpanie miezd
Obvodnému úradu Stropkov boli na rok 2010 pridelené finančné prostriedky pre
štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom záujme vo výške 203 810,00 €.
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V priebehu roka 2010 rozpočtovými opatreniami bol rozpočet obvodného úradu
upravený na sumu 230 541,20 € a to pre:
-

štátnych zamestnancov - 207 727,96 €

-

verejných zamestnancov - 22 813,24 €.
Mzdové prostriedky boli za rok vyčerpané vo výške 230 539,77 €, čo predstavuje

99,99 % z celoročného rozpočtu. Nevyčerpaný zostatok 1,43 € zostal na výdavkovom účte.
Suma vynaloţených finančných prostriedkov na mzdy za rok 2010
Ukazovateľ (€)
Evidenčný počet zamestnancov
Platové prostriedky spolu v EUR
Tarifný plat
Príplatky
Náhrada za pohotovosť
Odmeny spolu
Doplatok k platu

Štátna služba
22
207 727,96
164 008,12
23 722,07
3 933,47
9 679,80
6 383,92

Tabuľka 26

Verejný záujem
3
22 813,24
17 371,60
3 740,09
0,00
1 701,00
0,00

Spolu
25
230 539,77
181 379,72
27 462,16
3 933,47
11 380,80
6 383,92

.
7. ZÁVERY A HODNOTENIE VÝVOJA ORGANIZÁCIE
Obvodný úrad Stropkov vykonával v roku 2010 svoju činnosť v súlade s
Organizačným poriadkom obvodného úradu, všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako
aj svojimi internými predpismi.
Pozitívne výsledky boli dosiahnuté aj napriek podhodnotenému rozpočtu v kategórii
tovary a sluţby, ktorý nepokrýval nevyhnutné oprávnené náklady, ako aj vo mzdách.
Oba rozpočty boli ku koncu roka upravené na nevyhnutnú mieru.
Vzhľadom k nárastu výkonov za posledné obdobie a stálemu zniţovaniu rozpočtových
a personálnych

prostriedkov,

sa

javí

personálne

obsadenie

organizácie

značne

poddimenzované. Vzhľadom na plánované zavádzanie nových systémov v ďalšom období je
nutné zo strany Ministerstva vnútra SR vyriešiť kritickú situáciu zvýšením stavu
zamestnancov. Obvodný úrad, ako zamestnávateľ, vyvíjal veľké úsilie na to, aby v rámci
obmedzených finančných moţností vytváral čo najlepšie pracovné a sociálne podmienky pre
všetkých svojich zamestnancov. Vedúci jednotlivých odborov obvodného úradu aktívne
pôsobili pri skvalitňovaní a celkovom zefektívnení rozhodovacieho procesu.
Materiálno-technické podmienky činnosti úradu sú relatívne dostatočné, vybavenie
výpočtovou technikou a prístup k informáciám je na vyhovujúcej úrovni, čo výrazne zvýšilo
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úroveň a objem elektronickej komunikácie v rámci úradu a úradu s ústrednými orgánmi
štátnej správy, organizáciami, odberateľmi a širokou verejnosťou.
Priestorové podmienky ObÚ sú primerané. Úrad sídli v prenajatých priestoroch
ÚPSVaR Stropkov, kde má k dispozícií kancelárie pre zamestnancov. Absentuje nám väčšia
miestnosť na rokovania a priestory na archív.
Činnosť obvodného úradu za hodnotené obdobie moţno hodnotiť pozitívne.
8. HLAVNÉ SKUPINY UŢÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Medzi hlavné skupiny uţívateľov výstupov ObÚ patrí široká odborná a laická
verejnosť.
8.1 Prínos obvodného úradu pre ostatné organizácie verejnej správy
Obvodný úrad pri svojej činnosti spolupracoval najmä hlavne s Mestským úradom
Stropkov, obecnými úradmi obvodu Stropkov a Mestskou políciou v Stropkove. Kladne treba
hodnotiť aj spoluprácu so štátnou správou iných rezortov a to najmä s Úradom práce
a sociálnych vecí, Daňovým úradom, Hasičským a záchranárskym zborom, Štatistickým
úradom,

Sociálnou

poisťovňou

a ostatými

zdravotnými

poisťovňami

a

Okresným

riaditeľstvom policajného zboru. Intenzívna spolupráca je aj so Slovenskou obchodnou
inšpekciou a Regionálnym poradenským a informačným centrom v Prešove, ktoré nám
poskytuje mnoţstvo informačných letákov, ktoré pomáhajú podnikateľom pri začiatkoch
svojej podnikateľskej činnosti ako aj pracovníkom odboru a Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva vo Svidníku.
8.2 Prínos pre širokú verejnosť
Prínos obvodných úradov pre širokú verejnosť úzko súvisí s výkonom štátnej správy
na jednotlivých úsekoch úradu, poskytovaní informácií v súlade zákonom o slobode
informácií, vybavovaní petícií v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. o sťaţnostiach.
O činnosti obvodného úradu je verejnosť informovaná prostredníctvom webovej
stránky, kde sú uverejnené informácie o činnosti, celkovej organizácii, zoznam verejne
prístupných dokumentov úradu (ţiadosti, prehlásenia a pod.). O činnosti obvodného úradu sa
môţe verejnosť dozvedieť aj z článkov, ktoré sú uverejňované v týţdenníku Stropkovské
spektrum.
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9. ZOZNAM POUŢITÝCH SKRATIEK
FO
HaZZ
HM
JKM
JIS HM
KŠ
MF
MV SR
MPSVaR
MU
MsÚ
ObÚ
OO
OCOaKR
OE
OSÚ
OVVS
OŢP
PO
PZ SR
RÚVZ
Š
ŠP
ŠS
ÚPSVaR
VaV
ZŠ
ŢDV
ŢDT
ŢÚ

fyzická osoba
hasičský a záchranný zbor
hospodárska mobilizácia
jednotné kontaktné miesto
Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie
krízový štáb
Ministerstvo financií
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
mimoriadna udalosť
mestský úrad
obvodný úrad
organizačný odbor
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
odbor ekonomický
osobný úrad
odbor všeobecnej vnútornej správy
odbor ţivnostenského podnikania
právnická osoba
Policajný zbor Slovenskej republiky
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
školy
štátna pokladňa
štátna sluţba
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
vyrozumenie a varovanie
základná škola
ţivotne dôleţité výrobky
ţivotne dôleţité tovary
ţivnostenský úrad
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