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IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov: Obvodný úrad Stropkov
Rezort: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Sídlo: Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
Kontakt:

tel.: 054 7423871,
fax: 054 7423790,
e-mail: prednosta@sp.vs.sk,
http://www.minv.sk/?obvodny-urad-stropkov

Štatutárny zástupca organizácie: Mgr. Alfonz Veselý – prednosta úradu
Členovia vedenia organizácie:
-

Ing. Oľga Kurucová – vymenovaná na zastupovanie vedúceho ekonomického
a organizačného odboru,

-

JUDr. Mária Kasičová – vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy,

-

Mgr. Silvia Cinová – vedúca odboru ţivnostenského podnikania,

-

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

Hlavné činnosti organizácie
Obvodný úrad je miestnym orgánom štátnej správy, ktorý uskutočňuje výkon štátnej
správy a iné administratívnoprávne činnosti na úsekoch všeobecnej vnútornej správy,
ţivnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu. Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom na
jednotlivých úsekoch štátnej správy riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do
ktorých pôsobnosti tieto úseky patria. Vnútorne sa člení na odbory. 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.
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2.1

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Poslanie
Obvodný úrad Stropkov bol zriadený 01.10.2007 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.
Okrem iného vo svojej činnosti operatívne rieši podnety podávané občanmi, poskytuje
informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobodnom prístupe k informáciám),
vypracováva správy, čím v značnej miere prispieva k zvyšovaniu informovanosti občanov
a 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.
Obvodný úrad kladie dôraz na plnenie úloh stanovených citovaným zákonom.
Z hľadiska strednodobých úloh a cieľov venuje 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 Z. z., vrátane vymáhania peňaţných plnení,

-

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

-

zintenzívniť vnútornú a vonkajšiu kontrolnú činnosť,
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-

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

-

zlepšiť pripravenosť orgánov krízového riadenia na riešenie krízových situácií na úrovni
miestnej štátnej správy a samosprávy.
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KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO
PLNENIE
Obvodný úrad Stropkov ako organizácia zriadená zákonom plní úlohy, ktoré jej boli

zo zákona zverené. Je rozpočtovou organizáciou a hospodári s prideleným rozpočtom, ktorý
jej zriaďovateľ v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách na činnosť kaţdoročne rozpíše.
Nemá uzatvorený kontrakt s ústredným orgánom na výkon svojej činnosti.

4

ČINNOSTI/PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Obvodný úrad Stropkov vykonáva svoju činnosť v súlade s Organizačným poriadkom

zo dňa 20. decembra 2010 č. 1/2010/01806 a dodatkom č. 1 k Organizačnému poriadku č.
ObU-SP-OEO-2011/01823 zo dňa 21.12.2011 ako aj všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Úlohy ObÚ Stropkov zabezpečuje: osobný úrad, odbor ekonomický a organizačný,
odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor ţivnostenského podnikania, odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia.
4.1 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 a organizačným odborom sa podieľa 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 patrí spracovanie štatistických výkazov a zisťovaní, ako
aj realizácia výberových konaní na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest.
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Tabuľka 1 Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti osobného úradu
Činnosť

Počet

Počet vzniku štátno-zamestnaneckého pomeru
Počet zmien štátno-zamestnaneckého pomeru
Počet
pomeru
Počet skončení
skončení štátno-zamestnaneckého
štátno-zamestnaneckého pomeru
Počet
o výške a zložení funkčného
platu
Počet oznámení
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

1
4
4
39
7
2
41

Iné úkony (potvrdenia o zdaniteľnom príjme, preddavkoch, dobách zamestnania, vyhotovovanie
zápočtových listov, evidenčných listov, úkony v súvislosti s realizáciou VK, atď.)
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4.2 Ekonomický a organizačný odbor
Zabezpečuje úlohy na úseku:
-

rozpočtu a účtovníctva,

-

vnútornej prevádzky,

-

organizačnom,

-

vo vzťahu k územnej samospráve,

-

informatiky,

-

správy registratúry a podateľne.

Úsek rozpočtu a účtovníctva
-

V roku 2012 Obvodný úrad Stropkov prostredníctvom ekonomického a organizačného
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 2012 v súlade s rozpísanými záväznými
ukazovateľmi štátneho rozpočtu a platnou legislatívou.

-

Príkazom prednostu bola vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2012
v súlade s § 29 a § 30 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

-

V priebehu roka prvoradou úlohou bolo sledovanie záväzných ukazovateľov rozpočtu.
Celkový počet rozpočtových opatrení bol 84. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
vydalo 22 rozpočtových opatrení a samotná organizácia vydala 62 rozpočtových opatrení.
Vnútorné rozpočtové opatrenia sa týkali presunov v rámci kategórie 620, 630 a 640.
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-

Podľa

pokynov

Ministerstva

vnútra

Slovenskej

republiky

vypracoval

správy

o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, ako aj podklady do návrhu štátneho
záverečného účtu.
-

V priebehu minulého roka poskytol obciam dotácie na prenesený výkon štátnej správy na
úseku matričnej činnosti vo výške 19 714,65 € a úseku hlásenia a evidencie pobytu
občanov a registra obyvateľov SR vo výške 6 839,58 €. Zároveň zabezpečil zúčtovanie so
štátnym rozpočtom.

-

Rok 2012 sa niesol v znamení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a Nových
volieb do orgánov samosprávy obcí. Na prípravu, vykonanie a zabezpečenie
parlamentných volieb a Nových volieb obvodný úrad prostredníctvom ekonomického
a organizačného odboru poskytol obciam a mestu finančné prostriedky. Taktieţ prebehlo
zúčtovanie týchto volieb na základe vydaných usmernení. Celkové náklady obvodného
úradu na zabezpečenie volieb do NR SR v roku 2012 boli vo výške 79 200,04 €. Išlo
o beţné výdavky vynaloţené na odmeny pre zapisovateľov obvodných volebných komisií
a osoby vykonávajúce organizačnú a technickú prípravu volieb, odvody do poistných
fondov, tuzemské cestovné náhrady, úhrada faktúr za poštové a telekomunikačné sluţby,
nákup kancelárskeho skenera s podávačom, kancelársky papier, kancelárske potreby,
tonery, USB kľúče, občerstvenie pre členov komisie, výdavky vynaloţené na
spotrebované pohonné hmoty a opravu motorového vozidla, servisná prehliadka
kopírovacieho stroja, prenájom divadelnej sály za účelom školenia predsedov,
podpredsedov a zapisovateľov okrskových volebných komisií, zabezpečenie stravovania
pre členov obvodnej volebnej komisie a servisnej skupiny a vyplatené odmeny za
triedenie, skladanie, balenie informačných materiálov pre distribúciu hlasovacích lístkov,
obálok a zápisníc. Pre obce a mesto územného obvodu Stropkov bola na parlamentné
voľby poskytnutá dotácia vo výške 72 102,67 €, ktorá bola vyčerpaná v plnej výške.

-

Dňa 10.03.2012 sa v obci Soľník konali Nové voľby do orgánov samosprávy obcí. Na
prípravu, vykonanie a zabezpečenie týchto volieb obvodný úrad vynaloţil náklady
v celkovej výške 1 732,71 €. Určená výška finančných prostriedkov bola pouţitá na
úhradu odmien členov servisnej skupiny, poistného a príspevkov do poisťovní,
kancelárskeho papiera, laminovacej priľnavej fólie, tonera, kávovej súpravy, občerstvenia,
opravu kopírovacieho stroja a stravy. Náklady samotnej obce na materiálno-technické
zabezpečenie volieb a odmeny členov miestnej volebnej komisie, zapisovateľky
a pomocnej pracovnej sily boli vo výške 1 148,11 €.
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-

Podľa pokynov MV SR tento úsek vykonával mesačné a štvrťročné účtovné závierky,
predkladal finančné výkazy MV SR a tieto zadával do systému Štátnej pokladnice.

-

Tento úsek 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. V súlade s
ustanoveniami zákona o správnom konaní zaslal 75 predvolaní o začatí správneho
konania. Celkom bolo vydaných 122 rozhodnutí, z toho 13 rozhodnutí o zastavení konania
a 109 rozhodnutí o uloţení pokuty. V rámci tejto činnosti bolo zabezpečované vymáhanie
pokút aj prostredníctvom exekútora.

Úsek vnútornej prevádzky
V súlade s ustanoveniami zákona o správe majetku štátu obvodný úrad prevádzal
ponukové konania na prebytočný nehnuteľný majetok štátu. V roku 2012 obvodný úrad
uzatvoril tri zmluvy o prevode správy nehnuteľného majetku štátu a dva dodatky: 1. Dodatok
č. 1 k Dohode č. 1/2007 o úhrade prevádzkových nákladov spojených s uţívaním
nehnuteľného majetku štátu (OBU-SP_DO1_2012), 2. Dodatok č. 1 k zmluve o výpoţičke
nebytových priestorov č. 1/2010/300OE-SMŠ (OBU-SP_DO1_2012_00408). Ministerstvo
financií SR obvodnému úradu schválilo dve kúpne zmluvy, ktorých predmetom bol odpredaj
nehnuteľného majetku štátu podľa zákona o správe majetku štátu.
Úsek vnútornej prevádzky zabezpečoval aj úlohy súvisiace s verejným obstarávaním
podľa Smernice č. 1/2011/00759-001 vypracovanej na základe Nariadenia MV SR č. 18/2007
zo dňa 11. apríla 2007. Poţiadavky na komoditné centrá Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky pre obvodný úrad na rok 2012 boli podľa Metodického usmernenia č. OVO2012/001359-74 z 28.08.2012 spracované na základe súhlasu na ich realizáciu potvrdeného
OVO MV SR. O realizácií zákaziek na základe rámcových dohôd boli komoditným centrám
zasielané mesačné hlásenia. Úlohy vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní a smernice
obvodného úradu boli plnené priebeţne.
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Úsek organizačný a úsek vzťahov k územnej samospráve
Organizačný úsek 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.
Vypracoval 12 interných noriem.
Organizačný úsek 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. V roku 2012 boli zaevidované 3 ţiadosti o sprístupnenie informácií, ktoré boli v
zákonom stanovenej lehote kladne vybavené.
Na tomto úseku bola zabezpečovaná činnosť ohľadne prijímania, evidencie a
vybavovania sťaţností. Taktieţ tento úsek zabezpečil podklady k ročnej správe
o sťaţnostiach. Celkom bola zaevidovaná 1 sťaţnosť.
Úsek informatiky
Úsek informatiky zabezpečoval úlohy súvisiace s rutinnou prevádzkou komunikačnej
infraštruktúry a operatívne riešenie problémov pri pouţívaní aplikačných programov. Popri
zabezpečovaní prevádzky štyroch serverov na rôznych operačných platformách (Linux,
Novell, Windows) boli obsluhované poţiadavky na telefónne spojenie medzi pracovníkmi
v rámci úradu ako aj spojenie úradu navonok. Menšie poruchy PC zvládnuteľné dostupnými
technickými prostriedkami boli realizované svojpomocne informatikom. Zároveň boli
zabezpečované operácie vyplývajúce zo systému ochrany údajov t. j. pravidelné zálohy
údajov a antivírusová ochrana.
Súčasne s doteraz pouţívanými webovými aplikáciami Cezir a Makop, ako aj
ekonomických agend cez SAP-portál, bola zabezpečovaná podpora pri exporte údajov
z aplikácie WinPOHLADAVKY na platformu SAP, vrátane prepojenia s príslušnými
agendami v Cezir a Makop. V rámci aplikácie Cezir boli operatívne riešené problémy, ktoré
vznikali pri komunikácií odboru ţivnostenského podnikania s klientmi pri podaniach cez
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ústredný portál verejnej správy. Zároveň boli dolaďované záleţitosti súvisiace s časovou
pečiatkou pri elektronickom podpise, ako aj prechod na nový typ formulárov xml pri podávaní
registrácií na zápis do obchodného registra.
V minulom roku prebehla skúšobná migrácia údajov z lokálne prevádzkovaného
WinASU na systém webovej aplikácie Fabasoft. Bolo vynaloţené zvýšené úsilie pri čistení
údajov v databázach WinASU v súvislosti s prechodom všetkých obvodných úradov na ostrú
prevádzku vo Fabasoft, počnúc mesiacom október 2012. Aj keď skúšobná migrácia prebehla
zdarne, ostrý prechod bol v roku 2012 z nadriadených orgánov zastavený.
Úsek správy registratúry a činnosť podateľne
Správa registratúry bola vykonávaná v súlade s vypracovaným registratúrnym
poriadkom a metodickými pokynmi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V minulom
roku boli prevedené zmeny v registratúrnom pláne, s ktorými boli oboznámení jednotliví
pracovníci. Všetky úlohy vyplývajúce z usmernení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
boli priebeţne plnené a v plnom rozsahu dodrţiavané.
Činnosť podateľne spočívala hlavne v preberaní a triedení záznamov doručených
obvodnému úradu, odosielaní zásielok, centrálnej evidencii doručených záznamov a
vyhotovovaní prehľadových zostáv k zaevidovaným záznamom.
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Tabuľka 2 Kvantitatívne vyhodnotenie ekonomického a organizačného odboru
Činnosť

Počet

Počet zmien rozpočtu – vykonané rozpočtové opatrenia a vnútorné úpravy rozpočtu
Počet uzatvorených zmlúv: o výpožičke, kúpnych zmlúv, prevode správy majetku štátu
Počet vydaných rozhodnutí o neupotrebiteľnosti majetku štátu
Počet
vydaných
rozhodnutí o prebytočnosti majetku štátu
Prístupe
k informáciám
Počet vykonaných verejných obstarávaní
Počet rozhodnutí o uložení pokuty
Počet rozhodnutí o zastavení konania
Iné úkony (úradné záznamy, záznamy telef. rozhovoru, zápisnice, oznámenia o začatí správneho
konania, výzvy)
Hodnota zaplatených pokút
Hodnota odvedených správnych poplatkov daňovému úradu
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
Vypracované interné akty – organizačný, pracovný poriadok, kolektívna zmluva, služobné
a pracovnoprávne predpisy
Počet rozhodnutí o trvalom upustení od vymáhania pohľadávok štátu

84
7
2
1
13
109
13
558
4 602,40 €
6 057,00 €
1
19
3
2
1
12
8

4.3 Odbor všeobecnej vnútornej správy
Zabezpečuje činnosť na úseku:
-

priestupkovom,

-

matrík,

-

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

-

úseku volieb a referenda.

Úsek priestupkov
Odbor všeobecnej vnútornej správy zabezpečoval na úseku priestupkovom výkon
štátnej správy podľa zákona NR SR č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch s vyuţitím zákona
č.º71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) ako procesného predpisu. V priebehu
roka 2012 došlo na odbor všeobecnej vnútornej správy 419 priestupkových spisov, čo oproti
roku 2011 (364) predstavuje nárast o 55 priestupkových vecí.

11

Tabuľka 3 Skladba priestupkov podľa jednotlivých skutkových podstát
Skutková podstata

Počet

§ 21 priestupky proti poriadku v správe
§ 23 iné priestupky na úseku dopravy
§ 24 priestupky na úseku podnikania
§ 29 priestupky na úseku zdravotníctva
§ 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

4
0
1
1
1
0
0
41
3
190
0
0
0
190
0
116

Najväčší výskyt páchaných priestupkov tvorili priestupky proti občianskemu
spolunaţívaniu, kde bolo spolu mimo rozhodnutia rozkazom právoplatne ukončených 190
priestupkov, čo predstavuje oproti roku 2011 nárast o 52 priestupkov.
V skupine priestupkov proti občianskemu spolunaţívaniu odbor v sledovanou období
neprejednával ani jeden návrhový priestupok.
Ďalšiu najpočetnejšiu skupinu tvorili priestupky proti majetku, kde bolo spolu
právoplatne ukončených 116 priestupkov. Porovnanie sledovaného obdobia s rokom 2011
svedčí o miernom poklese priestupkov proti majetku a to o 11 priestupkových vecí.
Tretiu najpočetnejšiu skupinu spáchaných priestupkov predstavujú priestupky proti
poriadku v správe a verejnému poriadku, a to v počte 44, čo predstavuje oproti roku 2011
nárast o 10 priestupkov. Najčastejšími dôvodmi naplnenia tejto skutkovej podstaty priestupku
je prevaţne rušenie nočného pokoja, vzbudenie verejného pohoršenia, poţívanie
alkoholických

nápojov

na

zakázaných

priestranstvách

a v neposlednom

rade

aj

neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci.
V sledovanom období odbor nemal ani jeden prekludovaný spis. Do roku 2012 prešlo
na spracovanie 45 priestupkov.
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Tabuľka 4 Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti priestupkového úseku
Činnosť

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

5
42
166
28
66

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

127
7 156,00 €
3 120,00 €

Hodnota uložených pokút
Hodnota uložených trov konania

V hodnotenom období v porovnaní s rokom 2011 vzrástol počet o 30 priestupkov,
ktoré boli ukončené zastavením konania. Najviac priestupkov bolo zastavených podľa § 76
ods. 1 písm. c) zákona o priestupkoch.
Z celkového počtu (66) postúpených inému správnemu orgánu alebo odloţených
priestupkových oznámení bolo:
-

15 priestupkových oznámení postúpených inam,

-

51 priestupkových oznámení bolo odloţených.
V počte odloţených vecí v sledovanom období bol zaznamenaný v porovnaní s rokom

2011 nárast o 16 priestupkových vecí. Podľa § 66 ods. 2 zákona o priestupkoch bolo
odloţených 47 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.
Úsek volieb a referenda

Volebný úsek v sledovanom období vykonal organizačno-technické zabezpečenie
nových volieb do orgánov samosprávy obcí. V sledovanom období boli vykonané nové voľby
poslanca obce Soľník z dôvodu, ţe obecné zastupiteľstvo nespĺňalo podmienku určeného
počtu poslancov.
V druhej polovici roku 2011 a od začiatku roku 2012 sa odbor venoval organizačnotechnickej príprave predčasných volieb do NR SR, čo bolo vzhľadom na krátkosť času
náročné nie len po odbornej stránke, ale aj časovo. V rámci prípravy a zabezpečenia volieb sa
vykonali

odborné

preškolenia

všetkých

starostov

obcí,

zapisovateľov,

predsedov

a podpredsedov okrskových volebných komisií. V okrese bolo vytvorených 52 okrskov. Pre
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Mesto Stropkov a obce okresu úrad, aj z dôvodu moţnosti voľby poštou, zabezpečoval všetky
volebné materiály a tlačiva vrátane zoznamov zaregistrovaných kandidátov a hlasovacích
lístkov.
Úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov
Na úseku povoľovania verejných zbierok v roku 2012 boli vydané 2 rozhodnutia
o povolení vykonať verejnú zbierku na území okresu Stropkov a následne bolo predloţené aj
vyúčtovanie a pouţitie získaných prostriedkov v súlade s povoleným účelom konania verejnej
zbierky. V súvislosti s prípravou novely zákona č. 63/1973 Z. z. o verejných zbierkach
a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov boli Ministerstvu vnútra SR
zaslané námety na úpravu zákona, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe obvodného úradu.
Úsek štátnych symbolov priebeţne zabezpečoval konzultácie pre obce, školy, štátne
orgány a fyzické osoby týkajúce sa pouţívania štátnych symbolov SR na listinách a pečiatkach,
pouţívania zástav SR a vlajok SR v zasadacích miestnostiach, na priečeliach budov a pod. V roku

2012 bolo v súvislosti s prípravou volieb do NR SR vykonaných 43 kontrol nad dodrţiavaním
zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich pouţívaní.
Úsek matrík
Úsek matrík vykonával kontroly vedenia matrík podľa zbierky listín v jednotlivých
matričných úradoch, viedol a aktualizoval zbierky listín a druhopisy matrík (matričný archív),
metodicky riadil matrikárky jednotlivých matričných úradov v obvode, vykonával konzultácie
k uznávaniu cudzích matričných dokladov predloţených cudzincom k uzavretiu manţelstva,
rozhodoval v prvom stupni o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska, podával
informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloţených matričnému úradu,
osvedčoval listiny a podpisy na listinách, vykonával štátny odborný dozor nad spôsobom
osvedčovania obcou (zákon č. 599/2001 Z. z.), overoval úradné výpisy z matrík a verejné
listiny vydané orgánmi samosprávy, ktoré obsahujú údaje o osobnom stave pre pouţitie
v cudzine, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
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Tabuľka 5 Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti úseku: matrík, územného a správneho usporiadania,
štátnych symbolov, verejných zbierok, volieb a referenda, registrácie
Činnosť

Počet, hodnota

Počet vykonaných kontrol vedenia matrík
Počet rozhodnutí o povolení zmeny mena alebo priezviska
Povolenie na zápis do matriky na základe rozhodnutia cudzieho štátu
Posudzovanie úplnosti a platnosti dokladov k uzavretiu manželstva s cudzincom
Vedenie druhopisov matrík a zbierky listín (dodatočné záznamy a zápisy)
Príprava a vykonanie skúšky matrikára
Pracovné stretnutia s matrikárkami
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

6
4
0
6
68
0
2

Počet overených podpisov a fotokópií listín
Počet vydaných povolení na konanie verejnej zbierky
Vyúčtovanie verejnej zbierky
Počet kontrol nad dodržiavaním zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní
Príprava
volieb do NR
SR 2012
v znení neskorších
predpisov
Príprava nových volieb do orgánov samosprávy obcí

586
2
2
43
530
162

24

4.4 Odbor ţivnostenského podnikania
Zabezpečuje činnosť na úseku:
-

registrácie ţivnosti,

-

ţivnostenskej kontroly.
V období od 01.01.2012 do 18.07.2012 bol výkon štátnej správy na odbore

zabezpečovaný troma zamestnancami vrátane vedúcej odboru. Od 19.07.2012 bolo obsadené
voľné štátnozamestnanecké miesto ďalším zamestnancom, ktorý vykonával činnosti
predovšetkým na úseku kontroly.
Počas sledovaného obdobia, t. j. od 01.01.2012 do 31.12.2012 odbor ţivnostenského
podnikania

zabezpečoval

kompletnú

agendu

na

úseku

ţivnostenskej

registrácie

podnikateľských subjektov, poskytoval sluţby v rámci jednotného kontaktného miesta (ďalej
len “JKM”). Prostredníctvom JKM sa na jednom mieste vybavovali pre podnikateľov všetky
povinné administratívne úkony súvisiace s podnikaním a tieţ sa zabezpečovali všetky formality,
ktoré súvisia so získaním prístupu k podnikaniu alebo s jeho výkonom (napr. ohlásenia ţivnosti,
výpisy z registra trestov fyzických osôb a štatutárnych orgánov právnických osôb resp.
zodpovedných zástupcov, registrácia a prihlásenie fyzických osôb správcovi dane a príslušnej
zdravotnej poisťovni, zápis do obchodného registra, a pod.). V roku 2012 vyuţilo sluţbu JKM
celkovo 637 podnikateľských subjektov, z toho bolo 585 fyzických osôb a 52 právnických osôb.
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Celkový počet úkonov sluţby JKM pre daňové riaditeľstvo bol 803 a celkový počet úkonov
sluţby JKM pre zdravotné poisťovne bol 623. V roku 2012 boli podané 3 návrhy na zápis
obchodnej spoločnosti do obchodného registra.

Činnosť na úseku ţivnostenskej kontroly bola zameraná na kontrolu dodrţiavania
podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo zákona č. 455/1991 Z. z.
o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
“ţivnostenský zákon”) a z osobitných predpisov. Celkovo za obdobie od 01.01.2012 do
31.12.2012 bolo vykonaných 220 kontrolných akcií u fyzických a právnických osôb.
Štatisticky sledovaných bolo prekontrolovaných 1008 právnych ustanovení paragrafov
ţivnostenského zákona, z toho bolo zistených 45 porušení zo strany podnikateľských
subjektov. Z počtu kontrolovaných ustanovení ţivnostenského zákona bolo najviac porušení
zistených nedodrţiavaním ust. § 29 ţivnostenského zákona, následne § 17 ţivnostenského
zákona a najmenej zistených porušení sa týkalo ust. § 30, 45, 49 ţivnostenského zákona
v nasledujúcom percentuálnom zloţení:
Graf 1 Pomer zistených porušení ţivnostenského zákona

V zmysle tematickej úlohy zadanej MV SR bola kontrolná činnosť vykonávaná
u podnikateľských subjektoch s predmetom podnikania v skupine 103 – Výroba motorových
a ostatných dopravných prostriedkov por. č. 6. Opravy pracovných strojov; 7. Diagnostika
a opravy cestných motorových vozidiel; 8. Opravy karosérii, ako aj súvisiacich voľných
ţivností – Údrţba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla; Pneuservis,
tuning; Lakovnícke práce (bez opravy karosérie striekaním).
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Tabuľka 6 Počet podnikateľských subjektov
Podnikateľské subjekty

Počet

Fyzické osoby (FO
Právnické osoby (PO)

1 602
421

Tabuľka 7 Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti OŢP za rok 2012
Činnosť

Počet, hodnota

Úsek registrácie
Vydanie osvedčení o živnostenskom oprávnení
Pozastavenie činnosti na vlastnú žiadosť
Zánik živnostenského oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
Výpisy
zo živnostenského
registra
Počet skončení
štátno-zamestnaneckého
pomer
Zaznamenanie inej zmeny, príp. zriadenie prevádzkarne
Počet skončení štátno-zamestnaneckého pomer
Rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia
Rozhodnutie o zastavení konania
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
Celkový počet úkonov JKM pre obchodný register
Počet výpisov z registra trestov
Počet lustrácii v REGOB

308
213
240
300
140
1
1
585
52
803
623
3
348
397

Úsek kontroly
Počet uskutočnených kontrol
Počet uložených pokút v blokovom konaní
Výška uložených pokút v blokovom konaní
Počet rozhodnutí o uložení pokuty
Výška uložených pokút rozhodnutím vydaným v sledovanom období
Uložené pokuty celkom vo výške

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

civilnej ochrany obyvateľstva,

-

krízového riadenia,

-

obrany štátu,

-

hospodárskej mobilizácie,

-

ochrany utajovaných skutočností.
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220
8
151,– €
13
640,– €
791,– €

Úsek civilnej ochrany obyvateľstva
-

Úsek civilnej ochrany v sledovanom období zabezpečoval a koordinoval činnosti pri
vyhlásených mimoriadnych situáciách (MS). Na území okresu Stropkov mal obvodný
úrad k 31.12.2012 vyhlásené dve MS a to v obci Miňovce a Krušinec.

-

V obci Krušinec trvá MS od 26.06.2009. Bol realizovaný orientačný inţinierskogeologický prieskum firmou ENVIGEO. V prípade dostatku finančných prostriedkov
pridelených MŢP SR na sanácie svahových deformácií zo štátneho rozpočtu (resp. z iných
zdrojov), bude sanácia svahovej deformácie v Krušinci realizovaná.

-

V obci Miňovce trvá MS od 18.05.2010. Svahová deformácia bola zaradená do “Zoznamu
havarijných zosuvov vzniknutých v roku 2010-2011, navrhnutých na inţinierskogeologický prieskum”, ktorý zostavilo MŢP SR. V prípade dostatku finančných
prostriedkov bude tento prieskum v obci Miňovce realizovaný.

-

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v roku 2012 zorganizoval súťaţ “Mladý
záchranár civilnej ochrany” v rekreačnej oblasti Domaša-Valkov. Zúčastnilo sa jej 11
druţstiev. Víťazom obvodného kola sa stala ZŠ Konštantínova Stropkov, ktorá postúpila
na krajské kolo tejto súťaţe. Odbor COaKR zabezpečuje dopravu, stravu, poistenie
súťaţiacich, ceny a všetok potrebný materiál na súťaţ.

Úsek krízového riadenia
-

Na úseku krízového riadenia bola činnosť Bezpečnostnej rady obvodu Stropkov v roku
2012 zameraná na pravidelné vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie a prijímanie
opatrení na zachovanie bezpečnosti obvodu na predchádzanie krízovým situáciám. Na
základe zamerania činnosti a potreby obvodu bol spracovaný “Plán práce Bezpečnostnej
rady obvodu Stropkov na rok 2012” a “Plán rokovaní Bezpečnostnej rady obvodu
Stropkov na rok 2012”.

-

Z dôvodu mimoriadnej udalosti v roku 2012 zasadal krízový štáb dvakrát a to dňa
09.11.2012 a 12.11.2012. Na zasadnutiach prijímal opatrenia na likvidáciu a zabránenie
šírenia nebezpečného ochorenia “Sneť slezinová” v obci Staškovce.

-

Zamestnanci odboru COaKR sa zúčastnili odbornej prípravy KŠ. Príprava bola zameraná
na riadiaci a rozhodovací proces obvodného úradu po vzniku mimoriadnej udalosti
a počas mimoriadnej situácie, miesto, analýzu územia Prešovského kraja z hľadiska
moţných MU, miesto a úlohu KS IZS pri vyrozumení, varovaní, organizovaní
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a vykonávaní záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti, informačný systém,
povodňový systém, predpovedný a varovný systém povodní a prírodných katastrof.
Úsek obrany štátu
-

Plnenie úloh na úseku obrany štátu bolo vykonávané v súlade s ročným Plánom činnosti
odboru COaKR a zameraním činnosti pre mestá a obce, právnické a fyzické osoby, ktoré
boli v januári 2012 spracované a zaslané na všetky obce a objekty v obvode Stropkov.

-

Na základe poţiadavky Územnej vojenskej správy Prešov spracoval odbor COaKR 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 Z. z. o správnom konaní v elektronickej podobe 5
rozhodnutí o povinnosti poskytnúť vecný prostriedok v prospech jedného subjektu.
Taktieţ je vedená evidencia dvoch fyzických osôb, ktorým môţe byť v čase vojny
a vojnového stavu uloţená pracovná povinnosť.

Úsek hospodárskej mobilizácie
-

Na úseku hospodárskej mobilizácie bol spracovaný “Krízový plán”, ktorý je základným
plánovacím dokumentom na úseku krízového riadenia a krízového plánovania
hospodárskej mobilizácie. Vypracúva sa v písomnej a elektronickej forme v špecifickom
aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie
JISHM/EPSIS. Na základe vyţiadaných údajov od obcí pre potreby aktualizácie JIS HM
boli aktualizované aj potreby počtov jednotlivých nákupných preukazov a prídelových
lístkov. Pre potreby okresu Stropkov je k dispozícii dostatočný počet nákupných
preukazov a prídelových lístkov. Okres Stropkov má v kaţdej obci zriadenú VOO v počte
43. Tento počet je dostatočný.

Úsek ochrany utajovaných skutočností
-

Ochrana utajovaných skutočností na obvodnom úrade je 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 vykonáva priebeţne podľa zadávaných poţiadaviek a usmernení NBÚ v zmysle
zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a vykonávacími vyhláškami
k nemu.
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Tabuľka 8 Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti OCOaKR
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

5

210
8
0
42
12
4
2
6
2

ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Na zabezpečenie plnenia cieľov, ukazovateľov a celkového chodu úradu Obvodný

úrad Stropkov listom č. SE-ORF2-2012/1362-001 zo dňa 24.01.2012 obdŕţal z Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, sekcie ekonomiky rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov na rok
2012 v nasledovnom členení:
(EUR)
v tom: podprogramy
08C03
06H03

Ukazovateľ

Rozpočet
celkom

Príjmy spolu
Výdavky celkom
Beţné výdavky celkom
v tom:
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
620 – poistné a príspevok do poisťovní
630 – tovary a ďalšie sluţby
640 – ostatné beţné transfery

19 707
326 736
326 736

326 250
326 250

187 552
65 549
44 044
29 591

187 552
65 549
43 558
29 591

Kapitálové výdavky

-

Ukazovatele plánu pracovných síl
Počty zamestnancov v štátnej sluţbe
Platové prostriedky
Počty zamestnancov vo ver. záujme
Platové prostriedky
Limit výdavkov
Reprezentačné

20
179 654
1
7 898
269
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179 654
7 898

486
486

486

Ďalšie vybrané ukazovatele
Transfery obciam:
matričná činnosť
hlásenie a evidencia pobytu občanov

19 760
6 831

Záväznými ukazovateľmi v podprograme 08C03 boli stanovené počty zamestnancov
v štátnej sluţbe a vo verejnom záujme ako aj objem platových prostriedkov pre štátnych
zamestnancov a pre zamestnanca na výkon práce vo verejnom záujme (poloţka 610 – mzdy,
platy a osobné vyrovnania). Z poloţky 630 – tovary a sluţby to bola podpoloţka 633016 –
reprezentačné výdaje a z poloţky 640 – ostatné beţné transfery na matričnú činnosť a hlásenie
a evidenciu pobytu občanov. Uvedené záväzné ukazovatele obvodný úrad dodrţiaval v súlade
s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo ovplyvnené iba základnými úhradami za
energie a nevyhnutnými výdavkami, ktoré si vyţiadala beţná prevádzka.
V oblasti financovania môţeme hodnotiť rok 2012 ako náročný, avšak ukončený
pozitívne. Rozpísaný limit výdavkov nezabezpečoval v plnom rozsahu prostriedky na úhradu
nevyhnutných výdavkov potrebných na prevádzku obvodného úradu. V schválenom rozpočte
beţných výdavkov rozpis nezohľadnil prostriedky na valorizáciu platov, pričom limit
platových prostriedkov zabezpečoval krytie výdavkov iba na 11 mesiacov roka. Taktieţ nebol
zohľadnený príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov
v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa štátnych zamestnancov a zamestnancov
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Schválený rozpočet obvodného úradu nepokrýval
v plnej výške potreby vyplývajúce zo zmluvných vzťahov voči dodávateľom, resp. voči
zamestnancom – nároky plynúce z ukončenia pracovného pomeru, odchodu do dôchodku
a pod. V závere roka sa prejavil nedostatok finančných prostriedkov, keď obvodný úrad nemal
dostatok prostriedkov na úhradu faktúr. Uvedenú situáciu riešil prostredníctvom odboru
ekonomiky verejnej správy SVS MV SR. Vďaka tejto spolupráci sa problémy podarilo
vyriešiť a rozpočet bol rozpočtovými opatreniami upravený tak, ţe k 31.12.2012 boli prioritne
vyplatené všetky zákonné nároky zamestnancov. Zo zostávajúcich finančných prostriedkov
bola zabezpečená úhrada všetkých faktúr, ktoré v tom čase boli evidované a tak môţeme
konštatovať, ţe Obvodný úrad Stropkov nemal záväzky z minulého roku a do roku 2013
finančné hospodárenie prechádza bez záväzkov.
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V priebehu roku 2012 správca rozpočtovej kapitoly MV SR vykonal pre Obvodný
úrad Stropkov 22 rozpočtových opatrení, z toho 1 rozpočtové opatrenie v časti príjmovej a 21
rozpočtových opatrení v časti výdavkovej. K zmene záväzného ukazovateľa týkajúceho sa
počtu pracovníkov došlo v nadväznosti na personálne rozkazy ministra vnútra SR, na základe
čoho došlo k zníţeniu 1 zamestnanca vo verejnom záujme a následne k zvýšeniu
o 1 zamestnanca v štátnej sluţbe. Okrem úprav na centrálnej úrovni bolo realizovaných
viacero úprav rozpočtu vo vlastnej kompetencii presunom prostriedkov medzi podpoloţkami
ekonomickej klasifikácie na organizácii, nakoľko bolo potrebné reagovať na aktuálny stav
v hospodárení ObÚ. Tieto presuny sa realizovali tak, aby sa zabezpečila prevádzka úradu
a aby záväzné ukazovatele rozpočtu boli dodrţané. Počas celého roku sme pristupovali
k prísnym úsporným opatreniam, ktoré mali zabezpečiť čo najhospodárnejšie a najúčelnejšie
pouţitie finančných prostriedkov. V rámci úsporných opatrení musel úrad prioritne
zabezpečovať zmluvné platby vyplývajúce z uzavretých zmluvných vzťahov, na úkor
výdavkov na cestovné náhrady, údrţbu a materiálne zabezpečenie úradu.
5.1 Príjmy
Na rok 2012 v rámci rozpisu rozpočtu pre Obvodný úrad Stropkov bol stanovený
záväzný ukazovateľ príjmov vo výške 19 707,00 €. Tu musíme konštatovať, ţe rozpísaný
záväzný limit bol neúmerne vysoký. V porovnaní s rokom 2011, v ktorom sme mali rozpísaný
limit 8 265,00 €, to bol nárast o 238,44 %. Rozpočtovým opatrením z úrovne MV SR došlo
v závere roka k úprave záväzného limitu na základe skutočného plnenia príjmov o -11 687,33
€ na 8 019,67 €. K 31.12.2012 sme vykázali celkové príjmy v čiastke 8 580,23 €, čo bolo
oproti schválenému rozpočtu plnenie na 43,54 % a oproti upravenému rozpočtu na 106,99 %.
Príjmová časť rozpočtu hodnoteného roka pozostávala len z rozpočtovaných príjmov
nedaňového charakteru.
Úhrn dosiahnutých príjmov pripadá na:
- príjmy za porušenie predpisov

5 057,00 €

- príjmy z predaja pozemkov

568,00 €

- ostatné príjmy

- z dobropisov

652,26 €

- z refundácie

605,74 €
1 697,23 €

- trovy konania
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Na priaznivom plnení rozpočtových príjmov v roku 2012 mali najväčší vplyv príjmy
z uloţených pokút, ktoré udelil odbor ekonomický a organizačný v oblasti povinného
zmluvného poistenia motorových vozidiel za nesplnenie povinnosti uzavrieť poistnú zmluvu
a to vo výške 4 602,40 €, čo činí 53,64 % z celkových príjmov. Menšou mierou, t. j. 454,60 €
sa podieľali pokuty uloţené ţivnostenským odborom v zmysle zákona o ţivnostenskom
podnikaní. Čo sa týka plnenia iných nedaňových príjmov, podstatná časť príjmov, t. j.
1 697,23 €, čo je 19,78 % z dosiahnutých príjmov, pozostávala zo zaplatených trov konania
v rámci priestupkového konania, ktoré uloţil odbor všeobecnej vnútornej správy. Finančné
prostriedky vo výške 605,74 € súvisia s vyúčtovaním prevádzkových nákladov za rok 2011
a príjmy z dobropisov evidujeme vo výške 652,26 €. Obvodný úrad v roku 2012 obdŕţal aj
príjmy z predaja pozemkov v čiastke 568,00 €.
V roku 2012 obvodný úrad vybral správne poplatky v celkovej výške 6 057,00 € od
FO a PO za overenie listín, podpisov, zmenu mena a priezviska, apostille, výpisy zo
ţivnostenského registra, za ohlásenie ţivnosti, za pozastavenie ţivnosti, rozšírenie ţivnosti,
návrh na zápis do obchodného registra, zmena obchodného mena, zmena sídla, trvalého
bydliska, adresy, prevod do elektronickej podoby a pod. Finančné prostriedky úrad mesačne
odvádzal na účet Daňového úradu v Stropkove v zmysle usmernenia číslo SVS-2372009/00535-28 obdŕţaného z úrovne MV SR Bratislava. Obvodný úrad v zmysle novely
zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch platnou od 01.01.2012
povinne odvádzal v prospech príslušného daňového úradu aj súdne poplatky v celkovej výške
994,50 €. Sú to súdne poplatky z jedného návrhu na prvý zápis organizačnej zloţky podniku
právnickej osoby zaplatené v hotovosti, ktoré vybral odbor ţivnostenského podnikania plniaci
úlohu jednotného kontaktného miesta. Obvodný úrad taktieţ v zmysle príslušných usmernení
odvádzal vymoţené pokuty príslušným obciam v súhrnnej výške 1 034,00 €.
5.2 Výdavky
Schválený rozpočet beţných výdavkov ObÚ na rok 2012 bol vo výške 326 736,00 €.
V priebehu roka rozpočtovými opatreniami z úrovne MV SR bol upravený na 444 688,85 €
a v takejto výške bol k 31.12.2012 aj vyčerpaný.
Závaţné faktory a skutočnosti ovplyvňujúce čerpanie rozpočtových prostriedkov
v oblasti beţných výdavkov sú zdôvodnené pri analyzovaní čerpania výdavkov podľa
programovej štruktúry, funkčnej klasifikácie, kategórie a jednotlivých poloţiek ekonomickej
klasifikácie so stručným komentárom.
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5.2.1 Programová štruktúra 06H03 a funkčná klasifikácia 02103
V podprograme 06H03 – Hospodárska mobilizácia schválený rozpočet 486,00 € bol
vyčerpaný v plnej výške. V apríli sa uskutočnila odborná príprava starostov obcí obvodu
Stropkov, v rámci ktorej sa podávalo občerstvenie a obed za 169,60 €. Na nákup monočlánkov sa
pouţilo 84,20 €, na tonery 68,66 €, vnútorný disk a optickú myš 77,87 € a zakúpenie digitálneho
fotoaparátu stálo 85,67 €.

5.2.2 Programová štruktúra 08C03 a funkčná klasifikácia 01114
Vyhodnotenie čerpania podľa ekonomickej klasifikácie v jednotlivých kategóriách je
nasledovné:
*

Kategória 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Obvodný úrad mal na rok 2012 rozpísaný záväzný limit počtu zamestnancov v štátnej

sluţbe (ŠS) 20 a jedného zamestnanca vo verejnom záujme (VZ). Pridelené platové
prostriedky boli záväzne určené v celkovej výške 187 552,00 €, z toho 179 654,00 € pre
zamestnancov v ŠS a 7 898,00 € pre zamestnanca vo VZ. Na základe našej poţiadavky
rozpočtovým opatrením nám boli upravené záväzné ukazovatele rozpočtu v oblasti počtu
pracovných síl, čo sa prejavilo v zníţení jedného zamestnanca vo VZ a zvýšení o jedného
zamestnanca v ŠS. V tejto súvislosti došlo aj k úprave v oblasti miezd presunom mzdových
prostriedkov medzi zamestnancami odmeňovanými podľa zákona o ŠS a zamestnancom vo
VZ. Na základe zmeny organizačnej štruktúry platnej od 01.01.2012 došlo k zániku jedného
pracovného miesta na odbore EaO a vzniku jedného štátnozamestnaneckého miesta na OŢP.
Pri realizácii organizačných zmien zamestnanec vo VZ neprejavil záujem o ponúknuté
štátnozamestnanecké miesto a po dlhodobej práceneschopnosti podpísal so zamestnávateľom
dohodu o skončení pracovného pomeru k 31.03.2012. Následne bolo tomuto zamestnancovi
vyplatené odstupné vo výške dvoch platov v zmysle zákonníka práce.
Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy za rok 2012 bolo nasledovné:
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Tabuľka 9 Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy za rok 2012
Ukazovateľ

Štátna služba

Verejný záujem

Spolu

Evidenčný počet zamestnancov (prepočítaný)
610 - Platové prostriedky spolu
611 - Tarifný plat spolu
612 - Príplatky spolu
613 - Náhrada za pohotovosť
614 - Odmeny spolu
616 - Doplatok k platu spolu

20,5
205 517,68 €
160 212,94 €
26 781,42 €
4 208,79 €
8 520,00 €
5 794,53 €

0,2
322,03 €
215,81 €
106,22 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

20,7
205 839,71 €
160 428,75 €
26 887,64 €
4 208,79 €
8 520,00 €
5 794,53 €

Finančné prostriedky, ktoré boli pridelené obvodnému úradu na základe schváleného
rozpočtu nepostačovali na vyplatenie funkčných platov zamestnancov v štátnej sluţbe pri plne
obsadenom resp. plánovanom počte štátnych zamestnancov. Za zamestnancov počas
pracovnej neschopnosti vykonávali činnosť iní štátni zamestnanci na jednotlivých odboroch
mimo sluţobného času, bez náhrady mzdy, nakoľko nedostatok finančných prostriedkov
neumoţňoval vyplatiť mzdy za prácu nadčas.
Celkové čerpanie mzdových prostriedkov k poslednému dňu roka bolo ovplyvnené aj
tým,

ţe

obvodný

úrad

od

01.04.2012

do

19.07.2012

evidoval

jedno

voľné

štátnozamestnanecké miesto. Navyše v priebehu roku boli dvaja zamestnanci dlhodobo
práceneschopní. Obvodnému úradu by tak bol pri plnom stave schválený objem finančných
prostriedkov vyčlenených pre rok 2012 na platy zamestnancov nepostačujúci.
*

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Výdavky v danej kategórii boli pre rok 2012 odvodené zo schválenej sumy platových

prostriedkov v súlade s platnou metodikou a z úrovne MV SR boli stanovené ako orientačný
ukazovateľ.
Čerpanie výdavkov v tejto kategórii po zrealizovaní odvodov do jednotlivých
poisťovní bolo nasledovné:
- Poistné do VZP (621)

18 549,91 €

- Poistné do ostatných ZP (623)

2 577,47 €

- Poistné do Sociálnej poisťovne (625)

51 716,04 €

- Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní (627)

2 594,58 €

Uvedená výška finančných prostriedkov bola v korelačnej závislosti od výšky čerpania
miezd, platov, sluţobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní. Poistné do jednotlivých
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poisťovní bolo za hodnotené obdobie odvádzané na základe platného zákona o sociálnom
poistení.
*

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

kategórii hospodárenie úradu bolo orientované tak, aby boli zabezpečené predovšetkým
úhrady základných prevádzkových potrieb a obligatórnych výdavkov určené príslušnými
právnymi predpismi.
Prehľad o podiele výdavkov na tovary a sluţby v podprograme 08C03 v členení podľa
funkčnej klasifikácie 01114 – Krajské a okresné úrady:

Poloţka

631 – cestovné náhrady

757,21 €

632 – energie, voda a komunikácie

20 052,93 €

633 – materiál

3 748,80 €

634 – dopravné

3 034,46 €

635 – rutinná a štandardná údrţba

1 014,00 €

636 – nájomné za prenájom

43,00 €

637 – sluţby

17 652,36 €

630 – celkom

46 302,76

631 – Cestovné náhrady
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
a vedľajšie výdavky v celkovej výške 757,21 €. Vzhľadom na obmedzené rozpočtové zdroje
obvodný úrad dôsledne posudzoval opodstatnenosť úhrad týchto výdavkov.
Energie, voda a komunikácie (632)
Zoskupenie tejto poloţky obsahuje prevádzkové výdavky obvodného úradu. Skutočné
čerpanie týchto výdavkov predstavuje čiastku 20 052,93 €, ktoré úrad vynaloţil hlavne na
zaplatenie elektrickej energie a tepelnej energie vo výške 11 285,66 €, vodného, stočného vo
výške 951,12 €, poštovného a telefónnych poplatkov v sume 7 816,15 €.
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Materiál (633)
Celkové čerpanie finančných prostriedkov na danom zoskupení predstavuje čiastku
3 748,80 € a z celkového rozpočtu je nasledovné:
- interiérové vybavenie – nákup 2 ks kancelárskych kresiel

293,00 €

- výpočtová technika – nákup 2 ks počítačov

870,00 €

- všeobecný materiál – nákup kancelárskeho a kopírovacieho papiera,

1 524,01 €

kancelárskych potrieb, hygienických potrieb, vloţky do zámku FAB, tonerov
- knihy, časopisy, noviny – nákup odb. časopisov, novín a príručiek

163,79 €

- reprezentačné výdavky – záväzný ukazovateľ

269,00 €

- licencie – ročný internetový prístup – Verejná správa SR, aktualizácia

629,00 €

antivírusového programu
Dopravné (634)
Zoskupenie tejto poloţky obsahuje všetky výdavky vynaloţené na spotrebované
pohonné hmoty pri pracovných cestách sluţobnými motorovými vozidlami, ako aj nákup
špeciálnych kvapalín vo výške 2 014,15 €. Obvodný úrad v priebehu roka vynaloţil finančné
prostriedky v sume 404,30 € na výdavky súvisiace s technickými prehliadkami vozidiel
a emisnými kontrolami. Na havarijné poistenie vynaloţil 616,01 €. Súhrnná výška týchto
výdavkov v roku 2012 činila 3 034,46 €.
Rutinná a štandardná údrţba (635)
Zoskupenie výdavkov spojených s údrţbou a opravami bolo za hodnotené obdobie
čerpané v celkovej sume 1 014,00 €. Uvedené finančné prostriedky boli pouţité na
nevyhnutnú servisnú opravu telekomunikačného systému Alcatel 4400 z dôvodu nefunkčnosti
externých telefónnych liniek.
Nájomné za nájom (636)
Finančné náklady súvisiace s nájomným predstavujú výšku 43,00 €, ktoré boli pouţité
na zaplatenie nájomného za nájom pozemku v zmysle nájomnej zmluvy.
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Sluţby (637)
V rámci sluţieb bolo celkom vyčerpaných 17 652,36 € na:
- Propagáciu, reklamu a inzerciu (úhrada nákladov za novoročné pozdravy)

60,00 €

- Všeobecné sluţby (úhrada faktúr za upratovacie sluţby, kopírovanie projektovej
dokumentácie a zhotovenie polymérov)

1 668,99 €

- Špeciálne sluţby (trovy exekúcie súdnemu exekútorovi)

3,95 €

- Poplatky a odvody (úhrada poplatkov za sluţby bankovníctva)
- Stravovanie (príspevok na stravovanie zamestnancov)

31,60 €
11 569,00 €

- Prídel do sociálneho fondu

3 024,26 €

- Register obnovenej evidencie pozemkov (príspevok na finančné zabezpečenie nákladov
konania na usporiadanie vlastníctva k pozemkom)

3,31 €

- Kolkové známky (nákup 2 ks kolkových známok)

4,10 €

- Dane (úhrada koncesionárskych poplatkov, miestneho poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a dane z nehnuteľnosti)
*

1 287,15 €

Kategória 640 – Beţné transfery
Schválený rozpočet vo výške 29 591,00 € bol v priebehu roka 2012 upravovaný cez

rozpočtové opatrenia z úrovne MV SR ako aj vlastným ELÚR-om na konečnú výšku
34 424,64 €. K 31.12.2012 čerpanie podľa jednotlivých poloţiek EK bolo nasledovné:
Transfery v rámci verejnej správy (641)
Na rok 2012 boli obvodnému úradu pridelené záväzné limity na prenesený výkon
štátnej správy na úseku matrík vo výške 19 760,00 € a na hlásenie a evidenciu pobytu
občanov 6 831,00 €. Rozpočtovým opatrením č. 6/08C03 zo dňa 01.03.2012 bol z úrovne MV
SR upravený limit na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na matričnú
činnosť o -45,35 €, čím došlo k zníţeniu záväzného limitu na celkových 19 714,65 €. Záväzný
limit na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov bol upravený o 8,58 € na celkovú výšku 6 839,58 €.
Uvedené finančné prostriedky boli poukázané v priebehu roku všetkým obciam
obvodu Stropkov podľa rozpisovej tabuľky, ktorú úrad obdŕţal z úrovne MV SR.
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Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
Zoskupenie tejto poloţky bolo za hodnotené obdobie čerpané v celkovej sume
7 870,41 €. Na odstupné v rámci zákona v súvislosti s ukončením pracovných pomerov
u dvoch zamestnancov úradu bolo vyplatených 3 080,50 €. Odchodné (v rámci zákona)
predstavovalo čiastku 4 262,50 € a nemocenské dávky boli vyčerpané vo výške 527,41 €.
5.2.3 Programová štruktúra 08C03 a funkčná klasifikácia 0220
O čerpaní finančných prostriedkov na civilnú ochranu vedie úrad podrobný prehľad
v členení podľa jednotlivých poloţiek a podpoloţiek EK v súlade s platnou legislatívou.
Prehľad o podiele výdavkov na tovary a sluţby v podprograme 08C03 v členení podľa
funkčnej klasifikácie 0220 – Civilná ochrana:

Poloţka

633 – materiál

137,14 €

637 – sluţby

927,86 €

630 – celkom

1 065,00 €

Materiál (633)
Finančné prostriedky vo výške 137,14 € boli pouţité na nákup pracovnej bundy
a ručného svietidla potrebných pre výjazdovú jednotku.
Sluţby (637)
V rámci sluţieb bolo vyčerpaných na:
Školenia, kurzy, semináre

120,00 €

- odborné zamestnanie spojené s prípravou starostov obcí v systéme CO
Konkurzy a súťaţe

356,30 €

- úhradu nákladov na zabezpečenie súťaţe “Mladý záchranár CO”
(úrazové poistenie, stravovanie a občerstvenie)
Propagáciu, reklamu a inzerciu

105,00 €

- úhrada faktúry za propagačné materiály na súťaţ “Mladý záchranár CO”
Všeobecné sluţby

346,56 €

- refundáciu miezd skladníkom CO za ošetrenie materiálu v skladoch
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5.2.4 Programová štruktúra 08C03 a funkčná klasifikácia 0360
V podprograme 08C03 v členení podľa funkčnej klasifikácie 0360 – verejný poriadok
a bezpečnosť inde neklasifikované bolo čerpanie len na poloţke 637 – sluţby vo výške

199,99 €. Finančné prostriedky boli pouţité na prenájom miestnosti a poskytnutú stravu pre
účastníkov odborného zamestnania krízových štábov obcí obvodu Stropkov a odbornej
prípravy členov Krízového štábu ObÚ Stropkov.
5.2.5 Programová štruktúra 08C0502 a funkčná klasifikácia 0160
Pridelené rozpočtové prostriedky na úhradu výdavkov spojených s prípravou
a vykonaním Nových volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10.03.2012
v obci Soľník v celkovej výške 1 732,71 € boli vyčerpané v plnej výške. Určená výška
finančných prostriedkov bola pouţitá na úhradu nasledovných nákladov.
*

Kategória 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Daná kategória obsahuje odmeny vo výške 198,00 €, ktoré boli vyplatené členom

servisnej skupiny za kvalitné plnenie úloh pri zabezpečení bezproblémového priebehu
konania nových volieb do orgánov samosprávy obcí.
*

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Výdavky v danej kategórii boli pouţité na zrealizovanie odvodov z odmien do

jednotlivých poisťovní vo výške 68,74 €.
*

Kategória 630 – Tovary a sluţby
Obvodný úrad v danej kategórii EK vyčerpal na nové voľby finančné prostriedky vo

výške 317,86 € na týchto poloţkách:
633 – materiál 102,30 € (nákup kancelárskeho papiera, laminovacej priľnavej fólie, tonera,
kávovej súpravy a nákup potravín a nápojov pre členov volebnej komisie)
635 – rutinná a štandardná údrţba 175,66 € (oprava kopírovacieho stroja)
637 – sluţby 39,90 € (náklady na stravovanie členov obvodnej volebnej komisie)
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*

Kategória 640 – Beţné transfery
Výdavky v danej kategórii predstavujú poukázané finančné prostriedky vo výške

1 148,11 € obci Soľník na prípravu, priebeh a vykonanie nových volieb do orgánov
samosprávy obcí.
5.2.6 Programová štruktúra 08C0505 a funkčná klasifikácia 0160
V súvislosti s konaním volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa
uskutočnili dňa 10. marca 2012, boli z úrovne MV SR cez rozpočtové opatrenia poukázané
finančné prostriedky v celkovej výške 79 200,04 €. Pridelený rozpočet bol vyčerpaný v plnej
výške a finančné prostriedky boli pouţité na úhradu nasledovných nákladov.
*

Kategória 610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Za kvalitné splnenie úloh vyplývajúcich z Harmonogramu organizačno-technického

zabezpečenia volieb do NR SR boli vyplatené mzdové nároky pre zapisovateľov obvodných
volebných komisií a osoby vykonávajúce organizačnú a technickú prípravu na vykonanie
volieb v celkovej výške 2 847,00 €.
*

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Pridelené prostriedky vo výške 991,33 € boli pouţité na zrealizovanie odvodov

z odmien do poistných fondov.
*

Kategória 630 – Tovary a sluţby
Na zabezpečenie činnosti obvodnej volebnej komisie počas prípravy a vykonania

volieb do NR SR boli z úrovne MV SR poukázané finančné prostriedky vo výške 3 259,04 €.
K čerpaniu uvedených prostriedkov došlo na týchto poloţkách ekonomickej klasifikácie:
631 – cestovné náhrady 26,40 € (školenie ved. odborov VVS a zapisovateľov obvodných
volebných komisií)
632 – energie, voda a komunikácie 125,03 € (úhrada faktúr za poštové a telekomunik. sluţby)
633 – materiál 1 710,31 € (nákup kancelárskeho skenera s podávačom, kancelárskeho papiera
a kancelárskych potrieb, tonera, USB kľúčov a občerstvenia pre členov komisie)
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634 – dopravné 894,50 € (výdavky vynaloţené na spotrebované pohonné hmoty a opravu
motorového vozidla Š-OCTAVIA)
635 – rutinná a štandardná údrţba 110,40 € (servisná prehliadka kopírovacieho stroja)
636 – nájomné za nájom 33,00 € (nájom divadelnej sály na školenie predsedov, podpredsedov
a zapisovateľov okrskových volebných komisií
637 – sluţby 359,40 € (zabezpečenie stravovania pre členov obvodnej volebnej komisie a
servisnej skupiny a vyplatené odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru za
triedenie, skladanie, balenie informačných materiálov pre distribúciu hlasovacích
lístkov, obálok a zápisníc)
*

Kategória 640 – Beţné transfery
Zoskupenie tejto poloţky predstavuje dotácie na úhradu výdavkov spojených

s prípravou, priebehom a vykonaním volieb do NR SR pre jednotlivé obce a mesto vo výške
72 102,67 €. Uvedené finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške.

6

PERSONÁLNE OTÁZKY
Osobný úrad je organizačným útvarom sluţobného úradu v priamej riadiacej

pôsobnosti prednostu. Zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú obvodnému úradu zo
štátnozamestnaneckých vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu sluţbu, zabezpečuje
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 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.
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Obrázok 1 Organizačná štruktúra

6.2 Zamestnanci ObÚ Stropkov podľa právneho vzťahu k 31.12.2012
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 a ďalšie
predpisy.
Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2012 bol tunajšiemu obvodnému úradu
určený počet zamestnancov 21 odmeňovaných podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V roku 2012 zamestnával obvodný úrad v priemernom (prepočítanom) stave 20,5
zamestnancov. K 31. decembru 2012 bol fyzický stav 21 zamestnancov, z toho 20
zamestnancov v stálej štátnej sluţbe a 1 zamestnanec v dočasnej štátnej sluţbe.
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Graf 2Prehľad o počte zamestnancov podľa odborov

Plánovaný stav zamestnancov od 1. januára 2012 je 21 zamestnancov.
6.3 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
Podľa dosiahnutého vzdelania najpočetnejšiu skupinu zamestnancov tvoria pracovníci
s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa 90,47 %, jeden pracovník s vysokoškolským
vzdelaním I. stupňa 4,765 % a jeden pracovník zo stredoškolským vzdelaním s maturitou
4,765 %.
Tabuľka 10 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
Vzdelanie

Stredoškolské

Vysokoškolské I. stupňa

Vysokoškolské II. stupňa

Počet zamestnancov
štátni
verejní

1
1
0

1
1
0

19
19
0
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Graf 3 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov ObÚ

6.4 Štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia
Najpočetnejšiu kategóriu z hľadiska vekovej štruktúry tvoria pracovníci vo veku od 30
do 50 rokov. Je to skupina najproduktívnejšie pracujúcich zamestnancov a tvorí ju aţ 57,00 %
pracovníkov.
Tabuľka 11 Štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia
Počet zamestnancov

do 30 rokov

31 – 40 rokov

41 – 50 rokov

51 – 60 rokov

nad 60 rokov

1
1
0

4
3
1

7
4
2

9
6
3

0
0
0

podľa veku
ženy
muži

6.5 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.
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7

CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Základným cieľom ObÚ Stropkov v roku 2012 podobne ako v minulosti bol

prvostupňový výkon štátnej správy na úsekoch, ktoré uvádzame v tejto výročnej správe, pri
efektívnom a hospodárnom vyuţívaní jednak rozpočtových prostriedkov, jednak majetku,
ktorý má v správe na výkon svojej činnosti a to pri zabezpečení maximálnej otvorenosti a
prístupnosti úradu pre širokú verejnosť a najmä zástupcov územnej samosprávy, ku ktorej má
obvodný úrad v rámci svojej činnosti na všetkých úsekoch činnosti veľmi blízko. Táto
očakáva od zamestnancov úradu kvalifikovanú výkonnú činnosť, promptnú a kvalitnú
poradenskú činnosť (najmä na úsekoch ţivnostenského podnikania, krízového riadenia,
organizácie volieb a referend), ale i ochranu svojich práv najmä na úseku priestupkového
konania. V rámci prvostupňových rozhodnutí ObÚ Stropkov v roku 2012 dodrţiaval lehoty
stanovené zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj
ostatných legislatívnych predpisov a svoje rozhodnutia vydával v rámci stanovených lehôt.
Medzi hlavné ciele odboru civilnej ochrany a krízového riadenia patrilo dôsledné
dodrţiavanie postupu pri schvaľovaní povodňových plánov záchranných prác právnických
osôb a fyzických osôb – podnikateľov. Ďalším prioritným cieľom odboru bola aktualizácia
údajov v “Analýze územia z hľadiska moţných mimoriadnych udalosti”. Uvedená analýza
bola aktualizovaná a zaslaná v elektronickej podobe na ObÚ v sídle kraja. Nemenej významné
bolo aj zorganizovanie súťaţe “Mladý záchranár civilnej ochrany”. Uvedená súťaţ sa konala
28.09.2012 v rekreačnej oblasti Domaša–Valkov a zúčastnilo sa jej 11 druţstiev.
Na odbore všeobecnej vnútornej správy bol rok 2012 z hľadiska cieľa – zabezpečiť
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a Nové voľby do orgánov samosprávy v obce
Soľník náročný. V rámci zákonných povinností obvodný úrad zabezpečoval organizačne,
metodicky a finančne realizáciu Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky a Nových
volieb do orgánov samosprávy obcí. Všetky ciele stanovené v spracovaných harmonogramoch
činnosti boli splnené bez výhrad a pripomienok zo strany nadriadených orgánov i samotných
vykonávateľov. Všetky finančné nároky boli samosprávam vykryté v súlade s vydanými
metodickými pokynmi.
Hlavným cieľom odboru ţivnostenského podnikania v postavení JKM je
zjednodušenie a zníţenie administratívnej náročnosti pre podnikateľov so zámerom sústrediť
administratívne postupy do jedného centra, čím sa podstatne skráti čas potrebný na vydanie
príslušných dokumentov a zároveň sa zníţia prvotné náklady podnikateľov. Naďalej
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intenzívne prebiehalo poskytovanie elektronických sluţieb JKM, ktoré významnou mierou
prispievalo k uľahčeniu komunikácie podnikateľa so ţivnostenským úradom, t. j. bez fyzickej
prítomnosti, prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu.
V rámci ekonomického hodnotenia obvodného úradu je moţné konštatovať, ţe ObÚ
Stropkov splnil úlohy rozpočtového hospodárenia za rok 2012. Dodrţal všetky záväzné
ukazovatele štátneho rozpočtu, ktoré mu boli rozpisom rozpočtu schválené. Predloţil v rámci
lehôt finančné zúčtovanie so ŠR za transfery poskytnuté prostredníctvom neho obciam v
okrese a zabezpečil vysporiadanie všetkých finančných vzťahov a všetkých nárokov v súlade
s platnými právnymi predpismi.

8

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE
Obvodný úrad Stropkov vykonával v roku 2012 svoju činnosť v súlade s

Organizačným poriadkom obvodného úradu, všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako
aj internými predpismi.
Pozitívne výsledky boli dosiahnuté aj napriek podhodnotenému rozpočtu v kategórii
tovary a sluţby, ako aj v kategórii mzdy, ktorý nepokrýval nevyhnutné oprávnené náklady.
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.
Materiálno-technické podmienky činnosti úradu sú relatívne dostatočné, vybavenie
výpočtovou technikou a prístup k informáciám je na vyhovujúcej úrovni, čo výrazne zvýšilo
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 väčšia
miestnosť na rokovania a priestory na archív.
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Činnosť obvodného úradu za hodnotené obdobie moţno hodnotiť pozitívne.

9

HLAVNÉ SKUPINY UŢÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Medzi hlavné skupiny uţívateľov výstupov ObÚ patrí široká odborná a laická

verejnosť.
9.1 Prínos organizácie pre ústredný orgán
Hlavný prínos obvodného úradu 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.
9.2 Prínos obvodného úradu pre ostatné organizácie verejnej správy
Obvodný úrad pri svojej činnosti spolupracoval najmä 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, sociálnych vecí a
rodiny, daňovým úradom, hasičským a záchranárskym zborom, štatistickým úradom,
sociálnou poisťovňou a ostatými zdravotnými poisťovňami. Intenzívna spolupráca je aj so
Slovenskou obchodnou inšpekciou a Regionálnym poradenským a informačným centrom
v Prešove, ktoré obvodnému úradu poskytovalo mnoţstvo informačných letákov, ktoré
pomáhajú podnikateľom pri začiatkoch svojej podnikateľskej činnosti, ako aj pracovníkom
ţivnostenského úradu. Prínos a prepojenie všetkých organizácii verejnej správy bude
jednoduchší, ak dôjde k prepojeniu a sprístupneniu všetkých evidencií, ktoré príslušné orgány
napĺňajú a spravujú aj pre ostatné orgány, čím by došlo k odbúraniu písomnej dokumentácie.

9.3 Prínos pre širokú verejnosť
Prínos obvodných úradov pre širokú verejnosť úzko súvisí s výkonom štátnej správy
na jednotlivých úsekoch úradu, poskytovaní informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.
o slobode informácií, vybavovaní petícií v súlade so zákonom č. 85/1990 Z. z. o petičnom
práve v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach.
O činnosti obvodného úradu je verejnosť informovaná hlavne prostredníctvom
webovej stránky, kde je okrem informácií o činnosti obvodného úradu a celkovej organizácii
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ako takej, uverejnený aj zoznam verejne prístupných dokumentov úradu (ţiadosti, prehlásenia
a pod.). Ďalším zdrojom informovanosti širokej verejnosti sú aj články, ktoré sú uverejňované
v týţdenníku Stropkovské spektrum a Stropkovský kuriér.
Na obvodnom úrade je zriadené jednotného kontaktného miesto, kde na jednom mieste
klient získa poradenstvo a informácie o podmienkach prevádzkovania ţivností a sluţieb, o
postupoch vybavovania rôznych náleţitostí, o kontaktoch na rôzne orgány, ktoré môţu
poskytnúť praktickú radu. Začínajúci podnikateľ nemusí navštevovať rôzne inštitúcie a na
jednom mieste si splní takmer všetky administratívne náleţitosti spojené so vznikom
ţivnostenského oprávnenia.
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10 ZOZNAM POUŢITÝCH SKRATIEK
EJKN
FO
HaZZ
HM
JKM
JIS HM
KŠ
MF SR
MVK
MV SR
MPSVaR
MU
MsÚ
ObÚ
OCOaKR
OEO
OSÚ
OVVS
OVK
OŢP
PO
PZ SR
RÚVZ
Š
ŠP
ŠS
ÚPSVaR
VaV
ZŠ
ŢDV
ŢDT
ŢÚ

elektronické jednotné kontaktné miesto
fyzická osoba
hasičský a záchranný zbor
hospodárska mobilizácia
jednotné kontaktné miesto
Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie
krízový štáb
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
miestna volebná komisia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
mimoriadna udalosť
mestský úrad
obvodný úrad
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
odbor ekonomický a organizačný
osobný úrad
odbor všeobecnej vnútornej správy
obvodná volebná komisia
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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