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ÚVOD
Obvodný úrad Svidník v tejto výročnej správe hodnotí činnosť, ktorá mu vyplýva
z organizačného poriadku, z poverenia zriaďovateľa a s ním delegovaných právomocí
a povinností. Táto správa odzrkadľuje komplexné hospodárenie s pridelenými finančnými
prostriedkami na obvodnom úrade.
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1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie : Obvodný úrad Svidník
Sídlo

: Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník

Rezort

: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Kontakt

: +421 54 7863 111, fax : + 421 54 7863 299,
www.minv.sk/?obvodny-urad-svidnik,
e-mail: prednosta@sk.vs.sk

Forma hospodárenia

: rozpočtová organizácia štátu

Pracovisko

: stále pracovisko Giraltovce

Prednosta

: MVDr. Bohumil Kačmár

Vedúci odborov
Odbor ekonomický

: JUDr. Helena Petrisková

Odbor organizačný a osobný úrad

: Ing. Mária Zajarošová

Odbor všeobecnej vnútornej správy

: Ing. Martin Miščík

Odbor ţivnostenského podnikania

: Mgr. Ivana Lapišáková

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

: Ing. Ivan Kurilec
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2. Poslanie a strednodobý výhľad obvodného úradu
Poslanie obvodného úradu

2.1.

Obvodný úrad je právnická osoba. Vystupuje ako rozpočtová organizácia štátu zapojená
finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zároveň je
sluţobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu sluţbu v obvodnom
úrade a je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme obvodného
úradu.
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu. V mene
obvodného úradu v administratívnoprávnych vzťahoch koná a rozhoduje príslušný odbor.
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom na jednotlivých úsekoch štátnej
správy riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti tieto úseky
štátnej správy patria.
Poslanie jednotlivých odborov

2.2.

Odbor ekonomický :
-

vypracúva návrh rozpočtu obvodného úradu, predkladá ministerstvu vnútra
ţiadosti o vykonanie rozpočtových opatrení, vyhodnocuje plnenie rozpočtu
príjmov a čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu,

-

zabezpečuje správu majetku štátu a styk so štátnou pokladnicou,

-

vedie účtovníctvo obvodného úradu, vykonáva finančnú kontrolu a vymáha
pohľadávky štátu,

-

preveruje splnenie povinnosti vlastníkov motorových vozidiel na úseku povinného
zmluvného poistenia motorových vozidiel, rozhoduje ako správny orgán v prvom
stupni o ukladaní pokút, zabezpečuje ich vymáhanie,

-

poskytuje dotácie mestám a obciam okresu na prenesený výkon štátnej správy
(hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov, matričná činnosť),

-

poskytuje obciam finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečenie
volieb a referenda, zabezpečuje ich zúčtovanie,

-

vypracúva smernice týkajúce sa rozpočtu, účtovníctva a vnútorného chodu
obvodného úradu,

-

prijíma, eviduje, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťaţností a zabezpečuje
právnu agendu úradu,
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-

usmerňuje poskytovanie odbornej pomoci obvodného úradu obciam pri plnení
úloh preneseného výkonu štátnej správy,

-

zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany práce, ochrany pred poţiarmi a civilnej
ochrany,

-

zabezpečuje úlohy na úseku auto - prevádzky,

-

vedie operatívnu evidenciu majetku a vykonáva inventarizáciu, zabezpečuje
starostlivosť o majetok v správe obvodného úradu,

-

zabezpečuje plynulé financovanie výdavkov obvodného úradu, verejného
obstarávania tovarov, sluţieb a stavebných prác v súlade s platnými právnymi
predpismi,

Odbor organizačný a osobný úrad :
-

plní funkciu koordinátora činnosti jednotlivých odborov obvodného úradu, úlohy
na úseku kontroly, informatiky, registratúry a stravovania,

-

zabezpečuje odborné a administratívne práce pre prednostu, pritom úzko
spolupracuje s jednotlivými odbormi,

-

vykonáva kontrolu dodrţiavania lehôt odbormi pri vybavovaní záleţitostí občanov
– nedostatkov,

-

plní úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií podľa zákona o slobodnom
prístupe k informáciám,

-

plní úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu sluţbu a pre
zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme,

-

vypracúva a zabezpečuje vydávanie sluţobných predpisov a pracovnoprávnych
predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,

-

zabezpečuje vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme,

-

predkladá ministerstvu vnútra návrhy na zostavenie systemizácie
o zmeny v systemizácii,

-

vypracúva návrh sociálneho programu úradu vrátane jeho rozpočtového
zabezpečenia, plní úlohy s kolektívnym vyjednávaním.

a ţiadosti

Odbor všeobecnej vnútornej správy
-

prejednáva priestupky a následne vydáva rozhodnutia o priestupkoch, vedie
evidenciu priestupkov, spracúva výpisy z evidencie priestupkov pre štátne orgány,
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-

vykonáva kontrolu vedenia matrík, metodicky usmerňuje matričné úrady a plní iné
úlohy vyplývajúce zo zákona o matrikách. Vystupuje ako prvostupňový orgán
vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena a priezviska,

-

osvedčuje listiny a podpisy na listinách, vykonáva štátny odborný dozor nad
spôsobom osvedčovania obcou,

-

overuje úradné výpisy z matrík a verejné listiny vydané orgánmi samosprávy pre
pouţitie v cudzie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,

-

zabezpečuje úlohy súvisiace s hlásením pobytu občanov Slovenskej republiky
a registrom obyvateľov Slovenskej republiky. Metodicky riadi ohlasovanie pobytu
občanov pri výkone štátnej správy a úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov
SR a registra obyvateľov Slovenskej republiky,

-

rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, vykonáva dohľad nad
dodrţiavaním zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky, v súčinnosti
so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami zabezpečuje prípravu
a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov vo svojom územnom obvode,

-

vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do
Národnej rady
Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, do orgánov
samosprávnych krajov, do orgánov samosprávy obcí, do Európskeho parlamentu,

-

zabezpečuje dočasné úlohy zo zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa
Občianskeho zákonníka.

Odbor živnostenského podnikania
vykonáva činnosti podľa zákona č. 455/1991 o ţivnostenskom podnikaní
/ţivnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov:
-

rozhoduje v konaní o vydaní ţivnostenského oprávnenia pre fyzické a právnické
osoby,

-

vedie verejnú a neverejnú časť ţivnostenského registra, vyhotovuje výpisy
zo ţivnostenského
registra, vedie v informačnom systéme evidenciu
podnikateľov, ktorým vydal ţivnostenské oprávnenie,

-

vykonáva kontrolu dodrţiavania podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov
vyplývajú zo ţivnostenského zákona a z osobitných predpisov,

Plní úlohy jednotného kontaktného miesta, kde
-

poskytuje informácie o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o
podmienkach poskytovania sluţieb na území SR,
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-

-

postupoch vybavovania náleţitostí spojených s moţnosťou získania oprávnenia na
podnikanie a prístup k poskytovaniu sluţieb,
kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na
rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania sluţieb a na iné subjekty,
ktoré môţu poskytovateľom sluţieb alebo príjemcom sluţieb ponúknuť praktickú
pomoc,
moţnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov
sluţieb,
prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie
prevádzkovať ţivnosť :
o ohlásenia ţivnosti podľa zákona,
o údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného
predpisu,
o údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného
poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného
poistenia,
o údaje potrebné na vyţiadanie výpisu z registra trestov.

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
-

zabezpečuje podmienky na účinnú ochranu ţivota, zdravia a majetku obyvateľstva
pred následkami mimoriadnych udalostí a usmernenie činnosti orgánov štátnej
správy, obcí, právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov v tejto oblasti.

-

odbor plní úlohy v mierovom období, ale aj za vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu, núdzového stavu a počas vyhlásenia mimoriadnej situácie.
Odbor sa skladá z dvoch samostatných úsekov:

-

Úsek civilnej ochrany obyvateľstva plní systém úloh a opatrení zameraných
na ochranu ţivota, zdravia a majetku, spočívajúcich v prijímaní opatrení
na zniţovanie rizík ohrozenia, ako aj uskutočnenie postupov a činností pri
odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí,

-

Úsek krízového plánovania, krízového riadenia v systéme hospodárskej
mobilizácie a ochrany utajovaných skutočností. Rieši úlohy bezpečnosti štátu
v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a počas
vyhlásenia mimoriadnej situácie,

Odbor nie je v priamom styku s obyvateľstvom, ale cez riadiace orgány štátnej správy, obcí,
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov má vplyv na zabezpečovanie a plnenie úloh
súvisiacich s ochranou ţivota, zdravia a majetku na území celého okresu Svidník.
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2.3.

Strednodobý výhľad obvodného úradu

Obvodný úrad ako rozpočtová organizácia, ktorej činnosť je legislatívne vymedzená, musí
mať kaţdú zmenu činnosti upravenú zákonnou formou. Vzhľadom na túto skutočnosť,
základnou úlohou úradu je dôraz na kvalitu a odbornosť sluţieb.
Strednodobý výhľad obvodného úradu mimo jasne vyprofilovaných činností závisí
financovania týchto činností v spojitosti na hospodársko-právnu formu.

od

Podľa systemizácie platnej od 01.02.2011 obvodný úrad zabezpečoval stanovené úlohy
určeným počtom zamestnancov a kumulovaním funkcií za účelom efektívneho a hospodárneho
pôsobenia verejnej správy.
Napriek tomu snahou kaţdého zamestnanca bude prihliadať
na spokojnosť občanov.
Výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti na jednotlivých úsekoch štátnej
správy v jednotlivých odboroch ako aj plnenie úloh v personálnych veciach je podrobne uvedený
v Organizačnom poriadku obvodného úradu a v prílohe č. 1 k Organizačnému poriadku
obvodného úradu.

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
Obvodný úrad nemal uzavretý kontrakt podľa Návrhu opatrení na vypracovanie kontraktov
medzi ústrednými orgánmi a organizáciami v ich pôsobnosti.

4. Činnosť obvodného úradu
Obvodný úrad Svidník zabezpečoval činnosť prostredníctvom jednotlivých odborov, preto
ich činnosť bola hodnotená jednotlivo :

4.1 Odbor ekonomický
Na uvedenom odbore v roku 2011 jednotlivé činnosti boli zabezpečované 8 zamestnancami,
traja zamestnanci v stálej štátnej sluţbe a 5 zamestnancov pre výkon práce vo verejnom záujme.
4.1.1. Úsek rozpočtu a účtovníctva
Na danom odbore prvoradou úlohou v minulom roku bolo sledovanie záväzných
ukazovateľov rozpočtu. Celkový počet rozpočtových opatrení bol 77. Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky vydalo 15 rozpočtových opatrení a samotná organizácia vykonala
42 rozpočtových presunov. Vnútorné rozpočtové opatrenia sa týkali presunov v rámci kategórie
620, 630 a 640.
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V súlade s pokynmi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky boli vypracované správy
o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, ako aj podklady do návrhu štátneho záverečného
účtu.
V roku 2011 boli poskytnuté obciam dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku
matričnej činnosti, na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov
Slovenskej republiky. Zároveň bolo zabezpečené zúčtovanie so štátnym rozpočtom.
Rok 2011 bolo prevedené zúčtovanie na základe uznesenia súvisiaceho so sčítaním
obyvateľov a domov.
Na ekonomickom odbore podľa pokynov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky boli
urobené mesačné a štvrťročné účtovné závierky, pravidelne sa predkladali finančné výkazy
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a tieto sa zadávali do systému Štátnej pokladnice.
Na konci roka boli vypracované účtovné výkazy Súvaha a Výkaz ziskov a strát.
Účtovníctvo sa počas celého roka 2011 viedlo v súlade s ustanoveniami zákona
o účtovníctve. Spracúvali sa štatistické výkazy, finančné výkazy účtovné, ako aj ročná účtovná
závierka.
Uzneseniami vlády Slovenskej republiky č. 552 z 18.8.2010 a č. 834 z 1.12.2010 bola
schválená náhrada výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami pri povodniach na území
Slovenska. Finančné prostriedky boli poskytované obciam na základe dvoch rozpočtových
opatrení.
V roku 2011 sa vykonávala Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2010, ktorá bola
upravovaná Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27526/2008-31.
Konsolidácia bola zabezpečovaná informačným systémom jednotného účtovníctva štátu, čomu
predchádzalo odsúhlasovanie vzájomných vzťahov organizácií v rámci konsolidovaného celku,
následne vyplnenie konsolidačného balíka.
Ekonomický odbor na základe údajov poskytnutých Slovenskou kanceláriou poisťovateľov
Bratislava v zmysle § 25 ods. 3 zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v platnom znení, začal správne konanie
v 450 prípadoch. Z toho podľa § 19 ods. 1 citovaného zákona
bolo vydaných
349 prvostupňových rozhodnutí s uloţením pokuty za neuzatvorenie povinného zmluvného
poistenia motorového vozidla.
Pokuty boli uloţené vo výške 9623,10 €. K 31. 12. 2011 bolo uhradených celkom 5218,56 €
(FO uhradili čiastku 4182,27 €, PO uhradili 1036,29 €). Pokuty sa priebeţne vymáhajú aj
prostredníctvom exekútora a zasielajú do príjmovej časti štátneho rozpočtu. Obvodný úrad ako
správny orgán vydal v minulom roku aj 101 rozhodnutí o zastavení konania.
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Z dôvodu miestnej príslušnosti bolo odstúpených na ďalšie konanie inému obvodnému úradu
celkom 13 prípadov.
Mimo iného daný odbor vykonával evidenciu a kontrolu pohľadávok za obvodný úrad,
inventarizáciu majetku, pokladne, kolkov a stravných lístkov. Zabezpečoval sa prepočet
k refundačným a príjmovým faktúram.
4.1.2. Úsek vnútornej prevádzky
V oblasti ochrany bezpečnosti práce a ochrany pred poţiarmi bola vykonaná revízia
o odbornej prehliadke výhradného plynového zariadenia (4 ks plynových kotlov na obdobie
2011 – 2014 r.). Tak ako kaţdoročne, aj minulý rok bolo prevedené čistenie a kontrola komínov
plynovej kotolne. Na tomto úseku bolo urobená pravidelná ročná kontrola prenosných hasiacich
prístrojov a poţiarnych vodovodov.
Okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru Svidník bola dňa 9.5.2011
vykonaná následná protipoţiarna kontrola, kde bolo konštatované splnenie uloţených opatrení
v plnom rozsahu.
Pravidelne boli prevádzané beţné úlohy v tejto oblasti, ako aj preškolenia pracovníkov
z bezpečnosti a ochrany pri práci a poţiarnej ochrane. Celkom boli vykonané 4 preškolenia.
V súlade s usmerneniami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky boli zabezpečované úlohy
na úseku auto - prevádzky, materiálno - technického vybavenia obvodného úradu. Obvodný úrad
viedol aj operatívnu evidenciu majetku v správe obvodného úradu.
4.1.3. Ostatné činnosti odboru
Ekonomický odbor zabezpečoval činnosť v súlade so zákonom o sťaţnostiach a smernicou
prednostu obvodného úradu ohľadne prijímania, evidencie a vybavovania sťaţností.
Obvodný úrad zaevidoval v roku 2011 celkom 3 sťaţnosti (2 sťaţnosti boli neopodstatnené
a jedna sťaţnosť čiastočne opodstatnená). V rámci tejto činnosti boli zabezpečené podklady
k ročnej správe o sťaţnostiach.
Na danom odbore v roku 2011 bola prevedená Ministerstvom vnútra SR – sekciou kontroly
a inšpekčnou sluţbou, následná finančná kontrola na dodrţiavanie osobitných predpisov
a interných noriem pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Z výsledku kontroly bol
vypracovaný záznam o kontrole, kde neboli zistené nedostatky.
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Ekonomický odbor zabezpečoval právnu agendu obvodného úradu, zastupovanie úradu voči
orgánom činným v trestnom konaní, súdom, exekútorom v majetkovo-právnych vzťahov a iných
vzťahov týkajúcich sa obvodného úradu.
Vykonávala sa odborná pomoc obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy
a poskytovali sa údaje z jednotlivých činností podľa poţiadaviek obcí.
Tento odbor pripravoval výročnú správu obvodného úradu za predchádzajú rok, previedol
celkom 5 kontrol podľa plánu kontrol na ekonomickom odbore. Zároveň bola splnená úloha
súvisiaca so záverečným účtom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
V rámci tejto činnosti bolo vyhotovených 6 príkazov prednostu, 2 príkazné listy, 5 smerníc
prednostu obvodného úradu a kolektívna zmluva.
V súlade s ustanoveniami zákona o správe majetku štátu boli prevádzané osobitné ponukové
konania na dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu, následne bolo uzatvorených
9 nájomných zmlúv. Bola uzatvorená jedna zmluva o výpoţičke nehnuteľného majetku štátu.
Všetky zmluvy boli zaslané cestou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na schválenie
Ministerstvu financií Slovenskej republiky. Obvodný úrad Svidník zverejňoval všetky
uzatvorené zmluvy na internetovej stránke úradu a na Centrálnom registri zmlúv podľa pokynov
zriaďovateľa.
V roku 2011 bolo začaté osobitné ponukové konanie na odpredaj pozemku v Giraltovciach.
Kúpna zmluva je v súčasnosti na Ministerstve financií za účelom jej schválenia.
Zabezpečovali sa úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním, úlohy súvisiace s prípravou
nového organizačného poriadku a prílohu k organizačnému poriadku, ktorý bol zaslaný
na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na schválenie.

4.2.

Odbor organizačný a osobný úrad

Na danom odbore v roku 2011 jednotlivé činnosti zabezpečovalo 5 zamestnancov,
3 zamestnanci v stálej štátnej sluţbe, 1 zamestnanec v dočasnej štátnej sluţbe a 1 zamestnanec
pre výkon práce vo verejnom záujme.
4.2.1. Úsek organizačný
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2011 boli
zaevidované 3 ţiadosti o sprístupnenie informácií, ktoré boli v zákonom stanovenej lehote
kladne vybavené.
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Za aktívnej spolupráce s jednotlivými odbormi boli zabezpečované odborné a administratívne
práce pre prednostu. Zabezpečené boli beţné úlohy sekretariátu prednostu, vrátane kontroly
cestovných príkazov v celkovom počte 113 a spotreby PHM na jednotlivé motorové vozidlá.
Spolu bolo zaevidovaných 323 sluţobných ciest, čo predstavuje pokles oproti roku 2010
o 148 sluţobných ciest. Pravidelne sa prevádzala kontrola dochádzky prostredníctvom
elektronického snímača.
Boli zabezpečované prípravy porád prednostu s vedúcimi jednotlivých
Z jednotlivých porád boli vypracované záznamy s kontrolou plnenia prijatých úloh.

odborov.

Jednotliví zamestnanci pracovali v škodovej komisii, komisii pre inventarizáciu majetku,
pokladne, kolkov a stravných lístkov. Podľa plánu kontrolnej činnosti v roku 2011 na tomto
odbore bolo prevedených 6 kontrol .
4.2.2. Úsek informatiky
Na úseku informatiky dvaja zamestnanci zabezpečovali činnosti súvisiace s prevádzkou
počítačovej siete na obvodnom úrade (update systému MS, kontrola PC NODOM, vyčistenie PC
od nepotrebných súborov a defgramentácia, odstraňovanie vírusov, riešenie prevádzkových
problémov, výmena tonerov do tlačiarní a pod.). Pravidelne aktualizovali jednotlivé programy
(WinASU, NOD32 Antivírus, MAKOP,CIPREGIS, EMCO, FinPVSS a pod.) súvisiace s prácou
jednotlivých zamestnancov.
Taktieţ pravidelne bola aktualizovaná internetová stránka obvodného úradu a zverejňované
zmluvy na Centrálnom registri zmlúv. Mesačne boli zabezpečované úlohy pri spracovaní dát
v CEZIRe, boli vytvárané zostavy podnikateľských subjektov za okres Svidník a pravidelne
prebiehalo zálohovanie _ WinRS, WinASU, WinPOHL. V roku 2011 bola zavedená Centrálna
elektronická podateľňa na odbore ţivnostenského podnikania (CEPOD). Zamestnanci
zabezpečovali úlohy v súvislosti so zavedením FABASOFTu (program na registratúrny denník
úradu).
Vykonávala sa kontrolná činnosť zameraná na dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov a vnútorných predpisov, ktoré sa týkali zvyšovania a údrţby bezpečnosti
informačného systému.
Úsek informatiky zabezpečoval aj úlohy súvisiace s verejným obstarávaním. Na rok 2011 bol
vypracovaný plán verejného obstarávania a následne ročný výkaz o pouţitých postupoch
verejného obstarávania. Mimo iného boli spracované poţiadavky na komoditné centrá
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre obvodný úrad na rok 2011 a pravidelné mesačné
hlásenia komoditným centrám o realizácii zákaziek na základe rámcových dohôd.
V súlade s rámcovou zmluvou a zákonom o verejnom obstarávaní bola zakúpená v roku 2011
jedna tlačiareň.
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Úlohy vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní a smernice obvodného úradu, boli
plnené priebeţne.
4.2.3. Úsek správy registratúry a činnosť podateľne
Správa registratúry bola vykonávaná v súlade s vypracovaným registratúrnym poriadkom
a metodickými pokynmi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V roku 2011 bola prevedená
implementácia skratiek organizačných útvarov do aplikácie WinAsu.
Všetky úlohy vyplývajúce z usmernení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky boli
priebeţne plnené a v plnom rozsahu dodrţiavané.
V roku 2011 sa zaevidovalo 102 poţiadaviek na vypoţičanie spisov. Šesť poţiadaviek
smerovalo k nahliadnutiu do spisov a celkom bolo vyhotovených 20 výpisov. V uvedenom roku
nebolo vykonané vyraďovacie konanie. Aktuálny zostatok spravovanej registratúry
v registratúrnom stredisku k 31.12.2011 je 301 bm.
Počet záznamov a spisov za rok 2011 za obvodný úrad

Odbor
Prednosta ObÚ
Odbor ţivnostenského podnikania
Odbor organizačný a osobný úrad
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Odbor ekonomický
Odbor krízového riadenia
SPOLU:

Počet
záznamov

Počet
spisov

70
4948
265
8504
5713
147
19647

13
2760
68
1269
772
19
4901

Prehľad o počte záznamov podľa jednotlivých odborov
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Činnosť podateľne spočívala hlavne v preberaní a triedení záznamov doručených obvodnému
úradu, odosielaní zásielok, centrálnej evidencii doručených záznamov a vo vyhotovovaní
prehľadových zostáv k zaevidovaným záznamom.
Na tomto úseku boli vyhotovované refundačné faktúry za obvodný úrad, zabezpečovala sa
objednávka stravných lístkov a ostatné činnosti súvisiace s agendou podateľne a registratúry.
4.2.4. Osobný úrad
V rámci tejto činnosti boli zabezpečované úlohy súvisiace s personalistikou a spracovaním
miezd pre zamestnancov v pracovnom a štátnozamestnaneckom pomere.
Mimo iného boli vykonávané úlohy so zabezpečovaním školení pre zamestnancov úradu,
úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním a predkladaním návrhov na systemizáciu.

4.3. Odbor všeobecnej vnútornej správy
Jednotlivé činnosti v roku 2011 na tomto odbore zabezpečovalo 6 zamestnancov v stálej
štátnej sluţbe.
4.3.1. Úsek priestupkový
Štátna správa na tomto úseku bola vykonávaná v súlade s ustanoveniami zákona
o priestupkoch. Boli prijímané oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov
a orgánov činných v trestnom konaní. V rámci tejto činnosti bolo zabezpečované objasňovanie
priestupkov a vykonávané úkony s tým súvisiace.
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Celkom v roku 2011 bolo zaregistrovaných spolu 534 priestupkov, z čoho 18 priestupkov
bolo postúpených inému orgánu. Z predchádzajúceho roka prešlo 68 nevybavených priestupkov,
preto v roku 2011 bolo na spracovanie 584 priestupkov.
Podľa ustanovení zákona o priestupkoch úsek priestupkový prejednával a vydával
rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni. Celkom vybavených priestupkov bolo 530, z toho 46
bolo odloţených a 54 priestupkov prešlo ako nevybavené do roku 2012.
Jednotlivé priestupky boli zamerané hlavne proti poriadku v správe (17), proti verejnému
poriadku (45), proti občianskemu spolunaţívaniu (320), proti majetku (119). Z uvedeného
vyplýva, ţe najviac priestupkov bolo proti občianskemu spolunaţívaniu, čo je odrazom
rôznorodej a rozmanitej priestupkovej činnosti, ako aj pomerne široko koncipovanej skutkovej
podstate priestupku. Rozhodujúcim faktorom páchania týchto priestupkov boli medziľudské
vzťahy plynúce najmä zo zlých susedských sporov, narušených rodinných vzťahov, verbálnych
útokov, uráţok na cti a iných schválností.
Hlavným problémom tejto skupiny priestupkov sú protiprávne konania, ktoré boli
charakterizované úmyselným narušením občianskeho spolunaţívania, vyhráţaním, ujmou na
zdraví, drobným ublíţením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami
alebo iným hrubým správaním. Väčšina týchto priestupkov bola spáchaná pod vplyvom
alkoholických nápojov.
Ďalšiu najväčšiu skupinu priestupkov tvoria priestupky proti majetku, kde prevaţne išlo
o krádeţe v obchodných organizáciách, medzi občanmi navzájom, ako aj poškodzovaní majetku
fyzických a právnických osôb. Na tomto počte priestupkov sa podieľala najmä vysoká
nezamestnanosť v našom okrese a následne nepriaznivá sociálna situácia, resp. sociálne istoty.
V 15 prípadoch bolo rozhodnuté o náhrade škody a v 22 prípadoch bola náhrada škody
riešená dohodou. Spolu to činilo 1 837,33 €.
Poslednú najväčšiu skupinu priestupkov tvorili priestupky na úseku verejného poriadku a na
úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
Proti mladistvým bolo zaznamenaných celkom 33 priestupkov. Išlo hlavne o priestupky,
ktorých sa mladiství dopustili proti občianskemu spolunaţívaniu (hrubé správanie a fyzické
útoky – 8 prípadov). Ďalej to boli priestupky proti majetku, kde sa jednalo hlavne o protiprávne
konanie drobných krádeţí, poškodzovanie cudzieho majetku a pod. (19).
Rodinné prostredie, sociálne problémy, nezamestnanosť mali hlavný vplyv na delikvenciu
mladistvých, z čoho vyplýva zištnosť a snaha získať bezprácne majetkové hodnoty.
Hlavnou poţiadavkou pri prejednávaní priestupkov bolo dôsledné a včasné začatie konania,
ako aj prejednávanie priestupkových vecí. Vyskytli sa ojedinelé prípady (nezistený pobyt
páchateľa a pod.), kedy správny orgán začal konanie o priestupku v 30 dňovej lehote.
Na danom úseku bol v 45 prípadoch ţiadaný súhlas vedúceho odboru z dôvodu rozhodovania
o priestupku v lehote do 60 dní a v 30 prípadoch pri rozhodovaní priestupku nad 60 dní bol
vyţiadaný súhlas Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
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Do roku 2012 prešlo 68 nevybavených priestupkov, hlavne z toho dôvodu, ţe 34 priestupkov
sa prijalo v mesiaci december. Z týchto priestupkov v 8 prípadoch sa právoplatne rozhodlo
a ostatné v počte 26 prešli na vybavenie do nasledujúceho roka.
Celkom v priestupkovom konaní bolo uloţených 38 pokarhaní, v 109 prípadoch bolo konanie
zastavené (bez zmieru) a v 112 prípadoch boli uloţené pokuty. Nie vţdy boli uloţené pokuty
účinné, tieto sa ukladajú sociálne slabším páchateľom, kde je postih prakticky nemoţný, nakoľko
väčšina páchateľov priestupkov na tomto úseku bola nezamestnaná a nemajetná, poniektorí aj
bez sociálnej dávky, kde nebolo moţné ukladať pokuty v hornej hranici rozpätia.
V roku 2011 bolo uloţených 138 vykonateľných rozhodnutí na zaplatenie trov konania vo
výške 2 208 €, z čoho bolo dobrovoľne zaplatených v 74 prípadoch v čiastke 1 120 €
a v 17 prípadoch na základe výzvy vymoţených 272 €. Percento vymoţených trov konania
za rok 2011 predstavuje 63%. Vykonateľných pokút bolo uloţených 311 vo výške 6 539 €, z
čoho dobrovoľne zaplatených bolo 113 pokút vo výške 2 257 € a na základe výzvy zaplatených
23 pokút vo výške 398 €. Percento vymoţených pokút za rok 2011 predstavuje 40,6%.
Na exekúciu a zriadenie exekučného záloţného práva v súvislosti s vymáhaním pohľadávok
bolo podaných 43 návrhov, ktoré sa týkali trov konania.
Priestupky boli vybavované aj skrátenou formou konania (rozkazné konanie) v celkovom
počte 235 priestupkov, čo predstavuje 42,26 % z celkového počtu vybavených priestupkov. Tieto
priestupky boli zamerané hlavne proti občianskemu spolunaţívaniu (156), proti majetku (26),
proti verejnému poriadku (42) a proti poriadku v správe (11).
V rozkaznom konaní bolo uloţených 204 pokút a 20 pokarhaní. Celková výška uloţených
pokút v rozkaznom konaní predstavovala čiastku 4 324 €, čo priemerne predstavuje 21,19 € na
jednu pokutu. Taktieţ bol 1 návrhový delikt proti občianskemu spolunaţívaniu, kde došlo
k zmieru.
V minulom roku sme zaevidovali 6 odvolaní, z čoho 4 boli vybavené na MV SR( 2
rozhodnutia boli zrušené a 2 rozhodnutia boli potvrdené). Celkom bolo podaných 6 podnetov na
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, z ktorých jedno bolo zrušené a 4 podnety
boli MV SR zamietnuté. V jednom prípade bol doručený jeden návrh na obnovu konania, ktorý
nebol povolený.
Úlohy vyplývajúce z tejto činnosti si vyţiadali spoluprácu s Obvodným oddelením
policajného zboru Svidník a Giraltovce, ako aj oboma úradmi Mestskej polície vo Svidníku
a Giraltovciach, hlavne pri akceptovaní poţiadavky na súčinnosť, pri zisťovaní pobytu
a zamestnávateľa účastníkov konania a svedkov, prípadne pri predvádzaní na ústne pojednávanie
priestupkov. Taktieţ bola poskytovaná pomoc zo strany okresného súdu a okresnej prokuratúry.
Priestupky prejednávané na stálom pracovisku Giraltovce sa týkali páchateľov z územného
obvodu Giraltovce (mesto a 10 obcí s 8662 obyvateľmi). Na stálom pracovisku v Giraltovciach
bolo vykonaných 28 pojednávaní, na ktorých bolo vypočutých 135 účastníkov konania
a svedkov.
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Priestupky prejednávané na tomto odbore boli veľmi náročné a citlivé a vyţadovali si
zodpovedný prístup, hlavne po psychickej, psychologickej a odbornej stránke.
Je podstatný rozdiel v tom, či správny orgán vydáva rozhodnutie na ţiadosť účastníka
konania, alebo vydáva rozhodnutie vo veci o vine, pokute a trovách konania, ktoré väčšine
obvinených zasiahne do vlastnej finančnej oblasti. Správny orgán prejednávajúci priestupky
a zabezpečujúci výkon rozhodnutí prichádza denne do kontaktu aj so spoločensky
neprispôsobivými občanmi, preto je potrebná značná miera trpezlivosti, citlivosti, asertívneho
správania a najmä sebaovládania zodpovedných pracovníkov.
4.3.2. Úsek matrík
V roku 2011 na úseku matrík bolo vydaných 9 rozhodnutí vo veci zmeny mena a priezviska.
Celkom bolo vydaných 22 vyšších overení – apostille.
Dodatočných záznamov prevedených a uloţených v archíve v rámci matričnej činnosti bolo
83. Taktieţ boli vydané 3 súhlasy na zápis do matrík mestského úradu pre listiny vydané
v cudzine.
K dokladom cudzieho štátu bolo podaných 9 stanovísk, v jednom prípade došlo k vykonaniu
matričnej skúšky matrikárky a boli vydané 4 metodické usmernenia pre matričné úrady.
Vykonávala sa evidencia ďalších spisov – B5 v počte 14 a evidencia záznamov v programe ASU
bola v celkovom počte 334.
V rámci okresu na matričných úradoch bolo prevedených 8 kontrol, zbierky listín – prevzatie
a kontroly 867 a boli 2 pracovné porady matrikárok.
V 74 prípadoch sa vykonalo osvedčovanie listín a osvedčovanie podpisov v 379 prípadoch.
Mimo ostatnej matričnej činnosti bola spracovaná analýza úkonov za predchádzajúce obdobie.
Na úseku matrík boli poskytované informácie občanom vo veci : spôsobu a moţnosti
matrikovania v osobitnej matrike v Bratislave, zmeny mena a priezviska a vyhľadávania údajov
v matričnom archíve.
4.3.3. Úsek volieb

Na úseku volieb sa plnili úlohy podľa zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011 v znení neskorších predpisov.
V spolupráci so Štatistickým úradom SR, pracovisko Prešov, zamestnanci obvodného úradu
koordinovali činnosť obcí v priebehu tvorby návrhov sčítacích obvodov a spolupracovali pri
vytváraní sčítacích obvodov elektronickou formou. Spracovali Harmonogram prípravných
a realizačných prác sčítania v roku 2011.
Ďalej podávali informácie z MV SR a taktieţ zo Štatistického úradu SR pre obce a mestá
v okrese Svidník, vyţadovali od obcí a miest spracované podklady pre sčítanie, a následne boli
zasielané usmernenia.
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V súvislosti so sčítaním, zabezpečil obvodný úrad školenia pre starostov obcí a primátorov
miest a taktieţ pre sčítacích komisárov jednotlivých sčítacích obvodov. Pracovníci odboru
rozdelili a doručili sčítacie tlačivá pre obce a mestá a po skončení sčítania ich prekontrolovali
a preberali od sčítacích komisárov. Tieto boli následne odovzdané zamestnancom Štatistického
úradu SR, pracovisko Prešov.

4.4. Odbor živnostenského podnikania
V roku 2011 bola činnosť na tomto odbore zabezpečovaná 4 zamestnancami v stálej štátnej
sluţbe. Podmienky ţivnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodrţiavaním v SR upravuje
zákon č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.
Odbor ţivnostenského podnikania podľa citovaného zákona v roku 2011 vykonával svoju
činnosť nasledovne:

4.4.1. Úsek živnostenskej registrácie a vedenia živnostenského registra
Celkom odbor ţivnostenského podnikania eviduje
3692 podnikateľských subjektov
s platným ţivnostenským oprávnením, čo je v porovnaní s rokom 2010 o 38 subjektov viac.
Z toho je 2915 fyzických osôb a 777 právnických osôb. V roku 2011 vzniklo oprávnenie
k podnikaniu 244 fyzickým osobám (ďalej len FO) a 60 právnickým osobám (ďalej len PO).
Počet FO, ktorým právo k podnikaniu v sledovanom období zaniklo bol 354 a PO 3. Počet
ţivnostenských oprávnení, ktoré zanikli v roku 2011 bol 1178 oprávnení, čo z nášho hľadiska
hodnotíme pozitívne, nakoľko v roku 2010 bol tento počet vyšší.
Na ţivnostenskom odbore bolo celkom vydaných 9 rozhodnutí, 5 rozhodnutí o zrušení
oprávnenia z úradnej moci a 4 rozhodnutia o nevzniknutí ţivnostenského oprávnenia (nad
ohlásením). Podstatne väčšiu skupinu tvorili iné úkony vykonané v sledovanom období, počas
ktorého bolo vydaných 606 osvedčení o ţivnostenskom oprávnení, bolo prijatých 308 oznámení
o pozastavení prevádzkovania ţivnosti, na základe oznámenia podnikateľov zaniklo
383 ţivnostenských oprávnení, vydaných bolo 823 výpisov zo ţivnostenského registra a 336
zmien bolo vykonaných bez rozhodnutia (zmeny sa týkali najmä oznámení o zriadení, alebo
zrušení prevádzkarni, zmeny trvalého bydliska, miesta podnikania, obchodného mena, zmeny
zodpovedného zástupcu, štatutárneho orgánu)
Tento odbor v postavení jednotného kontaktného miesta (ďalej len JKM ) poskytuje
poradenstvo a informácie o podmienkach prevádzkovania ţivnosti, o postupoch vybavovania
rôznych náleţitostí, na jednom mieste si začínajúci podnikateľ splní takmer všetky náleţitosti
spojené so vznikom ţivnostenského oprávnenia.
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JKM zabezpečovalo a aj naďalej zabezpečuje pred vydaním ţivnostenského oprávnenia
výpis z registra trestov z generálnej prokuratúry, prijímal od osôb uchádzajúcich sa
o ţivnostenské oprávnenie údaje a doklady potrebné
na registráciu a oznámenia
daňovníka podľa osobitného predpisu a údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného
zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia.
V roku 2011 vyuţilo sluţbu JKM celkovo 1230 podnikateľských subjektov, z toho bolo
1100 FO a 130 PO. Celkový počet úkonov sluţby JKM pre Daňové (finančné) riaditeľstvo bol
1508 a celkový počet úkonov sluţby JKM pre Zdravotné poisťovne bol 1075. Rozšírením
sluţieb jednotných kontaktných miest v oblasti komunikácie s obchodným registrom došlo
v roku 2011 k tomu, ţe bolo podaných celkovo 10 návrhov na zápis obchodnej spoločnosti
do obchodného registra.
Novela zákona o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) priniesla zmeny
od 1. decembra 2011. Predovšetkým sa skrátila lehota (tri dni) na vydanie osvedčenia
o ţivnostenskom oprávnení po splnení všetkých podmienok, zrušilo sa duplicitné plnenie
oznamovacích povinností pre osoby zapisujúcich sa do obchodného registra, rozšírili sa
kompetencie obvodných úradov aj mimo sídla kraja. Vydávali sa osvedčenia o povahe a dĺţke
praxe v činnostiach, ktoré sú ţivnosťou, potvrdenia o tom, ţe poskytovanie sluţieb na základe
ţivnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané, ako aj potvrdenie o prijatí
oznámenia o cezhraničnom poskytovaní sluţieb na území Slovenskej republiky. Tento odbor
vystupoval ako miestne príslušný orgán pre vydávanie osvedčenia o ţivnostenskom oprávnení
pre zahraničné osoby.
4.4.2. Úsek živnostenskej kontroly

V roku 2011 na tomto úseku bola kontrolná činnosť zameraná na kontrolu ustanovení zákona
č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Táto činnosť bola vykonávaná na základe tematických kontrol uloţených Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky, odborom ţivnostenského podnikania a na základe vlastných
podnetov.
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky boli uloţené tematické kontroly zamerané na:
- kontrolu podnikateľských subjektov s predmetom podnikania v skupine 108 - Výroba potravín
a nápojov
kontrolu podnikateľských subjektov s predmetom podnikania v skupine 106 - Výroba
a spracovanie kameniva a zemín, keramika
12. Kamenárstvo
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kontrolu podnikateľských subjektov s predmetom podnikania v skupine 111- Výroba
drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
17. Stolárstvo
18. Zlatníctvo a klenotníctvo.
- Kontrolu podnikateľských subjektov podľa zamerania obvodného (ţivnostenského) úradu
Zamestnanci odboru v roku 2011 vykonali celkovo 220 kontrolných akcií, v ktorých bolo
uloţených 5 pokút v blokovom konaní a bolo vydaných 27 rozhodnutí o uloţení pokuty.
V rámci kontrolnej činnosti bolo zaznamenané hlavne porušenie osobitných predpisov,
neohlásenie zriadenia alebo zrušenia prevádzkarne, či neoznámenie zmien údajov
v ţivnostenskom oprávnení.
V 28 prípadoch bolo správne konanie z dôvodu porušení zákonných ustanovení, 135- krát
vydal kontrolný orgán výzvu a vytvoril 34 dodatkov k záznamu z kontroly.
Za rok 2011 výsledky kontrolnej činnosti z hľadiska efektivity moţno hodnotiť ako
priemerné. Kontrolná činnosť si vyţadovala pomerne vysokú časovú aj odbornú náročnosť.
Kontrolované subjekty poskytovali súčinnosť, jednak vstupom kontrolórov do prevádzkarne,
poskytnutím potrebných dokladov, alebo poskytnutím informácií a vysvetlení za účelom
kontroly. Z nedostatkov zistených pri výkone kontroly bolo malé mnoţstvo tých, ktoré sa
opakovali u kontrolovaného subjektu.
V priebehu roka 2011 sa zamestnanci odboru zúčastňovali aj priebeţných vzdelávacích
aktivít pre potreby praxe v súvislosti so zmenami legislatívy, či uţ to boli odborné semináre
(„Pohľadávky štátu ...“ „Informačný systém vnútorného trhu - IMI“ , „Správne konanie
v rozhodovacej činnosti ...“, „ Zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní“, „), školenia
(Elektronické podania pre ţivnostenský register, JKM2 – podania na podnikanie podľa
osobitných predpisov), odborné prípravy (členov Krízového štábu Obvodného úradu Svidník,
vedúcich odborov a zamestnancov ObÚ na úseku plnenia úloh v krízových situáciách), alebo iné
pracovné stretnutia napr. zhromaţdenie delegátov Slovenskej ţivnostenskej komory.
V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov, detašované pracovisko
Svidník boli vykonávané teoretické prípravy pre záujemcov o podnikanie.

4.5. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Činnosť na tomto odbore bola zabezpečovaná 4 zamestnancami v stálej štátnej sluţbe.
4.5.1. Úsek civilnej obrany
Pre zabezpečenie plynulého plnenia úloh CO v roku 2011 bol spracovaný Ročný plán odboru
CO a KR na r. 2011, ako aj čiastočné mesačné „Harmonogramy plnenia úloh ...“. Ich plnenie
bolo priebeţne vyhodnocované na koordinačných poradách prednostu a vedúceho odboru.
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Vo vzťahu k obciam a právnickým osobám boli spracované a vydané „Zamerania činnosti
v oblasti CO a KR“, ktorých plnenie bolo v priebehu roka kontrolované formou plánovaných
kontrol.
V rámci obvodu odbor spracoval základný súbor prevádzkových dát v rozsahu /poruchové
sluţby, včelári, deratizéri, likvidácia nebezpečných látok a odpadov úloţísk dekontaminačných
látok/, ktoré poslúţia pre systém podpory riadenia a spracovania informácií pre integrovaný
záchranný systém. Taktieţ bol spracovaný základný súbor prevádzkových dát v rozsahu
ošetrovateľské sluţby (domov dôchodcov, detský domov, domy sociálnych sluţieb, hospice),
colnice, letiská, odťahové sluţby a pomoc motoristom vyuţiteľný pre prípad podpory riadenia
a spracovania informácií informačnej infraštruktúry IZS.
Vychádzajúc zo „Zamerania činnosti na úseku civilnej ochrany ...“ pre obvodné úrady v roku
2011 odbor civilnej ochrany a krízového riadenia vykonal aktualizáciu analytických listov
ostatných záchranných zloţiek integrovaného záchranného systému nachádzajúcich sa
v územnej pôsobnosti.
V priebehu roka bol spresnený a aktualizovaný prehľad síl a prostriedkov obcí, právnických
a fyzických osôb vyuţiteľných pri moţných mimoriadnych udalostiach, ako aj aktuálny prehľad
územných jednotiek civilnej ochrany.
V zmysle plánu hlavných úloh v priebehu roka bol zabezpečený zber a aktualizácia údajov
v projekte CIPREGIS a tieto údaje boli zasielané na obvodný úrad v sídle kraja.
V roku 2011 bola aktualizovaná „Analýza územia obvodu Svidník z hľadiska moţných
mimoriadnych udalostí “. V textovej časti bol aktualizovaný prehľad objektov vytypovaných ako
moţné ciele chemického a biologického terorizmu. Zároveň bol spresnený prehľad počtu
obyvateľov.
Plán ochrany obyvateľstva obvodu bol aktualizovaný v stanovenom termíne do 28.2. 2011 so
stavom k 31.12.2010 K uvedenému termínu boli taktieţ aktualizované jednotlivé časti plánu
ochrany a to plán varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb, plán monitorovania územia, plán
regulácie pohybu osôb, plán hygienickej očisty a špeciálnej očisty terénu, budov a materiálu
a plán zabezpečenia prostriedkami individuálnej ochrany /PIO/ vrátane špeciálnych PIO, kde
nedošlo oproti predchádzajúcemu roku k zásadným zmenám. Plán evakuácie obvodný úrad
nespracováva.
V mesiaci február 2011 boli aktualizované plány ukrytia obyvateľstva v jednotlivých obciach
a mestách a aktuálny prehľad o ukrytí za obvod a okresné mesto bol predloţený obvodnému
úradu v sídle kraja v predpísanej tabuľkovej forme.
Ukrytie obyvateľstva na území obvodu Svidník je zabezpečené na 100 %. Vzhľadom na to,
ţe na území obvodu nie sú vybudované odolné úkryty ani plynotesné úkryty, ukrytie
obyvateľstva je realizované iba v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne.
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Na území obvodu nie je evidovaný podnik, ktorý by bol zaradený do kategórie „A“ alebo „B“
podľa zákona NR SR č. 261/2002 Z. z. o prevencii závaţných priemyselných havárií. Nachádza
sa tu 1 stacionárny zdroj nebezpečných látok - Zimný štadión Svidník.
Obvodný úrad ako dotknutý orgán pri posudzovaní územia, stavieb a vydávaní záväzných
stanovísk v územnom plánovaní, územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní
vydáva záväzné stanoviská ak ide o zariadenia CO. Ku dňu vyhodnotenia boli zaevidované
a vydané 2 stanoviská k zmenám a doplnkom ÚPN miest a obcí a 19 stanovísk v zmysle zákona
NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie.
Kontinuálne meranie úrovne radiácie systémom RADMON ku dňu vyhodnotenia v roku 2011
prebiehalo nepretrţite s tým, ţe údaje z meraní si automaticky sťahovali pre centrálnu evidenciu
sekcia KMCO a KCHL Jasov 1 x mesačne.
Podľa Plánu monitorovania územia obvodu na rok 2011 k termínu vyhodnotenia bolo
vykonaných 15 periodických meraní úrovne radiácie v 2 referenčných bodoch (Radoma, Vyšný
Komárnik - Dukla), 63 periodických meraní v novovytvorenom stálom bode pri obvodnom
úrade, 31 odberov vzoriek zeminy a 31 kontinuálnych meraní v miestach odberu.
V roku 2011 boli Sekciou IZS a CO vykonané dve cvičenia zamerané na precvičenie
vyhodnocovanie, spracovanie a odosielanie hlásení pri prijatí alebo zaznamenaní výstrahy
v systéme RPSG05.
Zo strany VTÚ KM a CO Slovenská Ľupča bola podľa plánu na rok 2011 vykonaná na
základe trojročného výmenného systému kalibrácie dozimetrickej techniky CO, výmena
dozimetrickej techniky obvodného úradu. Zároveň bola KCHL CO Jasov vykonaná ich
kalibrácia, o čom bol vypracovaný protokol.
Obvodný úrad – odbor CO a KR v priebehu roka 2011 plnil záväzky vyplývajúce
z dvojstranných dohôd so Slovenským červeným kríţom, Dobrovoľnou poţiarnou ochranou,
pri zabezpečovaní a plnení opatrení CO a KR.
V roku 2011 boli v zmysle plánu kontrolnej činnosti naplánovaných 14 kontrol, pričom
ku 31.12.2011 bolo vykonaných 13 kontrol. Na kontrolovaných subjektoch neboli zistené
porušenia zákona, preto boli spracované zápisy o vykonaných kontrolách.
Sluţobná pohotovosť je zabezpečovaná 4 zamestnancami odboru v týţdenných intervaloch
so striedaním v pondelok o 07oo hodine na základe príkazu prednostu Obvodného úradu
na príslušný mesiac.
V priebehu roka v územnom obvode obvodného úradu boli zaznamenané 2 mimoriadne
udalosti z toho 1 vyhlásená mimoriadna situácia.
 14.1.2011 – 28.10.2011 zosuv pôdy v obci Krajná Poľana nad R.D.č.37,– Vyhlásená
MS, vykonané ZP na stabilizáciu svahu
 27.7. – 17.8. 2011 – povodeň – vyhlásený III. stup. PA v obci Kurimka, vykonané
povodňové záchranné práce.
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Odbor CO a KR na základe vzniknutých mimoriadnych udalosti a vyhlásenej mimoriadnej
situácie koordinoval postup samospráv pri riešení a zabezpečovaní úloh záchranných prác.
Pre zabezpečenie skúšok prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2011 boli odborom
civilnej ochrany a KR spracované pokyny pre preskúšavanie sirén a tieto zaslané pre všetkých
prevádzkovateľov sirén v okrese. Varovanie obyvateľstva na teritóriu okresu zabezpečuje
12 elektromotorických sirén s miestnym ovládaním na ktoré sú uzatvorené zmluvy o umiestnení
a prevádzkovaní zariadení civilnej ochrany.
V rámci 5-ročného cyklu kontrol (20 %) skladov materiálu CO bolo v hodnotenom období
vykonaných 7 kontrol z plánovaného počtu 8, z toho v obciach 7, čo činí 87,5 % z plánovaného
počtu kontrol na rok 2011. Kontroly boli zamerané na vhodnosť skladovacích priestorov
a kvalitu skladovania a ošetrovania materiálu CO. Z výsledkov kontrol sú spracované jednotné
kontrolné listy, kde nebol ani v jednom prípade vyhotovený protokol.
Materiál CO v správe obvodného úradu je skladovaný v centrálnom sklade a priebeţne
evidovaný a ošetrovaný zamestnancom odboru pre veci MTZ.
V rámci rušenia zastaraného materiálu CO evidovaného v programe EMCO v priebehu roka
2011 bol sústredený a odsunutý do VTÚ KMCO Slovenská Ľupča na likvidáciu.
V zmysle pokynov sekcie IZS a CO pre obvodné úrady zo dňa 29.9.2011 na vykonanie
inventarizácie materiálu KS-14 materiálu CO so stavom k 31.12.2011, boli v termíne
do 31.10.2011 spracované a distribuované pokyny na vykonanie inventarizácie materiálu CO
k 31.12.2011 pre všetky subjekty obvodu Svidník. Sumárne výsledky inventarizácie boli zaslané
na sekciu IZS a CO v poţadovanom termíne.
Obvodné kolo Súťaţe mladých záchranárov sa konalo dňa 7.11.2011 v súlade s pokynmi
a internými predpismi pre organizovanie takýchto súťaţí. Súťaţe sa zúčastnili 4 druţstvá,
víťazne druţstvo ZŠ Karpatská postupuje na krajské kolo súťaţe.
Propagačná činnosť odboru civilnej ochrany a krízového riadenia bola realizovaná formou
pravidelného prispievania odbornými článkami do regionálnych novín. V priebehu roka bolo
uverejnených 9 článkov z odbornej tematiky CO a KR.
V súlade s § 14, ods. 1 písm. p) a § 15 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva bola zverejnená na informačnej tabuli obvodného úradu v predpísanom časovom
období informácia pre verejnosť o moţných zdrojoch ohrozenia a opatreniach pri ich vzniku
v rámci územného obvodu Svidník.
4.5.2. Úsek krízového riadenia
V roku 2011 v zloţení Bezpečnostnej rady obvodu Svidník ţiadne personálne zmeny neboli.
Na základe schváleného plánu práce BRO Svidník na rok 2011 sa uskutočnili štyri
zasadnutia v mesiacoch - apríl, jún, august a december.
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Decembrové zasadnutie BRO bolo výjazdové. Účasť na všetkých zasadnutiach BRO bola
100%, z toho vyplýva, ţe všetci členovia BRO Svidník veľmi zodpovedne pristupovali k plneniu
svojich povinností.
Na kaţdom zasadnutí rady bola prerokovaná bezpečnostná situácia v okrese za jednotlivé
obdobia roku. Správy predkladal riaditeľ OR PZ vo Svidníku – 2 x písomnou formou - a to za
rok 2010 na aprílovom zasadnutí rady a za prvý polrok roku 2011 na augustovom zasadnutí rady,
a 2x (v júni a decembri) bola podaná ústna informatívna správa za predchádzajúce obdobie
kalendárneho roku.
Na zasadnutiach boli prerokované písomné správy a témy z nasledovných inštitúcií:
- „Stav spracovania dokumentácie na predaj ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne
dôleţitých tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie
vo výdajniach odberných oprávnení v obciach Hunkovce a Kapišová.„.
„Správa o pripravenosti Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych sluţieb Svidník na
riešenie následkov pri vzniku mimoriadnych udalosti v objekte“, predkladal riaditeľ. Zároveň
v objektoch zariadenia bola vykonaná kontrolná činnosť.
- Informatívnu správu o moţnostiach Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s.,
Závod Svidník, pri riešení krízovej situácie v zásobovaní obyvateľov okresu pitnou vodou
predloţil BRO riaditeľ VVS a.s. Závod Svidník.
- Regionálna hygienička predloţila správu „Moţnosti vzniku mimoriadnych udalostí v okrese
Svidník, ktoré by mohli ohroziť ţivoty a zdravie obyvateľov z pohľadu Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva vo Svidníku.
Ako kaţdoročne, tak aj v roku 2011 sa v BRO rokovalo o zásahovej činnosti Hasičského
a záchranného zboru vo Svidníku za predchádzajúci rok, prerokovaná bola správa o plnení úloh
na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia na obvodnom úrade.
Po prerokovaní kaţdej správy boli prijaté príslušné uznesenia. Celkovo na zasadnutiach BRO
v roku 2011 bolo prijatých 14 uznesení. Záznam o splnení úloh vyplývajúcich z uznesenia bol
dávaný písomne formou výpisu z uznesenia a záznamy sú zaloţené v dokumentácii zo zasadnutí
BRO. Všetky uloţené úlohy z uznesení boli splnené v stanovených termínoch.
V priebehu roka 2011 bol pravidelné aktualizovaný plán vyrozumenia členov bezpečnostnej
rady obvodu.
Spolupráca s obcami, úradmi špecializovanej štátnej správy a inými štátnymi orgánmi pri
príprave na krízovú situáciu je na dobrej úrovni. Zvlášť veľmi dobrá spolupráca je s Okresným
riaditeľstvom PZ SR vo Svidníku, Okresným riaditeľstvom HaZZ SR vo Svidníku, Regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou vo Svidníku, Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva vo Svidníku.
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Na riešenie krízových situácií obvodný úrad má spracovanú dokumentáciu, ktorá je
spracovaná v zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu.
Krízový štáb obvodného úradu zasadal dvakrát
9. februára a 20. apríla 2011
z dôvodu riešenia havarijného stavu vozovky na štátnej ceste I/76 (E 371) v úseku odbočka
Krajné Čierno – Hunkovce. Bolo prijaté uznesenie o vyhlásení havarijného stavu cesty, ktorý bol
následne Slovenskou správou ciest IVSC Košice v určenej lehote odstránený. Podľa vzniknutých
zmien bol aktualizovaný plán vyrozumenia členov krízového štábu.
Koordinácia činnosti obvodného úradu a obcí pri príprave na krízové situácie je vykonávaná
v rámci jednotlivých školení starostov obcí ako aj počas cvičení organizovaných obvodným
úradom. Dňa 6. mája 2011 bola vykonaná odborná príprava krízových štábov miest a obcí.
Odbornú prípravu členov krízového štábu obvodného úradu vykonal Obvodný úrad v sídle
kraja Prešov v súčinnosti s Obvodným úradom Svidník dňa 27. septembra 2011, kde
z 19 pozvaných členov KŠ sa prípravy zúčastnilo 14 členov, čo predstavuje 74% účasť.
Taktieţ v rámci tejto prípravy bol vykonaný nácvik Krízového štábu obvodného úradu
zameraný na postup krízového štábu obvodného úradu pri riešení mimoriadnej udalosti v okrese
– hromadné ochorenie väčšieho počtu osôb na hepatitídu typu A s následkom znehodnotenia
zdrojov pitnej vody.
V rámci odbornej prípravy Krízového štábu obvodného úradu bola vykonaná aj odborná
prípravy členov sekretariátu Krízového štábu obvodného úradu. Po ukončení odbornej prípravy
krízového štábu obvodného úradu dňa 27.9.2011 členovia krízového štábu a sekretariát
krízového štábu precvičovali „Postup krízového štábu obvodného úradu pri riešení mimoriadnej
udalosti v okrese“ (bola rozohraná modelová situácia – skupinové cvičenie).
4.5.3. Úsek obrany štátu
Na základe Ročného plánu odboru civilnej ochrany a krízového riadenia bolo pre obce
a mestá okresu vydané Zameranie činnosti miest a obcí na úseku civilnej ochrany obyvateľstva,
krízového riadenia, krízového plánovania a hospodárskej mobilizácie na rok 2011. V zameraní
sú zahrnuté pre obce a mestá aj úlohy na úseku obrany štátu.
V mesiaci november 2011 obvodný úrad – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
v súčinnosti s ÚVS Prešov vykonal na Obecnom úrade Cernina kontrolu plnenia úloh a opatrení
vyplývajúcich zo zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/2002 Z.z. o obrane
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov a ďalších
vykonávacích predpisov vydaných k týmto zákonom.
Na odbore civilnej ochrany a krízového riadenia je vedená evidencia povinnosti poskytnúť
vecný prostriedok a evidencia uloţenia pracovnej povinnosti. Táto evidencia je vedená na
základe podkladov doručených Územnou vojenskou správou Prešov a je vedená v písomnej
a elektronickej forme.
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Poţiadavka na poskytnutie ubytovania nebola Územnou vojenskou správou uplatnená. Bola
uplatnená iba poţiadavka na stravovanie pre OR PZ SR a OR HaZZ SR Svidník.
Obce a mestá v okrese majú vypracovanú dokumentáciu obce pri plnení úloh na úseku
obrany štátu a hospodárskej mobilizácie. Túto dokumentáciu obce a mestá vypracovali v roku
2007 na základe vzorovej dokumentácie vydanej obvodným úradom - odborom civilnej ochrany
a krízového riadenia. Kladne treba hodnotiť spoluprácu obvodného úradu s obcami pri
predkladaní prehľadu o nehnuteľnostiach a o doručovateľoch povolávacích rozkazov.
Odborná príprava primátorov miest a starostov obcí k úlohám hospodárskej mobilizácie
a obrany štátu bola vykonaná v mesiaci november 2011.
4.5.4. Úsek hospodárskej mobilizácie
Na základe príkazu prednostu obvodného úradu bola vykonaná inventarizácia majetku štátu
určeného na úlohy hospodárskej mobilizácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
a pokynov MV SR.
V roku 2011 tunajší odbor civilnej ochrany a krízového riadenia začal uvádzať
do
praxe nový program JIS HM/ EPSIS. V programe EPSIS sú naplnené: Krízový plán obvodného
úradu, personálne údaje za obvodný úrad a majetok hospodárskej mobilizácie.
Na zavedenie regulácie predaja ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne dôleţitých tovarov
s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie, je spracovaná
Dokumentácia pre mimoriadne regulačné opatrenia, ktorá obsahuje:
Na základe rozhodnutia Krajského úradu – odboru krízového riadenia v Prešove číslo
2004/05372-003 zo dňa 30.4.2004 bolo v okrese Svidník na zavedenie predaja ţivotne
dôleţitých výrobkov alebo ţivotne dôleţitých tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných
opatrení zriadených 29 výdajní odberných oprávnení. Podľa počtu obyvateľov v okrese, je počet
výdajní odberných oprávnení postačujúci.
Výdajne odberných oprávnení na obciach majú vypracovanú Dokumentáciu pre mimoriadne
regulačné opatrenia. Obce, ktoré sú začlenené pod jednotlivé výdajne odberných oprávnení majú
vypracovaný Plán výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov po nariadení
mimoriadnych regulačných opatrení.
Dokumentácia obvodného úradu pre mimoriadne regulačné opatrenia ako aj dokumentácia
pre mimoriadne regulačné opatrenia na jednotlivých obciach je pravidelne podľa vzniknutých
zmien upresňovaná.
Obvodný úrad vedie evidenciu ľudských zdrojov na potreby plnenia pracovných úloh
a evidenciu vecných prostriedkov na účely vecného plnenia po vyhlásení niektorého z krízových
stavov. Túto evidenciu obvodný úrad vedie na základe podkladov k vydaniu rozhodnutí, ktoré sú
zasielané obvodnému úradu Územnou vojenskou správou Prešov.
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V okrese nie sú evidované ţiadne právnické osoby ani fyzické osoby, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť a boli by určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie.
Obvodný úrad eviduje v územnom obvode celkovo 10 subjektov hospodárskej mobilizácie
a ako subjekty hospodárskej mobilizácie sú evidované 2 mestá a 66 obcí.
V zmysle plánu kontrol na rok 2011 v oblasti hospodárskej mobilizácie boli vykonané na
obciach a mestách okresu 4 kontroly. Z tohto počtu 2 kontroly boli zamerané na pripravenosť
výdajní odberných oprávnení pri organizácii predaja ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne
dôleţitých tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie
a 2 kontroly boli zamerané na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie a civilného núdzového
plánovania.
4.5.5. Úsek ochrany utajovaných skutočností a úsek bezpečnostného zamestnanca
Obvodný úrad v zmysle § 42 ods. 2 zákona NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade
s § 6 vyhlášky NBÚ č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného
zamestnanca má spracovaný:
a) Zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môţu oprávnené osoby oboznamovať
s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „Vyhradené“,
b) Zoznam a evidencia oprávnených osôb pre stupeň utajenia „Vyhradené“.
c) Zoznam a evidencia osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými
skutočnosťami stupňa utajenia „Vyhradené“.
Na Obvodnom
úrade
skutočnosťami 11 osôb.

Svidník je určených pre oboznamovanie sa s utajovanými

Podľa § 8 ods.2 písm. k) zákona nebolo obvodným úradom potrebné oznámiť úradu zmenu
rozsahu oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami, ktorá nastala u oprávnenej osoby,
zmenu mena a priezviska, rodinného stavu, trvalého pobytu a štátnej príslušnosti oprávnenej
osoby, ako aj inej skutočnosti, pretoţe o takýchto skutočnostiach sa prednosta úradu nedozvedel.
Evidovanie, uchovávanie, tvorba, vypoţičiavanie, rozmnoţovanie, prenos, preprava
a vyraďovanie utajovaných písomností bola na obvodnom úrade v roku 2011 vykonávaná
v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a vyhlášky č. 453/2007 Z.
z. o administratívnej bezpečností.
V zmysle § 25 ods. 2 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti
na
Obvodnom úrade Svidník v roku 2011 nebola zistená neoprávnená manipulácia s utajovanou
skutočnosťou.
Obvodný úrad má v zmysle § 11 vyhlášky NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti
a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z. spracovanú Bezpečnostnú
dokumentáciu fyzickej a objektovej bezpečnosti. Táto bola v roku 2011 aktualizovaná.
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V oblasti bezpečnosti technických prostriedkov nebolo zistené porušenie všeobecne
záväzných právnych predpisov, neboli zistené technické nedostatky a zároveň nebolo zistené
úmyselné porušenie povinnosti konkrétnych osôb.

5. Rozpočet obvodného úradu
Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly č. SE-ORF2-2011/000638-001 zo dňa
31.01.2011 bol hlavným východiskom hospodárenia na obvodnom úrade.

Plnenie záväzných ukazovateľov

Na Obvodnom úrade Svidník bol nasledovný rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov v EUR
Ukazovateľ

Schválený rozpočet celkom

v tom: podprogramy
08C03

06H03

460 949

460 344

605

227 605

227 605

620- poistné

79 548

79 548

630- tovary a sluţby

96 549

95 944

I. Príjmy spolu

35 784

II. Výdavky celkom
V tom: 610- mzdy, platy, OOV

v tom: - reprezentačné
640- Ostatné beţné transfery
v tom:- matričná činnosť
- REGOB

605

269
57 247

57 247

43 290
10 957

Záväzným ukazovateľom v podprograme 08C03 bola 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 evidencia pobytu
občanov.
Tieto záväzné ukazovatele obvodný úrad
priebeţne dodrţiaval v súlade
s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
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Na tvorbu a čerpanie rozpočtových prostriedkov mala vplyv hlavne samotná činnosť úradu,
ale aj správa budov v zmysle zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. správe o majetku štátu.
V oblasti príjmov išlo predovšetkým o trţby z predaja kolkov a za nájom, ktoré boli
pravidelným zdrojom príjmov.
Čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo ovplyvnené predovšetkým dodrţiavaním opatrení
k efektívnemu a hospodárnemu vyuţívaniu rozpočtových prostriedkov v rezorte. Realizovali sa
iba základné úhrady za energie a nevyhnutné výdavky, ktoré si vyţiadala beţná prevádzka.

Rozpočet v programovej štruktúre a v členení podľa ekonomickej klasifikácie (kategórie)

V roku 2011 boli vykonané správcom kapitoly tieto rozpočtové opatrenia:
v EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo rozpočtového opatrenia

EK

kód zdroja

640

111

640

111

30 968

- povolené prekročenie limitu výdavkov SOBD
Rozpočtové opatrenie č. 10/08C03

630

111

2 416

- úprava záväzného ukazovateľa

610

111

1 112

620

111

389

- povolené prekročenie limitu výdavkov SOBD

640

111

1 393

Rozpočtové opatrenie č. 22/08C03

200

111

54 178

Suma

Rozpočtové opatrenia č. 1/08C03
-presun beţných výdavkov matrika a REGOB

- 175,87

Rozpočtové opatrenie č. 6/08C03
-povolené prekročenie limitu výdavkov SOBD
Rozpočtové opatrenia č. 7/08C03

Rozpočtové opatrenie č. 19/08C03
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Rozpočtové opatrenie č. 23/08C03

640

111

Rozpočtové opatrenie č. 39/08C03

200

111

18 597

Rozpočtové opatrenie č. 53/08C03

610

111

543

620

111

190

Rozpočtové opatrenie č. 55/08C03

640

111

111

Rozpočtové opatrenie č. 62/08C03

610

111

7 900

620

111

2 761

610

111

100

620

111
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Rozpočtové opatrenie č. 72/08C03

630

111

-3 270

Rozpočtové opatrenie č. 75/08C03

640

111

1 170

Rozpočtové opatrenie č. 82/08C03

200

111

18 889

Rozpočtové opatrenie č. 70/08C03

4 403,48

Upravený rozpočet po zohľadnení vyššie uvedených rozpočtových opatrení predstavuje
čiastku pri príjmoch 127 448 EUR a pri výdavkoch 510 994,61 EUR to:
v EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––
Ukazovateľ

Upravený rozpočet celkom

v tom: podprogramy
08C03

I. Príjmy spolu

127 448

II. Výdavky celkom

510 994,61

V tom: 610- mzdy, platy, OOV
620- poistné

_

510 389,61

06H03

605

237 260

237 260

0

86 991,76

86 991,76

0
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630- tovary a sluţby
v tom: - reprezentačné

94 298,29
269

93 693,29
269

605
0

640- Ostatné beţné transfery

92 444,56

92 444,56

0

43 114,14

0

- REGOB

10 956,99

10 956,99

- SOBD

32 472

32 472

v tom:- matričná činnosť

- Mimoriadne udalosti 5 573,48

0

5 573,48

Plnenie rozpočtovaných príjmov k 31. 12. 2011 bolo vo výške 127 488,21 EUR.
Celkové výdavky za obvodný úrad boli čerpané k uvedenému dňu vo výške 127 488,21
EUR, čo predstavuje 100,03 % čerpanie k upravenému rozpočtu. Mzdové výdavky sa čerpali
vo výške 237 260 EUR t.j. na 100 %, odvody vo výške 86 991,76 EUR t.j. 100 %, tovary
a sluţby sa čerpali súhrne vo výške 94 298,29 EUR čo predstavuje čerpanie k upravenému
rozpočtu 100 %. Transfery sa čerpali vo výške 92 444,56 EUR t j. na 100 %. V sledovanom
období rozpočtové prostriedky boli pouţité hospodárne v súlade so zákonom NR SR
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Záväzné ukazovatele stanovené
štátnym rozpočtom pre našu organizáciu boli dodrţané.
Obvodný úrad Svidník pri realizácii rozpočtu bol značne obmedzovaný úspornými
opatreniami v rezorte MV SR a z nich vyplývajúcim Príkazným listom č. 1/2011 prednostu
Obvodného úradu Svidník k efektívnemu a hospodárnemu vyuţívaniu
rozpočtových
prostriedkov na Obvodnom úrade Svidník.
V príjmovej oblasti sme záväzný ukazovateľ splnili a to predovšetkým z dôvodu predaja
prebytočného nehnuteľného majetku štátu a trţbami z predaja kolkových známok.
Vo výdavkovej časti sme dosiahli úsporu finančných prostriedkov vo výške 3 270 EUR,
na poloţke 630 – tovary a sluţby, ako výsledok úsporných opatrení organizácie. Uvedenú sumu
sme chceli pouţiť na údrţbu budov, hlavne na opravu strechy a odkvapových ţľabov na jednej
z budov, ale poţiadavka bola zamietnutá. K úspore došlo z dôvodu zníţenia nákladov na
telefóny, poštovné, kancelársky materiál a kancelársky papier. Obmedzili sa sluţobné cesty
a školenia, v dôsledku toho došlo k zníţeniu spotreby pohonných hmôt.
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V priebehu roka 2011 boli upravené zmluvné vzťahy s VSE z dôvodu ponuky výhodnejších
cien za odber elektrickej energie . Vzhľadom na uvedené, došlo na tunajšom úrade k úspore
nákladov na elektrickú energiu. Počas vykurovacej sezóny organizácia pristúpila k regulovaniu
tepla mimo pracovného času a počas pracovného voľna a pokoja, čím došlo k zníţeniu spotreby
plynu.

PRÍJMY
Celkové príjmy rozpočtu obvodného úradu boli vo výšku 134 530, 22 EUR. Z čoho
rozpočtové príjmy tvorili 127 488,21 EUR a mimorozpočtové príjmy za stravu od zamestnancov,
zo sociálneho fondu a od odborovej organizácie boli vo výške 7 042,01 EUR.
Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch boli príjmy za predaj kolkov vo výške
49 567 EUR a príjmy za predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu a to vo výške
49 615 EUR. Príjmy z predaja majetku sú tvorené príjmami za predaj dvoch nevyuţívaných
a schátralých objektov, ktoré obvodný úrad nevyuţíval, a taktieţ príjmom za pozemky pod
týmito budovami a v bezprostrednom okolí, za predaj garáţe a pozemku pod touto garáţou
fyzickým osobám, ako aj za predaj pozemku náboţenskej spoločnosti . Uvedený majetok bol
obvodnému úradu delimitovaný po bývalom Krajskom úrade Prešov.
Pokuty a penále za porušovanie predpisov boli vybraté v sume 6 218,56 EUR. Išlo o pokuty
z titulu neuzatvorenia zmluvného poistenia motorových vozidiel ako aj o pokuty za porušenie
ţivnostenského zákona.
Príjmy z vlastníctva vo výške 15 217,75 EUR plynú z uzatvorených nájomných zmlúv
za prenájom nebytových priestorov .
Ostatné príjmy vo výške 5 175,29 EUR sú tvorené refundáciami nákladov za sluţby spojené
s nájmom nebytových priestorov za minulé obdobie a trovami konania plynúcich z činnosti
odboru všeobecnej vnútornej správy vo výške 1 694,61 EUR.
VÝDAVKY
600 - Bežné výdavky
-

kategória 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

K 1.1.2011 bol plánovaný počet zamestnancov 28 osôb t.j. 22 štátna sluţba
a6
zamestnancov pre výkon práce vo verejnom záujme. V súlade s PR MV SR 460/2010 došlo
k úprave počtu zamestnancov nasledovne:
- k 1.2.2011
22 ŠS
5 VZ
- k 1.3.2011
22 ŠS
4 VZ
K 31.12.2011 bol evidenčný stav 26 zamestnancov, z toho v štátnej sluţbe 21 a pre výkon
práce vo verejnom záujme 5. S jedným zamestnancom pre výkon práce vo verejnom záujme
doposiaľ nedošlo k právoplatnému skončeniu pracovného pomeru z dôvodu dlhodobej
práceneschopnosti.
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Pre Obvodný úrad Svidník
schválený rozpočet platových prostriedkov vo výške
227 605 Eur na rok 2011, bol upravený na čiastku 237 260 Eur t.j. o 9 655 Eur. Upravený
rozpočet bol vyčerpaný na 100 %. Jednotlivé poloţky boli čerpané nasledovne:
611
612001
612002

- 199 256,37 Eur z toho :
- 14 865,19 Eur z toho :
- 9 871,13 Eur z toho :

ŠS 175 697,11 Eur VZ 23 559,26 Eur
ŠS 11 507,46 Eur VZ 3 357,73 Eur
ŠS
5 936,86 Eur VZ 3 934,27 Eur

613
614
616

-

ŠS
ŠS
ŠS

4 240,15 Eur
2 509,11 Eur
6 518,05 Eur

z toho:
z toho:
z toho :

4 056,05 Eur VZ
1 889,47 Eur VZ
6 518,05 Eur VZ

184,10 Eur
619,64 Eur
0,00 Eur

Na položke 611 – Tarifné platy – priznané dekrétované zloţky platov k 1.1.2011. K zvýšeniu
tarifného platu došlo v súlade s § 84 ods. 1 písm. b) zákona 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe za
sluţobnú prax. V jednom prípade na základe PR MV SR č. 16/2011 došlo od 1.2.2011 a na
základe PR MV SR č.420/2011 od 01.11.2011k zmene platových tried.
Na položke 612 – Príplatky – náklady na nadčasové hodiny vznikajú len pri výkone práce
vo verejnom záujme v dôsledku, ţe vlastníme budovu obvodného úradu s vlastným
vykurovaním, kde sú potrebné sluţby v súlade s prevádzkovým poriadkom aj v dňoch
pracovného pokoja a počas sviatkov. Taktieţ veľká vzdialenosť obvodného úradu od centrálnych
ústredných orgánov vyvoláva zvýšené náklady na nadčasové hodiny u vodiča. Oproti roku 2010
došlo k zníţeniu nadčasových hodín z dôvodu neskoršieho začiatku vykurovacej sezóny
od 10.10.2011. V roku 2010 trvala vykurovacia sezóna od 06.09.2010-06.05.2011. Nadčasové
hodiny zamestnancom v štátnej sluţbe nevznikali.
Osobné príplatky predstavujú 7,46 % z tarifných platov zamestnancov vrátane prednostu
obvodného úradu. Počas roku 2011 neboli zvyšované. Príplatky za riadenie vedúcich
zamestnancov sú vo výške 50 € mesačne.
Na položke 613 – Náhrada za pohotovosť – vyplatená zamestnancom odboru CO a KR
v zmysle zákona o štátnej sluţbe. Za rovnaké obdobie minulého roka došlo k zníţeniu náhrady
za sluţobnú pohotovosť pre štátnych zamestnancov z dôvodu prijatia nových zamestnancov na
odbor CO a KR s niţším funkčným platom. Pre zamestnanca pre výkon práce vo verejnom
záujme (vodiča) vyplatená pracovná pohotovosť z dôvodu sluţobných ciest do vzdialenejších
miest.
Na položke 614 – odmeny – v jednom prípade vyplatená odmena pri dosiahnutí 50 rokov
veku pre zamestnanca pre výkon práce vo verejnom záujme a za kvalitné plnenie úloh a úloh
nad rozsah činnosti v mesiaci december.
Na položke 616 – vyrovnanie podľa § 133 ods. l zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe.
Na tejto poloţke došlo v roku 2011 k podstatnému zníţeniu mzdových prostriedkov t.j.
o 1937 EUR oproti minulému roku v dôsledku skončenia štátno-zamestnaneckého pomeru
5 zamestnancov k 31.12.2010.
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Obvodný úrad Svidník
preplatil nevyčerpanú dovolenku pri skončení štátnozamestnaneckého pomeru k 15.10.2011 v jednom prípade v počte 1,5 dňa, nakoľko pre pracovné
povinnosti zamestnanec nemohol vyčerpať alikvotnú časť dovolenky.
Priemerný mesačný príjem zamestnancov obvodného v roku 2011 činil 746 EUR,
čo v porovnaní s rokom 2010 bol pokles o 69 EUR. Pre zamestnancov v štátnej sluţbe tento
pokles predstavoval 64 EUR a pre zamestnancov odmeňovaných pri výkone práce vo verejnom
záujme pokles bol 105 EUR.
620 – poistné a príspevok do poisťovní
Finančné prostriedky boli pouţité predovšetkým na odvody do zdravotných poisťovní
a sociálnej poisťovne. Okrem toho, podľa kolektívnej zmluvy na rok 2011, organizácia
poskytuje zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške zmluvne
dohodnutej čiastky zamestnancom, najviac však do výšky do výšky 15 EUR mesačne.

Funkčná klasifikácia – 01.1.1.4 – Krajské úrady a okresné úrady
630 – Tovary a služby
631 – Cestovné náhrady
Čerpanie na tejto poloţke predstavuje 1 777,21 EUR, z toho 60,40 EUR v súvislosti
so
sčítaním obyvateľov, domov a bytov. Predovšetkým sa jedná o tuzemské pracovné cesty
zamestnancov. Zahraničné pracovné cesty boli uskutočnené prednostom a zamestnancami
do Poľskej republiky na základe súhlasu v počte 7. Pri piatich zahraničných pracovných cestách
bolo vyplatené iba vreckové.
632 - Energie, voda a komunikácie
Z tejto poloţky boli uhradené platby za energiu, plyn, vodu, poštovné a telekomunikačné
sluţby. Čerpanie je vo výške 35 823,25 EUR, t.j. 99,96 %. Nedočerpané prostriedky vo výške
5,40 EUR sú pri účelových prostriedkov na sčítanie obyvateľov, domov a bytov na podpoloţke
poštové a telekomunikačné sluţby.
633 - Materiál
Čerpanie v porovnaní s upraveným rozpočtom 100 %. Z rozpočtovaných prostriedkov
na
danej poloţke boli zabezpečované nákupy kancelárskych potrieb, papiera, čistiacich potrieb
predplatného odborných časopisov, ďalej pracovných odevov a obuvi pre údrţbára , podľa
internej smernice , ako aj nákup náplní do tlačiarní a kopírovacích strojov.
Z dôvodu výpadku tlačiarne na ţivnostenskom odbore bola nevyhnutne zakúpená tlačiareň
pre tento odbor , dva pevné disky , náhradné napájacie zdroje a switch t.j. sieťový rozbočovač,
všetko zariadenia nevyhnutné pre fungovanie výpočtovej techniky.
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634 - Dopravné
Čerpanie na tejto poloţke predstavuje čiastku 6 637,51 EUR. Jedná sa predovšetkým o nákup
pohonných hmôt, základnú údrţbu motorových vozidiel a ich poistenie. Z uvedenej sumy
145,80 EUR bolo čerpaných na SODB.
635 - Rutinná a štandardná údržba
Z uvedenej kategória bola zabezpečená oprava výpočtovej techniky /výmena disku a výmena
matičnej dosky / ako aj údrţba telefónnej ústredne / zmena prístupu telefónnych klapiek/,
odstránenie po revíznych nedostatkov na plynovej kotolni, oprava antény na príjem TV signálu
a beţná údrţba a oprava kopírovacích strojov.
636 - Nájomné
Uvedená poloţka predstavovalo nájomné za uţívanie pozemku pod školiacim strediskom
Valkov - Bţany.
637 - Služby
Najvyššie čerpanie bolo na podpoloţke 637 014 – stravné, podpoloţke 637004 - ostatné
sluţby, čo predstavovalo výdaje na upratovanie, revízie a kontroly zariadení, tlačiarenské
sluţby, ako aj remeselné práce. Ďalšie čerpanie pozostávalo z výdajov na školenia a poistenie
budovy obvodného úradu.
Nemalú čiastku sme uhradili na základe vystavených daňových výmerov Mestského úradu
Svidník z titulu úhrady dane z nehnuteľnosti.
Finančné prostriedky boli pouţité taktieţ na zhotovenie geometrických plánov a znaleckých
posudkov spojených s predajom nehnuteľných vecí ako aj na poplatky za exekučné sluţby.
S predajom a prenájmom nehnuteľných vecí súvisia aj platby za zverejnenie inzerátov v tlači.
Z uvedenej poloţky bola vyplatená aj náhrada mzdy zamestnankyni z dôvodu neplatného
ukončenia pracovného pomeru podľa § 79 Zákonníka práce za obdobie od 1.3.2011 do 6.6.2011.
V uvedenej poloţke sú zahrnuté aj odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru súvisiace
so sčítaním obyvateľov.
640 – Bežné transfery
641 – Transfer obcí
Čerpanie preneseného výkonu na úseku matrík a registra obyvateľstva . Čerpanie 100 %.
642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
Z tejto poloţky boli vyplatené iba nemocenské dávky.
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FK 01. 8. 0 – Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
Poskytnuté transfery obciam na zabezpečenie a samotné sčítanie obyvateľov, domov a bytov
ako aj na mimoriadne udalosti spôsobené zosuvom pôdy v obci Roztoky a povodňou v obci
Kurimka.
FK 02. 2. 0 – Civilná ochrana
Rozpočtové prostriedky sú čerpané na 100 %. Prostriedky boli pouţité hlavne na úhradu
elektriny a vody, vodného a stočného v skladoch civilnej ochrany, na revíziu sirény a na
refundáciu odmien vyplatených obcami skladníkom skladov civilnej ochrany.
Z prostriedkov sa zabezpečila revízia signalizačného zariadenia v sklade civilnej ochrany,
zorganizovala sa súťaţ Mladý záchranár a boli zakúpené ochranné prostriedky pre pracovníkov
odboru civilnej ochrany.
FK 03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde nekvalifikované
Upravený rozpočet vo výške 95,60 EUR, čerpanie vo výške 95,60 EUR . Prostriedky boli
pouţité na zabezpečenie školenia v súlade s plánom školení odboru krízového riadenia a CO.
Bežné výdavky – 06H03
FK 02. 1.0.3 – Hospodárska mobilizácia
Čerpanie predstavuje 99,60 % rozpočtovaných prostriedkov . V hodnotenom období prebehlo
plánované školenie , bola zabezpečená nevyhnutná oprava a údrţba výpočtovej techniky,
zakúpenie USB kľúča, USB adaptéru WIFI do notebooku a počítačovej myši. Nevyčerpané
prostriedky vo výške 2,40 EUR na podpoloţke 635002 – opravy a údrţba výpočtovej techniky.
Záväzky
Obvodný úrad Svidník k 31.12.2011 neeviduje záväzky po lehote splatnosti.
Sociálny fond
Zostatok z roku 2010 je 130,43 EUR. V priebehu roku 2011 tvorba SF bola vo výške
2 545,71 EUR. Výdaje predstavovali 170 EUR pri odchode do dôchodku, 2 119,09 EUR strava,
240 EUR pri ţivotnom jubileu. Zostatok k 31.12.2011 predstavuje 147,05 EUR
Depozitný účet
Zostatok z roku 2010 činí 63 624,32 EUR. Výdaje predstavovali sumu 63 624,32 EUR mzdy
a odvody za mesiac december 2010 vyplatené v januári 2011. Príjem je tvorený mzdami
a odvodmi za mesiac december 2011. Zostatok k 31.12.2011 predstavuje 28 415,64 EUR
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I.

v EUR

Tvorba SoFo

P.
č.
A

Ukazovateľ

Plán

Skutočnosť

b

c

d

1

Počiatočný stav vo fonde 1.1. príslušného roku

2

Prírastky fondu za hodnotené obdobie, z toho:
Povinný prídel
Vrátka za stravné lístky od zamestnanca

Spolu - použiteľné prostriedky (r.1 + r.2)

130,43

130,43

2 490,00
2 490,00

2 544,36
2 544,36
1,35

2 620,43

2 676,14

Plnenie
v%
e

102,2
102,2

102,1

II. Použitie SoFo
P.
č.
A
3

Ukazovateľ

Plán

Skutočnosť

b

c

d

Úbytky fondu za hodnotené obdobie, z toho:

Plnenie
v%
e

Sociálna výpomoc
Príspevok na stravovanie
Ţivotné jubileá
Kultúrne a športové podujatia
Príspevok na dopravu do zamestnania
Regenerácia pracovnej sily

2 450,43
170,00
1 950,00
240,00
90,43
0,00

2 529,09
170,00
2 119,09
240,00
0,00
0,00
0,00

103,2
100,0
108,7
100,0
0,0
0,0
0,0

Spolu - výdavky

2 450,43

2 529,09

103,2

III. Zostatok SoFo k 31.12.2011
P.
č.
A
4

Ukazovateľ

Plán

Skutočnosť

b
Zostatok vo fonde k 31.12. príslušného roku, z toho:

c

d

SoFo - sociálny fond
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170,00

147,05

Plnenie
v%
e

6. Personálne otázky
Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2011 bol tunajšiemu obvodnému úradu určený počet
zamestnancov 28 osôb. Tento limit bol upravený od 01.03.2011 na 26 zamestnancov obvodného
úradu. Osobitne bol stanovený limit pre zamestnancov v štátnej sluţbe v počte 22 zamestnancov
a pre zamestnancov na výkon práce vo verejnom záujme v počte 4 zamestnancov. Oproti roku 2010
došlo k zníţeniu počtu funkčných miest o 4 a to v štátnej sluţbe 2 miesta (na odbore COaKR
a odbore VVS) a 2 miesta pre výkon práce vo verejnom záujme (na ekonomickom odbore).
V súlade s Organizačným poriadkom mal Obvodný úrad Svidník zriadené Stále pracovisko
Giraltovce, stálych zamestnancov na pracovisku nemal. Výkon štátnej správy zabezpečovali
zamestnanci z jednotlivých odborov striedavo v určených dňoch. Taktieţ došlo k zlúčeniu osobného
úradu a organizačného odboru na nový odbor organizačný a osobný úrad.
V dôsledku odchodu zamestnancov do starobného a predčasného starobného dôchodku boli
v priebehu roka 2011 prijatí 3 zamestnanci na základe výberu a výberového konania do štátnej
sluţby.
Na zabezpečenie naliehavých pracovných úloh bolo uzatvorených sedem dohôd o vykonaní
práce.
Štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia k 31.12.2011:
Vek
do 30 r.
31 r. – 40 r.
41 r. – 50 r.

51 r. – 60 r.

Počet

2

2

12

10

z toho: ţeny

1

2

8

3

muţi

1

0

4

7

Platové zaradenie štátnych zamestnancov k 31.12.2011
radca

samostatný radca

odborný radca

hlavný radca

štátny radca

2

4

9

4

2

Platové zaradenie zamestnancov pre výkon práce vo verejnom záujme k 31.12.2011
4. platová trieda

8. platová trieda

2

3

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov obvodného úradu k 31.12.2011
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Podľa dosiahnutého vzdelania najpočetnejšiu skupinu tvoria zamestnanci s vysokoškolským
vzdelaním II. stupňa 69 %, nasleduje skupina vzdelaných s maturitou 15 % a rovnaké percento
vzdelania
po 8 % predstavujú zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa
a zamestnanci so stredným vzdelaním bez maturity.
Stredné vzdelanie

Úplné str.vzdelanie

Vysokoškolské I.st.

Vysokoškolské II.st.

2

4

2

18

Obvodný úrad Svidník zabezpečoval na tomto úseku priebeţne vzdelávanie zamestnancov.
40

Reagovali sme na potreby praxe v dôsledku zmien legislatívy, zavádzania nových programov.
Hlavným cieľom bolo prehlbovanie vedomostí a získania pracovných zručností jednotlivých
zamestnancov.
Vzdelávanie štátnych zamestnancov, ako aj zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme v roku 2011 sa uskutočňovalo najmä systémom vzdelávacích inštitúcií Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky a to prostredníctvom Inštitútu pre verejnú správu Bratislava a Košice, ako aj
IVeSu Košice – organizácie pre informatiku verejnej správy. Zamestnanci odboru CO a KR
absolvovali vzdelávanie prostredníctvom Strediska vzdelávania a prípravy v Slovenskej Ľupči
a Spišskej Novej Vsi.
V tejto oblasti aj naďalej sa chceme zameriavať na vzdelanostnú úroveň zamestnancov
účelom poskytovania kvalitných a odborných sluţieb pre verejnosť.

za

Obvodný úrad v rámci tejto činnosti mimo iného prihliadal na zdravotnú stránku
zamestnancov, ktorým umoţňoval vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok.

7. Ciele a prehľad ich plnenia
Obvodný úrad bol zriadený podľa zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných
úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a jeho
pôsobnosť bola upravená zákonom č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov a o zmene
a doplnení zákona o krajských a obvodných úradoch, ktorý nadobudol účinnosť dňom 1. 10.
2007. Vzhľadom na uvedené, svoje činnosti vykonával v súlade s ustanoveniami Ústavy
Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými právnymi predpismi a v ich
medziach uzneseniami vlády Slovenskej republiky, smernicami a inými organizačnými aktmi
ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
Na plnenie svojich úloh uţíval predovšetkým majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky,
kde vystupuje ako správca majetku štátu podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Tunajší úrad vykonával štátnu správu v územnom obvode Svidník. Za jeho činnosť
zodpovedal prednosta obvodného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej
republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.
Za výkon štátnej správy uskutočňovaný na jednotlivých odboroch obvodného úradu,
do ktorých pôsobnosti patrili jednotlivé úseky štátnej správy, zodpovedal vedúci odboru.
Obvodný úrad vystupuje ako sluţobný úrad štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu
sluţbu v obvodnom úrade a je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme obvodného úradu.
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Všetky hlavné priority a ciele v roku 2011, ako aj v predchádzajúcich rokoch, boli splnené.
Podania boli vybavované v súlade so zákonnými lehotami na vybavenie a nebolo zistené
porušenie dodrţiavania zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Taktieţ boli splnené úlohy
spojené so zriadením a zabezpečením chodu úradu.

8. Hodnotenie a analýza vývoja obvodného úradu v roku 2011
Činnosť Obvodného úradu Svidník spočívala predovšetkým vo výkone štátnej správy.
Obvodný úrad v roku 2011 zabezpečoval úlohy a činnosti vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov na jednotlivých odboroch v súlade s právnymi predpismi
platnými pre jednotlivé zabezpečované úseky. Boli dodrţiavané všetky predpisy, nariadenia
a usmernenia nadriadených orgánov pre jednotlivé činnosti. Aplikácia nových zákonov, resp.
novelizovaných zákonov bola v súlade s ich účinnosťou a pôsobnosťou.
Vykonávalo sa mnoţstvo úkonov na zabezpečenie ďalších zákonných povinností, ktoré boli
vybavované v správnom konaní v súlade s ustanoveniami zákona o správnom konaní.
Výsledky, ktoré úrad počas roka 2011 dosiahol, polročne hodnotil v rozboroch hospodárenia
obvodného úradu a tieto predkladal Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Na zlepšenie
činnosti boli prijímané operatívne, ale aj dlhodobé opatrenia, a to tak v oblasti zabezpečovania
vecných úloh, ako aj v oblasti ekonomickej.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
-

Medzi hlavné skupiny uţívateľov patria :
miestna a ústredná štátna správa
miestne samosprávy
odborná a laická verejnosť
fyzické a právnické osoby

Zverejnenie výročnej správy
Výročná správa je zverejnená na WEB stránke Obvodného
www.minv.sk/?obvodny-urad-svidnik, v časti Ekonomický odbor.

úradu

Svidník

MVDr. Bohumil Kačmár
prednosta
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