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ÚVOD
Vo výročnej správe za rok 2012 Obvodný úrad Svidník hodnotí činnosť, ktorá mu vyplývala
z organizačného poriadku, z poverenia zriaďovateľa a ním delegovaných právomocí
a povinností. V správe je odzrkadlené 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

: PaedDr. Jozef Baslár

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 Svidník v roku 2012 vystupoval ako právnická osoba. Bol rozpočtovou
organizáciou štátu, ktorá bola zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky. Zároveň bol sluţobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí
vykonávali štátnu sluţbu v obvodnom úrade a bol 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 konajú a rozhodujú príslušné odbory.
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 v roku 2012

2.2.

Odbor ekonomický :
-

vypracúval návrh rozpočtu obvodného úradu, predkladal ministerstvu vnútra
ţiadosti o vykonanie rozpočtových opatrení, vyhodnocoval rozpočet, plnenie
príjmov a čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu,

-

viedol účtovníctvo obvodného úradu, vykonával finančnú kontrolu a vymáhal
pohľadávky štátu,

-

zabezpečoval správu majetku štátu a styk so štátnou pokladnicou,

-

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

-

poskytoval obciam finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečenie
volieb a referenda, zabezpečoval ich zúčtovanie,

-

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

-

preveroval splnenie povinnosti vlastníkov motorových vozidiel na úseku
povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel, rozhodoval ako správny
orgán v prvom stupni o ukladaní pokút, zabezpečoval ich vymáhanie,

-

prijímal, evidoval, zabezpečoval prešetrovanie a vybavovanie sťaţností a
zabezpečoval právnu agendu úradu,

5

-

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

-

zabezpečoval úlohy na úseku auto - prevádzky,

-

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

-

viedol operatívnu evidenciu majetku a vykonával inventarizáciu, zabezpečoval
starostlivosť o majetok v správe obvodného úradu,

-

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

Odbor organizačný a osobný úrad :
-

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

-

vykonával kontrolu nad dodrţiavaním lehôt pri vybavovaní záleţitostí občanov –
nedostatkov jednotlivými odbormi,

-

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

-

zabezpečoval odborné a administratívne práce pre prednostu, pritom úzko
spolupracoval s jednotlivými odbormi,

-

plnil úlohy osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávali štátnu sluţbu
a pre zamestnancov vykonávaných práce vo verejnom záujme,

-

vypracovával
a zabezpečoval
vydávanie
sluţobných
a pracovnoprávnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,

-

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

-

vypracoval návrh sociálneho programu úradu vrátane jeho rozpočtového
zabezpečenia, plnil úlohy s kolektívnym vyjednávaním.

-

predkladal ministerstvu vnútra návrhy na zostavenie systemizácie
o zmeny v systemizácii.
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predpisov

a ţiadosti

Odbor všeobecnej vnútornej správy :
-

prejednával priestupky a následne vydával rozhodnutia o priestupkoch, viedol
evidenciu priestupkov, spracúval výpisy z evidencie priestupkov pre štátne orgány,

-

vykonával kontrolu vedenia matrík, metodicky usmerňoval matričné úrady a plnil
iné úlohy vyplývajúce zo zákona o matrikách. Vystupoval ako prvostupňový orgán
vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena a priezviska,

-

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

-

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

-

osvedčoval listiny a podpisy na listinách, vykonával štátny odborný dozor nad
spôsobom osvedčovania obcou,

-

rozhodoval o povolení konania verejnej zbierky, vykonával dohľad nad
dodrţiavaním zákona o štátnych symboloch Slovenskej republiky,

-

vykonával organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy
obcí,

Odbor živnostenského podnikania
-

vykonával činnosti podľa zákona č. 455/1991 o ţivnostenskom podnikaní
/ţivnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov:

-

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

-

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

-

vykonával kontrolu dodrţiavania podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov
vyplývali zo ţivnostenského zákona a z osobitných predpisov,
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Plnil úlohy jednotného kontaktného miesta, kde poskytoval informácie :
-

o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach
poskytovania sluţieb na území SR,
o postupoch vybavovania náleţitostí spojených s moţnosťou získania oprávnenia
na podnikanie a prístupoch k poskytovaniu sluţieb,
o moţnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov
sluţieb,
o 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,

prijímal 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
-

zabezpečoval podmienky na účinnú ochranu ţivota, zdravia a majetku
obyvateľstva pred následkami mimoriadnych udalostí a usmerňoval činnosť
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,
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-

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 prostredníctvom riadiacich orgánov
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.

2.3.

Strednodobý výhľad obvodného úradu

Obvodný úrad vystupoval ako rozpočtová organizácia, ktorej činnosť bola legislatívne
vymedzená a kaţdá zmena činnosti bola upravená zákonnou formou. Vzhľadom na túto
skutočnosť, základnou úlohou úradu bol dôraz na kvalitu a odbornosť sluţieb.
Strednodobý výhľad obvodného úradu mimo jasne vyprofilovaných činností závisí od
financovania jednotlivých činnosti v nadväznosti na organizačné zmeny v rezorte Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky súvisiace s napĺňaním programu ESO.
Podľa platnej systemizácie obvodný úrad zabezpečoval v roku 2012 stanovené úlohy s
určeným počtom zamestnancov a kumulovaním funkcií za účelom efektívneho a hospodárneho
pôsobenia verejnej správy. Napriek tomu sa kaţdý zamestnanec snaţil 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 bol 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.
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4. Činnosť obvodného úradu
Svoju činnosť obvodný úrad zabezpečoval prostredníctvom odborov, preto hodnotenie bolo
prevedené samostatne za jednotlivé odbory :

4.1 Odbor ekonomický
V roku 2012 na tomto odbore jednotlivé činnosti boli zabezpečované 6 zamestnancami, traja
zamestnanci v stálej štátnej sluţbe a traja zamestnanci pre výkon práce vo verejnom záujme.

4.1.1. Úsek rozpočtu a účtovníctva
Prvoradou úlohou daného odboru v minulom roku bolo sledovanie záväzných ukazovateľov
rozpočtu. Celkový počet rozpočtových opatrení bol 75. Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky vydalo 28 rozpočtových opatrení a samotná organizácia vykonala 47 rozpočtových
presunov. Vnútorné rozpočtové opatrenia sa týkali presunov v rámci kategórie 620, 630 a 640.
Správy o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, ako aj podklady do návrhu štátneho
záverečného účtu boli vypracované v súlade s pokynmi Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky.
Obciam na prenesený výkon štátnej správy boli v roku 2012 poskytnuté dotácie na úseku
matričnej činnosti, na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov
Slovenskej republiky. Zároveň bolo zabezpečené zúčtovanie so štátnym rozpočtom.
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.
Počas celého roka 2012 bolo vedené účtovníctvo v súlade s ustanoveniami zákona
o účtovníctve. Spracúvali sa štatistické výkazy, finančné výkazy účtovné, ako aj ročná účtovná
závierka.
Uzneseniami vlády Slovenskej republiky č. 367 z 18. júla 2012 a č. 374 z 25. júla 2012 bola
schválená náhrada výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami pri povodniach na území
Slovenska. Finančné prostriedky boli poskytované obciam na základe dvoch rozpočtových
opatrení.
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V roku 2012 bola vykonaná Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2012, 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.
Tento 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 458 prípadoch. Z toho podľa § 19 ods. 1 citovaného zákona
bolo vydaných :
183 prvostupňových rozhodnutí s uloţením pokuty za neuzatvorenie povinného zmluvného
poistenia motorového vozidla.
Pokuty boli uloţené vo výške 16 321,02 € (z uvedenej sumy bolo k 31. 12. 2012 uhradených
10 997,79€). Z celkového počtu uloţených pokút : fyzickým osobám boli uloţené pokuty vo
výške 11 651,02 € (z toho do konca roka 2012 bolo uhradených 8517,79 €), právnickým osobám
bolo uloţených 4760 € (z toho k 31.12.2012 bolo uhradených 2480 €). Pokuty sa priebeţne
vymáhajú aj prostredníctvom exekútora a zasielajú na príjmovú časť štátneho rozpočtu.
Obvodný úrad ako správny orgán vydal v minulom roku 28 rozhodnutí o zastavení konania, 228
prípadov bolo odloţených a 19 prípadov z dôvodu miestnej príslušnosti bolo odstúpených iným
obvodným úradom na ďalšie konanie.
Mimo iného daný odbor vykonával evidenciu a kontrolu pohľadávok za obvodný úrad,
inventarizáciu majetku, pokladne, kolkov a stravných lístkov. Na tomto odbore bol prevedený
prepočet k refundačným a príjmovým faktúram podľa faktúr od dodávateľov za sluţby spojené
s nájmom nebytových priestorov.
4.1.2. Úsek vnútornej prevádzky
V oblasti ochrany bezpečnosti práce a ochrany pred poţiarmi bola prevedená prehliadka
plynových kotlov, ktorá sa vykonáva pravidelne ročne. Taktieţ bolo zabezpečené čistenie
a kontrola komínov plynofikovanej kotolne. Na tomto úseku bola urobená pravidelná ročná
kontrola prenosných hasiacich prístrojov a poţiarnych vodovodov.
V priebehu roka 2012 boli prevedené opakované školenia vedúcich zamestnancov z oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj pravidelné odborné prípravy členov poţiarnej
hliadky.
Preškolenia BOZP a PO boli prevedené u jedného novoprijatého zamestnanca a absolventov
vykonávajúcich absolventskú prax na tunajšom úrade.
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V súlade s usmerneniami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky boli zabezpečované úlohy
na úseku auto – prevádzky a 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 2012 celkom 3 sťaţnosti (dve sťaţnosti boli neopodstatnené
a jedna sťaţnosť postúpená na Mesto Svidník). V rámci tejto činnosti boli zabezpečené podklady
k ročnej správe o sťaţnostiach.
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.
Bola vykonávaná 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 2
kontroly podľa plánu kontrol na ekonomickom odbore. Zároveň bola splnená úloha súvisiaca so
záverečným účtom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
V rámci tejto činnosti boli vyhotovené 4 príkazy prednostu, 1 príkazný listy, 1 smernica
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
12 nájomných zmlúv, všetky zmluvy boli zaslané na schválenie Ministerstvu financií Slovenskej
republiky a 8 zmlúv o výpoţičke nehnuteľného majetku štátu, ktoré boli schválené
Ministerstvom vnútra 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 bola schválená v roku 2012 Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Kupujúci v stanovenej lehote neuhradil kúpnu cenu, preto obvodný úrad ako predávajúci
odstúpil od kúpnej zmluvy. Následne bolo vykonané nové ponukové konanie na prebytočný
nehnuteľný majetok štátu – pozemok Giraltovce. Kúpna zmluva bola zaslaná za účelom
schválenia na Ministerstvo financií Slovenskej republiky, prostredníctvom Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky.
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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 súlade s ust. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám roku 2012
bola zaevidovaná 1 ţiadosť o sprístupnenie informácie. Táto ţiadosť bola v zákonom
stanovenej lehote kladne vybavená.
Na tomto úseku boli zabezpečované odborné a administratívne práce pre prednostu za
aktívnej spolupráce s jednotlivými odbormi. Zároveň sa zabezpečovali beţné úlohy
sekretariátu prednostu, vrátane kontroly cestovných príkazov v celkom počte 87 a spotreby
PHM na jednotlivé motorové vozidla. Celkom bolo zaevidovaných 379 sluţobných ciest.
Pravidelne bola prevádzaná kontrola dochádzky prostredníctvom elektronického snímača.
Pripravovali sa porady prednostu s vedúcimi jednotlivých odborov. Zároveň boli
vypracované záznamy z jednotlivých porád s kontrolou plnenia prijatých úloh.
Zamestnanci tohto odboru vykonávali činnosť v škodovej komisií, komisií pri
inventarizácií majetku, pokladne, kolkov a stravných lístkov.

4. 2. 2. Úsek informatiky
Na úseku informatiky úlohy zabezpečovali dvaja zamestnanci. Išlo o 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 tlačiarni a pod.). Pravidelne aktualizovali
jednotlivé programy (WinASU, NOD32 Antivírus, MAKOP, CIPREGIS, EMCO, FinPVSS
a pod.) súvisiace s prácou jednotlivých zamestnancov.
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,.
Zamestnanci tohto úseku zabezpečovali úlohy v súvislosti so zavedením FABASOFTu
(program na registratúrny denník úradu). Úlohy spočívali v kontrole pripraveností počítačov, ich
potrebnom nastavení, zabezpečenie prístupu zamestnancov obvodného úradu na testovaciu
verziu. V júli 2012 prebehol skúšobný prenos spisov z WinASU do FABASOFTu.
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Kontrolná činnosť bola zameraná na dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
a vnútorných predpisov, ktoré sa týkali zvyšovania a údrţby bezpečnosti informačného systému.
Ostatná činnosť vykonávaná na úseku informatiky sa týkala prevádzky telefónnej ústredne
a telefónnej siete na obvodnom úrade.
Na tomto úseku boli zabezpečované aj úlohy súvisiace s verejným obstarávaním. Na rok 2012
bol vypracovaný plán verejného obstarávania a následne ročný výkaz o pouţitých postupoch
verejného obstarávania. Boli spracované poţiadavky na komoditné centra Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky pre obvodný úrad na rok 2012 a pravidelné mesačné hlásenia komoditným
centrám o realizácií zákaziek na základe rámcových dohôd. Úlohy vyplývajúce zo zákona
o verejnom obstarávaní a smernice obvodného úradu, sa plnili priebeţne.
Zabezpečovali sa aj úlohy súvisiace s operatívnou evidenciou hnuteľného a nehnuteľného
majetku štátu, ako aj efektívne nakladanie s majetkom v správe obvodného úradu.

4.2.2. Úsek správy registratúry a činnosť podateľne
V súlade s registratúrnym poriadkom a metodickými pokynmi Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky bola vykonávaná správa registratúry. V roku 2012 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 2012 sa zaevidovalo 115 poţiadaviek na vypoţičanie spisov. Celkom bolo
vyhotovených 15 výpisov. V uvedenom roku nebolo vykonané vyraďovacie konanie. Aktuálny
zostatok spravovanej registratúry v registratúrnom stredisku k 31.12.2012 je 308 bm.

Počet záznamov a spisov za rok 2012 za celý úrad

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

Počet
spisov

59
5103
235
7652
8043
101
21193

15
2545
72
1206
926
73
4837

Prehľad o počte záznamov a spisov podľa jednotlivých odborov

Činnosť podateľne spočívala hlavne v preberaní a triedení záznamov doručených
obvodnému úradu, odosielaní zásielok, centrálnej evidencií doručených záznamov a
vyhotovovaní prehľadových zostáv k zaevidovaným záznamom.
V rámci tohto úseku boli vyhotovované refundačné faktúry za obvodný úrad, zabezpečovali
sa objednávky stravných lístkov a ostatné činnosti súvisiace s agendou podateľne a registratúry.
Zamestnankyňa podateľne zabezpečovala predaj kolkových známok. Za rok 2012 boli predané
kolkové známky v celkovej hodnote 27 460 €.
4.2.4. Osobný úrad
Osobný úrad zabezpečoval úlohy súvisiace s personalistikou a spracovaním miezd pre
zamestnancov v pracovnom a štátnozamestnaneckom pomere.
Plnili sa úlohy súvisiace so zabezpečovaním školení pre zamestnancov úradu, úlohy spojené
s kolektívnym vyjednávaním a predkladaním návrhov na systemizáciu.
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V roku 2012 bolo zabezpečované priebeţné vzdelávanie zamestnancov, kde sa kládol dôraz
na potreby praxe v dôsledku zmien legislatívy, zavádzanie nových programov, resp. za účelom
prehlbovania vedomostí a získavania pracovných zručnosti zamestnancov obvodného úradu.
Vzdelávanie štátnych zamestnancov, ako aj zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
sa v roku 2012 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
prevaţne absolvovali vzdelávanie prostredníctvom Strediska vzdelávania a prípravy
v Slovenskej Ľupči a Spišskej Novej Vsi.
Počas roka 2012 sa zúčastnilo 22 zamestnancov školenia koncových pouţívateľov IS
Fabasoft. Ďalšie odborné semináre sa týkali problematiky aplikácie správneho konania a
uplatňovanie zákona o priestupkoch v praxi, finančnej kontroly verejnej správy, uplatňovanie
ţivnostenského zákona v aplikačnej praxi ţivnostenských úradov v postavení jednotných
kontaktných miest, správy majetku štátu, verejného obstarávania a pod.

4.3. Odbor všeobecnej vnútornej správy
Úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a riadny chod odboru
všeobecnej vnútornej správy na obvodnom úrade v roku 2012 zabezpečovalo 6 zamestnancov v
stálej štátnej sluţbe, z toho : 1 zamestnankyňa na úseku matrík a 1 zamestnankyňa vo výkone
rozhodnutí, pričom obidve v rámci kumulácií funkcií robili aj zapisovateľky pri prejednávaní
priestupkov, 4 zamestnanci pracovali na úseku priestupkovom (vrátane vedúceho odboru).
4.3.1. Úsek priestupkový
Na úseku priestupkovom bola vykonávaná činnosť v súlade s ustanoveniami zákona SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Prijímali sa oznámenia od orgánov
činných v trestnom konaní, štátnych orgánov, obcí a občanov. V rámci tejto činnosti bolo
zabezpečované objasňovanie priestupkov a vykonávané úkony s tým súvisiace.
V priebehu roku 2012 bolo zaregistrovaných spolu 585 priestupkov, z čoho 21 priestupkov
bolo postúpených inému orgánu a 54 nevybavených priestupkov prešlo z predchádzajúceho roka,
čiţe v roku 2012 bolo na spracovanie 618 priestupkov. Z uvedeného vyplýva, ţe v roku 2012 bol
zaznamenaný mierny nárast priestupkov (34) oproti roku 2011.
Podľa citovaného zákona o priestupkoch úsek priestupkový prejednáva a vydáva rozhodnutia
o priestupkoch v prvom stupni. Celkom vybavených priestupkov bolo 560, z toho 39 bolo
odloţených a 58 priestupkov prešlo ako nevybavené do roku 2013.
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Členenie priestupkov podľa jednotlivých paragrafov zostal oproti minulým rokom takmer
nezmenený. Najčastejšími priestupkami boli priestupky proti občianskemu spolunaţívaniu (354)
a proti majetku (134). Ďalej nasledujú priestupky proti verejnému poriadku (35) a proti poriadku
v správe (12). Z uvedeného vyplýva, ţe najviac priestupkov bolo proti občianskemu
spolunaţívaniu, čo je odrazom pomerne široko koncipovanej skutkovej podstaty priestupku.
Najčastejšími faktormi páchania týchto priestupkov sú zlé medziľudské vzťahy plynúce najmä
zo susedských sporov, narušených rodinných vzťahov, verbálnych útokov a iných schválností.
Ťaţiskom tejto skupiny priestupkov sú protiprávne konania, ktoré bolo charakterizované
vulgárnymi nadávkami, fyzickými napadnutiami, ublíţením na zdraví, rôzne vyhráţky a
schválnosti sú najčastejšími konaniami, ktorých sa dopúšťali páchatelia priestupkov.
V roku 2012 bol zaznamenaný aj nárast nových foriem páchania priestupkov proti
občianskemu spolunaţívaniu, a to prostredníctvom internetovej komunikácie a prostredníctvom
SMS správ zasielaných z mobilných telefónov.
Druhou najväčšou skupinou sú priestupky proti majetku, kde najčastejšie išlo o krádeţe v
obchodných reťazcoch, poškodzovaní majetku fyzických a právnických osôb. Na týchto
priestupkoch sa najväčšou mierou podpísali občania sociálne neprispôsobivý.
Na počte tohto druhu priestupkov sa podieľala najmä vysoká nezamestnanosť v našom okrese
a z toho vyplývajúca nepriaznivá sociálna situácia a neschopnosť občanov vyrovnať sa so stratou
sociálnych istôt.
O náhrade škody bolo rozhodnuté v 37 prípadoch a v 16 prípadoch bola náhrada škody
riešená dohodou.
Tretiu najväčšiu skupinu priestupkov tvoria priestupky na úseku verejného poriadku. Ide
hlavne o neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, rušenie nočného
pokoja a porušovanie všeobecne záväzných nariadení.
Osobitnú kapitolu predstavujú priestupky mladistvých, ktorých bolo v danom roku v
celkovom počte 37 (oproti roku 2011 nárast o 4 priestupky). V roku 2012 išlo o priestupky proti
majetku, kde sa jednalo hlavne o protiprávne konanie drobných krádeţí v nákupných reťazcoch,
poškodzovanie cudzieho majetku a pod. (22).
Do druhej skupiny opakujúcich sa priestupkov, ktorých sa dopustili mladiství sú priestupky
proti občianskemu spolunaţívaniu charakterizované najmä iným hrubým správaním a fyzickými
útokmi (13).
Delikvencia mladistvých je naďalej predovšetkým dôsledkom negatívneho vplyvu rodinného
prostredia, sociálnych problémov a z dôvodu nezamestnanosti páchateľov. Podnetom k páchaniu
priestupkov bola aj zištnosť a snaha získať bezprácne majetkové hodnoty.
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Pri prejednávaní priestupkov dôleţitou poţiadavkou pre účel konania o priestupku je
dôsledne a včasne začatie konania, ako aj prejednávanie priestupkových vecí. V roku 2012
správny orgán začal konanie o priestupku v 30 dňovej lehote.
V 64 prípadoch bol ţiadaný súhlas vedúceho odboru z dôvodu rozhodovania o priestupku v
lehote do 60 dní a v 35 prípadoch pri rozhodovaní priestupku nad 60 dní bol vyţiadaný súhlas
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Z celkového počtu 58 nevybavených priestupkov, ktoré prešli do roku 2013, bolo 44
priestupkov prijatých v mesiaci december, z ktorých v 6 prípadoch sa právoplatne rozhodlo a
ostatné v počte 38 prešli na vybavenie do nasledujúceho roka.
V priestupkovom konaní bolo uloţených 56 pokarhaní, v 154 prípadoch boli uloţené pokuty a
v 106 prípadoch bolo konanie zastavené (bez zmieru).
Stále pretrváva, ţe uloţenie pokuty v mnohých prípadoch bolo neúčinné. Pokuty u sociálne
slabších páchateľov neznamenali pre páchateľa postih, nakoľko táto bola v konečnom dôsledku
ťaţko vymoţiteľná, mnohokrát nevymoţiteľná. Vzhľadom k tomu, ţe väčšina páchateľov
priestupkov na tomto úseku bola nezamestnaná a nemajetná, poniektorí aj bez sociálnej dávky,
nebolo vhodné týmto ukladať pokuty v hornej hranici rozpätia ustanoveného za priestupky proti
majetku.
V roku 2012 bolo uloţených celkom 207 vykonateľných rozhodnutí na zaplatenie trov
konania vo výške 3128 €, z toho: v 81 prípadoch úhrada vo výške 1296 € prebehla dobrovoľne
a v 13 prípadoch úhrada bola vykonaná na základe výzvy (208 €). Percento vymoţených trov
konania za rok 2012 predstavuje 48,08 %. Vykonateľných pokút uloţených 343 vo výške 8270
€, z čoho dobrovoľne zaplatených bolo 91 pokút vo výške 1789 € a na základe výzvy
zaplatených 25 pokút vo výške 475 €. Percento vymoţených pokút za rok 2012 predstavuje
27,37 %.
Na exekúciu a zriadenie exekučného záloţného práva bolo podaných 62 návrhov v súvislosti
s vymáhaním pohľadávok štátu - trov konania.
Skrátenou formou konania (rozkazné konanie) bolo vybavených 205 priestupkov, čo
predstavuje 36,61 % z celkového počtu vybavených priestupkov. Priestupky boli zamerané
hlavne proti občianskemu spolunaţívaniu (143), proti majetku (32), proti verejnému poriadku
(30) a proti poriadku v správe (5).
V rozkaznom konaní bolo v roku 2012 uloţených 189 pokút a 16 pokarhaní. Celková výška
uloţených pokút v rozkaznom konaní predstavovala čiastku 4 552 €, čo priemerne predstavuje
24,08 € na jednu pokutu.
Počas roka 2012 boli 3 návrhové delikty a to 1 proti občianskemu spolunaţívaniu a 2
priestupky na úseku práva na prístup k informáciám.
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Celkom bolo podaných 6 odvolaní z čoho bolo 1 rozhodnutie zrušené a vrátené na nové
prejednanie, 3 rozhodnutia zmenené a 2 rozhodnutia boli potvrdené. V roku 2012 boli podané 2
podnety na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania, ktoré boli vybavené
formálnym listom.
Odbor všeobecnej vnútornej správy úzko spolupracoval s Obvodným oddelením policajného
zboru Svidník a Giraltovce, ako aj oboma úradmi Mestskej polície vo Svidníku a v
Giraltovciach, najmä pri akceptovaní poţiadavky na súčinnosť, pri zisťovaní pobytu,
zamestnávateľa účastníkov konania a svedkov, prípadne pri predvedení týchto na ústne
pojednávanie priestupku. Taktieţ bola poskytnutá pomoc zo strany okresného súdu a okresnej
prokuratúry.
Priestupky páchateľov z územného obvodu matričného úradu Giraltovce (mesto a 10 obcí s
8662 obyvateľmi) boli prejednávané na stálom pracovisku v Giraltovciach, čo veľmi pomohlo
občanom tohto regiónu najmä v súvislosti s dochádzkou na prejednávanie priestupkov. V roku
2012 na stálom pracovisku v Giraltovciach bolo 43 pojednávaní, kde bolo vypočutých 257
účastníkov konania a svedkov.
Najväčším problémom pri konaní o priestupku je doručovanie a účasť predvolaných osôb.
Tieto skutočnosti v značnej miere prispievajú k časovému sklzu pri dodrţiavaní zákonom
stanovených lehôt.

4.3.2. Úsek matrík
Na úseku matrík bolo v minulom roku vydaných 5 právoplatných rozhodnutí vo veci zmeny
mena a priezviska. Celkom bolo vydaných 31 vyšších overení – apostille a superlegalizácie.
V rámci matričnej činnosti bolo zapísaných 96 dodatočných záznamov a ich uloţenie v
archíve. Bol vydaný 1 súhlas na zápis do matrík matričného úradu pre rozhodnutie vydané v
cudzine.
Počet podaných stanovísk k dokladom cudzieho štátu bolo 12, v jednom prípade prebiehalo
školenie matrikárky k vykonaniu matričnej skúšky matrikárky a boli vydané 3 metodické
usmernenia pre matričné úrady. Vykonávala sa evidencia ďalších spisov (v počte 13) a
evidencia záznamov v programe WinASU (v celkovom počte 279).
Taktieţ boli prevedené kontroly na matričných úradoch v okrese v celkovom počte 8, zbierky
listín – prevzatie a kontrola 867 a bola vykonaná s matrikárkami matričných úradov 1 pracovná
porada.
Osvedčovanie listín sa vykonalo v 80 prípadoch a osvedčovanie podpisov v 415 prípadoch.
Mimo ostatnej matričnej činnosti bol spracovaný štatistický prehľad matričných úkonov za
predchádzajúce obdobie.
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Ďalej boli na úseku matrík poskytované informácie občanom vo veci: spôsobu a moţnosti
matrikovania v osobitnej matrike v Bratislave, zmeny mena a priezviska, sobášov s cudzími
štátnymi príslušníkmi a vyhľadávania údajov v matričnom archíve.
4.3.3. Úsek volieb

Na úseku volieb v roku 2012 bolo vykonané:
- organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v obvode
Svidník (10. marca 2012) v súlade s § 14 ods. 2 písm. b), § 16 ods. 2, 3, a 4 písm. b) a f), § 20
ods. 5, § 23 ods. 4, § 41 ods. 3, § 48 a 49, § 50 ods. 2, § 54 zákona c. 333/2004 Z. z. o voľbách
do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
- organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí (27.ooktób 2012) v
súlade s § 11a ods. 2 písm. b), § 13 ods. 2,3 a 4 písm. b) a e), § 20 ods. 1, § 46 ods. 4, § 52 ods.
3, § 53, § 57a zákona SNR c. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov.
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012 vyhlásil Predseda Národnej rady
Slovenskej republiky rozhodnutím c. 347/2011 Z. z., určil deň ich konania na sobotu 10. marca
2012.
Voľby okrese Svidník prebiehali v súlade so zákonom NR SR c. 333/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov a v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré vypracovalo Ministerstvo vnútra SR a ktoré
v roku 2011 vláda Slovenskej republiky schválila svojim uznesením číslo 675 z 19. októbra
2011. Obvodný úrad Svidník na základe uvedených materiálov schválil vlastný harmonogram
organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2012. V
mestách a obciach bolo vytvorených 77 volebných okrskov, v ktorých bolo zapísaných 25 064
voličov. Prípravu a priebeh volieb zabezpečoval odbor všeobecnej vnútornej správy v spolupráci
so 10 člennou obvodnou volebnou komisiou.
Z úrovne obvodného úradu boli pre jednotlivé mestá a obce systematicky zasielané metodické
pokyny k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky, metodické pokyny k financovaniu,
usmernenia, tlačivá a iný materiál. Dňa 07.02.2012 sa uskutočnila pracovná porada starostov
obcí a primátorov miest. Pracovná porada bola zameraná na výklad ustanovení zákona c.
333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Boli a prevedené školenia
predsedov, podpredsedov a zapisovateľov okrskových volebných komisií dňa 22. 2. 2012 vo
Svidníku a 23.02.2012 v Giraltovciach. V súčinnosti so Slovak Telecom a.s. bolo zabezpečené
telekomunikačné spojenie medzi všetkými stupňami volebných komisií.
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Výsledky volieb za okres spracoval odborný (sumarizačný) útvar obvodnej volebnej komisie,
ktorý tvorili pracovníci Krajského štatistického úradu v Prešove. Odbor všeobecnej vnútornej
správy Obvodného úradu Svidník, ktorý prípravu a priebeh volieb zabezpečoval, všetky úlohy s
tým súvisiace zabezpečil v súlade so schváleným Harmonogramom organizačno-technického
zabezpečenia.
Z dôvodu úmrtia poslanca a starostu sa v dvoch obciach svidníckeho okresu konali nové
voľby do orgánov samosprávy obcí. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím
č. 211/2012 Z. z. zo dňa 23. júla 2012 vyhlásil nové voľby do orgánov samosprávy obcí a určil
deň ich konania na sobotu 27. októbra 2012. Voľby prebiehali v súlade so zákonom SNR c.
346/1990 Zb. a v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do
orgánov samosprávy obcí. V obidvoch obciach bol vytvorený jeden volebný obvod. V obci
Krajná Porúbka bol zvolený jeden poslanec a v obci Šemetkovce starosta obce.
Výsledky volieb za obvod spracoval odborný (sumarizačný) útvar obvodnej volebnej
komisie, ktorý tvorili pracovníci Krajského štatistického úradu v Prešove. Odbor všeobecnej
vnútornej správy Obvodného úradu Svidník, ktorý prípravu a priebeh volieb zabezpečoval,
všetky úlohy s tým súvisiace zabezpečil v súlade so schváleným Harmonogramom organizačnotechnického zabezpečenia.
V rámci výkonu na úseku verejných zbierok sa rozhoduje o povolení konania verejnej
zbierky, ktorej výnos sa má pouţiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho časti (§ 5
ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach, lotériách a iných podobných
hrách v znení neskorších prepisov. V roku 2012 bolo vydané 1 rozhodnutie o povolení konania
verejnej zbierky.

4.4. Odbor živnostenského podnikania
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.
Obvodný úrad Svidník, odbor ţivnostenského podnikania podľa zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v roku 2012
vykonával svoju činnosť so 4 zamestnancami v stálej štátnej sluţbe nasledovne:
4.4.1. Úsek živnostenskej registrácie a vedenia živnostenského registra
Odbor ţivnostenského podnikania eviduje celkovo 3534 podnikateľských subjektov
s platným ţivnostenským oprávnením, čo je v porovnaní s rokom 2011 o 158 subjektov menej.
Z toho je 2717 fyzických osôb a 817 právnických osôb. V roku 2012 vzniklo oprávnenie
k podnikaniu 171 fyzickým osobám (ďalej len FO) a 61 právnickým osobám (ďalej len PO).
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Počet FO, ktorým právo k podnikaniu v sledovanom období zaniklo bol 444 a PO 13. Počet
ţivnostenských oprávnení, ktoré vznikli v roku 2012 bol 1229, tých, ktoré zanikli v roku 2012
bolo 1618 oprávnení, čo je v porovnaní s rokom 2011 o 440 zaniknutých ţivnostenských
oprávnení viac.
Z hľadiska vydaných rozhodnutí, odbor ţivnostenského podnikania vydal 2 rozhodnutia
o nevzniknutí ţivnostenského oprávnenia (nad ohlásením). Podstatne väčšiu skupinu tvorili iné
úkony vykonané v sledovanom období, počas ktorého bolo vydaných 515 osvedčení
o ţivnostenskom oprávnení, bolo prijatých 327 oznámení o pozastavení prevádzkovania
ţivnosti, na základe oznámenia podnikateľov zaniklo 483 ţivnostenských oprávnení, vydaných
bolo 627 výpisov zo ţivnostenského registra a 269 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)
Odbor ţivnostenského podnikania 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.
JKM zabezpečovalo a aj naďalej zabezpečuje pred vydaním ţivnostenského oprávnenia
výpis z registra trestov z generálnej prokuratúry (v roku 2012 ich bolo 553), 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 2012 vyuţilo sluţbu JKM celkovo 1182 podnikateľských subjektov, z toho bolo
1091 FO a 91 PO. Celkový počet úkonov sluţby JKM pre Daňové (finančné) riaditeľstvo bol
1452 a celkový počet úkonov sluţby JKM pre Zdravotné poisťovne bol 1094.
Rozšírením sluţieb jednotných kontaktných miest v oblasti komunikácie s obchodným
registrom došlo v roku 2012 k tomu, ţe boli podané celkovo 4 návrhy na prvý zápis obchodnej
spoločnosti do obchodného registra.
Novelizácia ţivnostenského zákona priniesla zmeny, skrátenie lehoty na 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 aj osvedčenia o povahe a dĺţke
praxe v činnostiach, ktoré sú ţivnosťou, potvrdenie o tom, ţe poskytovanie sluţieb na základe
ţivnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané ako aj potvrdenia o prijatí
oznámenia o cezhraničnom poskytovaní sluţieb na území Slovenskej republiky.
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Obvodný úrad vystupoval ako miestne príslušný orgán pre vydanie osvedčenia
o ţivnostenskom oprávnení pre zahraničné osoby. Zároveň obvodný úrad plnil úlohy JKM uţ aj
pre činnosti, ktoré sú podnikaním na základe iného ako ţivnostenského oprávnenia, ak tak
ustanovujú osobitné predpisy alebo poskytovaním sluţieb podľa osobitného predpisu. Jedná sa
hlavne o oprávnenia na činnosti: geologické práce, audítor, tepelná energetika, energetika,
veterinárne činnosti a sluţby, mediátor, znalec, tlmočník, prekladateľ, patentový zástupca,
advokát, letecké práce, autorizovaný geodet a kartograf, architekt, autorizovaný stavebný
inţinier, daňový poradca, banská činnosť, reštaurátor.
Účinnosťou niektorých ustanovení zákona č. 136/2010 Z. z. o sluţbách na vnútornom trhu
od 1. januára 2012 sa v SR zaviedlo prvé elektronické JKM, ktoré poskytuje podrobné
informácie o podmienkach vstupu do podnikania pre sluţby zahrnuté v smernici o sluţbách a
umoţňuje elektronicky poţiadať o vznik alebo o zmenu oprávnenia na podnikanie
prostredníctvom informačného portálu JKM. Elektronické podania sa realizujú prostredníctvom
ústredného portálu verejnej správy http://www.portal.gov.sk/Portal/sk/Default.aspx .
Bola zrušená úhrada niektorých správnych poplatkov alebo sa uhrádza 50 % z výšky
správneho poplatku, ak je podanie podané elektronicky. Nevyhnutnou podmienkou je
elektronický podpis. Odbor ţivnostenského podnikania vybavil v uplynulom roku 53
elektronických podaní, z ktorých najviac bolo ţiadostí o verejný výpis zo ţivnostenského registra
v počte 27, ohlásení voľnej, remeselnej a viazanej ţivnosti pre právnickú osobu bolo 23,
oznámenia o zmene údajov zapísaných v ţivnostenskom registri boli 2 a v jednom prípade išlo
o doplnenie odoslaného podania.
4.4.2.. Úsek kontroly
Kontrolná činnosť v roku 2012 bola zameraná na kontrolu podľa ustanovení zákona č.
455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe tematických kontrol uloţených Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky, odborom ţivnostenského podnikania a na základe vlastných
podnetov.
Tematické kontroly uloţené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, odborom
ţivnostenského podnikania boli zamerané na:
- Kontrolu podnikateľských subjektov s predmetom podnikania v skupine 103 - Výroba
motorových a ostatných dopravných prostriedkov (príloha č. 1 ţivnostenského zákona)
6. Opravy pracovných strojov
7. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
19.5. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
19.5.1. Pneuservis, tuning
8. Opravy karosérií
19.5.9. Lakovnícke práce (bez opravy karosérie striekaním)
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Zamestnanci odboru vykonali celkovo 235 kontrolných akcií, v ktorých bolo 17 uloţených
pokút v blokovom konaní (v čiastke 477,- €), vydaných 41 rozhodnutí o uloţení pokuty (vo
výške 1895,-). Celkom bolo zistených 79 prípadov porušení zákona. Medzi najčastejšie sa
vyskytujúcimi porušeniami v rámci kontrolnej činnosti bolo porušenie osobitných predpisov,
neohlásenie zriadenia alebo zrušenia prevádzkarne, vykonávanie podnikateľskej činnosti bez
ţivnostenského oprávnenia, či neoznámenie zmien údajov v ţivnostenskom oprávnení.
Správne konanie na základe zistených porušení zákonných ustanovení bolo začaté
oznámením v 40 prípadoch, 96-krát boli zaslané výzvy a bolo vyhotovených 100 dodatkov
k záznamu z kontroly.
Výsledky kontrolnej činnosti v roku 2012 z hľadiska efektivity moţno hodnotiť ako
priemerné. Kontrolná činnosť si vyţadovala pomerne vysokú časovú aj odbornú náročnosť.
Kontrolované subjekty poskytovali vysokú všeobecnú súčinnosť, či uţ vpustením kontrolórov do
prevádzkarne, poskytnutím potrebných dokladov, alebo poskytnutím informácií a vysvetlení za
účelom kontroly. Z nedostatkov zistených pri výkone kontroly bolo len malé mnoţstvo tých,
ktoré sa vyskytovali opakovane u kontrolovaného subjektu.
Zamestnanci odboru sa v priebehu roka 2012 zúčastňovali aj priebeţných vzdelávacích aktivít
pre potreby praxe v súvislosti so zmenami legislatívy, či uţ to boli odborné semináre
(„Uplatňovanie ţivnostenského zákona v aplikačnej praxi ţivnostenských úradov“, „Pohľadávky
štátu a ich vymáhanie“, „Uplatňovanie ţivnostenského zákona v aplikačnej praxi ţivnostenských
úradov v postavení JKM“ , „Správne konanie a aplikácia správneho konania v praxi“...), školenia
(IS Fabasoft), odborné prípravy (členov Krízového štábu Obvodného úradu Svidník, vedúcich
odborov a zamestnancov obvodného úradu na úseku plnenia úloh v krízových situáciách), alebo
iné pracovné stretnutia napr. s MV SR OŢP, s vedúcim oddelenia Hraničnej a cudzineckej
polície PZ v Prešove a iné. Teoretické poznatky v oblasti ţivnostenskej problematiky boli na
základe ţiadosti poskytnuté aj študentom Spojenej školy vo Svidník.

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 ochrany
Pre zabezpečenie plynulého plnenia úloh civilnej ochrany v roku 2012 bol spracovaný
„Ročný plán odboru civilnej ochrany a krízového riadenia na rok 2012“. Plnenie
jednotlivých úloh bolo, na základe mesačných plánov, na poradách vedúceho odboru priebeţne
vyhodnocované.
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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 aktuálny 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 (IZS). Taktieţ bol spracovaný základný súbor prevádzkových
dát v rozsahu ošetrovateľské sluţby (domov dôchodcov, detský domov, domy sociálnych
sluţieb), colnice, letiska, odťahové sluţby a pomoc motoristom vyuţiteľný pre prípad podpory
riadenia a spracovania informácií informačnej štruktúry IZS.
Vychádzajúc zo zamerania činnosti bola v roku 2012 vykonaná aktualizácia analytických
listov ostatných záchranných zloţiek IZS nachádzajúcich sa v územnej pôsobnosti obvodu.
V roku 2012 bola aktualizovaná „Analýza územia obvodu Svidník z hľadiska moţných
mimoriadnych udalosti“. Do textovej a tabuľkovej časti bol zaradený Zimný štadión Svidník
ako stacionárny zdroj nebezpečnej látky a aktualizovaný prehľad objektov vytypovaných ako
moţné ciele chemického a biologického terorizmu. V priebehu roka k hodnotenému obdobiu
nedošlo k podstatným zmenám.
Plán ochrany obyvateľstva obvodu bol taktieţ aktualizovaný so stavom k 31.12.2012.
K uvedenému termínu boli 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.
V rámci realizácie uznesení vlády SR k Základnému systému biologickej ochrany obyvateľov
SR bol aktualizovaný prehľad zdrojov odmorovacích, dezaktivačných, dezinfekčných a
absorpčných látok na teritóriu obvodu.
K stanovenému termínu v mesiaci február 2012 boli aktualizované plány ukrytia obyvateľstva
v jednotlivých obciach a mestách a aktuálny prehľad o ukrytí za obvod bol predloţený
obvodnému úradu v sídle kraja v predpísanej tabuľkovej forme.
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 havárii. Nachádza
sa tu 1 stacionárny zdroj nebezpečnej látky a to Zimný štadión Svidník, ktorý je po plánovanej
rekonštrukcii od roku 2011 v prevádzke a v chladiacom zariadení je 800 kg amoniaku.
V priebehu roka bol spresnený a aktualizovaný prehľad vecných síl a prostriedkov obcí,
právnických a fyzických osôb vyuţiteľných pri moţných mimoriadnych udalostiach, ako aj
aktuálny prehľad územných jednotiek civilnej ochrany. Dokumentácia teritoriálnych jednotiek
CO v priebehu roka bola priebeţne aktualizovaná bez zásadných zmien.
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V zmysle plánu hlavných úloh v priebehu roka bol zabezpečený zber a aktualizácia údajov do
projektu CIPREGIS. Údaje v samotnom projekte CIPREGIS boli priebeţne upresňované
a zasielané na Obvodný úrad Prešov.
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. Z toho dôvodu kontroly
stavu ochranných stavieb ako takých a odborné prehliadky v ochranných stavbách nie sú
aktuálne.
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 bolo zaevidované
a vydané 1 stanovisko k zmenám a doplnkom ÚPN miest a obcí a 4 stanoviska v zmysle zákona
NR SR č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na ţivotné prostredie.
Kontinuálne meranie úrovne radiácie systémom RADMON v roku 2012 prebiehalo
nepretrţite s tým, ţe údaje z meraní si automatický 1x mesačne sťahovali pre centrálnu evidenciu
sekcia KMCO a KCHL Jasov. Podľa Plánu monitorovania územia obvodu na rok 2012 k termínu
vyhodnotenia bolo vykonaných 12 periodických meraní úrovne radiácie v 2 referenčných bodoch
(Radoma, Vyšný Komárnik - Dukla), 21 periodických meraní v novovytvorenom stálom bode
pri obvodnom úrade, 11 odberov vzoriek zeminy a 11 kontinuálnych meraní v miestach odberu.
V roku 2012 boli v zmysle plánu kontrolnej činnosti naplánovaných a vykonaných 6 kontrol.
Na uvedených kontrolovaných subjektoch neboli zistené porušenia zákona, preto boli spracované
zápisy o vykonaných kontrolách.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe v obvode Svidník sa nachádza objekt a to Zimný štadión
Svidník, ako stacionárny zdroj nebezpečnej látky tak v roku 2012 bude v tomto objekte
vykonaná kontrola v mesiaci november 2012. Kontroly skladov materiálu CO prebiehali
čiastočne v súlade s plánom kontrol na rok 2012. V hodnotenom období bolo vykonaných 11
kontrol, z výsledku kontrol nebol udelený protokol.
Sluţobná pohotovosť je zabezpečovaná 4 zamestnancami odboru v týţdenných intervaloch
so striedaním v pondelok o 7.00 hodine. O prevzatí a odovzdaní sluţobnej pohotovosti je vedená
príslušná dokumentácia.
V priebehu roka v územnom obvode obvodného úradu bola zaznamenaná 1 mimoriadna
udalosť.
 25.2 – 25.2.2012 – povodeň – vyhlásený III. stup. PA v obci Vagrinec, vykonané
povodňové záchranné práce. Odbor COaKR na základe vzniknutej mimoriadnej udalosti
koordinoval postup samosprávy pri riešení a zabezpečovaní úloh záchranných prác.
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Pre zabezpečenie skúšok prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2012 boli
odborom civilnej ochrany a KR spracované pokyny pre preskúšavanie sirén a tieto zaslané pre
všetkých prevádzkovateľov sirén v okrese. Na základe týchto pokynov boli aj pravidelne
vykonávané 1x mesačne skúšky funkčnosti sirén v okrese z ktorých hlásenia boli predkladané na
ObÚ v sídle kraja. Varovanie obyvateľstva na teritóriu okresu zabezpečuje 12
elektromotorických sirén s miestnym ovládaním na ktoré sú uzatvorené zmluvy o umiestnení
a prevádzkovaní zariadení civilnej ochrany. Vlastné skúšky sirén v obvode neboli počas roka
vykonávané.
V rámci 5-ročného cyklu kontrol (20 %) skladov materiálu CO bolo v hodnotenom období
vykonaných 11 kontrol z plánovaného počtu 8, z toho v obciach 2 kontroly a v materských
a základných školách 9 kontrol. Kontroly boli zamerané na vhodnosť skladovacích priestorov,
kvalitu skladovania a ošetrovania materiálu CO. Z výsledkov kontrol sú spracované jednotné
kontrolné listy.
V súlade s Koncepciou individuálnej ochrany obyvateľstva SR v roku 2012 bola vykonávaná
integrácia malých a neefektívnych skladov resp. úloţísk materiálu CO. K 1.1.2012 na území
obvodu Svidník bolo evidovaných 30 skladov materiálu CO, kde v priebehu roka bolo
integrovaných 15 skladov a materiál bol presunutý do centrálneho skladu ObÚ Svidník.
Obvodné kolo „Súťaţe mladých záchranárov“ bolo vykonané dňa 4. 11. 2012 v areáli
futbalového štadióna vo Svidníku v súlade s pokynmi a internými predpismi pre organizovanie
takýchto súťaţí. Súťaţe sa zúčastnili 6 druţstvá, kde víťazom obvodného kola sa stalo druţstvo
Základnej školy na ulici Karpatskej. Druhá v poradí skončila Základná škola, 8. mája vo
Svidníku - A. Na treťom mieste skončila Základná škola 8. mája vo Svidníku.

4.5.2. Úsek krízového riadenia
V priebehu roka 2012 došlo k zmenám v zloţení členov Bezpečnostnej rady obvodu.
Predsedu BRO MVDr. Bohumila Kačmára nahradil PaedDr. Jozef Baslár. Zástupcu ozbrojených
síl SR kpt. Ing. Erika Lehotského nahradil kpt. Ing. Matúš Olah a novoustanovený riaditeľ
Okresného riaditeľstva Policajného zboru plk. JUDr. Jaroslav Suvák nahradil pplk. Ing. Petra
Hájnika.
Na základe schváleného plánu práce BRO Svidník na rok 2012 boli plánované a aj sa
uskutočnili štyri zasadnutia v mesiacoch - marec, jún, september a december. Všetci členovia
BRO Svidník veľmi zodpovedne pristupovali k plneniu svojich povinnosti.
Vyţiadané materiály, plánované na prerokovanie v BRO boli predkladateľmi predloţené
včas, v potrebnej úprave a rozsahu, a boli prerokované na zasadnutí BRO za účasti ich
predkladateľov.
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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 2011 na marcovom zasadnutí rady a za prvý polrok roku 2012 na septembrovom 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 životne dôležitých výrobkov alebo životne
dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie vo
výdajniach odberných oprávnení v obciach Stročín a Vyšný Mirošov. Pred prerokovaním správ
predkladaných starostami obcí boli pracovníkmi Odboru CO a krízového riadenia Obvodného
úradu Svidník vykonané kontroly na týchto obecných úradoch. V rámci ktorých bola
kontrolovaná aj spracovaná dokumentácia k tejto problematike.
Obce Kuková, Okrúhle a Základná škola ul. Karpatská Svidník predkladali správy
o príprave na riešenie následkov pri vzniku mimoriadnych udalosti.
„ Správu o pripravenosti Nemocnice armádneho generála L. Svobodu Svidník n.o.,
Svidník na riešenie krízových situácií v obvode Svidník“, predkladal riaditeľ nemocnice
Ing. Peter Petruš.
Informatívnu správu „Stav realizácie protipovodňových opatrení v obvode Svidník SVP
š.p., OZ Košice Správa povodia Bodrogu Trebišov.
Na decembrovom zasadnutí BRO predkladal Ing. Milan Cocuľa, riaditeľ SÚC Svidník
„Správu o stave zabezpečenia pripravenosti Správy a údržby ciest PSK Prešov, oblasť
Svidník na zimnú sezónu r. 2012-2013.“
Ako kaţdoročne sa BRO zaoberala činnosťou Hasičského a záchranného zboru vo Svidníku
za predchádzajúci rok a tieţ aj správou o plnení úloh na úseku civilnej ochrany a krízového
riadenia na Obvodnom úrade Svidník za rok 2012.
Po prerokovaní kaţdej správy boli prijaté príslušne uznesenia. Celkovo na zasadnutiach BRO
v roku 2012 bolo prijatých 15 uznesení. Na kaţdom zasadnutí BRO bola v úvode zasadnutia
podaná informácia o ich plnení. Záznam o splnení úloh vyplývajúcich z uznesenia bol dávaný
písomne formou výpisu z uznesenia a záznamy sú zaloţené v dokumentácií zo zasadnutí BRO.
Všetky uloţené úlohy z uznesení boli splnené v stanovených termínoch.
V priebehu roka 2012 bol pravidelné aktualizovaný plán vyrozumenia členov bezpečnostnej
rady obvodu.
Na decembrovom zasadnutí BRO bol schválený Plán práce BRO na rok 2013.
Zasadnutia v roku 2012 sa uskutočnili v súlade s rokovacím poriadkom a podľa schváleného
plánu práce. Obvodný úrad nemá zriadene záloţné miesto.
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Spolupráca s obcami, úradmi špecializovanej štátnej správy a inými štátnymi orgánmi pri
príprave na krízovú situáciu je na dobrej úrovní. Zvlášť veľmi dobrá spolupráca je s Okresným
riaditeľstvom PZ SR vo Svidníku, Okresným riaditeľstvom HaZZ SR vo Svidníku, Veterinárnou
a potravinovou správou vo Svidníku a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo
Svidníku.
Na riešenie krízových situácií obvodný úrad ma 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 v roku 2012 nezasadal. Podľa vzniknutých zmien bol
aktualizovaný plán vyrozumenia členov krízového štábu
Koordinácia činnosti obvodného úradu a obci pri príprave na krízového situácie je
vykonávaná v rámci jednotlivých školení starostov obci ako aj počas cvičení organizovaných
obvodným úradom.
Odbornú prípravu členov krízového štábu obvodného úradu vykonal Obvodný úrad v sídle
kraja Prešov v súčinnosti s Obvodným úradom Svidník dňa 31. októbra 2012, kde z 22
pozvaných členov KŠ sa prípravy zúčastnilo 19 členov, čo predstavuje 86% účasť.
V rámci prípravy bol aktualizovaný plán vyrozumenia členov krízového štábu obvodného
úradu a 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 a znehodnotenie 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 31.10.2012 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).
Obvodný úrad má vypracovaný „Plán činnosti Obvodného úradu Svidník po vypovedaní
vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. Tento je pravidelne podľa
vzniknutých zmien upresňovaný. S úlohami, ktoré vyplývajú z plánu činnosti pre jednotlivé
odbory obvodného úradu boli oboznámení vedúci odborov.
Koordinácia činnosti obvodného úradu a obci pri príprave na krízové situácie v roku 2012
bude vykonaná so starostami obci (predsedami KŠ obcí) dňa 15.11.2012.
Obvodný úrad má vypracovaný „Plán vyrozumenia bezpečnostnej rady obvodu“, Plán
vyrozumenia krízového štábu obvodného úradu“, „Plán vyrozumenia subjektov v obvode
Svidník“ a „Plán vyrozumenia zamestnancov obvodného úradu“. Tieto plány vyrozumenia sú
podľa vzniknutých zmien pravidelne upresňované.
Súčasťou „Ročného plánu odboru civilnej ochrany a krízového riadenia na rok 2012“ bol
„Plán kontrolnej činnosti odboru civilnej ochrany a krízového riadenia na rok 2012“.
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V zmysle plánu kontrol bolo potrebné na obciach a mestách okresu v roku 2012 vykonať 17
kontrol. Z plánovaného počtu kontrol, na úseku krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie
a civilného núdzového plánovania bolo plánovaných 9 kontrol. Posledná kontrola bola vykonaná
21.novembra 2012. Jedna sa o kontrolu vykonávanú v súčinnosti s Územnou vojenskou správou
Prešov.
Počas vykonaných kontrol neboli v kontrolovaných subjektoch zistené porušenia všeobecne
záväzných právnych predpisov. Z tohto dôvodu ani v jednom prípade nebol vypracovaný
protokol o výsledku kontroly.
V mesiaci september 2012 bola na tunajšom obvodnom úrade odbore COaKR vykoná
kontrola Sekciou informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, ktorá bola zameraná na:
-

zistenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane
utajovaných skutočnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontrolná skupina po vykonaní kontroly zistila, ţe Obvodný úrad Svidník neporušil
všeobecne záväzne predpisy na úseku ochrany utajovaných skutočnosti. Z uvedenej kontroly bol
spracovaný záznam.

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 2012. V zameraní
sú zahrnuté pre obce a mesta aj úlohy na úseku obrany štátu.
V mesiaci november 2012 obvodný úrad – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
v súčinnosti s ÚVS Prešov vykoná na Obecnom úrade Kruţlová 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. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov a ďalších
vykonávacích predpisov vydaných k týmto zákonom.
Na obvodnom úrade – 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 aj elektronickej forme. Poţiadavka na poskytnutie ubytovania nebola
Územnou vojenskou správou uplatnená. Bola uplatnená iba poţiadavka na stravovanie pre OR
PZ SR a OR HaZZ SR Svidník.
Pri zabezpečovaní a riešení opatrení v období krízovej situácie veľmi dobrá spolupráca je s
Okresným riaditeľstvom PZ SR Svidník.
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4.5.4. Úsek hospodárskej mobilizácie

Na zavedenie regulácie predaja ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne dôleţitých
tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení v okrese Svidník, počas krízovej
situácie, celkové je zriadených 29 výdajní odberných oprávnení. Obvodný úrad Svidník má
spracovanú Dokumentáciu pre mimoriadne regulačné opatrenia v okrese ktorá je pravidelne
aktualizovaná a ktorá obsahuje:
- zloţenie komisie Obvodného úradu Svidník pre mimoriadne regulačné opatrenia,
- plán opatrení na zavedenie predaja ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne dôleţitých
tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení,
- harmonogram distribúcie nákupných preukazov a prídelových lístkov pre obce a mesta,
- prehľad výdajní odberných oprávnení,
- plán vyrozumenia výdajní odberných oprávnení,
- prehľad počtu obyvateľov v okrese podľa vekových kategórií,
- prehľad prevádzkarni v okrese,
- prehľad potreby komodít na 31 dní pre obyvateľstvo obcí a miest v okrese,
- personálne zabezpečenie výdajní odberných oprávnení v obciach a mestách v okrese.

Dokumentácia obvodného úradu pre mimoriadne regulačné opatrenia ako aj
dokumentácia pre mimoriadne regulačné opatrenia na jednotlivých obciach je pravidelne podľa
vzniknutých zmien upresňovaná. V roku 2012 na zasadnutiach Bezpečnostnej rady obvodu
Svidníku bol prejednávaný 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 obci Stročín a Vyšný Mirošov. V okrese
sú evidované dve právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a sú určené ako
subjekty hospodárskej mobilizácie (Nemocnica arm.gen. L. Svobodu n.o., Svidník a Vsl.
vodárenská spoločnosť a.s., závod Svidník).
Obvodný úrad eviduje v územnom obvode celkové 10 subjektov hospodárskej
mobilizácie a ako subjekty hospodárskej mobilizácie sú evidované 2 mesta a 66 obcí.
V zmysle plánu kontrol na rok 2012 v oblasti hospodárskej mobilizácie bolo vykonaných
na obciach a mestách okresu 8 kontrol. Z tohto 3 kontroly boli zamerané na pripravenosť výdajní
odberných oprávnení pri organizácií predaja ţivotne dôleţitých výrobkov alebo ţivotne
dôleţitých tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie.
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5 kontrol bolo zameraných na plnenie úloh hospodárskej mobilizácie a civilného
núdzového plánovania. Počas vykonaných kontrol neboli v kontrolovaných subjektoch zistené
porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov. Z tohto dôvodu ani v jenom prípade nebol
vypracovaný protokol o výsledku kontroly.

4.5.5. Úsek ochrany utajovaných skutočnosti a úsek bezpečnostného zamestnanca
Na úseku administratívnej bezpečnosti bola v roku 2012 aktualizovaná kniha
administratívnych pomôcok, evidencia hmotných nosičov utajovaných písomností, doručovací
zošit, evidencia utajovaných interných predpisov, evidencia písomných súhlasov na prenášanie
utajovaných písomností a doručovacie zošity.
Na úseku personálnej bezpečnosti bol spresnený:
- Zoznám funkcií pri ktorých výkone sa môţu oprávnené osoby oboznamovať
s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené,
- Zoznám osôb pre stupeň utajenia Vyhradené,
- Zoznám a evidencia oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené.
Na úseku fyzickej a objektovej bezpečnosti bola upresnená Dokumentácia fyzickej a
objektovej bezpečnosti.
V mesiaci september bola Sekciou informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR
vykonaná kontrola na úseku ochrany utajovaných skutočností v zmysle zákona č. 215/2004 Z.z.
o ochrane utajovaných skutočnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolná komisia
zistila, ţe obvodný úrad neporušil všeobecne záväzne predpisy na úseku ochrany utajovaných
skutočnosti. Pri vykonanej kontrole neboli zistené nedostatky, takţe z uvedenej kontroly bol
spracovaný len Záznam o kontrole.
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5. Rozpočet obvodného úradu
Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly č. SE-ORF2-2012/001298-001 zo dňa
24.01.2012 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

455 451

454 846

605

227 605

227 605

620- poistné

79 548

79 548

630- tovary a sluţby

91 051

90 446

I. Príjmy spolu

49 271

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

V roku 2012 boli vykonané správcom kapitoly tieto rozpočtové opatrenia:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo rozpočtového opatrenia

EK

kód zdroja

Suma v EUR

Rozpočtové opatrenia č. 1/08C0505

630

111

3 770,00

640

111

-53,515,00

Rozpočtové opatrenie č. 2/08C0505

640

111

35 443,66

Rozpočtové opatrenia č. 6/08C03

640

111

- 1 292,54

Rozpočtové opatrenie č. 4/08C0505

610

111

300,00

620

111

105,00

Rozpočtové opatrenie č. 5/08C0505

610

111

3 950,00

Rozpočtové opatrenie č. 12/08C03

630

111

1 385 784,00

Rozpočtové opatrenie č. 15/08C03

630

111

- 293 616,42

Rozpočtové opatrenie č. 7/08C0505

600

111

- 2 599,35

Rozpočtové opatrenie č. 18/08C03

630

111

- 10 544,55

Rozpočtové opatrenie č. 21/08C03

640

111

840,00

Rozpočtové opatrenie č. 22/08C03

640

111

853,85

Rozpočtové opatrenie č. 27/08C03

630

111

- 40,00

Rozpočtové opatrenie č. 31/08C03

610

111

3 325,00

620

111

1 162,00

610

111

13 757,00

620

111

4 808,00

610

111

216,00

620

111

76,00

Rozpočtové opatrenie č. 6/08C0502

640

111

899,83

Rozpočtové opatrenie č. 8a9/08C0502

640

111

- 1,14

Rozpočtové opatrenie č. 48/08C03

610

111

6 872,61

Rozpočtové opatrenie č. 52a53/08C03

200

111

57 417,33

Rozpočtové opatrenie č. 67a69/08C03

630

111

- 227,00

Rozpočtové opatrenie č. 38/08C03
Rozpočtové opatrenie č. 5/08C0502
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Upravený rozpočet po zohľadnení vyššie uvedených rozpočtových opatrení predstavuje
čiastku pri príjmoch 64 775 EUR a pri výdavkoch 510 994,61 EUR a to:
v EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––
Ukazovateľ

Upravený rozpočet celkom

v tom: podprogramy
08C03

I. Príjmy spolu
II. Výdavky celkom

_

06H03

08C05

64 775,00
590 271,80

493 991,80

605

258 225,36

253 759,61

0

4 465,75

620- poistné

93 687,59

92 129,99

0

1 557,60

630- tovary a sluţby

94 298,29

93 693,29

605

2 101,19

464,00

464,00

0

60 392,9256

0

V tom: 610- mzdy, platy, OOV

v tom: - reprezentačné

640- Ostatné beţné transfery 147 943,38
v tom:- matričná činnosť
- REGOB
- Mimoriadne udalosti

42 017,60

0,00

10 936,86

0,00

95 675,00

87 550,46

1 693,85

Plnenie rozpočtovaných príjmov k 31. 12. 2012 bolo vo výške 65,639,34 EUR.
Celkové výdavky za obvodný úrad boli čerpané k uvedenému dňu vo výške 590 271,80
EUR, čo predstavuje 100,0 % čerpanie k upravenému rozpočtu. Mzdové výdavky sa čerpali vo
výške 258 225,36 EUR t.j. na 100 %, odvody vo výške 93 687,59 EUR t.j. 100 %, tovary a
sluţby sa čerpali súhrne vo výške 90 415,47 EUR čo predstavuje čerpanie k upravenému
rozpočtu 100 %. Transfery sa čerpali vo výške 147 943,38 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. 1/2012 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.
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Vo výdavkovej časti sme dosiahli úsporu finančných prostriedkov vo výške 3 474,16 EUR,
na poloţke 630 – tovary a sluţby, ako výsledok úsporných opatrení organizácie. Uvedenú sumu
sme chceli pouţiť na údrţbu budov, no naše poţiadavky boli zamietnuté. 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.
V priebehu roka 2012 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 sa regulovalo teplo mimo pracovného
času a počas pracovného voľna a pokoja, čím došlo k zníţeniu spotreby plynu.

PRÍJMY
Rozpočtové príjmy
Celkové rozpočtové príjmy obvodného úradu za obdobie ruku 2012 dosiahli výšku 65639,34
EUR, čo predstavuje plnenie na 101,33 % oproti upravenému rozpočtu .
Najvyšší podiel na dosiahnutých príjmoch mali príjmy z predaja kolkových známok vo výške
27 460 EUR.
Príjmy z vlastníctva majetku dosiahli výšku 15 173,35 EUR. Tieto príjmy boli tvorené
príjmami z prenájmu nebytových priestorov na základe uzatvorených nájomných zmlúv.
Pokuty a penále za porušovanie predpisov boli vybraté v sume 12 944,80 EUR. Jedná sa
predovšetkým o pokuty za neuhradené zmluvné poistenie motorových vozidiel a o pokuty za
porušenie ţivnostenského zákona.
Kapitálové príjmy predstavovali čiastku 4500 EUR, za prebiehajúci odpredaj pozemku LV č.
1712, parcela č. 1076/1, katastrálne územie Giraltovce. Suma je vo výške zloţenej zábezpeky,
zvyšok bude doplatený po schválení zmluvy o odpredaji - predpokladaný doplatok v roku 2013
je vo výške 5 700 EUR
Ostatné príjmy pozostávajú z príjmov z dobropisov a refundácii vo výške 5 623,45 EUR za
sluţby spojené s nájmom alebo výpoţičkou nebytových priestorov za rok 2011. Trovy konania
boli zinkasované v čiastke 1 649,70 EUR.
V porovnaní s rokom 2011, sú príjmy niţšie o 61 848,87 EUR. Príjmy sú niţšie
predovšetkým na podpoloţke 231- príjem z predaja kapitálových aktív ako aj na podpoloţke
233001 – príjmy z predaja pozemkov, kde v minulom roku bolo plnenie 49 615 EUR.
V nepodstatnej miere klesli oproti minulému roku aj trţby z predaja kolkov, kde je
predpoklad ďalšieho zniţovania, nakoľko štátne orgány v roku 2012 začali s vyberaním
správnych poplatkov na svojich úradoch.
Celkovo môţeme konštatovať, ţe záväzný ukazovateľ príjmov bol v roku 2012 splnený.
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Mimorozpočtové príjmy
V súlade s účtovnými postupmi obvodný úrad zúčtoval v roku 2012 príjmy v sume 8461,65
EUR za prijaté stravné /kód zdroja 72F_M/ od zamestnancov, odborovej organizácie
a sociálneho fondu.
Rozpočtové výdavky
Záväzný ukazovateľ 610 – mzdy, platy , služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
obvodný úrad dodrţal. V súlade s potrebami krytia mzdových nárokov boli tieto z úrovne
ministerstva niekoľkokrát upravované .
Poistné a príspevky do poisťovní – 620 – boli odvádzané v zmysle platných predpisov .
Tovary a služby – 630
Obvodný úrad vykonal analýzu výdavkov za rok 2012 v porovnaní z rokom 2011.
Výsledkom bolo, zistené, ţe výška výdavkov v roku 2012 bola oproti predchádzajúcemu
obdobiu niţšia o 3 474,16 EUR.

Poloţka

1

Skutočnosť
rok 2011

Schválený
rozpočet
2012

Upravený
rozpočet
2012

Skutočnosť

2

3

4

Rozdiel

rok 2012

%
plnenia
k uprav.
rozpočtu

5

6

7

5-2

631

1 716,31

2 233,00

1 171,89

1 171,89

100

- 544,92

632

35 618,56

32 666,00

33 275,57

33 251,48

99,93

- 2 367,08

633

9 427,86

8 029,00

8 610,03

8 610,03

100

- 817,83

634

6 491,71

8 775,00

6 391,38

6 391,38

100

- 100,33

635

1 586,60

4 316,00

2 813,90

2 813,90

100

1 227,30

636

10,75

0,00

27,96

27,96

100

17,21

637

34 089,40

32 199,00

33 200,59

33 200,39

100

-889,01

SPOLU

88 941,19

88 218,00

85 491,32

85 467,03

100

-3 474,16
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Prehľad čerpania potvrdzuje, ţe niţšie výdavky sa dosiahli takmer na všetkých podpoloţkách,
mimo podpoloţky 635 – údrţba, kde sme riešili havarijný stav odkvapových ţľabov na
budovách skladov civilnej ochrany, z dôvodu toho, aby sa zabránilo ďalším väčším škodám ako
je zamáčanie stien a opadávanie omietky.
Z uvedeného vyplýva, ţe úrad v rámci šetrenia vykonal maximálne opatrenia na zníţenie
prevádzkových nákladov tak, aby bol zabezpečený chod úradu.
Na poloţke 631, došlo k zníţeniu čerpania z dôvodu obmedzenia sluţobných ciest maximálne
na jeden deň.
Dôslednou reguláciou vykurovania, ako aj optimálnou výškou stanovených zálohových
platieb pri dodávateľských a odberateľských vzťahoch, vzhľadom na energie, hlavne plynulým
vystavovaním refundačných faktúr nájomcom a vypoţičiavateľom, sa nám podarilo zníţiť
čerpanie na uvedenej poloţke.
V dôsledku prijatých opatrení, na riešenie iba havarijných stavov, dochádza často aţ
k poškodzovaniu majetku nakoľko nie je moţné predchádzať uvedeným stavom priebeţnými
údrţbami.

640- Bežné transfery
Mimoriadne udalosti boli riešené v dvoch obciach a suma finančných prostriedkov
predstavovala čiastku 1 693,85 EUR, ktorá bola poukázaná postihnutým obciam.
Dotácie na prenesený výkon činnosti matrík v sume 42 017,60 EUR a na register
obyvateľstva vo výške 10 936,86 EUR, boli obciam poskytnuté podľa rozpisových listov.
Okrem uvedeného preneseného výkonu boli obciam poskytnuté prostriedky na voľby do
NRSR vo výške 86 716,80 EUR a na nové voľby, ktoré sa konali v dvoch obciach, prostriedky
vo výške 833,66 EUR.
Obvodný úrad čerpal beţné transfery v sume 5 711,61 EUR z toho na nemocenské dávky
97,11 EUR, na odchodné 2 259 EUR a na odstupné 3 388,50 EUR.
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I.

Tvorba Sociálneho fondu

v EUR

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

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

147,05

147,05

3 451,00
3 451,00

3 747,52
3 747,52

3 598,05

3 894,57

Plnenie
v%
e

108,6
108,6

108,2

II. Použitie SoFo
P.
č.
a

Ukazovateľ

Plán

Skutočnosť

b

c

d

3

Úbytky fondu za hodnotené obdobie, z toho:
Sociálna výpomoc
Príspevok na stravovanie
Životné jubileá
Kultúrne a športové podujatia
Príspevok na dopravu do zamestnania
Regenerácia pracovnej sily
Prevod na účet MVSR -org. zmeny

Spolu - výdavky

Plnenie
v%
e

3 598,05
220,00
2 336,00
240,00
130,00
400,00
272,05

3 894,57
150,00
2 364,14
240,00
130,00
400,00
390,00
220,43

108,2
68,2
101,2
0,0
100,0
100,0
143,4

3 598,05

3 894,57

108,2

III. Zostatok SoFo k 31.12.2010
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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0

0,00

Plnenie
v%
e

6. Personálne otázky
Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2012 bol tunajšiemu obvodnému úradu určený
počet zamestnancov 26 osôb. 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.
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.
V priebehu roka 2012 odišla jedna zamestnankyňa do starobného dôchodku a jeden
zamestnanec bol prijatý na základe výberu do štátnej sluţby.
Na zabezpečenie naliehavých pracovných úloh bola uzatvorená jedna dohoda o vykonaní
práce.

Štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia k 31.12.2012:
Vek

do 30 r.

30 r. – 40 r.

41 r. – 50 r.

51 r. – 60 r.

Počet

2

3

12

9

z toho: ţeny

1

2

8

2

muţi

1

1

4

7

Platové zaradenie štátnych zamestnancov k 31.12.2012
radca

samostatný radca

odborný radca

hlavný radca

štátny radca

2

4

10

4

2

Platové zaradenie zamestnancov pre výkon práce vo verejnom záujme k 31.12.2012
4. platová trieda

8. platová trieda

2

2
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Vzdelanostná štruktúra zamestnancov obvodného úradu k 31.12.2012
Podľa dosiahnutého vzdelania najpočetnejšiu skupinu tvorili zamestnanci s
vysokoškolským vzdelaním II. stupňa 69,2 %, nasledovala skupina vzdelaných s maturitou 15,4
% a rovnaké percento vzdelania po 7,7 % 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.
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 je uvedené v bodoch 4.2.4. Osobný úrad.
V tejto oblasti aj naďalej sa chceme zameriavať na vzdelanostnú úroveň zamestnancov za
účelom poskytovania kvalitných a odborných sluţieb pre verejnosť.
Obvodný úrad v rámci tejto činnosti mimo iného prihliadal na zdravotnú stránku
zamestnancov, ktorým umoţňoval vykonávanie preventívnych lekárskych prehliadok.

7.
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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, jednotlivé činnosti boli vykonávané 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.
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.
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.
Obvodný úrad vystupoval ako sluţobný úrad štátnych zamestnancov, ktorí vykonávali štátnu
sluţbu v obvodnom úrade a je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme obvodného úradu.
Všetky hlavné priority a ciele v roku 2012, ako aj v predchádzajúcich rokoch, boli splnené.
Podania boli vybavované v súlade so zákonnými lehotami na vybavenie a nebolo zistené
porušenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Taktieţ boli splnené úlohy spojené so
zriadením a zabezpečením chodu úradu.
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8. Hodnotenie a analýza vývoja obvodného úradu v roku 2012
Činnosť Obvodného úradu Svidník spočívala predovšetkým vo výkone štátnej správy.
Obvodný úrad v roku 2012 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 2012 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, hlavne v ekonomickej oblasti.

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 webovej stránke Obvodného
www.minv.sk/?obvodny-urad-svidnik, v časti organizačný odbor.

úradu

PaedDr. Jozef Baslár, v.r.
prednosta
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Svidník

