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ÚVOD
Táto výročná správa hodnotí činnosť Obvodného úradu Svidník vyplývajúcu
z organizačného poriadku, z poverenia zriaďovateľa a s ním delegovaných právomocí
a povinností. Komplexne hodnotí hospodárenie organizácie s pridelenými finančnými
prostriedkami.
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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 živnostenského podnikania

: Mgr. Ivana Lapišáková

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia : Ing. Ivan Kurilec
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2. Poslanie a strednodobý výhľad obvodného úradu
2.1.

Poslanie obvodného úradu

Obvodný úrad je právnická osoba. Je to rozpočtová organizácia štátu zapojená
finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Je služobným
úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade a je
zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme obvodného úradu.
Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý slúži na jeho činnosť a zabezpečuje
materiálno-technické vybavenie obvodného úradu.
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.
Obvodný úrad plní významnú úlohu pri riešení mimoriadnych udalostí ako sú
povodne, snehové kalamity, technické havárie na území okresu Svidník. Je bezprostredne
zodpovedný za odbornú prípravu krízových štábov primátorov miest a starostov obcí
okresu, aby bola v prvom rade zabezpečená ochrana zdravia a životov občanov.
Obvodný úrad plní v rámci odboru živnostenského podnikania úlohy jednotného
kontaktného miesta pre slovenské fyzické a právnické osoby uchádzajúce sa
o živnostenské oprávnenie a vykonáva poradenskú a informačnú činnosť na úseku
živnostenského podnikania.
Obvodný úrad vystupuje ako koordinátor organizačno-technického zabezpečenia
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánom samosprávy obcí,
voľby prezidenta, volieb do samosprávnych krajov, volieb Európskeho parlamentu
a referenda.
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu. V mene
obvodného úradu v administratívnoprávnych vzťahoch koná a rozhoduje príslušný odbor.

2.2.

Poslanie jednotlivých odborov

a) Odbor ekonomický :
-

je nositeľom úloh spočívajúcich predovšetkým v zabezpečovaní plynulého
financovania výdavkov obvodného úradu, verejného obstarávania tovarov,
služieb a stavebných prác v súlade s platnými právnymi predpismi,

-

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

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 sťažností

-

zabezpečuje právnu agendu úradu,

-

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

-

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

-

zabezpečuje úlohy na úseku auto - prevádzky,

-

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

b) 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 dodržiavania lehôt odbormi pri vybavovaní záležitostí
občanov – nedostatkov,

-

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

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

-

vypracúva a zabezpečuje vydávanie služobných 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 a žiadosti
o zmeny v systemizácii.

-

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

c) Odbor všeobecnej vnútornej správy
-

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

-

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 použitie 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
dodržiavaním 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,
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-

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

d) Odbor živnostenského podnikania
- vykonáva činnosti podľa zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní
/živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov:
-

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

-

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

-

vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok a povinností, ktoré pre
podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov,

Plní úlohy jednotného kontaktného miesta, kde
-

-

poskytuje informácie o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o
podmienkach poskytovania služieb na území SR,
postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia
na podnikanie a prístup k poskytovaniu služieb,
kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na
rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania služieb a na iné subjekty,
ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť
praktickú pomoc,
možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov
služieb.
prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o
oprávnenie prevádzkovať živnosť :
o ohlásenia živnosti 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 vyžiadanie výpisu z registra trestov.
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e) Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
-

zabezpečuje podmienky na účinnú ochranu života, 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 života, zdravia a majetku, spočívajúcich v prijímaní opatrení na
znižovanie rizík ohrozenia, ako aj uskutočnenie postupov a činnosti 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 života, zdravia a majetku na území celého okresu
Svidník.

2.3.

Strednodobý výhľad obvodného úradu

Prioritou obvodného úradu bude plnenie zákonom zverených úloh s dôrazom na
odbornosť, včasnosť a kvalitu služieb. Obvodný úrad je rozpočtová organizácia zriadená
zákonom. Z toho vyplýva, že činnosť obvodného úradu je legislatívne vymedzená a prípadné
rozšírenie, alebo zúženie daných činností musí byť upravené zákonnou formou.
Strednodobý výhľad obvodného úradu mimo jasne vyprofilovaných činností závisí od
financovania týchto činností v spojitosti na hospodársko-právnu formu.
Obvodný úrad v rámci svojej činnosti bude zabezpečovať stanovené úlohy s nižším
počtom zamestnancov podľa systemizácie platnej od 01.02.2011. Napriek tomu snahou
každého zamestnanca bude prihliadať na spokojnosť občanov.
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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. Činnosť obvodného úradu
Obvodný úrad Svidník zabezpečoval činnosť prostredníctvom jednotlivých odborov, preto
ich činnosť bola hodnotená jednotlivo :

3.1 Odbor ekonomický
Na uvedenom odbore v roku 2010 jednotlivé činnosti zabezpečovalo 8 zamestnancov,
traja zamestnanci v stálej štátnej službe a 5 zamestnancov pre výkon práce vo verejnom
záujme.

a) Úsek rozpočtu a účtovníctva
V priebehu roka prvoradou úlohou bolo sledovanie záväzných ukazovateľov rozpočtu.
Celkový počet rozpočtových opatrení bol 71. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
vydalo 28 rozpočtových opatrení a samotná organizácia vydala 43 rozpočtových opatrení.
Vnútorné rozpočtové opatrenia sa týkali presunov v rámci kategórie 620, 630 a 640.
Podľa pokynov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky boli vypracované správy
o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, ako aj podklady do návrhu štátneho
záverečného účtu.
V priebehu minulého roka 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 2010 sa niesol v znamení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, do orgánov
samosprávy obcí a taktiež prezidentom Slovenskej republiky bolo vyhlásené referendum. Na
prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb a referenda boli prostredníctvom ekonomického
odboru poskytnuté obciam a mestám finančné prostriedky. Taktiež prebehlo zúčtovanie
volieb na základe vydaného usmernenia.
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Podľa pokynov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky tento odbor vykonával mesačné
a štvrťročné účtovné závierky, predkladal finančné výkazy Ministerstvu vnútra Slovenskej
republiky a tieto zadával do systému Štátnej pokladnice. Na konci roka boli vypracované
účtovné výkazy Súvaha a Výkaz ziskov a strát.
Počas roku 2010 viedol účtovníctvo v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve.
Spracúval štatistické výkazy, finančné výkazy, vykonal ročnú účtovnú závierku, vypracoval
výkaz príjmov a výdavkov.
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 troch rozpočtových
opatrení.
V roku 2010 sa po prvýkrát vykonávala Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2009,
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 rozhodoval v prvom stupni o ukladaní pokút podľa § 19 ods. 1 zákona č.
381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade
s ustanoveniami zákona o správnom konaní zaslal 366 predvolaní o začatí správneho konania.
Celkom bolo vydaných 349 rozhodnutí, z toho 128 rozhodnutí o zastavení konania a 221
rozhodnutí o uložení pokuty.
V rámci tejto činnosti bolo zabezpečované
exekútora.

vymáhanie pokút,

aj prostredníctvom

Mimo iného sa vykonávala evidencia a kontrola pohľadávok za obvodný úrad,
inventarizácia majetku, pokladne, kolkov a stravných lístkov. Zabezpečoval sa prepočet
k refundačným a príjmovým faktúram.

b) Úsek vnútornej prevádzky
V oblasti ochrany bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi boli prevedené tri revízie,
(dve revízie na objekty a jedna na signalizačné zariadenie).
V súlade s platnou právnou úpravou bola prevedená Okresným riaditeľstvom hasičského
zboru Svidník jedna kontrola, kde neboli zistenie žiadne nedostatky o čom svedčí záverečná
zápisnica.
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Pravidelne boli prevádzané bežné úlohy v tejto oblasti, ako aj preškolenia pracovníkov
z bezpečnosti a ochrany pri práci a požiarnej ochrane. Celkom bolo vykonaných 8 preškolení.
Mimo iného boli zabezpečované úlohy na úseku auto - prevádzky, materiálno technického vybavenia obvodného úradu, viedla sa operatívna evidencia majetku o správe
obvodného úradu podľa usmernenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Ostatné činnosti odboru
Na tomto odbore bola zabezpečovaná činnosť ohľadne prijímania, evidencie
a vybavovania sťažností. Celkom boli zaevidované 3 sťažnosti. V súlade so zákonom
o sťažnostiach bola vypracovaná nová smernica o sťažnostiach.
Zabezpečili sme podklady k ročnej správe o sťažnostiach a v minulom roku prebehla na
obvodnom úrade kontrola z Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorá bola zameraná na petície
a sťažnosti. V zápisnici z kontroly neboli vykázané nedostatky v tejto oblasti.
Na tomto odbore bola zabezpečovaná právna agenda obvodného úradu, zastupovanie
úradu voči orgánom činným v trestnom konaní, súdom, exekútorom ako aj majetkovoprávnych vzťahov.
Vykonávala sa odborná pomoc obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy
a poskytovali sa údaje z jednotlivých činností podľa požiadaviek obcí.
Podieľali sme sa pri vypracovávaní analýz za obvodný úrad, prevádzali sme kontroly
podľa plánu kontrol na ekonomickom odbore.
V rámci tejto činnosti bolo vyhotovených 6 príkazov prednostu, 1
smernice obvodného úradu a kolektívna zmluva.

príkazný list, 4

V súlade s ustanoveniami zákona o správe majetku štátu boli prevádzané osobitné
ponukové konania na dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu, následne boli uzatvorené
4 nájomné zmluvy. Taktiež bola uzatvorená jedna zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku
štátu. Všetky zmluvy boli cestou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky schválené
Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Ministerstvo financií nám v roku 2010 schválilo tri kúpne zmluvy, ktorých predmetom bol
odpredaj nehnuteľného majetku štátu podľa zákona o správe majetku štátu.
Zabezpečovali sa úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním,
vyhotovovali sme
organizačný poriadok a prílohu k organizačnému poriadku, pripravili sa podklady
k Služobnému a Pracovnému poriadku obvodného úradu.
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Na danom odbore bolo prevedených 7 kontrol, ktoré boli zamerané na hnuteľný majetok
štátu, dochádzku, čerpanie dovoleniek, spotreby PHM a evidenciu pošty. Zároveň bola
splnená úloha súvisiaca so záverečným účtom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky.

3.2.

Odbor organizačný a osobný úrad

Na tomto odbore v roku 2010 jednotlivé činnosti zabezpečovalo 5 zamestnancov, 4
zamestnanci v stálej štátnej službe, 1 zamestnanec pre výkon práce vo verejnom záujme a 1
zamestnanec v stálej štátnej službe na osobnom úrade
a) Úsek organizačný a úsek vzťahov k územnej samospráve

Na tomto úseku bola zabezpečovaná činnosť súvisiaca so zákonom o informáciách. V roku
2010 boli zaevidované 4 žiadosti o sprístupnenie informácií, ktoré boli v zákonom stanovenej
lehote kladne vybavené. Boli zabezpečované odborné a administratívne práce pre prednostu
za aktívnej spolupráce s jednotlivými odbormi.
Zároveň sa zabezpečovali bežné úlohy sekretariátu prednostu,
vrátane kontroly
cestovných príkazov v celkovom počte 162 a spotreby PHM na jednotlivé motorové vozidlá.
Celkom bolo zaevidovaných 471 služobných ciest a pravidelne bola prevádzaná kontrola
dochádzky prostredníctvom elektronického snímača.
Boli zabezpečované prípravy porád prednostu s vedúcimi jednotlivých odborov. Zároveň
boli vypracované záznamy z jednotlivých porád s kontrolou plnenia prijatých úloh.
V rámci tejto činnosti boli zabezpečované úlohy súvisiace s personalistikou a spracovaním
miezd pre zamestnancov v pracovnom a štátnozamestnaneckom pomere.
Mimo iného boli zabezpečované úlohy súvisiace s koordináciou jednotlivých odborov pri
zabezpečovaní sumarizovania podkladov obcí, týkajúcich sa vykazovania a hodnotenia
činností v oblasti preneseného výkonu štátnej správy.
Na tomto úseku sa jednotliví zamestnanci podieľali pri plnení úloh súvisiacich s voľbami
a referendom, ako členovia jednotlivých komisií sa zúčastnili pri inventarizácií majetku,
pokladne, kolkov a stravných lístkov. Podľa plánu kontrolnej činnosti v roku 2010 na tomto
odbore bolo prevedených 6 kontrol .
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b) Úsek informatiky
Na tomto úseku zamestnanci zabezpečovali činnosti súvisiace s prevádzkou počítačovej
siete na obvodnom úrade. Podľa potreby aktualizovali jednotlivé programy (WinASU,
NOD32 Antivírus, MAKOP a pod.) súvisiace s prácou zamestnancov.
Bola aktualizovaná internetová stránka obvodného úradu. Mesačne boli zabezpečované
úlohy pri spracovaní dát v CEZIRe, a vytvárali sa zostavy podnikateľských subjektov za
okres Svidník. Prebiehalo aj zálohovanie - WinRS, WinASU, WinPOHL.
Vykonávala sa kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov a vnútorných predpisov, ktoré sa týkali zvyšovania a údržby bezpečnosti
informačného systému.
Úsek informatiky zabezpečoval aj úlohy súvisiace s verejným obstarávaním. Na rok 2010
bol vypracovaný plán verejného obstarávania a následne ročný výkaz o použitých postupoch
verejného obstarávania. Mimo iného boli spracované požiadavky na komoditné centrá
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre obvodný úrad na rok 2010 a pravidelné mesačné
hlásenia komoditným centrám o realizácií zákaziek na základe rámcových dohôd.
V súlade s rámcovou zmluvou a zákonom o verejnom obstarávaní bol zakúpený v roku
2010 počítač, tlačiareň a multifunkčné zariadenie.
Úlohy vyplývajúce zo zákona o verejnom obstarávaní a smernice obvodného úradu, boli
plnené priebežne. Verejné obstarávanie zákaziek (súťaže) s nízkou hodnotou (spracovanie
výkazu, výmeru, súťažných podkladov, výzvy na predkladanie ponúk, zápisnice
z vyhodnotenia ponúk, oznámenia o výsledku, kontrola faktúr) bolo zabezpečené na
pozáručný servis zariadení výpočtovej techniky, pozáručný servis a údržbu kopírovacích
strojov a opravu spevnených plôch parkovísk.

c) Úsek správy registratúry a činnosť podateľne
Správa registratúry bola vykonávaná v súlade s vypracovaným registratúrnym poriadkom
a metodickými pokynmi Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V minulom roku boli
prevedené zmeny v registratúrnom pláne, s ktorými boli oboznámení jednotliví pracovníci.
Všetky úlohy vyplývajúce z usmernení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky boli
priebežne plnené a v plnom rozsahu dodržiavané.
V roku 2010 sa zaevidovalo 82 požiadaviek na zapožičanie spisov. Dve požiadavky
smerovali k nahliadnutiu do spisov a celkovo bolo vyhotovených 17 výpisov. Prebehlo aj
vyraďovanie registratúrnych záznamov v spolupráci so Štátnych archívom – pobočkou
Svidník.
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Činnosť podateľne spočívala hlavne v preberaní a triedení záznamov doručených
obvodnému úradu, odosielaní zásielok, centrálnej evidencii doručených záznamov a
vyhotovovaní prehľadových zostáv k zaevidovaným záznamom.
Na tomto úseku boli vyhotovované refundačné faktúry za obvodný úrad, zabezpečovala sa
objednávka stravných lístkov a ostatné činnosti súvisiace s agendou podateľne a registratúry.

Osobný úrad
Úlohy súvisiace s plnením úloh na osobnom úrade v roku 2010 vykonával bezpečnostný
zamestnanec obvodného úradu.
Mimo iného boli zabezpečované úlohy so zabezpečovaním školení pre zamestnancov
úradu, úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním a predkladaním návrhov na systemizáciu.
Osobný úrad zabezpečoval kontrolnú činnosť na jednotlivých odboroch, vypracúval
zameranie svojej kontrolnej činnosti, poskytoval súčinnosti pri ostatných kontrolách v rámci
obvodného úradu.

3.3 . Odbor všeobecnej vnútornej správy
Jednotlivé činnosti na tomto odbore v roku 2010 zabezpečovalo 6 zamestnancov v stálej
štátnej službe.
a) Úsek priestupkový

Na tomto úseku bola vykonávaná štátna správa podľa zákona o priestupkoch. Prijímali sa
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.
V priebehu roku 2010 bolo zaregistrovaných spolu 716 priestupkov, z toho bolo 639
nových priestupkov, 82 nevybavených priestupkov prešlo z predchádzajúceho roka a 5
priestupkov bolo postúpených inému orgánu.
V súlade s ustanoveniami zákona o priestupkoch prejednáva a vydáva rozhodnutia
o priestupkoch v prvom stupni. Celkom ukončených 642 priestupkov, z toho 19 bolo
odložených a 74 priestupkov ako nevybavených prešlo do roku 2011.
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Priestupky boli zamerané hlavne proti poriadku v správe (11), proti verejnému poriadku
(46), proti občianskemu spolunažívaniu (453), proti majetku (127). Z uvedeného vyplýva,
že najviac priestupkov bolo proti občianskemu spolunažívaniu, čo je odrazom rôznorodej
a rozmanitej priestupkovej činnosti, ako aj pomerne široko koncipovanej skutkovej podstate
priestupku. Za rozhodujúce faktory páchania týchto priestupkov možno označiť zlé
medziľudské vzťahy plynúce najmä zo susedských sporov, narušených rodinných vzťahov,
verbálnych útokov, urážok na cti a iných schválností.
Ťažiskom tejto skupiny priestupkov sú protiprávne konania, ktoré bolo charakterizované
úmyselným narušením občianskeho spolunažívania, vyhrážaním, ujmou na zdraví, drobným
ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným
hrubým správaním. Podstatná skupina týchto priestupkov bola spáchaná pod vplyvom
alkoholických nápojov.
Druhou najväčšou skupinou sú priestupky proti majetku, kde najčastejšie išlo
o krádeže v obchodných organizáciách, ale aj medzi občanmi navzájom, poškodzovaní
majetku fyzických a právnických osôb. 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 vo výške 1 102,90 € bolo rozhodnuté v 14 prípadoch a v 11 prípadoch
bola náhrada škody vo výške 632,08 € riešená dohodou.
Tretiu najväčšiu skupinu priestupkov tvoria priestupky na úseku verejného poriadku,
ďalšiu skupinu tvorili priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými
toxikomániami a posledný priestupok bol na úseku práva na prístup k informáciám.
V priestupkovom konaní boli zaznamenané aj priestupky mladistvých v celkovom počte
61. V roku 2010 išlo o priestupky, ktorých sa mladiství dopustili proti občianskemu
spolunažívaniu, najmä iným hrubým správaním a fyzickými útokmi (27). Nezanedbateľné
číslo bolo pri priestupkoch proti majetku, kde sa jednalo hlavne o protiprávne konanie
drobných krádeží, poškodzovanie cudzieho majetku a pod. (31).
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.
Pri prejednávaní priestupkov dôležitou požiadavkou pre účel konania o priestupku je
dôsledne a včasne začatie konania, ako aj prejednávanie priestupkových vecí. Až na ojedinelé
prípady (nezistený pobyt páchateľa a pod.) správny orgán začal konanie o priestupku v 30
dňovej lehote.
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V 24 prípadoch bol žiadaný súhlas vedúceho odboru z dôvodu rozhodovania o priestupku
v lehote do 60 dní a v 12 prípadoch pri rozhodovaní priestupku nad 60 dní bol vyžiadaný
súhlas Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Z celkového počtu 74 nevybavených priestupkov, ktoré prešli do roku 2011, bolo 36
priestupkov prijatých v mesiaci december, z ktorých 6 prípadov boli rozhodnutia, ktoré
nadobudli právoplatnosť až v mesiaci január 2011. Ostatné prešli na priame vybavenie do
nasledujúceho roka.
V priestupkovom konaní bolo uložených 77 pokarhaní, v 85 prípadoch boli uložené
pokuty a v 147 prípadoch bolo konanie zastavené (bez zmieru).
Uložené pokuty v mnohých prípadoch boli neúčinné, pretože uloženie pokuty u sociálne
slabších páchateľov neznamenalo pre páchateľa postih, nakoľko táto bola v konečnom
dôsledku ťažko vymožiteľná, mnohokrát nevymožiteľná. Vzhľadom k tomu, že 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.
Celkom v roku 2010 bolo uložených 160 vykonateľných rozhodnutí na zaplatenie trov
konania vo výške 2515 €, z čoho bolo dobrovoľne zaplatených 682 € za 43 prípadov a 31
prípadov v celkovej čiastke bolo vymožených až na základe výzvy. Vykonateľných pokút
bolo uložených 323 vo výške 4 746,60 €, z čoho dobrovoľne plnených bolo 83 pokút vo
výške 1 189 € a vymožených na základe výzvy 31 pokút vo výške 431 €.
V roku 2010 bolo podaných 43 návrhov na vykonanie exekúcie a zriadenie exekučného
záložného práva v súvislosti s vymáhaním pohľadávok štátu - trov konania.
Skrátenou formou konania (rozkazné konanie) bolo vybavených 314 priestupkov, čo
predstavuje 49 % z celkového počtu vybavených priestupkov. Priestupky boli zamerané
hlavne proti občianskemu spolunažívaniu (235), proti majetku (44), proti verejnému poriadku
(41) a proti poriadku v správe (7).
V rozkaznom konaní bolo v roku 2010 uložených 238 pokút. Celková výška uložených
pokút v rozkaznom konaní predstavovala čiastku 3385 €,
Počas roka 2010 boli 2 návrhové delikty. V jednom prípade sa jednalo o priestupok na
úseku práva na prístup k informáciám, kde navrhovateľ vzal svoj návrh na začatie konania
späť, preto bolo konanie zastavené. Druhý prípad bol proti občianskemu spolunažívaniu, kde
nedošlo k zmieru.
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Pozitívne bola hodnotená aplikácia WPOLDATu v nadväznosti na trestný čin krádeže
podľa § 212 ods. 2 písm. f) Trestného zákona, čo do jej rýchlosti a efektívnosti. Pri uvedenej
aplikácii nenastali väčšie problémy s jej realizáciou.
V roku 2010 bolo podané 1 odvolanie, ktoré bolo postúpené na Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky. Rozhodnutie obvodného úradu bolo zrušené a vec bola vrátená na
nové prejednanie a rozhodnutie. V jednom prípade bola obnova konania.
V rámci tejto činnosti bola spolupráca s Obvodným oddelením policajného zboru Svidník
a Giraltovce, ako aj oboma úradmi Mestskej polície vo Svidníku a Giraltovciach, najmä pri
akceptovaní požiadavky na súčinnosť, pri zisťovaní pobytu a zamestnávateľa účastníkov
konania a svedkov, prípadne pri predvedení týchto na ústne pojednávanie priestupku. Taktiež
bola poskytnutá pomoc zo strany okresného súdu a okresnej prokuratúry.
Priestupky páchateľov z územného obvodu matričného úradu Giraltovce (mesto a 10 obcí
s 8 662 obyvateľmi) boli prejednávané na stálom pracovisku v Giraltovciach, čo veľmi
pomohlo občanom tohto regiónu najmä v súvislosti s dochádzkou na prejednávanie
priestupkov. V roku 2010 na stálom pracovisku v Giraltovciach bolo 35 pojednávaní, kde
bolo vypočutých 213 účastníkov konania a svedkov.
Z uvedeného je zrejmé, že konanie o priestupku je v podstate “malým trestným konaním“.
Preto rozhodovanie o priestupku bolo náročne a veľmi citlivé zo strany zodpovedných
pracovníkov, ako po odbornej a najmä psychickej a psychologickej stránke, pretože je
podstatný rozdiel v tom, či správny orgán vydáva rozhodnutie na žiadosť účastníka konania,
alebo vydáva rozhodnutie vo veci o vine, pokute a trovách konania, ktoré väčšinu obvinených
zasiahnu na najcitlivejšom mieste t.j. na ich financiách. Pretože správny orgán prejednávajúci
priestupky a zabezpečujúci výkon rozhodnutí prichádza denne do kontaktu aj so spoločensky
neprispôsobivými občanmi, bola potrebná značná miera trpezlivosti, citlivosti, asertívneho
správania a najmä sebaovládania zodpovedných pracovníkov.

b) Úsek matrík
V roku 2010 na tomto úseku bolo vydaných 5 rozhodnutí vo veci zmeny mena
a priezviska. Celkom bolo vydaných 21 vyšších overení – apostille.
V rámci matričnej činnosti bolo 119 prevedených dodatočných záznamov a ich uloženie
v archíve. Bolo vydaných 5 súhlasov na zápis do matrík mestského úradu pre listiny vydané
v cudzine.
Počet podaných stanovísk k dokladom cudzieho štátu bolo 11, v jednom prípade došlo
k vykonaniu matričnej skúšky matrikárky a bolo vydaných 7 metodických usmernení pre
matričné úrady.
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Vykonávala sa evidencia ďalších spisov – B5 v počte 11 a evidencia záznamov v programe
ASU bol a v celkovom počte 326.
Taktiež boli prevedené kontroly na matričných úradoch v okrese v celkovom počte 8,
zbierky listín – prevzatie a kontrola 988 a boli 3 pracovné porady matrikárok.
Osvedčovanie listín sa vykonalo v 116 prípadoch a osvedčovanie podpisov v 517
prípadoch. Mimo ostatnej matričnej činnosti bola spracovaná analýza úkonov za
predchádzajúce obdobie.
Ďalej boli na úseku matrík poskytované informácie občanom vo veci : spôsobu a možnosti
matrikovania v osobitnej matrike v Bratislave, zmeny mena a priezviska a vyhľadávania
údajov v matričnom archíve.
c) Úsek volieb

Na tomto úseku sa plnili všetky úlohy podľa zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do
Národnej rady SR v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe
vykonania referenda v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
Boli podávané informácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 68 obciam a mestám
v okrese Svidník, vyžadovali sa od nich podklady, zasielali sa usmernenia, prebehli školenia
starostov obcí, predsedov, podpredsedov a zapisovateľov komisií. Zamestnanci odboru
preberali volebné materiály, ktoré boli prerozdeľované na mestá a obce.
V rámci tejto činnosti bol zabezpečený plynulý priebeh volieb a referenda v roku 2010.
3. 4. Odbor živnostenského podnikania
Činnosť tohto odboru v roku 2010 bola zabezpečovaná 4 zamestnancami v stálej štátnej
službe. Podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich dodržiavaním v SR
upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov.
Obvodný úrad Svidník, odbor živnostenského podnikania podľa zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v roku 2010
vykonával svoju činnosť nasledovne:
a) Úsek živnostenskej registrácie a vedenia živnostenského registra
Na úseku živnostenskej registrácie boli najčastejšie evidované ohlásenia živností
fyzických a právnických osôb (v počte 609), oznámenia o ukončení podnikaniu ohlasovacích
živností (v počte 374). Správne poplatky boli vyberané podľa osobitného predpisu za úkony
spojené s vedením živnostenskej agendy formou kolkovej známky (celková hodnota
13.614,50 ,- Eur )
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Na tomto odbore bolo evidovaných celkom 3654 podnikateľských subjektov s platným
živnostenským oprávnením, z toho je 2924 fyzických osôb a 730 právnických osôb. V roku
2010 vzniklo právo k podnikaniu 273 fyzickým osobám (ďalej len FO) a 68 právnickým
osobám (ďalej len PO). Počet FO, ktorým právo k podnikaniu v sledovanom období zaniklo
bol 328 a PO 3. Počet živnostenských oprávnení, ktoré zanikli v roku 2010 bol 1445, čo je
nepatrný pokles oproti roku 2009.
Z hľadiska vydaných rozhodnutí, ktorých bolo celkovo 798, odbor živnostenského
podnikania vydal 725 živnostenských listov, 2 koncesné listiny, 3 rozhodnutia o zrušení
oprávnenia na vlastnú žiadosť, 1 rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci, 66
rozhodnutí o pozastavení prevádzkovania živnosti na žiadosť a 1 rozhodnutie o nevzniknutí
živnostenského oprávnenia (nad ohlásením).
V súvislosti s prijatím zákona o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, účinného od 1.6.2010 (s výnimkou ustanovení o elektronických
postupoch, ktoré nadobudnú účinnosť 1.1.2012) došlo aj k zásadným zmenám živnostenského
zákona.

Predovšetkým sa zrušili kategórie koncesovaných živností, rozšírili sa úlohy JKM na
činnosti, ktoré nie sú živnosťou, nastala obligatórna registrácia FO k dani z príjmov
a prihlasovanie do systému zdravotného poistenia, zjednodušila sa administratíva,
predkladajú sa návrhy na prvozápis do obchodného registra a upravilo sa vydávanie výpisov
zo živnostenského registra.
V tejto súvislosti došlo aj k doplneniu prechodných ustanovení a síce, že živnostenské
listy a koncesné listiny vydané do 31.5.2010 zostávajú v platnosti. Nahradilo ich jednotný
doklad a to osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Bolo vydaných 315 takýchto osvedčení.
Zrušilo sa rozhodovanie o pozastavení živnosti a zmene pozastavenia živnosti. Rozhodnutie
bolo nahradené oznámením o pozastavení živnosti.
Za sledované obdobie živnostenský úrad prijal 180 takýchto oznámení. Na základe
ďalších oznámení podnikateľov bolo vykonaných 387 zánikov živnostenských listov,
vydaných 824 výpisov zo živnostenského registra, 376 zmien bolo vykonaných bez
rozhodnutí (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 ) prijímal od osôb
uchádzajúcich sa o živnostenské 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 2010 využilo službu JKM celkovo 1265 podnikateľských
subjektov, z toho bolo 1137 FO a 128 PO. Celkový počet úkonov služby JKM pre Daňové
riaditeľstvo bol 1548 a celkový počet úkonov služby JKM pre Zdravotné poisťovne bol
1057.
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Rozšírenie služieb jednotných kontaktných miest ( komunikácia s obchodným registrom)
si vyžiadalo materiálno-technicky dobudovať obvodné úrady, odbory živnostenského
podnikania. Z toho dôvodu MV SR technicky aj materiálne posilnilo všetky obvodné úrady
o výpočtovú techniku účelovo viazanú na jednotné kontaktné miesta. Tunajšiemu odboru
pribudli 2 počítačové zostavy, 1 tlačiareň, 1 skener a 2 kvalifikované certifikáty ( „podpisové
karty“ so zaručeným elektronickým podpisom).
Predkladanie návrhov na zápis do obchodného registra bolo od 1.6.2010 azda
najzávažnejšou zmenou, ktorá mala výrazným spôsobom pozitívne ovplyvniť podnikateľské
prostredie. Za tým účelom boli vyškolení dvaja zamestnanci odboru, ktorým bol zároveň
vystavený zaručený elektronický podpis pre komunikáciu s registrovým súdom. V uplynulom
období však nebol prijatý žiadny návrh na prvozápis právnickej osoby do obchodného
registra.
b) Úsek živnostenskej kontroly
Na úseku kontroly bola kontrolná činnosť v roku 2010 zameraná na kontrolu ustanovení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov.
Kontrolná činnosť bola vykonávaná na základe tematických kontrol uložených
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, odborom živnostenského podnikania a na základe
vlastných podnetov.
Tematické kontroly uložené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, odborom
živnostenského podnikania boli zamerané na:
1. Vykonávanie kontrol podnikateľských subjektov, ktoré zabezpečujú odborné
vykonávanie činnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu: (Príloha č. 1
živnostenského zákona - skupina 113 – stavebníctvo).
2. Kontrola podnikateľských subjektov s predmetom podnikania v skupine 108 Výroba
potravín a nápojov .
3. Kontroly podnikateľských subjektov podľa zamerania daného odboru.
V roku 2010 vykonali zamestnanci odboru celkovo 189 kontrolných akcií, v ktorých bolo
8 pokút uložených v blokovom konaní v celkovej hodnote 297,- €, bolo vydaných 17 rozhodnutí
o uložení pokuty v celkovej výške 605,- €. Medzi najčastejšie sa vyskytujúcimi porušeniami v rámci
kontrolnej činnosti bolo neohlásenie zriadenia alebo zrušenia prevádzkarne ,či neoznámenie zmien
údajov v živnostenskom oprávnení.
Správne konanie na základe porušení zákonných ustanovení bolo začaté oznámením v 16
prípadoch, 57 krát boli vydané výzvy a bolo vytvorených 76 dodatkov k záznamu z kontroly.
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Výsledky kontrolnej činnosti v roku 2010 z hľadiska efektivity možno hodnotiť ako priemer.
Kontrolná činnosť si vyžadovala pomerne vysokú časovú aj odbornú náročnosť. Kontrolované
subjekty poskytovali vysokú všeobecnú súčinnosť, či už vpustením kontrolórov do prevádzkarne,
poskytnutím potrebných dokladov, alebo poskytnutím informácií a vysvetlení za účelom kontroly.
Z nedostatkov zistených pri výkone kontroly bolo len malé množstvo tých, ktoré sa vyskytovali
opakovane u kontrolovaného subjektu.
Zamestnanci odboru sa v priebehu roka zúčastňovali rôznych seminárov a školení. V spolupráci
s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov, detašované pracovisko Svidník boli vykonávané
teoretické prípravy pre záujemcov o podnikanie.

3.5. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Na tomto odbore bola činnosť zabezpečovaná 5 zamestnancami v stálej štátnej službe.

a) Úsek civilnej obrany

V roku 2010 bola vypracovaná nová „Analýza územia obvodu Svidník z hľadiska
možných mimoriadnych udalostí“.
Bolo vykonávané spracovanie a upresňovanie plánov ochrany obyvateľstva, dokumentácie
jednotiek CO, dokumentácie vecných prostriedkov právnických osôb. Plán ochrany
obyvateľstva obvodu bol aktualizovaný v stanovenom termíne.
V zmysle plánu hlavných úloh v priebehu roka bol zabezpečený zber a aktualizácia údajov
do projektu CIPREGIS.
V uplynulom roku prebehli kontroly stavieb, plánovania a zabezpečovania odborných
prehliadok. Ukrytie obyvateľstva na území obvodu Svidník bolo zabezpečené na 100 %.
Vzhľadom na to, že na území obvodu neboli vybudované odolné úkryty ani plynotesné
úkryty, ukrytie obyvateľstva by sa realizovalo len v jednoduchých úkrytoch budovaných
svojpomocne.
Prebehlo posudzovanie územia, stavieb a vydávanie záväzných stanovísk v územnom
plánovaní. Obvodný úrad, ako dotknutý orgán pri posudzovaní územia, stavieb a vydávaní
záväzných stanovísk v územnom plánovaní, územnom konaní, stavebnom konaní a
kolaudačnom konaní, vydával záväzné stanoviská ak sa jednalo o zariadenia CO. Celkom
bolo zaevidovaných a vydaných 30 stanovísk.
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V roku 2010 nepretržite prebiehalo meranie úrovne radiácie systémom RADMOM s tým,
že údaje z meraní boli automaticky sťahované pre centrálnu evidenciu sekcie KMCO
a KCHL Jasov 1 x mesačne.
Tento odbor v priebehu roka aktívne spolupracoval s mestskými a obecnými úradmi pri
získavaní údajov pre vypracovanie analýzy územia obvodu, plánu ochrany obyvateľstva, pri
príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc a v preventívno-výchovnej
a propagačnej činnosti.
V priebehu roka 2010 sa plnili záväzky vyplývajúce z dvojstranných dohôd
so Slovenským červeným krížom, Dobrovoľnou požiarnou ochranou, pri zabezpečovaní
a plnení opatrení COaKR.
Podľa plánu kontrolnej činnosti bolo naplánovaných
celkom 14 kontrol.

19 kontrol. Vykonaných bolo

Služobná pohotovosť bola zabezpečovaná 4 zamestnancami odboru v týždenných
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 bolo zaznamenaných 9
mimoriadnych udalostí, z toho vyhlásené 3 mimoriadne situácie.
Odbor COaKR na základe vzniknutých mimoriadnych udalostí a vyhlásených
mimoriadnych situácií koordinoval postup samospráv pri riešení a zabezpečovaní úloh
záchranných prác.
Dokumentácia jednotiek CO v priebehu roka bola priebežne aktualizovaná
zásadných zmien. Neboli vytvorené ani zrušené žiadne jednotky CO.

bez

Pre zabezpečenie skúšok prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2010 boli
odborom civilnej ochrany a KR spracované pokyny pre preskúšavanie sirén a tieto boli
zaslané pre všetkých prevádzkovateľov sirén v okrese. Na základe týchto pokynov boli
pravidelne 1 x mesačne vykonávané skúšky funkčnosti sirén v okrese z ktorých hlásenia
boli predkladané na obvodný úrad v sídle kraja
V rámci 5-ročného cyklu kontrol (20 %) skladov materiálu CO boli vykonané 4 kontroly
z plánovaného počtu 9, z toho v 2 obciach a v 2 objektoch, čo predstavovalo 45 %
z plánovaného počtu kontrol na rok 2010
Na tomto úseku v roku 2010 odbor CO a KR neuplatňoval požiadavku na opravy
a zabezpečenie skúšok materiálu CO.
V rámci rušenia zastaraného materiálu CO evidovaného v programe EMCO v priebehu
roka 2010 bol sústredený a odsunutý do VTÚ KMCO Slovenská Ľupča na likvidáciu.
V roku 2010 odbor CO a KR v súvislosti s finančnou a ekonomickou krízou si neuplatnil
požiadavku na doplnenie materiálom CO pre územné jednotky a jednotky CO obcí.
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Tento odbor CO a KR mal plánované finančné prostriedky na odmeny skladníkom
materiálu CO obcí vo výške 609,- € a na odvoz malých ochranných filtrov MOF na likvidáciu
v závode Kovohuty Krompachy vo výške 250,- €. Tieto prostriedky boli vyčerpané.
V zmysle pokynov sekcie KMCO pre obvodné úrady boli spracované a distribuované
pokyny na vykonanie inventarizácie materiálu CO.
V súlade s Koncepciou individuálnej ochrany obyvateľstva SR do roku 2010 aj v roku
2010 bola vykonávaná integrácia malých a neefektívnych skladov resp. úložísk materiálu
CO. V priebehu roka bolo integrovaných 8 skladov.
Pravidelne štvrťročne boli v programe EMCO aktualizované súbory dbf a zasielané
elektronickou poštou na sekciu KMCO.
Pre rok 2010 z rozpočtu na prevádzku, údržbu a nákup bolo pridelených 2 489 €. Tieto
boli vyčerpané na 100%.
Propagačná činnosť odboru civilnej ochrany a krízového riadenia bola realizovaná
formou pravidelného prispievania odbornými článkami do regionálnych novín.
Obvodné kolo „Súťaže mladých záchranárov“ bolo vykonané v súlade s pokynmi
a internými predpismi pre organizovanie takýchto súťaží. Súťaže sa zúčastnili 3 družstvá
Pri odbornej príprave členov Krízového štábu obvodu bola zabezpečená príprava štábu pre
riadenie jednotiek pre potrebu územia.

b) Úsek krízového riadenia

Na rok 2010 bol spracovaný „Plán práce Bezpečnostnej rady obvodu Svidník na rok
2010“. Podľa toho boli uskutočnené 4 zasadnutia bezpečnostnej rady.
Na riešenie krízových situácií obvodný úrad mal 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.
Odborná príprava členov Krízového štábu obvodného úradu sa v roku 2010 konala
jedenkrát.
Krízový štáb Obvodného úradu Svidník bol v roku 2010 zvolaný dvakrát a to
v súvislosti s povodňami a v súvislosti s nákazou sneťou slezinnou (antraxom) a úhynom
hovädzieho dobytka na farme v obci Soboš.
Na tomto úseku bol spracovaný „Plán činnosti Obvodného úradu Svidník po
vypovedaní vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu“.
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V roku 2010 bola vykonaná koordinácia činnosti obvodného úradu a obci pri príprave
na krízového situácie iba so starostami obci postihnutými povodňami. Celkovo v okrese
v roku 2010 bolo povodňami postihnutých 38 obcí.
Kladne bola hodnotená spolupráca pri predkladaní správ na rokovania Bezpečnostnej
rady obvodu a pri poskytovaní informácií pre spracovanie dokumentácie komisie obvodného
úradu pre mimoriadne regulačné opatrenia.
Obvodný úrad mal vypracovaný „Plán vyrozumenia Bezpečnostnej rady obvodu“,
„Plán vyrozumenia Krízového štábu obvodného úradu“, „Plán vyrozumenia subjektov
v obvode Svidník“ a „Plán vyrozumenia zamestnancov obvodného úradu“.
Prínosom pre obvodný úrad bola spolupráca, ktorá sa prejavila najmä pri organizovaní
súťaže „Mladý záchranár civilnej ochrany.“
Súčasťou „Ročného plánu odboru civilnej ochrany a krízového riadenia na rok 2010“ bol
„Plán kontrolnej činnosti odboru civilnej ochrany a krízového riadenia na rok 2010“.
Z celkového počtu plánovaných kontrol bolo vykonaných 14 kontrol.
Zamestnanci odboru sa pravidelne zúčastňovali prípravy a odborného vzdelávania
poriadeného VTÚ Spišská Nová Ves týkajúcich sa problematiky podľa ich pracovného
zaradenia.
V roku 2010 bola prevedená odborná príprava členov Krízového štábu obvodného úradu.
Pre plnenie neodkladných povinností vyplývajúcich pre zamestnancov
v súvislosti so zabezpečovaním a zberom informácií od povodňami postihnutých
prípravou materiálov pre Ministerstvo vnútra SR a verifikačnú komisiu, nebolo
z časových dôvodov vykonať samotnú prípravu, ako aj vykonanie cvičenia alebo
v plánovanom termíne.

odboru
obcí a
možné
nácvik

Odbornú prípravu primátorov miest a starostov obcí v roku 2010 odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia nevykonal. Dôvodom nevykonania odbornej prípravy bolo, že v
mesiacoch jún - júl 2010 v okrese bolo 38 obcí postihnutých povodňami.
Zamestnanci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia, ktorí zabezpečovali úlohy na
úseku obrany a bezpečnosti štátu, krízového riadenia, krízového plánovania a ochrany
utajovaných skutočností v roku 2010 sa zúčastnili odbornej prípravy organizovanej
Ministerstvom vnútra SR SKMCO, Obvodným úradom v sídle kraja, Vzdelávacím
a technickým ústavom KMCO Slovenská Ľupča a Spišská Nová Ves.
Príprava výjazdovej skupiny obvodného úradu bola vykonávaná v zmysle plánu odbornej
prípravy počas školení krízového štábu obvodného úradu. V roku 2010 bola prevedená
spolupráca so Vzdelávacím a technickým ústavom KMCO Spišská Nová Ves.
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c) 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
2010.
V roku 2010 v spolupráci s Územnou vojenskou správou Prešov nebola vykonaná žiadna
kontrola. Na danom úseku bola vedená evidencia povinnosti poskytnúť vecný prostriedok a
evidencia uloženia pracovnej povinnosti.
Obce a mestá v okrese majú vypracovanú dokumentáciu obce pri plnení úloh na úseku
obrany štátu a hospodárskej mobilizácie.
d) Úsek hospodárskej mobilizácie
Na zabezpečovanie úloh hospodárskej mobilizácie v roku 2010 pre Obvodný úrad
Svidník bolo Ministerstvom vnútra SR – sekciou krízového manažmentu a civilnej ochrany
pridelených 766,- €. Zastavením čerpania finančných prostriedkov obvodný úrad – odbor
civilnej ochrany a krízového riadenia nevyčerpal 598 €.
Každoročne, na základe príkazu prednostu obvodného úradu, je vykonávaná
inventarizácia majetku štátu určeného na úlohy hospodárskej mobilizácie podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov a pokynov MV SR. Posledná inventarizácia bola vykonaná
k 31.12.2010.
V roku 2010 tunajší odbor civilnej ochrany a krízového riadenia uvádzal do praxe nový
program JIS HM/ EPSIS. V programe EPSIS sú naplnené: personálne údaje za obvodný úrad
a majetok hospodárskej mobilizácie.
Na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých
tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie, bola
spracovaná Dokumentácia pre mimoriadne regulačné opatrenia.
Úroveň spolupráce s úradmi špecializovanej štátnej správy a inými štátnymi orgánmi na
teritóriu okresu Svidník je dobrá.
Na tomto úseku sa vedie evidencia ľudských zdrojov na potreby plnenia pracovných úloh
a evidencia vecných prostriedkov na účely vecného plnenia po vyhlásení niektorého
z krízových stavov.
V okrese nie sú evidované žiadne právnické osoby ani fyzické osoby, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť a boli by určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie.
V zmysle plánu kontrol boli v roku 2010 v oblasti hospodárskej mobilizácie vykonané na
obciach a mestách okresu 3 kontroly pripravenosti výdajní odberných oprávnení.
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V rámci prednostného spojenia bola v roku 2009 uplatnená požiadavka pre telefónne
stanice pre 10 telefonických staníc.
e) úsek ochrany utajovaných skutočností a úsek bezpečnostného zamestnanca
Obvodný úrad v zmysle 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 vyhláškou NBÚ č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške
bezpečnostného zamestnanca spracoval :
-

Zoznam funkcií pri výkone ktorých sa môžu oprávnené osoby oboznamovať
s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené,

-

Zoznam a evidencia oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené.

-

Zoznam a evidencia osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa
s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené.

Na tomto úseku bolo určených jedenásť osôb pre oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami. Určené osoby spĺňali všetky predpoklady pre vznik oprávnenia.
V zmysle platného zoznamu funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby
oboznamovať s utajovanými skutočnosťami ako aj v zmysle Príkazu prednostu č.2/2009
o vydaní zoznamu utajovaných skutočností obvodného úradu, neboli v roku 2010 pre
oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami určení žiadni pracovníci. U štyroch
oprávnených osôb boli vykonané zmeny určenia z dôvodu zmeny funkcie alebo pracovného
miesta, stupňa utajenia, prípadne rozsahu oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami.
Na základe uvedenej skutočnosti boli vykonané zmeny v:
- Zozname funkcií pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s
utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia VYHRADENÉ.
-

Zozname oprávnených osôb pre stupeň utajenia VYHRADENÉ.

-

Zozname a evidencii oprávnených osôb pre stupeň utajenia VYHRADENÉ.

Podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností a vyhlášky č. 331/2004 Z. z.,
Záznamy o určení navrhovaných osôb, Vyhlásenia o mlčanlivosti a Záznamy o zániku určenia
boli priložené k osobnému spisu. Obvodný úrad dodržal 30 dňovú lehotu.
V roku 2010 nedošlo k žiadnym zmenám v oblasti oboznamovania sa s utajovanými
skutočnosťami, preto sa nerobili zmeny mena a priezviska, rodinného stavu, trvalého pobytu
a štátnej príslušnosti oprávnenej osoby, ako aj inej skutočnosti.
V rámci tejto činnosti nebola nahlásená nová oprávnená osoba, ktorá by mohla mať
vplyv na oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnostiam.
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Evidovanie, uchovávanie, tvorba, vypožičiavanie, rozmnožovanie, prenos, preprava
a vyraďovanie utajovaných písomností bola na obvodnom úrade v roku 2010 vykonávaná
v súlade s platnou právnou legislatívou. Na Obvodnom úrade Svidník v roku 2010 nebola
zistená neoprávnená manipulácia s utajovanou skutočnosťou.
V roku 2010 platil upravený :
-

Vnútorný pokyn prednostu pre rozmnožovanie utajovaných písomností,
Vnútorný pokyn pre stanovenie spisovej značky,
Vnútorný pokyn pre zabezpečenie náhradných kľúčov,
Vnútorný pokyn pre manipuláciu s utajovanými písomnosťami stupňa utajenia
VYHRADENÉ,

Na Obvodnom úrade Svidník nedošlo k výmene utajovaných skutočností v rámci
medzinárodnej spolupráce. V oblasti administratívnej bezpečnosti neboli v roku 2010
zistené
žiadne nedostatky. Za rok 2010 nebola žiadna písomnosť stupňa utajenia
VYHRADENÉ.
Obvodný úrad mal v zmysle vyhlášky NBÚ spracovanú Bezpečnostnú dokumentáciu
fyzickej a objektovej bezpečnosti, ktorá bola v roku 2010 aktualizovaná. S touto
dokumentáciou boli oprávnené osoby oboznámené formou školenia.
V roku 2010 neboli zistené poruchy na mechanických zábranných prostriedkoch
a technických zabezpečovacích prostriedkoch. Chránený priestor nebol narušený. Nedošlo
k vstupu cudzinca do chráneného priestoru, ako aj k narušeniu chráneného priestoru.
V rámci tejto činnosti bola vypracovaná : Bezpečnostná smernica o používaní technického
prostriedku určeného na spracovanie utajovaných skutočností pre správcu informačného
systému, Bezpečnostná smernica o používaní technického prostriedku určeného na
spracovanie utajovaných skutočností pre bezpečnostného správcu a Bezpečnostná smernica
o používaní technického prostriedku určeného na spracovanie utajovaných skutočností pre
používateľov. Uvedené dokumenty boli zaslané s novým počítačom na NBÚ za účelom
vydania certifikácie. Národným bezpečnostným úradom bol vydaný certifikát.
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. Na obvodnom úrade v roku 2010 nedošlo
k narušeniu dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií obsahujúcich utajované skutočnosti.
Nakoľko obvodný úrad nemá podriadené pracoviská, preto nebola prevedená v roku 2010
žiadna kontrola bezpečnostných prostriedkov v oblasti informačnej bezpečnosti.
Taktiež nebola postúpená žiadna utajovaná písomnosť firme, alebo štátnemu orgánu a nebola
uzatvorená zmluva o postúpení utajovanej skutočnosti.
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4.

Rozpočet obvodného úradu

Pre Obvodný úrad Svidník bol rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly na
rok 2010 č. SE-17-74/ORF-2010 zo dňa 19.01.2010
Na Obvodnom úrade Svidník bol nasledovný rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov v EUR

Ukazovateľ

Schválený rozpočet celkom

I. Príjmy spolu

v tom: podprogramy
08C03

06H03

486 391

485 625

766

245 170

245 170

85 686

85 686

107 370

106 604

8 265

II. Výdavky celkom

V tom: 610 - mzdy, platy, OOV
620 - poistné
630 - tovary a služby
v tom: - reprezentačné
640 - Ostatné bežné transfery
v tom:- matričná činnosť
- REGOB

766

299
48 165

48 165

36 199,10
10 965,90

Záväzným ukazovateľom v podprograme 08C03 bola položka 610 – mzdy, platy
a osobné vyrovnania, z položky 630 – tovary a služby to bola podpoložka 633016reprezentačné výdaje a z položky 640 – ostatné bežné transfery na matričnú činnosť a hlásenie
a evidencia pobytu občanov. Uvedené záväzné ukazovatele na Obvodnom úrade Svidník sa
dodržiavali v súlade s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Na tvorbu a čerpanie rozpočtových prostriedkov mala vplyv hlavne samotná činnosť
úradu, ako aj správa budov v zmysle zákona o správe majetku štátu. Čerpanie rozpočtových
prostriedkov bolo ovplyvnené iba základnými úhradami za energie a nevyhnutnými
výdavkami, ktoré si vyžiadala bežná prevádzka.
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Rozpočet v programovej štruktúre
a v členení podľa ekonomickej klasifikácie (kategórie)
V roku 2010 boli vykonané správcom kapitoly tieto rozpočtové opatrenia:
v EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Číslo rozpočtového opatrenia

EK

kód zdroja

Suma

630

111

3 770

640

111

69 300

610

111

583

620

111

204

610
620

111
111

9 000
3 145

610

111

3 501

620

111

1 223

630

111

30 000

610

111

3 297

620

111

1 153

Rozpočtové opatrenia č. 1/08C0505
-presun bežných výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 3/08C0505
-presun mzdových výdavkov

Rozpočtové opatrenia č. 9/08C03
- úprava záväzného ukazovateľa

Rozpočtové opatrenie č. 16/08C03
- úprava záväzného ukazovateľa

Rozpočtové opatrenie č. 19/08C03
- oprava spevnených plôch parkoviska

Rozpočtové opatrenie č. 7/08C0505
-presun mzdových výdavkov
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Rozpočtové opatrenie č. 1/08C0508
-presun bežných výdavkov

630

111

3 770

640

111

46 970

640

111

8 567,31

640

111

5 446,56

640

111

338 583,41

630

111

-3 462

630

111

3 770

640

111

47 579,03

630

111

- 500

Rozpočtové opatrenie č. 8/08C0505
-úprava bežných výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 23/08C03
-úprava prenesený výkon

Rozpočtové opatrenie č. 30/08C03
- úprava záväzného ukazovateľa - povodne

Rozpočtové opatrenie č. 1/08C0508
-presun bežných výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 1/08C0501
-presun bežných výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 36/08C03
- úprava záväzného ukazovateľa - povodne

Rozpočtové opatrenie č. 168/2010
-úprava bežných výdavkov
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Rozpočtové opatrenie č. 2/08C0501/2010
-presun bežných výdavkov

640

111

42 900

610

111

1 416

620

111

495

640

111

4 352

610

111

1 942

620

111

679

610

111

7 095

620

111

2 480

640

111

106 421

610

111

4 389

620

111

1 535

640

111

- 16 334,23

Rozpočtové opatrenie č. 38/08C03
- úprava záväzného ukazovateľa

Rozpočtové opatrenie č. 40/08C03
- úprava ukazovateľa

Rozpočtové opatrenie č. 2/08C0508
-presun mzdových výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 46/08C03
- úprava záväzného ukazovateľa

Rozpočtové opatrenie č. 52/08C03
- úprava záväzného ukazovateľa - povodne

Rozpočtové opatrenie č. 5/08C0501
-presun mzdových výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 6/08C0501
-presun bežných výdavkov
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Rozpočtové opatrenie č. 59/08C03
-presun bežných výdavkov

111

7 415

610

111

27 269

620

111

10 167

630

111

- 76

111

27 519

111

16 875

111

19 077

Rozpočtové opatrenie č. 56/08C03
-presun bežných výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 58/08C03
-presun bežných výdavkov

Rozpočtové opatrenie č. 20/08C03
- úprava záväzného ukazovateľa - príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 31/08C03
- úprava záväzného ukazovateľa - príjmy

Rozpočtové opatrenie č. 55/08C03
- úprava záväzného ukazovateľa - príjmy
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Upravený rozpočet po zohľadnení vyššie uvedených rozpočtových opatrení predstavuje
čiastku v príjmoch 71 736 EUR a vo výdavkoch 1 264 436,08 to:
v EUR
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-–––––––––
Ukazovateľ

Upravený rozpočet celkom

v tom: podprogramy

08C03

08C05 _

06H03

I. Príjmy spolu

71 736

II. Výdavky celkom

1 264 436,08 1 087 675

176 495,08

266

303 662

293 451

10211

0

620 - poistné

104 885,78

101 378,24

3 507,54

0

630 - tovary a služby
tom: - reprezentačné

134 008,96
299

127 156,33
299

6 586,63
0

266
0

640 - Ostatné bežné transfery

721 879,34

565 689,43

156 189,91

0

41 645,66

41 645,66

0

0

- REGOB

10 965,90

10 965,90

0

0

- povodne

492 583,44

492 583,44

V tom: 610 - mzdy, platy, OOV

v tom:- matričná činnosť

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Plnenie rozpočtovaných príjmov k 31. 12. 2010 bolo vo výške 80 799,33 EUR, čo
predstavuje k upravenému rozpočtu plnenie na 112,63 %.
Celkové výdavky za obvodný úrad boli čerpané vo výške 1 264 693,71 EUR, čo
predstavuje 99,96 % čerpanie k upravenému rozpočtu. Mzdové výdavky sa čerpali vo výške
303 654,34 t.j. na 100 %, odvody vo výške 104 826,15 t.j. 99,94 %, tovary a služby sa čerpali
súhrne vo výške 133 867,46 EUR čo predstavuje čerpanie k upravenému rozpočtu vo 99,89%.
Transfery sa čerpali vo výške 721 533,58 % t j. na 99,95 %.V sledovanom období rozpočtové
prostriedky hospodárne v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Záväzné ukazovatele stanovené štátnym
rozpočtom pre našu organizáciu boli v uvedenom období dodržané.
Podkladom pre vypracovanie správy boli finančné výkazy k 31. 12. 2010
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Obvodný úrad Svidník pri realizácii rozpočtu bol značne obmedzovaný úspornými
opatreniami v rezorte MV SR a následne Príkazným listom č. 2/2009 prednostu Obvodného
úradu Svidník z dôvodu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Vzhľadom na uvedené, neboli zabezpečované nákupy
výpočtovej techniky, ako aj iné nákupy podľa plánu verejného obstarávania na rok 2010.
Taktiež sme nemohli realizovať údržbu budovy podľa potreby a zabezpečovali sa iba
havarijné opravy (ako čistenie kanalizácie a opravu nefunkčnej elektroinštalácie). V rámci
úsporných opatrení bolo našou snahou znížiť náklady na telefóny, poštovné, kancelársky
materiál a kancelársky papier. Obmedzili sa služobné cesty a školenia. V priebehu roka 2010
sa upravili zmluvné vzťahy s VSE z dôvodu ponuky výhodnejších cien za odber elektrickej
energie
a pristúpilo sa k mesačnému vyúčtovaniu za odber
energie. Takto sme
dosiahli úsporu spotreby elektrickej energie.
V administratívnej budove úradu sa nachádza vlastná plynofikovaná kotolňa, preto
obvodný úrad pristúpil k regulovaniu tepla mimo pracovného času ako aj počas pracovného
voľna a pokoja, čim dochádzalo k znižovaniu spotreby plynu. Na tunajšom úrade sme sa
snažili aj o minimalizovanie prác nadčas. Striktne bol dodržaný zákaz nákupu interiérového
vybavenia a zákaz vydávania objednávok na opravu a údržbu.

PRÍJMY
Celkové rozpočtové príjmy obvodného úradu za hodnotené obdobie dosiahli výšku
80 799,33 €, čo predstavuje plnenie na 112,63 % oproti upravenému rozpisu rozpočtu , ktorý
bol vo výške 71 736 €.
Najväčší podiel na plnení príjmov má predaj kolkových známok, ktorých sa
v priebehu roku 2010 predalo v čiastke 45 073 €.
Vysoký podiel na dosiahnutých príjmoch mali príjmy zo správy majetku štátu 17 318,20 €.
Tieto príjmy boli tvorené príjmami z prenájmu budov, pozemkov a hnuteľného majetku.
Čiastku 8 418,27 € predstavovali príjmy z pokút, a to predovšetkým za neuzatvorenie
zmluvného poistenia motorových vozidiel a za porušovanie predpisov na úseku
živnostenského podnikania. Ostatné príjmy vo výške 4 866,48 € sú tvorené dobropismi z
vyúčtovania služieb spojených s nájmom a výpožičkou nebytových priestorov za rok 2009 a
z prijatých trov konania vo výške 1 353,38 €. Príjmy z predaja kapitálového majetku
pozostávajú z finančných prostriedkov získaných z predaja pozemkov a to vo výške 3 770 €.
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VÝDAVKY
600 - Bežné výdavky
-

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

Pre Obvodný úrad Svidník schválený rozpočet platových prostriedkov vo výške 245 170
€ na rok 2010 bol upravený na čiastku 303 662 €, z ktorej 10 211 € predstavovali mzdové
prostriedky na odmeny za voľby. Upravený rozpočet bol vyčerpaný v čiastke 303 654,34 €,
z toho ŠS 256 247,48 € a VZ 47 406,86 €. Nevyčerpané mzdové prostriedky vo výške 7,66 €
boli odvedené do štátneho rozpočtu. Jednotlivé položky boli čerpané nasledovne:
611
612001

- 234 337,08 € z toho : ŠS 199 118,71 € VZ 35 218,37 €
- 18 270,31 € z toho : ŠS 14 155,55 € VZ 4 114,76 €

612002

- 10 119,12 € z toho : ŠS

6 520,69 € VZ

3 868,43 €

613

-

4 715,20 € VZ

241,13 €

ŠS

497,48 € VZ

77,86 €

- 27 516,52 € z toho : ŠS

23 552,35 € VZ

3 964,17 €

7 858,00 € VZ

1 770,00 €

z toho voľby 614

4 956,33 € z toho : ŠS
575,34 € z toho:

z toho voľby -

9 628,00 € z toho:

616

8 454,98 € z toho : ŠS

-

ŠS

8 454,98 € VZ

0,00 €

Na položke 611 – Tarifné platy – priznané dekrétované zložky platov k 1.1.2010 pre
30 zamestnancov, z toho v štátnej službe 24 a pre výkon práce vo verejnom záujme 6.
Na položke 612 – Príplatky – zvýšené náklady na nadčasové hodiny vznikajú v dôsledku,
že vlastníme budovu obvodného úradu s vlastným vykurovaním, kde sú potrebné služby
v súlade s prevádzkovým poriadkom aj v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov.
Taktiež veľká vzdialenosť obvodného úradu od centrálnych ústredných orgánov vyvoláva
zvýšené náklady na nadčasové hodiny. Osobné príplatky a príplatky za riadenie sú
v minimálnej výške.
Na položke 613 – Náhrada za pohotovosť – vyplatená zamestnancom odboru CO a KR
v zmysle zákona o štátnej službe . Pre zamestnanca pre výkon práce vo verejnom záujme
(vodiča) vyplatená pracovná pohotovosť. V uvedenej položke sú zahrnuté mzdové
prostriedky určené na vyplatenie mzdových nárokov podľa čl. 2 ods. 2 písm. l)
metodického postupu financovania výdavkov spojených s prípravou, vykonaním
a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010.
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Na položke 614 – Vyplatené odmeny za splnenie mimoriadnych úloh vyplývajúcich
z Harmonogramu organizačno – technického zabezpečenia volieb do NR SR, referenda
a volieb do orgánov samosprávy obcí. Jednému zamestnancovi bola vyplatená odmena pri
príležitosti životného jubilea 50-tich rokov. Za kvalitné plnenie úloh vyplatené odmeny
na základe rozhodnutia ministra vnútra zamestnancom v štátnej službe a zamestnancom
vykonávajúcim prácu vo verejnom záujme.
Na položke 616 – vyrovnanie podľa § 133 ods. l zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej
službe.

620 – poistné a príspevok do poisťovní
Upravený rozpočet na tejto položke ako orientačný ukazovateľ bol stanovený vo výške
104 885,78 €. Čerpanie bolo vo výške 104 826,15 €, čo v percentuálnom vyjadrení
predstavuje 99,94 % k upravenému rozpočtu. Nevyčerpané prostriedky vo výške 59,63 € sú
na FK. 01.6.0 – Voľby , program 08C0501 – voľby komunálne v čiastke 52,33 € a program
08C0508 – referendum vo výške 7,30 €.

Funkčná klasifikácia – 01.1.1.4 – Krajské úrady a okresné úrady
630 – Tovary a služby
Schválený rozpočet kategórie 630 – tovary a služby pre rok 2010 na danej klasifikácii
bol stanovený vo výške 103 949 € a upravený vo výške 124 554,83 €. Čerpanie za hodnotené
obdobie je vo výške 124 417,53 €, čo predstavuje oproti upravenému rozpočtu 99,89 %
čerpanie. Nevyčerpané prostriedky vo výške 137,30 €. K nevyčerpaniu prostriedkov došlo
z dôvodu úhrad za služby nájomcami dňa 30.12.2010 vo výške 6,59 € a 31.12.2010 vo výške
131,40 €. Vyčerpať uvedenú čiastku nebolo v našich silách. Nevyčerpané čiastky sú na
podpoložke 632001 – energie, 632002 – vodné, stočné , na podpoložke 632003 – poštové
a telekomunikačné služby a na podpoložke 637004 – všeobecné služby – upratovanie.
Na položke 630 – tovary a služby sme sledovali skutočné čerpanie finančných prostriedkov
a porovnávali s rozpočtom na nasledujúcich položkách:
631
632
633
634
635
636
637

Cestovné náhrady
Energie, voda a komunikácie
Materiál
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
Nájomné za nájom
Služby
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631 – Cestovné náhrady
Schválený rozpočet 2 157 €, upravený rozpočet na položke 631 – Cestovné náhrady je vo
výške 2 185,67 €. Najvyššiu čiastku predstavujú tuzemské cestovné náhrady celkom vo výške
2 104,27 €., zahraničné služobné cesty 81,40 €. Uskutočnené boli 4 zahraničné služobné cesty
do Poľska pri príležitosti výročia Karpatsko-Duklianskej operácie.
632 - Energie, voda a komunikácie
Upravený rozpočet 33 922,93 €, skutočné čerpanie je vo výške 33 809,73 €, plnenie na
99,67 %.
Z tejto položky boli uhradené platby za energiu, plyn, vodu, poštovné a telekomunikačné
služby. Nevyčerpaná čiastka vo výške 113,20 € z dôvodu úhrad odberateľských faktúr dňa
30.12.2010 a 31.12.2010.
633 - Materiál
Upravený rozpočet 8 331,35 €, čerpanie 8 331,35 v percentuálnom vyjadrení 100 %.
Najvyššie čerpanie bolo na podpoložke – 633006 – všeobecný materiál a to vo výške
6 459,45 €. Najväčšiu čiastku predstavovali prostriedky na obstaranie náplní do tlačiarní a to
vo výške 2 651,26 €, nákup údržbárskeho materiálu súvisiaceho s bežnou údržbou budov
1724,66 € a nákup papiera 1051,85 €. Na základe udeleného súhlasu na nákup výpočtovej
techniky bol zakúpený počítač pre potreby bezpečnostného zamestnanca.
634 - Dopravné
Upravený rozpočet predstavuje 9 497,99 €, čerpanie 9 497,99 €, percentuálne vyjadrenie
100 %. Čerpanie na tejto položke predstavuje predovšetkým spotreba PHM (5 412,50 €)
a údržba a opravy motorových vozidiel.
V uvedenej čiastke bolo aj použitie mimorozpočtových prostriedkov vo výške 812,18 €
z poistných udalostí.
635 - Rutinná a štandardná údržba
Upravený rozpočet 35 761,01 €, skutočnosť 35 756,91 €, percento čerpania 100 %.
Z uvedenej kategórie bola zabezpečená oprava a údržba spevnených plôch parkoviska pri
administratívnej budove obvodného úradu 29 983,17 €, , údržba kopírovacích strojov, údržba
zariadenia v kotolni, oprava zariadení elektroinštalácie a údržba antivírového softvéru.
636 - Nájomné
Upravený 43 €, skutočnosť 43 €, percento 100 %. Uvedená čiastka predstavuje nájomné za
užívanie pozemku pod školiacim strediskom Valkov - Bžany.
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637 - Služby
Upravený 36 938,07 €, čerpanie 36 913,97 €, percento čerpania 99,93 %. Najvyššie
čerpanie bolo na položke 637014 – stravovanie /14 656,48 €/, na podpoložke 637004 –
všeobecné služby /8 518,47 €/ predovšetkým upratovacie služby , ďalej na podpoložke
637035 – dane a poplatky, t.j. 4 907,26 €, čo predstavovalo výdaje na daň z nehnuteľnosti,
miestne poplatky a koncesionárske poplatky.
640 – Bežné transfery
641 – Transfery obciam
Upravený rozpočet vo výške 73 105,49 € čerpanie 100 %. Prostriedky použité na
prenesený výkon – matričná činnosť 41 645,66 € a REGOB 10 965,90 € – prostriedky použité
v súlade s rozpisom preneseného výkonu.

642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
Na podpoložke 642015 – nemocenské dávky bol upravený rozpočet 214,93 €, čerpanie
214,93 € , ďalej prostriedky boli použité na vyplatenie odstupného vo výške 11 766 € ako aj
odchodného 8 513 €. Tieto finančné prostriedky boli vyplatené v mesiaci december 2010
z dôvodu ukončenia pracovného pomeru s pracovníkmi, vzhľadom na 20 % zníženie
a úsporné opatrenia.

FK 01. 8. 0 – Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
Upravený rozpočet 492 583,44 €, čerpanie 492 583,33 €, percentuálne vyjadrenie 100 %.
Použité presne podľa účelu na záchranné práce pri povodniach pre jednotlivé obce ako bežný
transfer.

FK 02. 2. 0 – Civilná ochrana
Upravený rozpočet 2 489 €, čerpanie 2 485,97 €, percentuálne vyjadrenie

99,88 %.

Z uvedeného rozpočtu bolo zabezpečované odstránenie zistených nedostatkov predošlou
revíziou sirén po jednotlivých obciach vo výške 639,99 € , aj úhrada energií v skladoch CO /
vodné, stočné , elektrická energia /, refundácia odmien skladníkom po jednotlivých obciach
a zabezpečenie prepravy materiálu civilnej ochrany do centrálneho skladu.
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FK 03. 6. 0 – Verejný poriadok a bezpečnosť inde nekvalifikované
Upravený rozpočet vo výške 112,50 € čerpanie vo výške 112,50 € . Prostriedky boli
použité na zabezpečenie školenia v súlade s plánom školení odboru krízového riadenia a CO.

FK 01. 6. 0 – Voľby
Upravený rozpočet vo výške 6 586,63 €, čerpanie na 100 %. Prostriedky boli zaslané
obciam na zabezpečenie volieb a referenda a samotným obvodným úradom boli použité na
organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR SR, referenda a volieb do orgánov
samosprávy obcí a to na nákup kancelárskych potrieb, papiera, zabezpečenie školení,
stravovanie a občerstvenie v súlade s príslušnými metodickými pokynmi.

Bežné výdavky - 08C0501 – Voľby do orgánov samosprávy obcí
630 – Tovary a služby
Upravený rozpočet na položke 630 bol vo výške 2 933,60 €. Finančné prostriedky boli
vyčerpané na 100% a použili sa na organizačno-technické zabezpečenie volieb (nákup
kancelárskych potrieb, papiera, cestovné, občerstvenie).
640 – Bežné transfery
Upravený rozpočet k uvedenému dátumu na položke 641-obciam bol vo výške 41 117,93
€. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 99,16 % a použili sa na organizačno-technické
zabezpečenie volieb v obciach (nákup kancelárskych potrieb, papiera, cestovné, občerstvenie,
odmeny členom komisií).

Bežné výdavky - 08C0505 – Voľby do NR SR
630 – Tovary a služby
Upravený rozpočet k uvedenému dátumu na položke 630 bol vo výške 2 212,12 €.
Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% a použili sa na organizačno-technické
zabezpečenie volieb (nákup kancelárskych potrieb, papiera, cestovné, občerstvenie).
640 – Bežné transfery
Upravený rozpočet na tejto položke je vo výške 79 475,29 €. Finančné prostriedky zaslané
obciam na zabezpečenie Volieb do NRSR 2010 v plnej výške.
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Bežné výdavky - 08C0508 – Referendum
630 – Tovary a služby
Upravený rozpočet k uvedenému dátumu na položke 630 bol vo výške 1 440,91 €.
Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% a použili sa na organizačno-technické
zabezpečenie referenda ( nákup kancelárskych potrieb, papiera, cestovné, občerstvenie).

640 – Bežné transfery
Upravený rozpočet na tejto položke je vo výške 35 593,39 €. Ako transfer boli zaslané
obciam finančné prostriedky na zabezpečenie Referenda 2010 vo výške 35 593,39 €.

Bežné výdavky – 06H03
FK 02. 1.0.3 – Hospodárska mobilizácia
Upravený 266 €, čerpanie 264,83 €, percento čerpania 99,56 %. Čerpanie týchto
prostriedkov bolo ovplyvnené prevedením školení, ktoré boli plánované v príslušnom období
ako aj zabezpečenie nevyhnutej opravy výpočtovej techniky.

1.4. Záväzky
Obvodný úrad Svidník neevidoval voči svojim dodávateľom za rok 2010 žiadne záväzky
po lehote splatnosti.
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Tvorba Sociálneho fondu
P.
č.
a

v EUR

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)

199,00

1 414,19

3 751,00
3 751,00

4 386,76
4 386,76

3 950,00

5 800,95

Plnenie
v%
e

116,9
116,9

146,9

Použitie Sociálneho fondu

P.
č.
a
3

Ukazovateľ

Plán

Skutočnosť

B

c

d

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

Spolu - výdavky

Plnenie
v%
e

3 552,00
170,00
2 072,00
480,00
170,00
400,00
260,00

5 670,52
730,00
3 490,52
480,00
570,00
400,00

159,6
429,4
168,5
0,0
335,3
100,0
0,0

3 552,00

5 670,52

159,6

Zostatok Sociálneho fondu k 31.12.2010
P.
č.
a
4

Ukazovateľ

Plán

Skutočnosť

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

c

d
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199

130,43

Plnenie
v%
e

5. Personálne otázky
Obvodný úrad
vnútra SR. Tento
stanovený limit
zamestnancov na
uvedený limit bol

Svidník mal počet zamestnancov určený záväzným limitom Ministerstva
limit bol stanovený na 30 zamestnancov obvodného úradu. Osobitne bol
pre zamestnancov v štátnej službe v počte 24 zamestnancov a pre
výkon práce vo verejnom záujme v počte 6 zamestnancov. Za rok 2010
dodržaný.

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 roku 2010 boli uzatvorené na dobu určitú dve dohody o pracovnej činnosti
a tri dohody o vykonaní práce.
Veková štruktúra zamestnancov obvodného úradu k 31.12.2010:
do 30 r.
31 r. – 40 r.
41 r. – 50 r.
51 r. – 60 r.
2

2

11

nad 61 r.

10

5

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov obvodného úradu k 31.12.2010
stredné vzdelanie
úplné stredné odborné vysokoškolské
vysokoškolské
I.stup.
II.stup.
2

6

2

20

Platové zaradenie štátnych zamestnancov k 31.12.2010
radca

samostatný radca

odborný radca

hlavný radca

štátny radca

5

3

10

5

1

Platové zaradenie zamestnancov pre výkon práce vo verejnom záujme k 31.12.2010
4. platová trieda

8. platová trieda

10. platová trieda

2

3

1
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Obvodný úrad Svidník zabezpečoval priebežné vzdelávanie zamestnancov. Reagoval na
potreby praxe v dôsledku zmien legislatívy, zavádzania nových programov, resp. za účelom
prehlbovania vedomostí a získavania pracovných zručností zamestnancov obvodného úradu.
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6. Ciele a prehľad ich plnenia

Obvodný úrad Svidník 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.
Pôsobnosť obvodného úradu 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.
Obvodný úrad sa vo svojej činnosti riadi Ústavou 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 používal predovšetkým majetok vo vlastníctve Slovenskej
republiky, ktorý spravuje podľa zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov.
Obvodný úrad vykonáva 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.
Obvodný úrad vystupoval ako služobný úrad štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú
štátnu službu v obvodnom úrade a je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme obvodného úradu.
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom na jednotlivých odboroch
obvodného úradu, do ktorých pôsobnosti patrili jednotlivé úseky štátnej správy.
Všetky hlavné priority a ciele v roku 2010 boli splnené. Podania boli vybavované v
súlade so zákonnými lehotami na vybavenie a nebolo zistené porušenie dodržiavania zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Taktiež boli splnené úlohy spojené so zriadením a
zabezpečením chodu úradu.
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7. Hodnotenie a analýza vývoja obvodného úradu v roku 2010
Obvodný úrad Svidník zabezpečoval úlohy a činnosti vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov na jednotlivých odboroch v súlade s právnymi predpismi
platnými pre jednotlivé zabezpečované úseky. Boli dodržiavané všetky predpisy, nariadenia a
usmernenia nadriadených orgánov pre jednotlivé činnosti. Aplikácia nových zákonov, resp.
novelizovaných zákonov bola v súlade s ich účinnosťou a pôsobnosťou.
Výsledky, ktoré úrad počas roka 2010 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.

8. 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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