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1. Identifikácia organizácie
Názov:

Obvodný úrad Humenné

Rezort:
Forma hospodárenia:
IČO:
Sídlo:

Ministerstvo vnútra SR
rozpočtová organizácia
42077486
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné

Štatutárny orgán:

prednosta úradu
Ing. Jozef Babják
057/7704201
057/7881401
prednosta@he.vs.sk

Kontakt:

Vedúci odborov Obvodného úradu Humenné v roku 2011:
Vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia:
Vedúca ekonomického a organizačného odboru:
Vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy:
Vedúca odboru živnostenského podnikania:
Osobný úrad:

Ing. Román Gallik
Ing. Mária Repčíková
JUDr. Ján Sental
Ing. Oľga Matuchová
PhDr. Viktória Vitkovičová

Obvodný úrad má zriadené stále pracoviská v Medzilaborciach a v Snine:
PRACOVISKO MEDZILABORCE (budova Mestského úradu, 3. posch., č. dv. 38)
Mierová 4
068 01 Medzilaborce
Výkon činností na danom pracovisku je zabezpečovaný v utorok a štvrtok.
Odbor všeobecnej vnútornej správy
057/7321021
Odbor živnostenského podnikania
057/7321021

PRACOVISKO SNINA
Partizánska 1057
069 01 Snina
Odbor všeobecnej vnútornej správy
057/7621276
Odbor živnostenského podnikania
057/7621244
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Obvodný úrad Humenné je prvostupňovým orgánom miestnej štátnej správy, ktorý
bol zriadený zákonom NR SR č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov a o zmene
a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky
č. 263/2006 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. októbra 2007.
Obvodný úrad je právnická osoba. Ako rozpočtová organizácia štátu je zapojená
finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta úradu, ktorého vymenúva
a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.
Vnútornú organizáciu obvodného úradu určuje ministerstvo. Obvodný úrad
uskutočňuje výkon štátnej správy na úsekoch štátnej správy v jeho pôsobnosti, koná
a rozhoduje v administratívnoprávnych vzťahoch samostatne.
Obvodný úrad sa v roku 2011 členil na odbory:
a)
b)
c)
d)
e)

odbor ekonomický a organizačný
odbor všeobecnej vnútornej správy
odbor živnostenského podnikania
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
osobný úrad

Obce patriace do pôsobnosti Obvodného úradu Humenné a jeho pracovísk:
a) Obvodný úrad Humenné s počtom obcí 61
Humenné, Adidovce, Baškovce, Brekov, Brestov, Černina, Dedačov, Gruzovce, Hankovce,
Hažín n/Cirochou, Hrabovec n/Laborcom, Hrubov, Hudcovce, Chlmec, Jabloň, Jankovce,
Jasenov, Kamenica n/Cirochou, Kamienka, Karná, Kochanovce, Košarovce, Koškovce,
Lackovce, Lieskovec, Lukačovce, Ľubiša, Maškovce, Modrá n/Cirochou, Myslina, Nižná
Polianka, Nižná Jablonka, Nižná Sitnica, Nižné Ladičkovce, Ohradzany, Pakostov, Papín,
Porúbka, Prituľany, Ptičie, Rohožník, Rokytov pri Humennom, Rovné, Ruská Kajňa, Ruská
Poruba, Slovenská Volová, Slovenské Krivé, Sopkovce, Topoľovka, Turcovce, Udavské,
Veľopolie, Víťazovce, Vyšná Jablonka, Vyšná Sitnica, Vyšné Ladičkovce, Vyšný Hrušov,
Závada, Závadka, Zbudské Dlhé, Zubné
b) Pracovisko Medzilaborce s počtom obcí 23
Medzilaborce, Brestov nad Laborcom, Čabalovce, Čabiny, Čertižné, Habura, Kalinov, Krásny
Brod, Ňagov, Oľka, Oľšinkov, Palota, Radvaň nad Laborcom, Repejov, Rokytovce,
Roškovce, Sukov, Svetlice, Valentovce, Volica, Výrava, Zbojné, Zbudská Belá
c) Pracovisko Snina s počtom obcí 34
Snina, Belá nad Cirochou, Brezovec, Čukalovce, Dlhé nad Cirochou, Dúbrava, Hostovice,
Hrabová Roztoka, Jalová, Kalná Roztoka, Klenová, Kolbasov, Kolonica, Ladomirov,
Michajlov, Nová Sedlica, Osadné, Parihuzovce, Pčoliné, Pichne, Príslop, Runina, Ruská
Volová, Ruský Potok, Stakčín, Stakčínska Roztoka, Strihovce, Šmigovec, Topoľa, Ubľa,
Ulič, Uličské Krivé, Zboj, Zemplínske Hámre
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad Humenné je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorá je
zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Obvodný
úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu
v obvodnom úrade a je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
obvodného úradu. 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 patria
tieto úseky štátnej správy.
Pôsobnosť úradu je ustanovená zákonmi a jednotlivé činnosti a úlohy odborov
obvodného úradu sú podrobne uvedené v organizačnom poriadku úradu.
Charakteristika hlavných činností podľa jednotlivých odborov:
odbor ekonomický a organizačný – zabezpečuje centralnú evidenciu odosielaných
a doručovaných záznamov obvodného úradu, zabezpečuje styk s poštovým úradom.
Vykonáva odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činností obvodného úradu a z činností
územne príslušných bývalých okresných úradov, vykonáva vyraďovanie registratúrnych
záznamov podľa doby uloženia, preberá registratúrne záznamy z odborov do registratúrneho
strediska, vypožičiava spisy, umožňuje nazeranie do spisov, overuje dokumenty a odovzdáva
archívne dokumenty do štátneho archívu. Na úseku informatiky zabezpečuje správu hardwaru
a softwaru, prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí na pracoviskách
v Humennom, Snine a Medzilaborciach, ako aj v Štátnom archíve – pobočka Humenné.
Na úseku rozpočtu, účtovníctva, vnútornej prevádzky a správy majetku štátu zabezpečuje
zostavenie návrhu rozpočtu organizácie, vykonáva úhrady dodávateľských a odberateľských
faktúr, plní úlohy štátnej pokladnice, poskytuje obciam dotácie na prenesený výkon štátnej
správy a finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb a referenda
a zabezpečuje ich zúčtovanie, sleduje čerpanie rozpočtu úradu a plnenie príjmov, spracováva
účtovné a finančné výkazy hospodárenia, štatistické výkazy, konsolidovanú závierku, rozbory
hospodárenia, vedie agendu cestovných náhrad pracovných ciest zamestnancov, pohľadávok
a záväzkov úradu, hotovostnú pokladničnú službu, predaj kolkov, spravuje hnuteľný
a nehnuteľný majetok v správe úradu, zabezpečuje stravovanie zamestnancov, autoprevádzku
úradu, činnosť škodovej komisie, verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb a rozhoduje
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.
odbor všeobecnej vnútornej správy – vykonáva štátnu správu na úseku priestupkovom, kde
v správnom konaní prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, občanov a orgánov činných
v trestnom konaní o priestupkoch, ktoré prejednáva, vedie ich evidenciu a vydáva rozhodnutia
v prvom stupni, zabezpečuje výkon rozhodnutí vo veciach právoplatne uložených pokút a trov
konania. Uskutočňuje výkon štátnej správy na úseku matrík, kde vedie zbierku listín
a druhopisov matrík, metodicky usmerňuje matričné úrady v územnom obvode a zabezpečuje
prípravu a skúšky matrikára, je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania
o povolení zmeny mena a priezviska, vykonáva osvedčovanie listín a podpisov. Zabezpečuje
činnosti na úseku štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov, volieb
a referenda, resp. nových volieb do orgánov samosprávy obcí.
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odbor živnostenského podnikania – zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku živnostenskej
registrácie, vedenia živnostenského registra a živnostenskej kontroly. Plní úlohy jednotného
kontaktného miesta (JKM) pre činnosti, ktoré sú živnosťou, kde sa poskytujú komplexné
služby súvisiace s podnikaním. JKM prijíma doklady a údaje na ohlásenie živnosti, na
registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu, na prihlásenie do systému
zdravotného poistenia a oznámenia zmeny platiteľa poistného, pre vyžiadanie výpisu
z registra trestov, súdne a správne poplatky potrebné na zápis do obchodného registra. Podať
návrh na zápis do obchodného registra prostredníctvom JKM je fakultatívnou možnosťou
podnikateľského subjektu. Využívať služby JKM je možné aj prostredníctvom elektronického
systému CEPOD, kde občan za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom môže vykonať
ohlásenie živnosti, oznámenie zmien, zriadenie prevádzkarne a iné úkony v rámci
živnostenského podnikania.
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia – plní úlohy na úseku krízového riadenia,
civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie, obrany, mimoriadnych udalostí, v oblasti
vyrozumenia a varovania, evakuácie, hospodárenia s materiálom CO a jeho financovania,
prípravy a odborného vzdelávania zamestnancov a krízových štábov miest a obcí.
Spolupracuje s obvodným úradom v sídle kraja, úradmi špecializovanej štátnej správy
a s inými štátnymi orgánmi pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení. Spracováva, vedie
a aktualizuje dokumenty súvisiace s výkonom činnosti odboru na daných úsekoch, ako aj
plán práce a zasadnutí Bezpečnostnej rady obvodu. Zabezpečuje evidenciu utajovaných
písomnosti a vykonáva pravidelné skúšky sirén.
osobný úrad – zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých vzťahov a
právnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. V pracovnoprávnych
vzťahov vedie osobné spisy štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu
a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Uskutočňuje výberové konania na
voľné štátnozamestnanecké miesta, spracováva podklady o vymenovaní do štátnej služby,
dodatky o zmene a skončení štátnozamestnaneckého pomeru, oznámenia o plate, uzatvára
pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, zodpovedá za rozpočet mzdových prostriedkov
úradu, mesačne spracováva uzávierku miezd, likviduje dovolenky, dočasné pracovné
neschopnosti. Spracováva mesačné a štvrťročné výkazy, odvádza poistné za zamestnávateľa.
Vyhodnocuje majetkové priznania štátnych zamestnancov. Zabezpečuje systemizáciu
zamestnancov úradu a ich vzdelávanie. Spracováva interné normy v rámci úradu, plní úlohy
sekretariátu prednostu, vedie centrálnu evidenciu žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z., sťažností a petícií, vnútornú kontrolu a vykonáva agendu právneho
zastupovanie v pracovnoprávnych, štátnozamestnaneckých a majetkoprávnych vzťahoch.
Strednodobý výhľad organizácie sa riadi hlavnými úlohami jednotlivých odborov
podľa výkonu činnosti na jednotlivých úsekoch, ako aj usmerneniami a pokynmi ministerstva
vnútra. Obvodný úrad bude svoju činnosť vykonávať k plnej spokojnosti potrieb občanov
a širokej verejnosti. Pri svojej práci bude využívať doterajšie programy na spracovanie
poskytovanej agendy, ako aj zabezpečovať ich aktualizáciu a zavádzanie nových
elektronických metód na zvyšovanie efektívnosti práce. Uvedené plány budú realizované
v závislosti od finančných možností rozpočtu a postupov určených nadriadenými orgánmi.
Ďalšia podstatná zmena vývoja úradu je možná v závislosti na pripravované zámery
reorganizácie verejnej správy a v oblasti špecializovanej štátnej správy, s čím budú spojené
úlohy na riešenie personálneho obsadenia, priestorového a finančného zabezpečenia.
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3. Kontakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
Obvodný úrad Humenné nemá uzatvorený kontrakt s ústredným orgánom.

4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady
a) Činnosť ekonomického a organizačného odboru
Odbor svoju činnosť na jednotlivých úsekoch zabezpečoval prostredníctvom 10
zamestnancov v štruktúre - 7 zamestnancov v štátnej službe a 3 zamestnanci vo verejnom
záujme. Výkon jednotlivých pracovných oblastí je zhrnutý podľa úsekov:
-

úsek registratúry a podateľne úradu
Obvodný úrad v rámci administratívneho systému WinASU pracuje s 3 denníkmi :
1. centrálny denník obvodného úradu
2. denník detašovaného pracoviska Snina (za OŽP a OVVS)
3. denník osobného úradu

V roku 2011 úrad evidoval celkom 9 994 spisov a 28 595 registrovaných záznamov.
Ročná suma úhrad za poštovné bola 10 271,86 €. Prehľad o počte záznamov a spisov podľa
pracovísk a odborov za rok 2011 uvádzajú nasledovné tabuľky:
P.č.
1.
2.
3.

Denník WinASU
Obvodný úrad Humenné
ObÚ - detašované pracovisko Snina
ObÚ - osobný úrad
SPOLU:

Počet záznamov
23 631
4 490
474
28 595

P.č.

Odbor

1.
2.
3.
4.
5.

Osobný úrad
Odbor ekonomický a organizačný
Odbor všeobecnej verejnej správy
Odbor živnostenského podnikania
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
SPOLU:

Počet spisov
7 576
2 363
55
9 994

Počet
Počet spisov
záznamov
1 407
145
2 717
337
9 496
1 969
13 109
7 315
1 866
228
28 595
9 994

Stav evidovania v špeciálnych evidenciách za roky 2010 a 2011
Ukazovateľ
Evidencia sťažností a petícií
Evidencia žiadostí o sprístupnenie
informácií v zmysle z. č. 211/2000 Z. z.,
Evidencia priestupkov MAKOP
Evidencia PS CEZIR
Evidencia utajovaných písomností

Strana 7 z 29

počet spisov
r. 2010
r.2011
8
8

počet záznamov
r.2010
r.2011
16
69

5

12

15

57

2 134
7 321
0

2 114
5 581
0

9 069
14 331
0

9 999
10 009
0

Úrad v roku 2011 najviac žiadostí o vyhotovenie výpisu z registratúrnych záznamov
obdržal od občanov, sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní v celkovom počte 57.
Inštitút - nahliadnutie do spisov využívali predovšetkým zamestnanci obvodného úradu ale aj
zamestnanci tzv. špeciálnych úradov (životného prostredia, lesného úradu a pod.).
Ako negatívum aj naďalej pretrváva jav oneskoreného vracania spisov v rámci
reverzov.
Tabuľkový prehľad o využívaní registratúry za roky 2010 a 2011
Ukazovateľ
Počet žiadostí
Počet požiadaviek na vypožičanie spisov (interné a externé)
Počet vyhotovených reverzov k výpožičkám
Počet požiadaviek na nahliadnutie RZ
Počet vydaných osvedčených kópii
Počet vydaných neosvedčených kópii
Počet vyhotovených výpisov
Výška správnych poplatkov (€)

Rok 2010
116
24
22
12
2
4
56
54,50

Rok 2011
98
34
2
5
5
6
46
15,00

Celková suma uhradených správnych poplatkov za poskytnutie služieb bola 15,00 €.
Z toho správne poplatky boli zaplatené - za vyhotovenie kópii v sume 12,00 €,
- za vyhotovenie výpisu v sume 3,00 €.
Ostatné úkony v rámci využívania registratúry boli oslobodené od správneho poplatku
v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch.
- úsek informatiky
Výkon činností na uvedenom úseku zahŕňa úkony súvisiace predovšetkým so
zabezpečovaním prevádzky, správy a servisu lokálnej počítačovej siete obvodného úradu
a uzla WAN siete VSNET, inštalácia skúšobných a produkčných verzií aplikačného
programového vybavenia, migrácia užívateľských dát, technická správa prevádzkovaného
APV, inštalácia antivírových programov, inštalácia operačného systému PC, kontrola
aktualizácií OS PC, aktualizácia web stránok úradu, technická pomoc užívateľom na
pracoviskách úradu a štátnom archíve, zálohovanie prevádzkovaných údajových základní
a pod.
- úsek rozpočtu, účtovníctva, vnútornej prevádzky a správy majetku štátu
Daná oblať zahŕňa úlohy v oblasti ekonomiky, prevádzky a správy majetku v správe
úradu, autodopravy, verejného obstarávania, stravovania zamestnancov, účtovnej evidencie
úradu v zmysle platných právnych predpisov a metodických pokynov, vykonáva finančné
zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a poskytuje dotácie obciam na matričnú
činnosť pre 22 matričných úradov a register obyvateľstva 118 obecným úradom v obvode.
V roku 2011 sa zamestnanci odboru metodicky a prostredníctvom finančných vzťahov
podieľali pri zabezpečovaní plnenia úloh ako aj zúčtovania výdavkov na úseku volebnej
činnosti nových volieb v obci Hudcovce a sčítania obyvateľov, domov a bytov.
Odbor rozhoduje 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 znení neskorších
predpisov a zabezpečuje ich vymáhanie. V roku 2011 bolo v súvislosti s uplatnením tohto
zákona vydaných v správnom konaní 197 rozhodnutí.
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V rámci rozpočtu zabezpečuje a kontroluje čerpanie rozpočtových prostriedkov úradu
a v prípade nedostatku žiada nadriadený orgán o vykonanie rozpočtových opatrení na krytie
výdavkov vyplývajúcich z činností úradu a plnenia jeho úloh, ako aj dodržanie zmluvne
dohodnutých platieb s jednotlivými dodávateľmi na úseku prevádzkových nákladov.
Na úseku účtovníctva vedie celkovú agendu účtovníctva úradu, spracúva účtovné
závierky, zabezpečuje spracovanie podkladov pre konsolidovanú závierku, plní úlohy klienta
štátnej pokladnice, vedie agendu cestovných náhrad súvisiacu s pracovnými cestami
zamestnancov úradu. V roku 2011 bolo celkovo adjustovaných 261 cestovných účtov,
z ktorých v prevažnej miere boli vyúčtovávané hromadné cestovné príkazy. Taktiež vykonáva
hotovostnú pokladničnú službu pre potreby úradu, kde v roku 2011 bolo spracovaných
celkovo 733 príjmových a výdavkových dokladov. Vo vzťahu k verejnosti úrad zabezpečuje
predaj kolkových známok súvisiacich s realizáciou činností poskytovaných predovšetkým
klientom pre úseky živnostenského podnikania a všeobecnej vnútornej správy, kde celkové
ročné tržby za predaj kolkových známok činili sumu 21 021,50 €.
Celkový prehľad o rozpočtovaných príjmoch a výdavkoch úradu je uvedený v časti
5. „Rozpočet organizácie“ na str. 19.
V oblasti správy majetku vedie agendu majetku spravovaného úradom, sleduje jeho
stav a pohyb a zabezpečuje jeho inventarizáciu. V zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. v roku
2011 boli na prebytočný majetok štátu u štyroch nehnuteľností uzatvorené kúpne zmluvy, kde
do konca roka sa podarilo proces ukončiť iba v jednom prípade - predaj pozemku pre potreby
obce Osadné v sume 290 €.
Obvodný úrad má vo svojej správe celkom 17 budov a tiež iných k ním patriacich 18
stavebných objektov (stavby, ploty, studne a iné), ktoré sú vo vlastníctve SR, ako aj 68 parciel
evidovaných v KN-C a KN-E o celkovej výmere 495 651 m2, ktoré sa nachádzajú v 13 tich
katastrálnych územiach regiónu.
V zmysle uzatvorených zmlúv o výpožičke, resp. o nájme je zabezpečovaná
prevádzka administratívnych priestorov sídla úradu v Humennom a dvoch pracovísk v Snine
a Medzilaborciach.
V rámci prideleného rozpočtu sa v priebehu roka v nadväznosti na úsporné opatrenia
zabezpečovali v súlade s postupmi verejného obstarávania materiálno-technické vybavenie
úradu, a to predovšetkým nákupom kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb
nevyhnutných na výkon činností, stravovanie zamestnancov formou stravných lístkov,
prevádzka výpočtovej a kancelárskej techniky, nevyhnutný technický servis a služby spojené
s prevádzku a údržbu troch služobných motorových vozidiel.
Úrad nesleduje kalkulácie členenia nákladov podľa jednotlivých odborov,
nakoľko pre rozpočtovú organizáciu v rámci svojho poslania výkonu činnosti to doteraz
nebolo potrebné. Na druhej strane uvádzame, že z pohľadu prevádzkovania troch pracovísk
s počtom zamestnancov 41, bola výška celkových prefinancovaných nákladov za rok na
bežných výdavkov (600) na FK 01.1.1.4 – Obvodné úrady v sume 675 753,28 €. Išlo by iba
o štatistické vyčíslenie, ktoré v porovnaní s inými úradmi nemá vypovedaciu schopnosť
porovnania aj vzhľadom na určité špecifiká, počtu a štruktúry zaradenia zamestnancov, či cien
energií v jednotlivých regiónoch, dĺžky vykúrovacieho obdobia, technického stavu
administratívnych budov, ktoré vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov
a obmedzenia vykonávania údržby a opráv postupne chátrajú. Ani prepočet podľa počtu
úkonov, resp. na zamestnanca nedáva záruku správnosti pohľadu, nakoľko úrad je inštitúcia,
kde prevažná časť úkonov sa nedá naplánovať, nakoľko je závislá od vonkajších faktorov.
Úrad každoročne pristupuje k hospodárnemu vynakladaniu výdavkov a hľadá možnosti
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znížovania užívanej plochy na administratívne účely, aby zabezpečil potreby úsporných
opatrení a mohol dosiahnúť zníženie výdavkovej časti rozpočtu.
b) Činnosť odboru všeobecnej vnútornej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy zabezpečoval svoju činnosť s počom 10
zamestnancov v štátnej službe. Na základe podnetov od orgánov policajného zboru,
prokuratúry a občanov riešil počas roka 2 114 priestupkových vecí, z toho za okres Humenné
1 018, Snina 724 a Medzilaborce 372. Výsledkom priestupkového konania bolo vydanie
Záznamu o odložení veci, Rozkazu o uložení sankcie a rozhodnutí. Na základe vydaných
rozhodnutí boli 202 osobám uložené trovy konania 16 €, čo je v celkovej výške 3 232 €,
z toho bolo 1 784 vymožených (dobroveľne uhradených).
V priebehu roka poskytol v rámci súčinnosti s inými orgánmi verejnej správy (polícia,
prokuratúra, súd) vo veci priestupkovej agendy viac ako 500 správ.
V rámci svojej kompetencie povolil v územnom obvode úradu 4 verejné zbierky a to
združeniu Humenné Klub sklerozy multiplex pri Slovenskom zväze sklerozy multiplex
(ukončená), OZ Spoločnosť vzájomnej pomoci ľudí a psov (ukončená), ZMPM Krtkovčatá
(ukončená) a Zväz diabetikov Slovenska ZO Humenné (prebieha). Správne poplatky boli
uhradené v kolkových známkach, ktoré pri povoľovaní verejnej zbierky sú v sume 3 €, čo za
rok 2011 predstavovalo spolu 12 €.
Na úseku činnosti o povolení zmeny mena a priezviska vydal odbor 21 rozhodnutí.
Zmeny mena alebo priezviska boli povolené po zvážení uvedených skutočností v žiadosti
o povolenie zmeny a priezviska, hlavne zmena po uplynutí 3 mesačnej lehoty na zmenu
priezviska po rozvode a zmena priezviska maloletého dieťaťa po rozvode manželov. Správny
poplatok v kolkových známkach pri povoľovaní zmeny mena a priezviska je pri mladistvom
33 € a pri ostatných 99,50 €, za rok 2011 to spolu bolo v sume 1 424,50 €.
Odbor počas roka okrem stáleho dohľadu nad dodržiavaním štátnych symbolov
vykonal aj kontrolu v 22 obciach a mestách.
Taktiež apostilloval celkovo 201 matričných dokladov k ďalšiemu použitiu v cudzine.
Správny poplatok v kolkových známkach pri apostille je 6,50 €, a za rok 2011 to činilo sumu
1 306,50 €.
Počas roka zamestnanci odboru overili 116 listín a 30 podpisov. Správny poplatok
v kolkových známkach pri overovaní listiny je 1,50 € a pri overení podpisu je 0,50 €, za rok
tieto poplatky boli spolu v sume 189 €.
Na úseku volebnej činnosti sa zamestnanci odboru všeobecnej vnútornej správy v roku
2011 organizačne podieľali na zabezpečovaní Nových volieb do orgánov samosprávy obcí –
doplňujúce voľby starostu v obci Hudcovce a taktiež plnili úlohy vyplývajúce pri Sčítaní
obyvateľov, domov a bytov.
c) Činnosť odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia svoje úlohy vyplývajúce z obsahovej
náplne jednotlivých úsekov činnosti zabezpečoval a plnil s počtom 7 zamestnancov
zaradených v štátnej službe.
Hlavná činnosť
Na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia (ďalej len COaKR) plnil odbor v roku
2011 úlohy vyplývajúce zo „Zamerania činnosti“ vydaného obvodným úradom v sídle kraja,
ktoré rozpracoval do dokumentov „Plán hlavných úloh odboru CO a krízového riadenia“ a
„Zameranie činností pre mestá, obce, právnické a fyzické osoby - podnikateľov“.
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V priebehu roka vykonával dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených
v legislatíve o civilnej ochrane a krízovom riadení. Plnil si úlohy v oblasti ochrany pred
povodňami (živelnými udalosťami, mimoriadnymi udalosťami), riadenia štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, na úsekoch obrany a bezpečnosti štátu,
hospodárskej mobilizácie.
- úsek krízového riadenia
 V zmysle spracovaného dokumentu „Plán práce Bezpečnostnej rady obvodu Humenné na
rok 2011“ sa uskutočnili 4 zasadnutia bezpečnostnej rady, na ktorých boli prejednávané
správy o pripravenosti zúčastnených zástupcov jednotlivých rezortov pri riešení krízových
situácií mimo času vojny a vojnového stavu a na prijímanie a realizovanie opatrení po
vzniku možných mimoriadnych udalosti, a správy predkladané starostami určených obcí o
pripravenosti obce na riešenie krízových situácii s dôrazom na spracovanie stanovenej
dokumentácie.
 Na riešenie krízových situácií obvodný úrad mal spracovanú dokumentáciu v zmysle
zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu.
 V súlade so zákonom o obrane bola vykonaná kontrola plnenia úloh na jednom obecnom
úrade a jednom subjekte, ktorý poskytuje vecné prostriedky pre armádu Slovenskej
republiky.
 Krízový štáb obvodu nezasadal, nakoľko nebola v obvode žiadna mimoriadna udalosť.
 Na úseku prípravy a odborného vzdelávania bola v obvode vykonaná odborná príprava
členov krízových štábov miest a obcí po jednotlivých matričných obvodoch za účasti
prevažnej väčšiny starostov obcí.
- civilná ochrana
 V súlade s operatívnymi pokynmi MV SR bola aktualizovaná „Analýza územia z hľadiska
vzniku možných mimoriadnych udalosti v obvode Humenné“, ako aj mapové zostavy, ktoré
slúžia ako grafické prílohy k analýze územia. V programe CIPREGIS bola pravidelne
vykonávaná aktualizácia grafickej vrstvy „Karta obcí“, aktualizované boli „Analytické listy
zložiek IZS“ a bol aktualizovaný základný súbor prevádzkových dát pre systém podpory
riadenia a spracovania informácií informačnej štruktúry integrovaného záchranného
systému pre poskytovanie pomoci na linke 112.
 V priebehu roka 2011 boli aktualizované tlačivá „Karta civilnej ochrany obce“ po
predchádzajúcej inštruktáži zástupcov obcí a individuálnej komunikácii so starostami obcí.
 Na úseku kolektívnej ochrany bol aktualizovaný „Plán ukrytia“ a „Plán evakuácie
obyvateľov obvodu“. Súčasne bola upravená dokumentácia „Ochrana obyvateľstva na
území obvodu ohrozenom prielomovou vlnou pri vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej
stavbe Starina“.
 Po zmenách v zložení evakuačnej komisie okresov Humenné, Snina a Medzilaborce bola
realizovaná odborná príprava členov s dôrazom na jednotlivé druhy odborného
zabezpečenia evakuácie.
 V súlade so zákonom 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších
predpisov a s ním súvisiacej STN 01 – 8027 – Označovanie lyžiarskych tratí a trás bola vo
februári uskutočnená kontrola lyžiarskeho strediska SKIPARK Chlmec.
 Z hľadiska posudzovania územia, stavieb a vydávania záväzných stanovísk v územnom
plánovaní, stavebnom a kolaudačnom konaní bolo vydaných 71 stanovísk v súlade so
zákonom o civilnej ochrane obyvateľstva a stavebným zákonom.
 V oblasti vykonávania kontinuálneho a periodického radiačného monitorovania bolo
odobratých 26 vzoriek zeminy z obci obvodu, ktoré boli odoslané na gamaspektrometrickú
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analýzu do KCHL Jasov. Po havárii jadrovoenergetického zariadenia v japonskej Fukušime
v roku 2011 boli vykonávané pravidelné merania v určených referenčných bodoch
(v každom okrese jedno miesto) dvakrát do mesiaca a v meste Humenné dvakrát do týždňa.
 Pravidelne boli vykonávané kontroly funkčnosti hlásičov úrovne radiácie na 25 obciach
obvodu. Od septembra 2011 sa radiačné merania v referenčných bodoch v Snine a
Čertižnom vykonávajú raz do mesiaca a v meste Humenné každú párnu stredu.
 V roku 2011 boli vykonané kontroly u štyroch subjektov skladujúcich nebezpečné látky
z ktorých bol urobený záznam a tri kontroly spracovania a vedenia dokumentácie na
obecných úradoch.
- v oblasti vyrozumenia a varovania
 Bol aktualizovaný „Plán varovania a vyrozumenia“ v obvode, vykonané pravidelné skúšky
sirén a revízne prehliadky v počte 20 sirén. Všetky sirény v obvode boli k decembru
prevádzkyschopné.
 Odbor tiež aktualizoval „Plán varovania a vyrozumenia pod VS Starina“.
 Na odborných prípravách starostov sa tejto oblasti venovala náležitá pozornosť.
- v oblasti hospodárenia s materiálom CO a financovania
 Na začiatku roku 2011 bolo v obvode evidovaných 100 skladov materiálu civilnej ochrany
(v ďalšom len „CO“). V priebehu roka 2011 došlo k zrušeniu skladu v obci Nižná Jablonka
z dôvodu nevyhovujúceho skladu. V meste Snina boli zintegrované dva mestské sklady CO
do nových, vyhovujúcich priestorov. Vznikol tak jeden nový sklad.
 V máji a júni 2011 bolo vykonaných 20 kontrol skladov materiálu CO (podľa vyhlášky MV
SR č.314/1998 Z.z. – vykonať kontrolu u 20% všetkých skladov), z toho 12 kontrol bolo
vykonaných na obecných úradoch a 8 kontrol bolo vykonaných v právnických osobách
a fyzických osobách - podnikateľoch. V mesiaci október bola vykonaná následná kontrola
skladu CO v obci Kochanovce. Mimoriadne kontroly skladov materiálu CO v roku 2011
sme nevykonávali.
 Ciachovanie dozimetrickej techniky bolo vykonané v marci 2011 vo VTÚ KMaCO
Slovenská Ľupča v počte 63 súprav a 82 ks dozimetrických prístrojov. Po ciachovaní bola
vykonaná aj kalibrácia u DC-3E-83 v KCHL Jasov.
 V septembri 2011 bol odsunutý materiál (malé ochranné filtre - MOF) na likvidáciu do
firmy Železiarne Podbrezová. Požiadavka bola uplatnená vo VTÚ Slovenská Ľupča a na
Sekcii IZSaCO MV SR.
 Evidencia materiálu CO sa vedie pravidelne a v časovom harmonograme v programe
EMCO, ktorého nová verzia EMCO 8_1B bola nainštalovaná v apríli 2011. Ďalšia verzia
EMCO 8_2A v súvislosti s pripravovanou inventarizáciou materiálu CO bola nainštalovaná
v októbri 2011.
 Odbor COaKR vykonáva každoročne inventarizáciu materiálu prostriedkov individuálnej
ochrany ( v ďalšom len „PIO“) v obvode Humenné. V obvode bolo ku dňu inventarizácie
evidovaných 98 skladov, v ktorých je uložený materiál PIO, ktorý je vo výpožičke.
Pridelené finančné prostriedky na civilnú ochranu a hospodársku mobilizáciu zo štátneho
rozpočtu boli čerpané účelne a hospodárne na zabezpečenie najnutnejších potrieb pre
plnenie úloh „Ročný plán odboru CO a KR“ v roku 2011.
- v oblasti prípravy a odborného vzdelávania
 V septembri bola vykonaná odborná príprava jednotiek pre územnú potrebu (2 zdravotnícke
družstvá a jednotka pre hygienickú očistu). Príprava sa uskutočnila v rámci súčinnostného
cvičenia jednotiek objektu CHEMES a.s. Humenné pri likvidácii úniku nebezpečnej látky.
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 Príprava starostov a primátorov miest sa uskutočnila v rámci prípravy vedúcich krízových
štábov miest a obcí 2x ročne.
 Bola vykonaná odborná príprava členov Okresnej evakuačnej komisie, kde boli členom
vydané nové menovacie dekréty.
 Odborné vzdelávanie zamestnancov úradu odboru COaKR bolo vykonané v strediskách
vzdelávania a prípravy MV SR Slovenská Ľupča a Spišská Nová Ves v rámci seminárov
a odborných zhromaždení.
 Pravidelnej súťaže mladých záchranárov CO o putovný pohár prednostu obvodného úradu
sa zúčastnilo 13 družstiev zo základných škôl okresov Humenné a Snina. Z okresu
Medzilaborce sa do súťaže neprihlásilo ani jedno družstvo. Súťaže sa zúčastnilo jedno
družstvo Základnej školy Velikij Bereznij z Ukrajiny.
- na úseku hospodárskej mobilizácie
 S primátormi miest a starostami obci okresu Humenné, Snina a Medzilaborce boli 2x ročne
vykonané odborné prípravy vedúcich krízových štábov obcí na úseku predaja životne
dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych
regulačných opatrení a 1x ročne je vykonaná odborná príprava členov komisií výdajni
odberných oprávnení na obciach.
 Úlohy súvisiace so správou majetku štátu určeného na hospodársku mobilizáciu boli plnené
podľa platných právnych noriem a spracovanej dokumentácie.
 Z programových prostriedkov používal obvodný úrad program „EPSIS“. V tomto programe
sa postupne zapracovával aj Krízový plán Obvodného úradu Humenné.
 Dokumentácia „Stav zabezpečenia opatrení na zavedenie regulácie predaja životne
dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych
regulačných opatrení počas krízovej situácie“ na Obvodnom úrade Humenné bola
kompletne aktualizovaná v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol platnosť dňom
01. 08 2011. Ďalšou použitou legislatívou na spracovanie tejto dokumentácie bol zákon NR
SR č. 319/2002 Z.z. o obrane SR.
 V jednotlivých mestách a obciach obvodu Humenné je zriadených rozhodnutím bývalého
Krajského úradu v Prešove 118 výdajní odberných oprávnení v obciach, 8 výdajní
odberných oprávnení v meste Humenné, 3 výdajne odberných oprávnení v meste
Medzilaborce a 5 výdajní odberných oprávnení v meste Snina.
 Na odbore CO a KR sú uložené „Prídelové lístky“ a „Nákupné preukazy“, ktoré sú
zabezpečené pred zneužitím.
 Pre zabezpečenie mimoriadnych regulačných opatrení je na úrade zriadená 10 členná
komisia. Členovia komisie pre zabezpečenie mimoriadnych regulačných opatrení, boli
menovaní prednostom obvodného úradu menovacími dekrétmi.
 Odbor aktualizoval spracovanú dokumentáciu, a to „Plán opatrení na zavedenie predaja
životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych
regulačných opatrení“ a „Metodiku činnosti pre riadenie Výdajne odberných oprávnení
a spôsob distribúcie nákupných preukazov a prídelových lístkov“. V „Pláne opatrení na
zavedenie predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím
mimoriadnych regulačných opatrení“ boli aktualizované počty obyvateľov podľa
jednotlivých vekových kategórií vo všetkých obciach a mestách obvodu Humenné.
Aktualizácia bola vykonaná aj v zoznamoch predajní a prevádzkarní okresu Humenné,
Snina, Medzilaborce ako aj personálne obsadenie VOO na obciach obvodu Humenné.
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 V mesiaci jún 2011 bol spracovaný a následne doručený pre všetky obce obvodu Humenné
„Metodický pokyn – Hlavné úlohy miest a obcí k organizovaniu predaja ŽDV alebo ŽDT
s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas KS v územnom obvode úradu.“
 Na základe Metodického pokynu č. KMCO – 197/CO - 2008 sekcie krízového manažmentu
a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR na zjednotenie postupu obvodných úradov pri
koordinácii obcí pre vykonávanie opatrenia HM na úseku núdzového zásobovania pitnou
vodou metodicky sa riadili obce pri spracovaní dokumentácie núdzového zásobovania
pitnou vodou v období krízovej situácie. Pre obce bol spracovaný „Metodický pokyn
k zjednoteniu postupu obcí v územnom obvode, pre vykonávanie opatrenia HM na úseku
núdzového zásobovania pitnou vodou, v zmysle § 3 písm. f) zákona NR SR č. 179/20011
Z.z..
 Na základe Harmonogramu plnenia úloh v oblasti krízového plánovania v systéme HM
odbor aktualizoval spracovaný zoznam udalostí na území obvodu Humenné. Zoznam je
spracovaný za subjekty, právnické a fyzické osoby, Záchrannú brigádu HaZZ v Humennom,
Hasičský a záchranný zbor v Humennom a obce. V zozname je zahrnutá aj
poľnohospodárska technika a zoznam techniky využiteľnej pri záchranných prácach
v prípade vzniku mimoriadnej situácie.
 V oblasti krízového plánovania má odbor spracovanú dokumentáciu evidencie ľudských
zdrojov za účelom uloženia pracovnej povinnosti po vyhlásení krízového stavu.
 Evidencia vecných prostriedkov je vedená v elektronickej podobe na CD. Vecné prostriedky
sú rozdelené na osobné motorové vozidlá a ostatné druhy vozidiel. Údaje z databázy o
vecných prostriedkoch získavame z Policajného zboru prostredníctvom Obvodného úradu
Prešov.
 Pri plnení úloh HM boli vykonané priebežne kontroly na zriadenie výdajní odberných
oprávnení, a to v 8 obciach obvodu v mesiacoch máj až november s cieľom zistiť, či
postačuje zriadenie jednej výdajne na obciach ako aj spracovanie celkovej dokumentácie
pre obec.
Úsek ochrany utajovaných skutočností a úsek bezpečnostného zamestnanca
Personálna bezpečnosť
 Oblasť ochrany utajovaných skutočností (ďalej len „US“) na úrade bola v roku 2011
zabezpečovaná v zmysle zákona NR SR č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných
skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vykonávacími
vyhláškami k nemu. Na obvodnom úrade bol písomne prednostom poverený bezpečnostný
zamestnanec na zabezpečovanie úloh v súlade s § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 215/2004 Z.z.
o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade
s vykonávacími vyhláškami k nemu.
 Podľa § 42 ods. 2 citovaného zákona a v súlade s § 6 vyhlášky NBÚ č. 331/2004 Z.z.
o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca je spracovaná
„Dokumentácia ochrany utajovaných skutočností“.
Administratívna bezpečnosť
 Vykonávaná bola v súlade s vyhláškou NBÚ č. 435/2007 Z.z. o administratívnej
bezpečnosti. Administratívne pomôcky sú zaevidované v knihe administratívnych pomôcok,
ktorá je uložená u bezpečnostného zamestnanca. Registratúrny poriadok a registratúrny plán
úradu, ktorý upravuje postup organizačných útvarov pri správe registratúry a pri organizácii
manipulácie so záznamami a spismi ako aj náležitosti o pravidelnom vyraďovaní spisov je
uložený na odbore CO a KR.
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Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
 Oprávnené osoby boli oboznámené s dokumentáciou na školení oprávnených osôb
v decembri 2011. Dokumentácia bola pravidelne aktualizovaná. Neboli zistené ani
zaznamenané poruchy a narušenia chráneného priestoru ani neoprávnený vstup do
chráneného priestoru.
 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 boli v roku 2011 poskytované
informácie o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovaných osôb na základe žiadosti pre
Národný bezpečnostný úrad, Vojenské obranné spravodajstvo, Letecký úrad SR Bratislava.
Tieto stanoviská boli spracovávané priebežne podľa došlých žiadosti.
Úsek obrany štátu
 Plnenie úloh na úseku obrany štátu bolo vykonávané v súlade s dokumentom „Ročný plán
činnosti odboru CO a KR obvodného úradu“ a dokumentom „Zameranie činnosti pre mestá
a obce, právnické a fyzické osoby – podnikateľov“, ktoré boli v januári 2011 zaslané na
všetky obce a objekty v Obvode Humenné.
 V roku 2011 boli vykonané 2 kontroly plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obrane na
obecných úradoch a subjektoch, ktoré poskytujú vecné prostriedky, a to na obecnom úrade
a u fyzickej osoby – podnikateľa v obvode.
 Podľa zákona č. 515/2003 Z.z. o krajských a obvodných úradoch, zákona č. 319/2002 Z.z.
o obrane a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní odbor v elektronickej podobe
spracoval 32 rozhodnutí o povinnosti poskytnúť vecný prostriedok v prospech 3 subjektov.
Taktiež sa viedla evidencia fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny a vojnového
stavu uložená pracovná povinnosť a tiež evidencia subjektov, ktorým bola uložená
povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov,
Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie.
V súlade s „Usmernením k oslobodzovaniu občanov od výkonu mimoriadnej služby
a alternatívnej služby“, v mesiaci január boli na ÚVS Prešov zaslané menné zoznamy
zamestnancov úradu oslobodených od výkonu mimoriadnej služby pre rok 2011.
 Obvodný úrad na základe Dohody o súčinnosti na zabezpečenie doručovania povolávacích
rozkazov a rozhodnutí Slovenskou poštou, a.s. mal počas roka zabezpečené doručovanie
rozhodnutí o povinnosti poskytnúť vecný prostriedok prostredníctvom Slovenskej pošty.
Doručovanie jednotlivých rozhodnutí sa zabezpečovalo aj prostredníctvom obcí v súlade
s metodickým pokynom „Činnosť obce pri zabezpečovaní doručovania povolávacích
rozkazov a rozhodnutí v obci“, ktorý bol spracovaný na základe „Dokumentácia obce na
úseku obrany štátu“.
 Spolupráca s Okresným riaditeľstvom policajného zboru a Okresným riaditeľstvom
hasičského a záchranného zboru v Humennom bola na úseku obrany štátu na veľmi dobrej
úrovni.
 Spolupráca s krajským riaditeľstvom policajného zboru v roku 2011 nebola nadviazaná.
Obvodný úrad odbor civilnej ochrany a krízového riadenia spolupracoval s Okresným
riaditeľstvom PZ Humenné. Spolupráca bola na dobrej úrovni.
d) Činnosť odboru živnostenského podnikania
Odbor živnostenského podnikania zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku
živnostenskej registrácie, na úseku vedenia živnostenského registra a na úseku živnostenskej
kontroly s počtom 9 zamestnancov.

Strana 15 z 29

V roku 2011 k 31.12.2011 na území nášho úradu bolo celkom 10 610 podnikateľských
subjektov s platným živnostenským oprávnením (nárast oproti roku 2010 o 186 subjektov).
Z toho bolo 8 745 fyzických osôb (nárast oproti roku 2010 o 35 FO) a 1 865 právnických
osôb (nárast oproti roku 2010 o 151 PO). Treba povedať, že odbor živnostenského podnikania
od svojho vzniku trvale zaznamenáva nárast podnikateľských subjektov, a a j napriek kríze
celkove k poklesu podnikateľov nedochádza.
- počet živnostenských oprávnení, ktoré vznikli v sledovanom období
- počet živnostenských oprávnení, ktoré zanikli v sledovanom období

3 780
3 362

Na odbore živnostenského podnikania bola zavedená nová služba Jednotné kontaktné
miesto (JKM). Okrem poradenskej činnosti na úseku živnostenského podnikania, podnikatelia
radi využívajú túto službu. Táto služba má pre podnikateľa veľký význam (šetrí mu čas
i peniaze). O službu JKM je veľký záujem a svedčia o tom aj nasledovné čísla:
- počet subjektov, ktoré využili službu JKM v sledovanom období
- celkový počet úkonov služby JKM pre daňové riaditeľstvo
a daňové úrady
- celkový počet úkonov služby JKM pre zdravotné poisťovne
- počet výpisov z registra trestov
- počet lustrácií v REGOB

3 630
4 571
3 438
1 635
3 282

Na odbore živnostenského podnikania došlo k nárastu činnosti v priemere o 23%.
O tom svedčia aj správne a súdne poplatky, ktoré boli na odbore vybrané. V roku 2011 boli
odborom vybrané správne poplatky v celkovej výške 28 137 € (oproti roku 2010 ide o nárast
o 2 666 € a súdne poplatky vo výške 3 978 € (oproti roku 2010 ide o nárast o 2 321 €).
V roku 2011 sa zvýšil aj počet výpisov zo živnostenského registra o 575 (v roku
2011 = 2 205 výpisov a v roku 2010 = 1 630 výpisov). Treba brať do úvahy aj tú skutočnosť,
že takmer 60 % výpisov sme vyhotovili bezplatne pre orgány činné v trestnom konaní – súdy,
políciu a exekútorov, ktorí sú od správnych poplatkov za výpis oslobodení.
Kontrolná činnosť na úseku živnostenského podnikania je systematická, vykonávaná
na základe plánu kontrolnej činnosti. Do plánu sa dostávajú tématické kontroly uložené MV
SR, tématické kontroly podľa zamerania ObÚ alebo podnety poukazujúce na neoprávnené
podnikanie. Kontrolná činnosť sa pravidelne sleduje a vyhodnocuje.
V roku 2011 k 31.12.2011 bolo vykonaných celkom 538 kontrolných akcií, z toho 7
akcií v súčinnosti s iným kontrolným orgánom. Bolo zistených 235 porušení zákona. Za
nedostatky zistené kontrolou bolo uložených celkom 167 sankcií v celkovej výške 9 189 €
a boli prijaté opatrenia na odstránenie nezákonného stavu.
e) Činnosť osobného úradu
Počet zamestnancov Osobného úradu sa personálnym rozkazom MV SR č. 16/2011
zvýšil z dvoch zamestnancov na 4 štátnych zamestnancov. Zmenou systemizácie Osobný úrad
od februára 2011 zabezpečuje okrem úloh v oblasti personalistiky, mzdovej agendy,
výberových konaní, vzdelávania a starostlivosti o zamestnancov, realizovaní politiky stratégie
rozvoja a plánovania ľudských zdrojov v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom
záujme, zastupovanie obvodného úradu na úseku majetkovoprávnom, na úseku
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štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych sporov a pod., aj vykonávanie kontrolnej
činnosti v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov aj úlohy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Mzdová agenda
Obvodnému úradu bol na rok 2011 rozpisovým listom č. SE-ORF2-2011/000638-001
schválený rozpočet platových prostriedkov pre záväzný počet zamestnancov celkovo vo
výške 366 563 €, v štátnej službe pre 37 zamestnancov vo výške 333 057 € (610) a pre 6
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vo výške 33 506 € (610). Odvody (620)
predstavovali sumu 128 114 €.
Rozpis záväzných ukazovateľov sa oproti roku 2010 znížil cca o 9 % v súvislosti
s predpokladaným znižovaním stavov zamestnancov.
V súvislosti so zvyšovaním % za služobnú prax sa predkladala kvantifikácia
finančných prostriedkov na zvýšenie platovej tarify za služobnú prax vo výške 1 245 € (611)
pre 32 štátnych zamestnancov.
Úrad z rozpočtu na rok 2011 vyplatil mzdové nároky aj tým zamestnancom, s ktorými
mal byť skončený štátnozamestnanecký pomer ku koncu roka 2010, pričom bol povinný
pokryť mzdové nároky štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme, ktorí boli práceneschopní.
Ďalším faktorom, ktorý výrazne ovplyvnil výšku čerpania mzdových prostriedkov
bolo dožitie sa významného životného jubilea – 50 rokov veku u dvoch štátnych
zamestnancov, ktorým bola vyplatená odmena vo výške jedného funkčného platu, t. j. vo
výške 1 416,50 € (614). Rozpočtovým opatrením v mesiaci november boli tieto finančné
prostriedky na jubilejné odmeny zabezpečené.
Aj keď sa dodržiavali všetky záväzné ukazovatele, čo sa týkalo počtu zamestnancov
v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, dodržiaval sa pokyn –
zastavenie udeľovania odmien č. SPC-OMP-102/2011, potreba mzdových prostriedkov na
rok 2011 bola nepostačujúca, preto úrad musel prijať ďalšie opatrenia na dodržanie limitu
mzdových prostriedkov.
Z úrovne ministerstva boli upravené záväzné ukazovatele rozpočtu na preplatenie
dovolenky u zamestnanca, s ktorým bol skončený štátnozamestnanecký pomer a poskytnuté
finančné prostriedky na úhradu odchodného a odstupného. Taktiež boli upravené záväzné
ukazovatele rozpočtu na pokrytie mzdových prostriedkov, ktoré úrad vyplatil v rámci
znižovania počtu zamestnancov a boli poskytnuté finančné prostriedky na vyplatenie
odchodného a odstupného pre ďalších dvoch zamestnancov aschválený prevod platových
prostriedkov z verejného záujmu do štátnej služby.
Na základe jednotlivých rozpočtových opatrení sa schválený rozpočet zvýšil
z pôvodných 366 563 € na 372 855 €, čo je skutočné čerpanie mzdových prostriedkov za
obdobie roka 2011, s výnimkou volebných finančných prostriedkov, ktoré tvorili 430 €.
Obvodný úrad vedie od roku 2011 tri súdne spory na úseku štátnozamestnaneckých
vzťahov, o ktorých zatiaľ doteraz nebolo právoplatne rozhodnuté. V dvoch súdnych sporoch
rozhoduje Okresný súd v Humennom a jeden spor od januára 2011 rieši Najvyšší súd SR.
Tento súdny spor sa začal v roku 2009.
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- úsek sťažností a petícií
V roku 2011 bolo v centrálnej evidencii sťažností úradu evidovaných a vybavených 8
sťažností, z toho:
•
•
•

prešetrením 6 sťažností,
postúpením 1 sťažnosť,
odložením 1 sťažnosť.

Z prijatých a prešetrených 8 sťažností bola jedna sťažnosť opodstatnená a jedna
sťažnosť vybavená odložením z dôvodu, že neobsahovala náležitosti stanovené zákonom
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. V jednom prípade bola sťažnosť postúpená príslušnému
ústrednému orgánu štátnej správy.
Podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov úrad
v roku 2011neevidoval žiadnu petíciu, podobne to bolo aj v roku 2010.
Okrem toho počas roka boli vybavené aj iné podania, ktoré sú okrem hlavnej agendy
vybavované na úseku petícií a sťažností a to v počte 7, ktoré boli označené ako sťažnosť,
avšak podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach nie sú sťažnosťou, z tohto dôvodu boli
postúpené na vybavenie príslušnému správnemu orgánu zabezpečujúci činnosť na úseku
sociálnych vecí, na úseku práva na prístup k informáciám a na úseku priestupkov.
Porovnaním z predchádzajúcim rokom nebol v roku 2011 zaznamenaný nárast počtu
podaných sťažností, ich počet je zhodný s rokom 2010. V roku 2011 bol nárast počtu iných
podaní oproti roku 2010 len v jednom prípade.
- úsek vnútornej kontroly
Vnútorná kontrola úradu bola realizovaná podľa plánu kontrolnej činnosti prednostu
úradu na rok 2011. Celkovo bolo vykonaných 12 kontrol, kde kontrolovaným subjektom boli
príslušné odbory úradu a osobný úrad.
Zameranie kontrolnej činnosti bolo prdovšetkým na evidenciu a vybavovanie žiadostí
občanov o sprístupnenie informácii podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
a interných noriem dodržiavania pracovného a služobného času, cestovných náhrad pri
vykonávaní pracovných ciest, čerpania osobitných výdavkov na reprezentačné účely,
používania služobných motorových vozidiel a verejného obstarávania, na výkon štátnej
správy na úseku živnostenskej kontroly, na dodržiavanie zákonných lehôt pri vybavovaní
záležitostí občanov jednotlivými odbormi v zmysle osobitných predpisov.
Vnútorná kontrola bola vykonávaná s cieľom zistiť skutkový stav a úroveň plnenia
úloh súvisiacich s výkonom štátnej správy na jednotlivých odboroch a získané poznatky
premietnúť do oblasti riadenia úradu a zvýšenia kvality práce.
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2011
úrad evidoval 12 žiadostí, z ktorých 8 bolo vybyvených v plnom rozsahu a dvom podaniam
nebolo vyhovené.
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5. Rozpočet organizácie
Rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2011 a prehľad o jednotlivých ukazovateľoch
rozpísaného schváleného rozpočtu (SchvR), vykonaných úpravách rozpočtu (UprR) vrátane
výdavkov na 0.1.6.0 (volebná činnosť) a 0.1.8.0 (výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a
bytov) ako aj skutočnosti k 31.12.2011 uvádza nasledovná tabuľka:
Zdroj: 111
SchvR
€

Ukazovateľ
Príjmy:

Skutočnosť
€

% plnenia k
UprR

41 602,00

56 678,00

57 753,23

101,90

777 986,00

961 620,62

961 616,79

100,00

610

366 563,00

373 285,00

373 285,00

100,00

620

128 114,00

136 441,06

136 440,34

100,00

630

123 381,00

165 938,91

165 935,80

100,00

640

159 928,00

285 955,65

285 955,65

100,00

700

0,00

0,00

0,00

0,00

Výdavky celkom:
v tom:

UprR
€

Zhodnotenie výsledkov hospodárenia s finančnými prostriedkami úradu z hľadiska
rozpočtovaných a skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov bolo nasledovné:

Rozpočtové príjmy
Zdroj: 111
Ukazovateľ
Príjmy celkom

SchvR v €
41 602,00

UprR v €
56 678,00

Skutočnosť v €
57 753,23

% plnenia
k UprR
101,90

Štruktúra skutočných príjmov v roku 2011 podľa položiek:
- 212 – príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
- 221 – administratívne poplatky a iné poplatky a platby
- 222 – za porušenie predpisov
- 223 – poplatky a platby z náhodného predaja a služieb
- 233 – z predaja pozemkov
- 292 – iné príjmy
- z toho príjmy z dobropisov
3 519,71 €
z refundácie
3 072,39 €
trovy konania 1 786,94 €

13 622,23 €
23 735,46 €
11 712,50 €
14,00 €
290,00 €
8 379,04 €

Záväzný ukazovateľ príjmov na rok 2011 bol splnený, nakoľko priaznivé plnenie
počas roka aj k vykonaným úpravám úrad zrealizoval na 101,9 %.

Najväčší podiel na dosiahnutých príjmoch mali príjmy z predaja kolkových známok
v sume 21 021,50 €.
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Príjmy za porušenie predpisov pozostávali z pokút uložených za porušenie povinnosti
na úseku živnostenského podnikania v sume 8 621 € a za porušenie zákona o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla na
odbore ekonomickom a organizačnom v sume 3 019 €.
Predaj nehnuteľností bol z predaja pozemkov, ktoré sa nachádzali v lokalite
katastrálneho územia obce Osadné v zmysle schválenej kúpnej zmluvy v sume 290,00 €.
Ďalšie začaté procesy predaja prebytočného nehnuteľného majetku budú pokračovať
v roku 2012, kde predpokladáme naplnenie príjmov v sume 3 335 €.
V rámci separácie papiera bola do príjmov zúčtovaná tržba v sume 14 €.
V porovnaní s predchádzajúcim obdobím roku 2010, je príjmová oblasť v roku 2011
nižšia o 127 796,75 €. Rozdiel pozostáva hlavne na položke predaja kapitálových aktív, kde
v predchádzajúcom roku bolo plnenie 94 580 €. V súvislosti s odpredajom majetku, klesajú
úradu aj tržby z prenájmu, čo v porovnaní s rokom 2010 je táto položka nižšia o 14 631,55 €.
Podobný vývoj v plnení príjmov, s určitým rizikom ich naplnenia, predpokladáme aj v roku
2012.

Mimorozpočtové príjmy
V roku 2011 úrad v súlade s účtovnými postupmi zúčtoval príjmy v sume 10 331,72 €
za stravné s kódom zdroja 72F_M.

Rozpočtové výdavky
Vyhodnotenie čerpania výdavkov v programovej štruktúre, podľa funkčnej
klasifikácie a podľa jednotlivých kategórií ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné:
FK 01.1.1.4 – Obvodné úrady
Ukazovateľ
610 – mzdové prostriedky
620 – poistné príspevky
630 – bežné výdavky
640 – bežné transfery
Výdavky celkom (600)

- podprogram 08C03

SchvR v €
366 563,00
128 114,00
113 574,00
3 000,00
611 251,00

UprR v €
372 855,00
136 290,06
149 187,02
17 421,62
675 753,70

Skutočnosť
v€
372 855,00
136 290,06
149 186,60
17 421,62
675 753,28

% plnenia
k UprR
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Rozpis schváleného rozpočtu určený pre úrad na rok 2011 avízoval nepriaznivý stav
vo výdavkovej časti, kde dôvody nepostačujucého krytia výdavkov aj napriek prijatým
úsporným opatreniam vo vývoji čerpania ku koncu roka skutočne nastali. Dorovnaním
oprávnených potrieb krytia bežných výdavkov na základe vykonanej úpravy rozpočtu
z úrovne ministerstva mohol úrad uskutočniť k 31.12 úhrady dodávateľských faktúr.
Obvodný úrad okrem základného pracoviska v Humennom, realizuje úhrady
prevádzkových nákladov aj dvoch pracovísk, a to v Snine a v Medzilaborciach.
Administratívne priestory dvoch pracovísk na výkon činností úradu sme užívali na základe
zmlúv o výpožičke uzatvorenými s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Humennom
a CPPPaP v Snine a nájomnej zmluvy s Mestským úradom v Medzilaborciach.
Popri zabezpečovaní troch administratívnych pracovísk úrad vykonáva aj
správcovstvo k dvom budovám na území mesta Humenné, ktorých nebytové priestory sú
využívané na nájom, resp. výpožičku pre 46 subjektov.

Strana 20 z 29

Záväzný ukazovateľ 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania obvodný úrad dodržal. Mzdové prostriedky boli z úrovne ministerstva
v priebehu roka niekoľkokrát upravované v súlade s potrebami krytia mzdových nárokov
zamestnancov.
620 – poistné a príspevok do poisťovní boli odvádzané v zmysle platných právnych
predpisov v súlade s výškou vyplatených mzdových prostriedkov.
630 – Tovary a služby - rozpísaný SchvR pre danú kategóriu predstavoval sumu
113 574 €, čo bolo menej o 61 935,04 € oproti skutočnosti čerpania rozpočtu v roku 2010.
Daná skutočnosť sa potvrdila v priebehu roka, kde na základe vývoja potrieb bol tento
rozpočet upravený na sumu 149 187,02 €, t.j. zvýšenie rozpočtu o 35 613,02 €.
Úrad vykonal analýzu výdavkov za rok 2011 v porovnaní so sledovaným obdobím
minulého roka. Výsledkom týchto porovnaní bolo zistené, že celková výška výdavkov v roku
2011 je v porovnaní s predchádzajúcim rokom v absolútnych číslach nižšia o sumu
26 322,44 €, t.j. celková úspora výdavkov o 15%, čím úrad vo všeobecnosti zabezpečil
požadovanú úsporu vo výdavkovej časti v rámci svojich možností a prijatých úsporných
opatrení.
Podrobnejší prehľad podľa jednotlivých položiek uvádza nasledujúci tabuľkový
prehľad:

Položka
1
631
632
633
634
635
636
637
SPOLU:

Skutočn.
r. 2010
2
4 174,02
75 871,42
3 856,70
7 235,36
2 307,35
774,98
81 289,21
175 509,04

SchvR
2011
3
2 520,00
5 7651,00
4 420,00
5 595,00
965,00
494,00
41 929,00
113 574,00

UprR
k 31.12.11

Skutočn.
k 31.12.11

4
4 263,58
78 442,92
4 024,09
5 746,25
1 346,13
966,54
54 397,51
149 187,02

5
4 263,58
78 442,92
4 024,09
5 746,25
1 346,13
966,54
54 397,09
149 186,60

%
plnenia
k UprR
6
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Rozdiel
(5-2)
8
+ 89,56
+2 571,50
+167,39
-1 489,11
-961,22
+191,56
-26 892,12
-26 322,44

Prehľad vývoja čerpania podľa jednotlivých položiek potvrdzuje, že nižšie výdavky
v porovnaní s obdobím roku 2010 sa dosiahli v čerpaní dopravných nákladov (položka 634),
rutinnej a štandardnej údržbe (položka 635) a vo výdavkoch za služby (položka 637).
U ostatných položiek bola skutočnosť výsledkom reálnych potrieb vyplývajúca zo zmluvných
vzťahov.
Napriek vypočítaným odchýlkam môžeme konštatovať, že úrad vykonal maximum
v oblasti šetrenia výdavkov s dôrazom, aby zároveň nebol ohrozený základný chod úradu
pre zabezpečovanie jednotlivých činností, pričom poznamenávame, že konečná suma
výdavkov 149 186,60 € obnáša prevádzkové náklady a materiálne náklady pre výkon činností
troch pracovísk a tiež správu v dvoch budovách, ktorých je správcom vo vzťahu k 46
nájomníkom a užívateľom nebytových priestorov. Využiteľnosť priestorov nájomcami nie je
plne obsadená, nakoľko súčasná finančná situácia a pracovné možnosti v našom regióne ju
obmedzujú.
V oblasti cestovných náhrad (položka 631) sme úspory oproti minulosti
nezaznamenali, nakoľko na úrade nedošlo k zníženiu výkonu činnosti na jednotlivých
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úsekoch, avšak v skutočnosti sa dá hovoriť aj o úspore, nakoľko v danom roku došlo
k zvýšeniu zákonnej výšky stravného a cestovného.
V roku 2011 bola za úrad zúčtovaná jedna zahraničná cesta do PĽR v sume 81,40 €.
Podobne aj napriek snahe v hľadaní možností zníženia prevádzkových nákladov na
položke 632 – voda, energie, komunikácia, sme šetrenie nezaznamenali. Prevádzkové náklady
za administratívne priestory sú uhrádzané na základe zmlúv o výpožičke a nájme, kde sú
obmedzené možnosti ovplyvnenia týchto výdavkov. Aj tu boli vykonané určité kroky na
dosiahnutie úspor prevádzkových nákladov, a to úpravou zníženia užívanej plochy. Na druhej
strane ceny energií sú stanovované regulačným úradom a pre rok 2011 sa v cene premieta aj
zmena výšky DPH.
V danej kategórii výdavkov sme zaznamenali šetrenie oproti minulému roku iba na
výdavkoch za poštovné a telekomunikačné služby a to v sume 952,88 €.
Snahou úradu bolo hospodárne pristupovať aj k obstarávaniu materiálových výdavkov
(položka 633), kde sa nákup uskutočňoval iba na skutočne najnutnejšie potreby bez vytvárania
zásob. Normatív spotreby papiera stanovený ministerstvom pre formát A4 336 balíkov
a formát A3 42 balíkov bol tunajším úradom dodržaný.
Oproti minulému roku sa znížili výdavky na dopravnom (položka 634). Úrad
v závislosti od počtu účastníkov pri jednotlivých pracovných cestách, využíval kombináciu
služobných motorových vozidiel spájaním sa so susednými obvodnými úradmi. Obmedzené
finančné možnosti rozpočtu úradu, neumožnili v danom roku vykonať opravu jedného z
vozidiel. Vzhľadom k požadovanej bezpečnosti stavu vozidiel, bude potrebné túto zrealizovať
v priebehu roka 2012.
Relatívna úspora vyčíslená v kategórii rutinnej a štandardnej údržby (položka 635) je
iba z dôvodu, že údržba softvéru sa vykonáva každé dva roky (v roku 2010 vo výške 1 047,20
€). Výdavky bez danej položky boli v skutočnosti v porovnaní s minulým rokom o trochu
vyššie.
Menší nárast nájomného (položka 636) oproti roku 2010 nastal premietnutím
výdavkov už celoročného zmluvného nájomného vzťahu za priestory v Medzilaborciach.
Najväčší pokles nákladov bol zaznamenaný v rámci kategórie služieb (položka 637).
Tu sa však v skutočnosti prejavil vplyv vyplatených mzdových náhrad v r. 2010 v sume
13 920,50 €. Nižšie výdavky úrad mal na všeobecných a špeciálnych službách, na stravovaní
z dôvodu nižšieho počtu zamestnancov, tvorbe sociálneho fondu z dôvodu určeného 1,05%
odvodu z vyplatených miezd a redukovaním prác vykonávaných na základe dohôd mimo
pracovného pomeru. Úrad položku služieb z rozpočtu nedočerpal v sume 0,42 €.
Záväzný ukazovateľ na reprezentačné výdavky a dary v sledovanom období bol
dodržaný a v skutočnosti vyčerpaný v určenej sume 269,00 €.
Celoročné výdavky úradu boli ovplyvňované jednak vývojom cien a tiež zmenou
výšky sadzby DPH, snahou dosiahnuť pri výkone pracovných činností prijaté úsporné
opatrenia, a vzhľadom na obmedzený rozpočet, sa v skutočnosti zabezpečovali iba základné
úhrady, ktoré boli zmluvne dohodnuté a nevyhnutné pre zachovanie chodu úradu.
Naďalej pre nedostatok finančných zdrojov boli a sú pri výkone údržby spravovaného
majetku obmedzené možnosti na jeho potrebnú údržbu. Ďalším faktorom, ktorý môže v roku

Strana 22 z 29

2012 ovplyvniť výdavkovú časť, sú aj prebiehajúce tri súdne spory, kde v prípade ich
ukončenia v neprospech obvodného úradu, vzniknú aj nutné výdavky.
V zmysle účtovných postupov boli do času ukončenia účtovnej závierky do záväzkov
k 31.12.2011 zúčtované faktúry súvisiace s daným rokom v sume 4 416,50 €.

Mimorozpočtové výdavky – v zmysle účtovných postupov boli účtované na položke
637014 – stravné v celkovej sume 10 331,72 € s kódom zdroja 72F_M.
Kategória 640 – Bežné transfery úradu
Čerpanie bežných transferov (položka 642) za rok 2011 na FK 01.1.1.4 predstavovalo
sumu 17 421,62 €, a to na vyplatené výdavky – odstupné v sume 13 372,50 €, odchodné
v sume 2 540 € a nemocenské dávky v sume 1 509,12 €.
640 – Bežné transfery poskytnuté obciam - podprogram 08C03.U10901
Ukazovateľ
641 - Matriky

SchvR v €

UprR v €

119 090,00

118 606,20

Skutočnosť v
€
118 606,20

% plnenia
k UprR
100,00

640 – Bežné transfery poskytnuté obciam - podprogram 08C03.U10902
Ukazovateľ

SchvR v €

UprR v €

37 838,00

37 837,14

641 - REGOG

Skutočnosť v
€
37 837,14

% plnenia
k UprR
100,00

Na krytie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti a vedenia
registra obyvateľstva bola obciam poukázaná suma celkom 156 443,34 €. Záväzný
ukazovateľ na prenesený výkon štátnej správy bol dodržaný.
FK 02.2.0 – Civilná ochrana
Ukazovateľ
Výdavky celkom (630)

- podprogram 08C03

SchvR v €

UprR v €

8 963,00

8 963,00

Skutočnosť v
€
8 962,74

% plnenia
k UprR
100,00

Čerpanie bežných výdavkov pozostávalo z úhrady za elektrickú energiu, všeobecné
služby, ako revízie a kontroly a odmeny skladníkom CO, prepravu materiálu CO, školenia
a kurzy. Nevyčerpané prostriedky tu vznikli v sume 0,26 €.
FK 03.6.0 – Verejný poriadok a bezpečnosť - podprogram 08C03
Ukazovateľ
Výdavky celkom (630)

SchvR v €

UprR v €

200,00

0,00

Skutočnosť v
€
0,00

% plnenia
k UprR
0,00

Výdavky v sume 200 €, vzhľadom na presun plánovaných školení do roku 2012, boli
tieto financie presunuté na krytie bežných výdavkov úradu.
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FK 0.1.8.0 - Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy –
sčítanie obyvateľov - program 08C03.U10906
Ukazovateľ

SchvR v €

641 obciam
Výdavky spolu:

UprR v €

0,00
0,00

Skutočnosť v €

111 646,58
111 646,58

111 646,58
111 646,48

% plnenia
k UprR
100,00
100,00

FK 01.1.1.4 - Obvodné úrady – sčítanie obyvateľov - program 08C03.U10906
Ukazovateľ

SchvR v €

630
Výdavky spolu:

UprR v €

0,00
0,00

Skutočnosť v €

6 922,00
6 922,00

6 922,00
6 922,00

% plnenia
k UprR
100,00
100,00

V rámci výdavkov na zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov a bytov bolo celkovo
vynaložených 118 568,58 €, z toho úrad mal bežné výdavky v sume 6 922 € a obce v sume
111 646,58 €.
FK 0.1.6.0 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované ( nové voľby)
- podprogram 08C0502
Ukazovateľ
610 mzdové prostriedky
620 poistné príspevky
630 bežné výdavky
640 bežné transfery
Výdavky celkom

SchvR v €
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

UprR v €
430,00
151,00
222,89
444,11
1 248,00

Skutočnosť v €
430,00
150,28
221,08
444,11
1 245,47

% plnenia
k UprR
100,00
99,52
99,19
100,00
99,80

Uvedené finančné prostriedky boli použité pre obvodný úrad a obec v súlade
s metodickým postupom financovania výdavkov spojených s prípravou, vykonaním
a zisťovaním výsledkov na nové voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré boli v obci
Hudcovce okres Humenné. Nevyčerpané prostriedky oproti pridelenému rozpočtu boli v sume
2,53 €.
- podprogram 06H03
FK 02.1.0.3 – Hospodárska mobilizácia
Skutočnosť v
% plnenia
€
k UprR
630 bežné výdavky
644,00
644,00
643,38
99,90
Výdavky celkom
644,00
644,00
643,38
99,90
Na tomto úseku boli pre náš úrad pridelené účelové rozpočtové prostriedky na
kategóriu 630 – tovary a služby v sume 644 €. Výdavky boli určené predovšetkým na odbornú
prípravu predsedov krízových štábov obcí a miest obvodu Humenné. Skutočnosť čerpania
bola na 99,9%, kde z rozpočtu bolo nedočerpaných 0,62 €.
Ukazovateľ
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SchvR v €

UprR v €

Kapitálové výdavky
Na kapitálové výdavky úrad nemal pridelený rozpočet.

Zhodnotenie Opatrení k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu
rozpočtových prostriedkov v rezorte MV SR:
Tunajší úrad v zmysle Opatrení k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu
rozpočtových prostriedkov v rezorte MV SR prijal podľa pokynov úsporné opatrenia na
vlastné podmienky úradu, pričom boli zanalyzované aj základné faktory vplyvu na plnenie
takto prijatých opatrení.
Úrad nemal pridelený rozpočet výdavkov v porovnateľnej výške voči dosiahnutej
skutočnosti v roku 2010. Úlohu prijatia opatrenia bolo potrebné splniť, aj keď za týchto
podmienok to bolo obtiažne. V skutočnosti bol pre chod úradu z úrovne ministerstva rozpočet
upravený o sumu 35 613,02 €.
Svoju činnosť úrad vykonáva vo vypožičaných nebytových priestoroch, preto reálne
možnosti na úsporu prevádzkových nákladov boli obmedzené. Napriek tomu boli uskutočnené
rokovania s výpožičiavateľom užívaných priestorov o ďalšom postupe a možnostiach
dosiahnutia úspor prevádzkových nákladov na vykurovanie, odber elektrickej energie
a spotreby vody a stočného.
V rámci cestovných výdavkov bola počas druhého polroka schválená pre úrad jedna
zahraničná pracovná cesta, kde výdavky činili 81,40 €.
V rámci úspor úrad nerealizoval výdavky na reklamné účely a nákup doplnkového
vybavenia motorových vozidiel a obmedzovali sa výdavky akéhokoľvek druhu.
V oblasti zníženia výdavkov za telekomunikačné poplatky nad paušál u služobných
mobilných telefónov, sa tieto refundovali do pokladne úradu v sume 69,82 €. Zamestnanci
úradu pri spotrebe kancelárskeho papiera využívali obojstrannú tlač a pri viacnásobnom
tlačení dokumentov sa uplatňovalo kopírovanie. Dodržal sa stanovený počet spotreby
kancelárskeho papiera. Poštovné poplatky boli hradené na tie zásielky, ktoré v rámci
správneho konania a vykonávanej agendy úradu musia byť týmto spôsobom realizované.
V maximálnej možnej miere pri vykonávaní pracovných ciest, konaní seminárov, kurzov
a školení sa tieto realizovali v zásade rozsahu 1 pracovného dňa, resp. v súlade s pokynmi
uvedenými v pozvánke. V prípade použitia služobného motorového vozidla v závislosti od
počtu účastníkov, využívalo sa spájanie so susednými obvodnými úradmi.
V rámci separácie odpadu sa v úrade na jednotlivých odboroch sústreďoval zber
papiera, ktorý je vhodný takýmto spôsobom separovať, a nie je určený na archiváciu úradnej
dokumentácie. Na základe toho sa vykonal odvoz do zberných surovín a výťažok v sume 14 €
bol odvedený do príjmov štátneho rozpočtu. Separácia plastov je riešená dohodou
s Technickými službami mesta, a to umiestnením zberných kontajnerov na zber odpadu.
Vzhľadom na prijaté opatrenia, ktorými bolo potrebné zabezpečiť určité percentuálne
šetrenie oproti dosiahnutej skutočnosti roku 2010, sa z pohľadu úradu nedá jednoznačne
hovoriť o šetrení, nakoľko v praxi tieto postupy bolo pomerne obtiažne realizovať, a to aj
z dôvodu rôznorodých aspektov, ktoré vznik jednotlivých výdavkov ovplyvňujú. Zároveň je
potrebné povedať, že úrad sa aj v minulosti správal pri vynakladaní výdavkov hospodárne.

Strana 25 z 29

Z tohto dôvodu aj napriek zložitej situácii dokázal úrad celkovo oproti minulému roku
na bežných výdavkoch v absolútnych číslach vykázať nižšie čerpanie o sumu 26 322,44 €.
Číselnú analýzu podľa navrhovaných opatrení prijatých MV SR v našom úrade
o dosiahnutie určenej percentuálnej úspory základných vybraných druhov výdavkov
v porovnaní s rokom 2010 na FK 01.1.1.4 uvádza nasledovná tabuľka:
(údaje v €)
Predpolk.
Skutočnosť
Skutočnosť za
Rozdiel
Druh výdavkov
úspora v roku
za rok 2010
rok 2011
(4-2)
2011
1
2
3
4
5
Vodné a stočné
1 336,47
66,82
4 063,11
+2 726,64
Teplo
38 652,45
1 932,62
41 701,71
+3 049,26
El. energia
14 732,47
736,62
12 767,66
- 1 964,81
Kanc. papier a potr.
1 465,50
146,55
1 595,76
+ 130,26
Telekomunikácie
10 462,65
1 046,26
9 308,24
- 1 154,41
Poštovné
10 607,12
530,36
10 271,86
- 335,26
PHM a oleje
5 697,36
284,87
4 865,40
- 831,96
SPOLU:
82 954,02
4 744,10
84 573,74
+1 619,72
Porovnanie výdavkov na FK 01.1.1.4 – Obvodné úrady – program 08C03:
Skutočné čerpanie na 630 – bežné výdavky za rok 2010:
Predpokladaná úspora k jednotlivým výdavkom:

175 509,04 €
- 4 744,10 €

Rozdiel:
V skutočnosti:

170 764,94 €

Schválený rozpočet pre 630 na rok 2011:
Upravený rozpočet pre 630 k 31.12.2011:
Dosiahnutá skutočnosť k 31.12.2011:

113 574,00 €
149 187,02 €
149 186,60 €

Rozdiel medzi skutočnými BV v porovnaní s r. 2010:

- 26 322,44 €

Analýza vývoja čerpania výdavkov v roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 ukazuje, že
aj pri rešpektovaní potrieb dodržiavania úsporných opatrení bude zároveň problematické pri
stanovených rozpisových číslach na rok 2012 udržať výdavky úradu na úrovni rozpisu
rozpočtu, t.j. v sume 107 895 € a zabezpečiť pritom v súlade s platnou legislatívou chod
úradu.

6. Personálne otázky
Štruktúra a kvalifikácia zamestnancov úradu
S účinnosťou k 01.01.2011 mal obvodný úrad systemizovaných 43 miest, z toho 37
štátnozamestnaneckých miest a 6 miest pri výkone práce vo verejnom záujme. Personálnym
rozkazom MV SR č. 16/2011 a po skončení dočasnej práceneschopnosti zamestnancov,
s ktorými mal byť skončený pracovný pomer, resp. štátnozamestnanecký pomer k 31.12.2010,
sa k 31. augustu 2011 upravil celkový počet systemizovaných miest na 38
štátnozamestnaneckých miest a 3 miesta pri výkone práce vo verejnom záujme.
V porovnaní s rokom 2010 sa počet systemizovaných miest úradu znížil o 18 %.
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Z hľadiska kvalifikácie mal úrad Humenné v štátnej službe v členení podľa vzdelania,
30 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, 4 zamestnanci s vysokoškolským
vzdelaním I. stupňa, 4 zamestnanci so stredoškolským vzdelaním s maturitou. Traja
zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme mali stredoškolské vzdelanie s maturitnou
skúškou. Jeden zamestnanec vykonáva činnosti s prevahou duševnej práce, 2 sú zaradení
podľa katalógu pracovných činností do činností s prevahou fyzickej práce. V riadiacich
funkciách s výnimkou funkcie prednostu, pôsobili v štátnej službe 2 muži a 2 ženy.
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov úradu:
Stupeň vzdelania

Štátni zamestnanci Zamestnanci
spolu
pri výkone práce vo VZ
Stredné vzdelanie s maturitou
4
3
7
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
4
0
4
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
30
0
30

Organizačná štruktúra zamestnancov úradu:
Stála štátna služba
35

Dočasná štátna služba
3

Výkon práce vo verejnom záujme
3

Veková štruktúra zamestnancov úradu k 31.12.2011:
do 30 rokov
5

od 31 – 40 rokov
3

od 41 – 50 rokov
14

od 51 – 60 rokov
19

nad 61 rokov
0

Školiaca činnosť
Vzdelávacia inštitúcia, ktorá zabezpečovala na základe kontraktu s MV SR
vzdelávanie zamestnancov Obvodného úradu Humenné a vzdelávacie služby v roku 2011
poskytovala bezplatne, je Inštitút pre verejnú správu v Košiciach. Školenia za úhradu
poskytovali zamestnancom EDOS-PEM, s.r.o.- Inštitút vzdelávania a Organizácia pre
informatiku verejnej správy.
Ostatné školiace aktivity vykonávali jednotlivé odbory alebo sekcie ministerstva
vnútra po svojej línii. Jedná sa o Sekciu integrovaného záchranného systému a krízového
manažmentu, Odbor živnostenského podnikania MV SR, Odbor priestupkov, odbor volieb a
referenda a odbor všeobecnej vnútornej správy MV SR a pod..
V roku 2011 bolo uskutočnených 7 školení na bezplatnom Inštitúte pre verejnú
správu. Okrem toho sa zamestnanci zúčastňovali školiacich aktivít po svojej odbornej línii,
ktorú organizovali jednotlivé odbory ministerstva vnútra.
Počet školení sa v porovnaní s rokom 2010 znížil o 50 %, vzhľadom na výšku
schváleného rozpočtu a platené školenia sa využívali v obmedzenej miere.
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7. Ciele a prehľad ich plnenia
Obvodný úrad v zmysle plnenia prijatých úsporných opatrení a v snahe
lepšieho a efektívnejšieho zabezpečenia plnenia úloh, vzhľadom na nedostatok finančných
zdrojov a limitu mzdových prostriedkov, pristúpil s účinnosťou od 01.01.2011
k organizačným zmenám, a to zlúčením činnosti odboru ekonomického s odborom
organizačným a súčasne na úrade prehodnotil kumuláciu výkonu činností znížením počtu
zamestnancov s dôrazom na úsporu mzdových výdavkov.
V súvislosti s vykonanými zmenami bude potrebné aj naďalej pracovať na odbornom
raste zamestnancov úradu, aby výkon štátnej správy bol na dobrej úrovni, zabezpečovaný
vysokokvalifikovanými zamestnancami s patričným finančným ohodnotením.
Zároveň sa bude úrad starať o vytváranie dobrého pracovného prostredia a podmienok
na výkon práce, bez negatívnych vonkajších vplyvov.
Naďalej bude realizovať všestranné vzdelávanie zamestnancov sledovaním
legislatívneho procesu, ako aj zabezpečovať ich účasť na bezplatných seminároch
a školeniach organizovaných z úrovne nadriadených orgánov a dodržiavať ich metodické
postupy pri výkone činností.
Cieľom obvodného úradu je aj naďalej podieľať sa na kvalitnom plnení výkonu štátnej
správy, prenesenom výkone štátnej správy a úlohách z nadriadeného orgánu. Spolupracovať
s ostatnými orgánmi verejnej správy v rámci svojich kompetencií.
Na základe rozhodnutia predsedu NR SR v mesiaci marec 2011 sa podieľal na
príprave a vykonaní prác v súvislosti s novými voľbami – doplňujúce voľby starostu v obci
Hudcovce.
V súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších
predpisov uskutočnil odovzdanie matričných dokumentov starších ako 100 rokov za obvod
Humenné do Štátneho archívu SR.
V spolupráci so štatistickým úradom zabezpečoval v máji 2011 úlohy vyplývajúce z
vykonania sčítania obyvateľov, bytov a domov.
Všetky mimoriadné úlohy boli splnené v rozsahu určenom zákonom.
Mimoriadnou úlohou pre úrad na rok 2012 je organizačné zabezpečenie volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky 2012 a Nové voľby – Oľšinkov – t.j. doplňujúce voľby do
orgánov samosprávy obcí.

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2011
Rok 2011 sa niesol v plnení úloh vyplývajúcich z uskutočňovaného výkonu štátnej
správy a iných administratívnoprávnych činností na jednotlivých odboroch, zabezpečovaní
úloh v personálnej oblasti, ako aj plnení úloh vyplývajúcich z požiadaviek nadriadeného
orgánu.
Všetky činnosti boli vykonávané v súlade s platnou legislatívou a na požadovanej
odbornej úrovni tak, aby klienti pri uplatňovaní si svojich požiadaviek boli spokojní. Vo
vzťahu k verejnosti úrad realizoval úlohy Jednotného kontaktného miesta na odbore
živnostenského podnikania, kde súčasne v pokladni úradu si klienti mohli využiť možnosť
zakúpenia kolkových známok na úhradu správnych poplatkov, resp. vykonanie úhrad do
pokladne úradu pri súdnych alebo iných administratívnych poplatkoch.
Počas roka bola napätá situácia vo finančnej oblasti, kde schválený rozpočet na bežné
a mzdové výdavky bol podhodnotený, nakoľko nepokrýval základné potreby týchto

Strana 28 z 29

ukazovateľov. Tento nepriaznivý stav sa počas a hlavne ku koncu roka z úrovne nadriadeného
orgánu rozpočtovými opatreniami podarilo eliminovať.
V oblasti preneseného výkonu štátnej správy úrad spolupracoval so 118 obecnými
úradmi, kde v roku 2011 okrem úloh na úseku registra obyvateľstva a matričnej činnosti sa
taktiež podieľal aj pri realizovaní prác v súvislosti s prípravou a vykonaním nových volieb do
orgánov samosprávy obcí a na sčítaní obyvateľov, domov a bytov.
Súčasne si dôsledne plnil aj úlohy preventívneho pôsobenia, kde ako kontrolný orgán
pri kontrolách uplatňoval nápravné opatrenia a uloženie pokút pri nedodržaní platných
zákonov.
V oblasti slobodného prístupu k informáciám úrad poskytoval žiadateľom informácie
v rámci svojej kompetencie a súlade so zákonom.
Úrad zorganizoval pre verejnosť, dňa 13.10.2011 Deň otvorených dverí, aby sa
mohli občania mesta Humenné a blízkeho okolia, oboznámiť so štruktúrou úradu
a činnosťou jednotlivých odborov pôsobiacich na úrade.
Naviac bola pripravená aj ukážka prístrojov a zariadení používaných
zamestnancami civilnej ochrany a krízového riadenia.
V rámci hesla: „Ľudské práva na miestnej úrovni“, obvodný úrad prezentoval
ako na miestnej úrovni chráni a ako represívny orgán sankcionuje, porušenie ľudských
práv ako práva na život a zdravie, práva na nedotknuteľnosť osoby, práva na
zachovanie ľudskej dôstojnosti a osobnej cti alebo právo na ochranu majetku.
Obvodný úrad má zriadenú internetovú stránku, kde verejnosť môže získať základné
informácie o úrade, ako aj potrebné informácie prostredníctvom prezentovaných výročných
správ, ktoré sú umiestnené na vlastnej stránke a stránke ministerstva vnútra.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Prínos obvodného úradu pre širokú verejnosť úzko súvisí s výkonom štátnej správy na
jednotlivých úsekoch. Ide predovšetkým o informácie na úseku živnostenského podnikania,
matrík, registratúry, poradenskej a výkonnej činnosti, taktiež sú poskytované informácie
v rámci zákona o slobodnom prístupe k informáciám, vybavovanie podaných sťažností
a petícií.
Výsledky práce činnosti odborov využívajú predovšetkým tieto skupiny:
-

obyvateľstvo
fyzické a právnické osoby, tuzemské aj zahraničné – podnikajúce v režime
živnostenského zákona, resp. podľa osobitných predpisov, ak to vyžaduje zákon
daňové úrady
zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa
súdy, exekútorské úrady
úrady práce a sociálnych vecí
inšpektoráty práce, obchodná inšpekcia
obvodné oddelenia policajného zboru a orgány činné v trestnom konaní
občania, ktorí majú záujem o údaje z verejnej časti živnostenského registra
mestá a obce
nadriadený orgán MV SR a ostatné orgány verejnej správy
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