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1 Identifikácia organizácie
Názov organizácie:

Obvodný úrad Vranov nad Topľou

Sídlo organizácie:

093 01 Vranov nad Topľou, Námestie slobody č. 5
Tel.: 057/4462728, fax.:057/4462728

Rezort:

Ministerstvo vnútra SR

Forma hospodárenia:

Štátna rozpočtová organizácia

Prednosta:

Ing. Štefan Hreha ( do 13.10.2010 )
PaedDr. Mária Jakubová ( od 14.10.2010 )
Tel.: 057/4462728, 0918689871
e-mail: prednosta@vt.vs.sk

Vedúci odborov:

JUDr. Pavol Molčan – vedúci odboru CO a KR
Ing. Eva Ondrovičová – vedúca organizačného odboru
Ing. Mária Cingeľová – vedúca ekonomického odboru
Ing. Dušan Kravec – vedúci odboru všeobecnej vnútornej
správy
JUDr. Juraj Balog – vedúci odboru živnostenského
podnikania
Ing. Lucia Bérešová – osobný úrad

1.1 Postavenie, vnútorná organizácia a základné úlohy obvodného
úradu
Obvodný úrad je právnická osoba. Je rozpočtová organizácia štátu zapojená
finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva vnútra.
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.
Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý slúži na jeho činnosť a zabezpečuje
materiálno – technické vybavenie obvodného úradu.
Obvodný úrad uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívne činnosti na
jednotlivých úsekoch štátnej správy.
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom na jednotlivých úsekoch
štátnej správy riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobností
patria tieto úseky štátnej správy.
Vnútorná organizácia obvodného úradu je členená na odbory:
1. odbor organizačný,
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2.
3.
4.
5.
6.

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

Odbory obvodného úradu sa nečlenia na oddelenia.
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu,
ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra SR.
Prednosta pri riadení činnosti obvodného úradu a pri zabezpečovaní jeho ďalších úloh
najmä:
a) ukladá opatrenia na uskutočňovanie výkonu štátnej správy a na plnenie ďalších
úloh v pôsobnosti obvodného úradu,
b) má
postavenie
štatutárneho
orgánu
v pracovnoprávnych
vzťahoch
a v majetkovoprávnych vzťahoch,
c) zabezpečuje kontrolu plnenia úloh a jej výsledky využíva na skvalitňovanie
riadiacej činnosti a plnenie ďalších úloh (kontrolu vykonáva osobne alebo
prostredníctvom vedúcich odborov, vedúcich oddelení a na úseku ochrany
utajovaných skutočností prostredníctvom bezpečnostného zamestnanca) a
vybavuje sťažnosti a petície v rozsahu svojej pôsobnosti,
d) zodpovedá za rozpracúvanie a plnenie úloh, ktoré sú mu ukladané
Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky,
e) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a
vnútorných predpisov,
f) podieľa sa na utváraní podmienok pre odborný rast zamestnancov obvodného
úradu a zodpovedá za ich služobnú a pracovnú disciplínu,
g) zodpovedá za hospodárne a efektívne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami
obvodného úradu, za hospodárne využívanie majetku štátu a za dodržiavanie
právnych predpisov pri jeho spravovaní,
h) zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností, utvára podmienky na jej
zabezpečenie a ako štatutárny orgán plní v obvodnom úrade ďalšie úlohy, ktoré
mu vyplývajú zo zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
i) zodpovedá za plnenie úloh pri príprave na riešenie krízových situácií a pri plnení
úloh v krízovej situácii,
j) zodpovedá za utváranie podmienok na dodržiavanie predpisov na ochranu práce,
k) zodpovedá za plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie.

Prednosta je predsedom bezpečnostnej rady obvodu a riadi činnosť krízového
štábu obvodného úradu.
Prednosta je služobne najvyšším predstaveným štátnym zamestnancom, ktorí
vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade.
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Prednosta najmä:
a) riadi a kontroluje uplatňovanie právnych vzťahov štátnych zamestnancov pri
vykonávaní štátnej služby v obvodnom úrade,
b) vydáva služobné predpisy; plní úlohy spojené s riadením a kontrolou vykonávania
štátnej služby zodpovedá za vypracovanie podkladu k návrhu systemizácie za
obvodný úrad a za jeho predloženie ministerstvu vnútra,
c) vymenúva štátnych zamestnancov na štátnozamestnanecké miesto v stálej
štátnej službe, dočasnej štátnej službe,
d) vykonáva zmeny a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru,
e) vybavuje sťažnosti štátnych zamestnancov vo veciach vykonávania štátnej
služby,
f) zabezpečuje vyhodnotenie majetkových priznaní štátnych zamestnancov.
Vedúci odboru ako nadriadený štátny zamestnanec je oprávnený dávať
podriadenému štátnemu zamestnancovi pokyny na vykonávanie štátnej služby a je
povinný plniť voči podriadenému štátnemu zamestnancovi úlohy obvodného úradu pri
vykonávaní štátnej služby.
Vedúci odboru riadi a kontroluje vykonávanie štátnej služby podriadenými
štátnymi zamestnancami a zodpovedá za riadne plnenie úloh štátnej správy v odbore.
Osobný úrad je osobitný útvar služobného úradu, ktorý zabezpečuje plnenie úloh,
ktoré obvodnému úradu ako služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých
vzťahov uplatňovaných voči štátnym zamestnancom, ktorí vykonávajú štátnu službu v
obvodnom úrade.
Osobný úrad zabezpečuje aj uplatňovanie pracovnoprávnych vzťahov
zamestnancov obvodného úradu pri vykonávaní verejnej služby v obvodnom úrade.

2 Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad je na Slovensku od roku 2004 miestny orgán štátnej správy pre
oblasť všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a
riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, ktorý je
zodpovedný na jeden územný obvod.
Obvodné úrady boli vytvorené k 1.1.2004 a nahradili vtedajšie okresné úrady. K
1.10.2007 boli navyše zrušené krajské úrady a došlo k prechodu ich pôsobností na
obvodné úrady. Zmena postavenia obvodných úradov nastala aj v tom, že získali právnu
subjektivitu.
Obvodný úrad v správnom konaní rozhoduje v prvom stupni o právach, právom
chránených záujmoch, alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb. Odvolacím
orgánom je ministerstvo vnútra.
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Vychádzajúc z činnosti obvodného úradu, ktorá je zameraná na poskytovanie
služieb širokej verejnosti, má poslanie obvodného úradu významný charakter.
Prvoradou prioritou v poskytovaní poradenských aktivít, informácií a rôznorodej
pomoci v krízových situáciách je ústretovosť, ochota a záujem o veci verejné zo strany
všetkých zamestnancov úradu.
Poslaním civilnej ochrany a krízového riadenia je chrániť život, zdravie a majetok
a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenia
mimoriadnej situácie, analyzovať riziká krízového riadenia, navrhovať opatrenia na jej
riešenie a koordinovať činnosť zložiek v období krízovej situácie.
Predstava o budúcej podobe a poslaní obvodného úradu je predovšetkým
v zdokonaľovaní systému informovanosti občana, odstránení úradníckej byrokracie
a v skvalitnení poskytovania služieb, ktoré sú v kompetencii úradu.
Kvalifikačná štruktúra súčasných zamestnancov je na vysokej úrovni, čo je taktiež
predpokladom na to, aby v budúcnosti obvodný úrad lepšie a efektívnejšie plnil svoje
poslanie.

3 Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
Obvodný úrad Vranov nad Topľou v roku 2010 neuzavrel s ústredným orgánom,
t.j. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky žiaden kontrakt.

4 Činnosti organizácie a ich náklady
Obvodný úrad uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne
činnosti na jednotlivých úsekoch štátnej správy. Obvodné úrady uskutočňujú výkon
štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti v odboroch a plnia úlohy
v personálnych veciach.

4.1 Odbor organizačný
Úsek organizačný:
a) pripravuje porady prednostu s vedúcimi jednotlivých odborov,
b) pripravuje z podkladov odborov informácie o činnosti obvodného úradu, ktorých
súčasťou je hodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu a
predkladá ich Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo
vnútra“),
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c) vypracúva záznamy a závery z porád prednostu a kontroluje plnenie prijatých
úloh,
d) zabezpečuje odborné a administratívne práce pre prednostu, pritom úzko
spolupracuje s jednotlivými odbormi,
e) prijíma, eviduje, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažností (§ 2 zákona
č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z. z.“)), sťažnosti
prešetruje v prípadoch, že smerujú proti zamestnancom organizačného odboru,
alebo proti vedúcemu iného odboru,
f) vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností, a to oddelene od evidencie
ostatných písomností (§ 10 zákona č. 152/1998 Z. z.),
g) zabezpečuje podklady z odborov a pripravuje ročnú správu o vybavovaní
sťažností, ktorú na požiadanie Úradu vlády Slovenskej republiky, alebo
ministerstva vnútra predkladá týmto ústredným orgánom štátnej správy prednosta
obvodného úradu (§ 10 ods. 4 zákona č. 152/1998 Z. z.),
h) kontroluje prijímanie, evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenie
opatrení prijatých na nápravu v prípade, že prednosta zveril túto pôsobnosť
organizačnému odboru (kontrolu vykonáva vedúci odboru) (§ 21 ods. 1 a ods. 2
zákona č. 152/1998 Z. z.),
i) prijíma, eviduje – vedie centrálnu evidenciu, zabezpečuje prešetrenie a kontroluje
vybavovanie petícií (§ 5 ods. 6 a § 7 ods. 2 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.),
j) sleduje plnenie plánov kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a opatrení
prijatých na odstránenie nedostatkov,
k) na základe podkladov z odborov vypracúva informáciu o plnení opatrení na
odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, vykonáva analýzu a
vyhodnocovanie výsledkov z kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a
zovšeobecňuje poznatky z vybavovania sťažností a petícií občanov,
l) zabezpečuje právnu agendu obvodného úradu vrátane právneho zastupovania
Slovenskej republiky a obvodného úradu pred súdmi a orgánmi činnými v
trestnom konaní (napr. § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 278/1993 Z. z.)),
m) vykonáva kontrolu dodržiavania lehôt odbormi pri vybavovaní záležitostí občanov,
n) vypracúva zameranie svojej kontrolnej činnosti a sleduje vypracovanie takýchto
zameraní jednotlivými odbormi na príslušné polročné obdobie, zároveň
zabezpečuje vyhodnotenie plnenia svojho zamerania a plnenie zameraní, ktoré
mu predložili odbory, zapracúva do plánu kontrolnej činnosti obvodného úradu
kontrolu dodržiavania povinností vyplývajúcich zo zákona č. 544/2002 Z. z. o
Horskej záchrannej službe (ďalej len zákon č. 544/2002 Z. z.),
o) poskytuje súčinnosť pri kontrole vykonávanej ústredným orgánom štátnej správy,
p) plní v spolupráci s jednotlivými odbormi úlohy súvisiace so sprístupňovaním
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len
zákon č. 211/2000 Z. z.),
q) koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií, vedie centrálnu
evidenciu o poskytnutých informáciách podľa zákona č. 211/2000 Z. z.,
r) zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu obvodného úradu.
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Úsek vo vzťahu k územnej samospráve:
a) uchováva novou obcou zaslané kópie dohôd o zlúčení obcí,
b) usmerňuje poskytovanie odbornej pomoci obvodného úradu obciam pri plnení
úloh preneseného výkonu štátnej správy a poskytovanie údajov z jednotlivých
evidencií vedených obvodným úradom,
c) sleduje plnenie úloh obcí vo vzťahu k miestnym pohrebiskám, najmä s ohľadom
na plnenie medzinárodných záväzkov v humanitnej oblasti, ktorými je Slovenská
republika viazaná na úseku vojnových cintorínov, hrobov a iných pamätných
miest,
d) koordinuje odbory obvodného úradu pri zabezpečení sumarizácie podkladov
obcí, týkajúcich sa vykazovania a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti
preneseného výkonu štátnej správy a v iných rozhodujúcich činnostiach, ktoré
súvisia so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy a zabezpečuje
ich predloženie obvodnému úradu v sídle kraja,
e) zabezpečuje v spolupráci s jednotlivými odbormi kontrolu správnosti údajov
poskytovaných obcami v oblasti preneseného výkonu štátnej správy,
f) vypracúva z podkladov obcí informácie o zabezpečovaní preneseného výkonu
štátnej správy obcami.

Úsek informatiky:
a) zabezpečuje prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí, uzla WAN
siete VSNET a servis počítačov obvodného úradu a pobočky štátneho archívu v
sídle obvodného úradu,
b) zabezpečuje výkon technického správcu aplikácií prevádzkovaných na obvodnom
úrade a v pobočke štátneho archívu v sídle obvodného úradu.

Úsek správy registratúry:
a) zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného
úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov (§ 16 ods. 2
zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 395/2002 Z. z.“)),
b) stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné
uloženie (§ 16 zákona č. 395/2002 Z. z., § 17-24 vyhlášky ministerstva vnútra č.
628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
c) stará sa o riadne vyraďovanie registratúry obvodného úradu a jeho pracovísk a o
vyraďovanie registratúry bývalých územne príslušných právnych predchodcov (§
18-20 zákona č. 395/2002 Z. z.),
d) umožňuje výkon dozoru nad vyraďovaním zverených registratúr (§ 16 ods. 2
písm. f) zákona č. 395/2002 Z. z.),
e) odovzdáva archívne dokumenty na uschovanie príslušnému štátnemu archívu (§
22 zákona č. 395/2002 Z. z.),
f) zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy
registratúry obvodného úradu,
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g) v spolupráci s ministerstvom vnútra zabezpečuje metodicko-kontrolné
usmerňovanie správy registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi obvodného
úradu a jeho pracoviskami,
h) zabezpečuje odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní,
ochrane, využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného
úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov.

Celkový počet nevybavených spisov z dôvodu dodržiavania stanovených lehôt,
ktoré prešli do roku 2011: 141
počet nevybavených spisov za rok 2010:
odbor živnostenského podnikania
18
ostatné odbory
123
z toho: Osobný úrad 39 spisov
Odbor ekonomický 42 spisov
Odbor všeobecnej vnútornej správy 42 spisov

Celkový počet záznamov za rok 2010: 15212
počet záznamov za rok 2010:
odbor živnostenského podnikania
ostatné odbory

8845
6367

Celkový počet spisov za rok 2010: 6284
počet spisov za rok 2010:
odbor živnostenského podnikania
ostatné odbory

4729
1555

Podateľňa obvodného úradu:
a) zabezpečuje čiastkové odborné agendy na úseku správy registratúry a
informačného systému,
b) zabezpečuje styk s poštovým úradom,
c) zabezpečuje preberanie a triedenie záznamov doručených obvodnému úradu,
d) zabezpečuje odosielanie zásielok z obvodného úradu,
e) zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov,
f) zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv k zaevidovaným záznamom.
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4.2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy zabezpečoval v roku 2010 výkon štátnej
správy na úseku priestupkov podľa zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov.
Na úseku matrík, kde vykonával kontrolu vedenia na matričných úradoch vo
svojom územnom obvode, vydával súhlasy na zmeny zápisu v matrike podľa
rozhodnutia úradov alebo súdov cudzích štátov, rozhodoval o zmenách mena a
priezviska ako prvostupňový orgán, zabezpečoval tlačivá pre matričné knihy a ich
úradné zviazanie, osvedčoval listiny a podpisy na listinách podľa zákona NR SR č.
559/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách Obvodnými úradmi a obcami
v znení neskorších predpisov.
Ďalej vykonával štátny dozor nad spôsobom osvedčovania obcou a overoval
úradné výpisy z matrík, verejné listiny vydané orgánmi samosprávy, ktoré obsahujú
údaje o osobnom stave pre použitie v cudzine.
Zabezpečoval zaškolenie, odbornú prípravu a vykonanie skúšok uchádzačov na
funkciu matrikárov, metodické riadenie matrikárov obcí v územnom obvode, vedenie
zbierok listín.
Na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov a verejných
zbierok a sčítania obyvateľov rozhodoval o povolení konať verejné zbierky v územnom
obvode, vykonával dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR v
územnom obvode a v súčinnosti so Štatistickým úradom zabezpečoval prípravu sčítania
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Na úseku volieb a referenda vykonával organizačno – technické zabezpečenie
volieb do Národnej rady SR a volieb do orgánov samosprávy obcí, poskytoval pomoc vo
veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb volebným orgánom a orgánom
obcí.
Ku skvalitneniu práce a efektívnosti konania značnou mierou prispievali odborno metodické usmernenia zo strany odboru priestupkov MV SR, závery zo školení a porád
vykonávaných týmito pracovníkmi, ako aj školenia konané na Inštitúte pre verejnú
správu.
K efektívnosti konania prispela v značnej miere i osobná zainteresovanosť,
skúsenosti a úroveň pracovníkov odboru VVS pri riešení konkrétnych problémov i počas
prejednávania priestupkov a pri rozhodovacej činnosti.
V rámci súčinnosti pri výkone štátnej správy a zabezpečovaní verejného poriadku
boli na úseku priestupkov v roku 2010 využívané aj vzájomné konzultácie s riaditeľmi
Obvodných oddelení PZ, ktoré boli zamerané predovšetkým na potrebu skvalitnenia
došlých oznámení, ktoré tieto oddelenia v rámci objasňovania spracovávajú. Značnou
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mierou k tomu prispievajú i stretnutia s riaditeľom Odboru poriadkovej polície, OR PZ vo
Vranove nad Topľou, ako aj riaditeľmi Obvodných oddelení PZ a ich zástupcami pre
priestupky. Pri prejednávaní priestupkov a pri objasňovaní orgán prejednávajúci
priestupky úzko spolupracoval aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, najmä s
jeho kurátormi pre mladistvých alebo maloletých.
V roku 2010 odbor VVS obdŕžal na prejednanie 652 priestupkov, z čoho prejednal
a vybavil 556 priestupkov. 90 priestupkov bolo prenesených do roku 2011.
Výška uložených pokút činila 4698,- €.
Výška uložených trov konania činila 2064,- €, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu.

4.3 Odbor živnostenského podnikania
Odbor živnostenského podnikania (ďalej len OŽP) je organizačne začlenený a
zastrešený Obvodným úradom vo Vranove nad Topľou. Činnosť OŽP je stanovená
Organizačným poriadkom Obvodného úradu a zákonom č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. OŽP zabezpečuje výkon štátnej
správy na úseku živnostenského podnikania podľa miestnej a vecnej príslušnosti.
Vnútorne je OŽP členený na úsek registrácie, kde plní úlohu jednotných
kontaktných miest (ďalej len JKM) a úsek živnostenskej kontroly.

Úsek registrácie a JKM plní najmä úlohy:
a) prijíma ohlásenia živnosti a skúma či tieto spĺňajú zákonné náležitosti,
b) vydáva osvedčenie o živnostenskom oprávnení,
c) rozhoduje o tom, že ohlásením živnostenské oprávnenie nevzniklo,
d) prijíma žiadosti fyzických osôb, ktoré sa podľa osobitného právneho predpisu
povinne zapisujú do obchodného registra,
e) posudzuje splnenie všeobecných a osobitných podmienok prevádzkovania
živnosti,
f) posudzuje splnenie osobitnej odbornej spôsobilosti,
g) vyzýva na odstránenie nedostatkov resp. doplnenie v podaní,
h) rozhoduje o predĺžení lehoty na odstránenie nedostatkov ohlásenia,
i) rozhoduje o povolení výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu
vo viacerých ako v jednej prevádzkarni,
j) rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia alebo o pozastavení
prevádzkovania živností,
k) plní úlohy JKM pre slovenské fyzické a slovenské právnické osoby uchádzajúce
sa o živnostenské oprávnenie,
l) u slovenských právnických osôb na požiadanie vykonáva zápis do obchodného
registra,
m) vyžaduje výpis z registra trestov pre účely živnostenského zákona, zasiela
bezodkladne po vzniknutí živnostenského oprávnenia prijaté údaje určené na
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registráciu daňovníkov k dani z príjmov, prihlasovanie do systému zdravotného
poistenia elektronickou formou,
n) zapisuje údaje o podnikateľoch do živnostenského registra (CEZÍR),
o) vyhotovuje výpisy zo živnostenského registra, zabezpečuje aktualizáciu
živnostenského registra,
p) plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní a osobitných
predpisov.

PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY s platným živnostenským oprávnením
celkový počet podnikateľských subjektov k dňu spracovania
z toho: - fyzické osoby (FO)
- právnické osoby (PO)
počet FO SR, kt. vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom
období
počet FO zahran., kt. vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom
období
počet PO SR, kt. vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom
období
počet PO zahran., kt. vzniklo právo k podnikaniu v
sledovanom období

6 471
5 402
1 069

485
0
84
0

počet FO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období 642
počet PO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období 5
počet živ. oprávnení, ktoré vznikli v sledovanom období
počet živ. oprávnení, ktoré zanikli v sledovanom období

3 165
2 993

ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci
rozh. o pozastavení oprávnenia z úradnej moci
rozhodnutie o prerušení konania
rozhodnutie o zastavení konania
rozhodnutie o nevzniknutí živ. oprávnenia (nad ohlásením)
Spolu - vydané rozhodnutia v sledovanom období

1
0
0
0
11
12
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INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
oznámenie o pozastavení
zánik živ. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
zmena splynutím
zmena zlúčením
iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia
výpis zo živnostenského registra
Spolu - vykonané vybrané úkony v sledovanom období

725
351
889
0
0
551
1 039
3 555

SLUŽBY JKM vykonané v sledovanom období:
Počet subjektov, kt. využili službu JKM v sledovanom období
z toho: - fyzické osoby (FO)
- právnické osoby (PO)
Celkový počet úkonov služby JKM pre DR
Celkový počet úkonov služby JKM pre ZP
Celkový počet úkonov služby JKM pre OR

2 178
2 113
65
2 670
2 175
0

LUSTRÁCIE
Počet výpisov z registra trestov
Počet lustrácii v REGOB

598
1 361

Na úseku živnostenskej kontroly plní nasledovné úlohy:
a) kontroluje v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinnosti podmienok
vyplývajúcich zo živnostenského zákona a osobitných predpisov,
b) rozhoduje o úložní pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za
neoprávnené podnikanie a porušenie iných ustanovení zákona o živnostenskom
podnikaní,
c) rozhoduje o uložení pokút za iný správny delikt ako priestupok v blokovom
konaní,
d) rozhoduje o uložení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo sťažovanie
výkonu kontroly,
e) informuje na základe kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy o zistení
skutočnosti, ktoré môžu ohroziť život zdravie, bezpečnosť osôb a pracovné
prostredie,
f) iniciuje spoločné kontrolné akcie v súčinnosti s dotknutými orgánmi štátnej
správy, spolupracuje s osobitnými kontrolnými orgánmi, inšpekcie a dozoru,
g) vykonáva kontrolu povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá
poskytuje ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej oblasti,
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h) vykonáva kontrolu povinnosti prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa
zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu,
i) ukladá opatrenia a lehoty na odstránenie nedostatkov.

Počet vykonaných kontrolných akcií
Počet všetkých kontrolných akcií v sledovanom období
- z toho v súčinnosti s iným kontrolným orgánom

344
0

Počet uložených pokút v blokovom konaní

61

Výška uložených pokút v blokovom konaní (v €)
2 079
Výška uložených pokút rozhodnutím vydaným v sledovanom
období (v €)
1 015
Spolu - výška uložených pokút v €
3 094

ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
rozhodnutie o uložení pokuty
autoremedúra
rozhodnutie o zastavení konania
Spolu - vydané rozhodnutia v sledovanom období

14
0
0
14

INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
predvolanie na prerokovanie záznamu z kontroly
oznámenie o začatí správneho konania
výzva
dodatok k záznamu z kontroly
Spolu - iné úkony vykonané v sledovanom období

0
11
15
55
81

4.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Úsek civilnej ochrany:
a) riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností právnických osôb,
fyzických osôb a obcí vo svojom územnom obvode (§13 a §14 zákona NR SR č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
42/1994 Z. z.)),
b) uskutočňuje civilné núdzové plánovanie a kontroluje civilné núdzové plánovanie
obcí (§ 9 písm. e) a f) zákona č. 387/2002 Z. z.),
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c) koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom
plánovaní (§9 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z.),
d) vykonáva štátnu správu a koná pri porušení povinnosti právnickej osoby a
fyzickej osoby na úseku civilnej ochrany v priestupkovom konaní a v správnom
konaní ukladaním pokút (§31, §32, §33 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
e) vypracúva Analýzu územia z hľadiska možného vzniku mimoriadnej udalosti
(§13 a §14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
f) vypracúva plán ochrany obyvateľstva v súčinnosti s právnickými osobami a
fyzickými osobami a v rozsahu ustanovenom zákonom im ukladá úlohy,
zabezpečuje precvičenie plánu ochrany obyvateľstva a vypracúva podklady do
plánu ochrany obyvateľstva (§13 a §14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.).

Úsek krízového riadenia:
a) pripravuje podklady na rokovanie bezpečnostnej rady obvodu týkajúce sa
zabezpečenia obrany štátu a zachovania jeho bezpečnosti, na ochranu života a
zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na
odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva, najmä
riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach, a na
riadne fungovanie orgánov miestnej štátnej správy v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (Čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č.
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon
č. 227/2002 Z. z.“)),
b) pripravuje pre bezpečnostnú radu obvodu podklady na vyhodnocovanie
bezpečnostnej situácie a krízových situácií a pripravuje návrhy opatrení na
zachovanie bezpečnosti okresu v obvode pôsobnosti obvodného úradu a návrhy
opatrení na predchádzanie krízovej situácie (Čl. 10 ods. 2 ústavného zákona č.
227/2002 Z. z.),
c) zabezpečuje a pripravuje pre bezpečnostnú radu obvodu podklady a materiály
na plnenie úloh, ktorými sa realizujú rozhodnutia bezpečnostnej rady obvodu v
období krízovej situácie (Čl. 10 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),
d) zabezpečuje a pripravuje pre bezpečnostnú radu obvodu podklady a vykonáva
kontrolu plnenia úloh a opatrení uložených iným štátnym orgánom a obciam v
obvode svojej územnej pôsobnosti (Čl. 10 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002
Z. z.).

Úsek obrany štátu:
a) vykonáva pri plnení úloh súvisiacich so zachovávaním bezpečnosti a obrany štátu
kontroly prijatých opatrení potrebných na obranu štátu a podieľa sa na
vykonávaní mobilizačných cvičení (§ 3 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon č. 318/2002
Z. z.)),
b) koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu (§ 10 ods. 1
písm. a) zákona č. 319/2002 Z. z.),
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c) prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu obciam, právnickým
osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie alebo fyzickým osobám a
v spolupráci s územnou vojenskou správou kontroluje plnenie týchto úloh (§ 10
ods. 1 písm. b) zákona č. 319/2002 Z. z.),
d) spolupracuje s územnou vojenskou správou pri vedení evidencie právnických
osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým môže
byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie
príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, príslušníkom Hasičského a
záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie (§ 10
ods. 1 písm. c) zákona č. 319/2002 Z. z.).

Úsek hospodárskej mobilizácie:
a) vedie evidenciu prostredníctvom jednotného informačného systému hospodárskej
mobilizácie
• právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území obvodu, ktoré sú
určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa §4 ods. 2 písm. d)
prvého bodu,
• právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov na území obvodu, ktoré
môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie podľa § 4 ods. 2
písm. d) druhého bodu,
• fyzických osôb, ktorým môže byť uložená pracovná povinnosť,
• ním určených vecných prostriedkov, ktoré možno použiť na vecné plnenie
podľa §5 písm. t),
• odberných oprávnení (§14 ods. 1 písm. a) body 1. až 5 zákona č. 414/2002 Z.
z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach
ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 414/2002 Z. z.“).
b) rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení a vykonáva ich
kontrolu (§14 ods. 1 písm. b) zákona č. 414/2002 Z. Z.),
c) riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej
mobilizácie podľa §5 písm. e), f), r) alebo t) (§14 ods. 1 písm. c) zákona č.
414/2002 Z. z.).

Úsek ochrany utajovaných skutočností:
a) vytvára podmienky pre prácu s utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje
kontrolu ochrany utajovaných skutočností na obvodnom úrade a u podnikateľa,
ktorému bola postúpená utajovaná skutočnosť (§ 8 ods. 1, ods. 2 písm. c) zákona
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.)),
b) určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s
utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje vedenie zoznamu funkcií (§ 8 ods. 2
písm. d) zákona č. 215/2004 Z. z.),
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c) zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa pre stupeň utajenia
Vyhradené zamestnancov obvodného úradu (§ 8 ods. 2 písm. e) zákona č.
215/2004 Z. z.).

Mimoriadne udalosti
V roku 2010 sa na území okresu Vranov nad Topľou vyskytli mimoriadne udalosti
v súvislosti s povodňami v mesiacoch máj – jún a júl – august 2010.

Povodne v mesiacoch máj – jún 2010
Vplyvom výdatných atmosferických zrážok sprevádzaných silným vetrom v 24
obciach obvodu Vranov n.T. a v samotnom meste Vranov n.T. došlo k zaplaveniu
miestnych komunikácií, rodinných domov, hospodárskych budov, poľnohospodárskej
pôdy, vyliatiu vody z korýt potokov a riek.
Riadenie záchranných prác v termíne od 10.5.2010 do vyhlásenia mimoriadnej
situácie dňa 4.6.2010 vykonávala Okresná povodňová komisia Vranov nad Topľou
a povodňové komisie postihnutých obcí. Od vyhlásenia mimoriadnej situácie riadenie
záchranných prác prevzal Krízový štáb ObÚ až do odvolania mimoriadnej situácie dňa
7.6.2010. V obciach aj naďalej trval III. stupeň povodňovej aktivity a postupne II. stupeň
povodňovej aktivity až do odvolania dňa 7.7.2010.
1. Prehľad pracovných síl:
Do výkonu záchranných prác bolo zaradených celkom 1 347 osôb, z toho:
- fyzické osoby 829,
- zamestnanci orgánov pred povodňami 34,
- členovia povodňových komisií 86,
- členovia krízových štábov 46,
- príslušníci HaZZ 50,
- príslušníci ostatných hasičských jednotiek 70,
- príslušníci PZ 7,
- zamestnanci iných subjektov 87,
- ostatné pracovné sily 138.
2. Stroje a zariadenia použité pri vykonávaní ZP
Celkom pracovalo na ochrane pred povodňami 156 rôznych stojov a mechanizmov.
V prevažnej miere to boli stroje na zemné práce a nákladné automobily potrebné na
odvoz a prívoz materiálu. Významnou pomocou občanom bolo zabezpečenie
čerpadiel na odčerpávanie vody z pivníc rodinných domov. Výkonné čerpadlá sa najviac
používali v obciach Jastrabie, Soľ, Hencovce a Vranov n/T.
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Na dovoz pitnej vody bola zabezpečená cisterna. Pri vykonávaní opatrení na ochranu
pred povodňami bol použitý rôzny materiál, ale najmä 10 780 vriec s pieskom na to,
aby sa voda nevylievala z korýt vodných tokov. Na stabilizáciu brehov korýt vodných
tokov sa navozilo 2041 m3 lomového kameňa.
3. Stav a rozsah zaplavených plôch
Počas povodní v mesiaci máj a jún bolo najviac zaplavenej poľnohospodárskej pôdy
vo výmere cca 1564,38 ha. Spôsobili to hlavne rieky Oľka, Ondava, Topľa.
V intraviláne boli zaplavené územia v rozlohe cca 120,00 ha a lesná pôda vo výmere 1
ha.
Celkom v obvode Vranov n.T. boli zaplavené územia v rozlohe 1 685,38 ha.
4. Následky spôsobené povodňou na území obvodu Vranov
Povodňami bolo postihnutých 2 114 občanov. V obci Žalobín evakuovali 120
občanov a v Nižnom Hrabovci 20 občanov. Voda zaplavila v obvode Vranov nad
Topľou celkom 693 rodinných domov.
Povodne spôsobili poškodenie 194 inžinierskych stavieb a 6569 m líniových
stavieb t.j. lesných ciest, miestnych a účelových komunikácií a chodníkov, vodovodných
a kanalizačných potrubí.
5. Problémy a nedostatky:
-

nedostatočné technické vybavenie miest a obcí na riešenie povodňového
stavu,
nedostatok pracovných síl a mechanizmov, ktoré by zabezpečovali realizáciu
prác na malých drobných tokoch, t.j. vyčistenie priepustov, priekop, kosby
svahov melioračných kanálov, výrub krovín a drevín z toku, stabilizáciu
svahov.

6. Škody a náklady:
Ničivé povodne, ktoré zasiahli obvod Vranov n/T v čase od 10.5.2010 do 7.7.2010
spôsobili škody:
- na majetku obcí za cca 105 tisíc €,
- fyzickým osobám cca 344 tis. €,
- právnickým osobám a podnikateľom cca 344 tis. €.
Celkové škody spôsobené povodňami dosahujú hodnotu 793 645,00 €.
Náklady resp. výdavky na zabezpečovacie práce činili 32 859,79 €, výdavky na
záchranné práce vo výške 150 736,85 €. Výdavky na zabezpečovacie a záchranné
práce boli uhradené zo štátneho rozpočtu.
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7. Príspevok postihnutým povodňami v mesiaci máj – jún 2010
Príspevok postihnutým povodňami zo štátneho rozpočtu bol poskytovaný v troch
kolách. V obvode Vranov nad Topľou bolo pri týchto povodniach odškodnených 569
domácnosti. Príspevok bol poskytnutý jednorázovo za poškodený bytový priestor vo
výške 1.000,00 €, za poškodený nebytový priestor príspevok vo výške 300,00 €.

Povodne v mesiacoch júl – august 2010
Dňa 29.7.2010 v čase okolo 16.00 hod. došlo v územnom obvode Vranov nad
Topľou k prietrži mračien s následkom povodní v 5 obciach. Na základe uvedených
skutočností starostovia obcí vyhlasovali stupne povodňovej aktivity.
V termíne od 2.8.2010 do 6.8.2010 starostovia postihnutých
obcí postupne
odvolávali II. stupeň povodňovej aktivity, situácia v obciach sa normalizovala, boli
ukončené záchranné práce.
Riadenie záchranných prác vo vyššie uvedených obciach vykonávali miestne
povodňové komisie.
Výdavky na záchranné práce si uplatnili 4 obce.
Do výkonu záchranných prác bolo zaradených celkom 225 osôb, bola nasadená
technika právnických osôb – podnikateľov na základe objednávok z obcí a to :
- nákladné automobily – 7 ks, bagre, nakladače – 5 ks, hasičské záchranné
a dopravné vozidlá – 4 ks, prenosné plávajúce čerpadlá – 9 ks, výkonné kalové
čerpadlá – 2 ks, kontajner na odpad – 1 ks
Na odstránenie škôd na majetku obcí bol použitý nasledovný materiál : vrecia
s pieskom - 750 ks, piesok - 36 t, kameninová drť - 97 t. Spotrebované PHM – 198 l.
a) Škody spôsobené povodňou na majetku obcí:
- hnuteľný – 0,00 €,
- stavby 97 155-, €,
- pozemky – 0,00 €.
b) Overené výdavky na záchranné práce:
-

obce – 11.789,74 €

c) Počet zaplavených: - rodinných domov – 105,
- bytových domov – 2.
Jednou z príčin dôsledkov ničivých povodní sú aj nedoriešené vlastnícke vzťahy na
miestnych tokoch a z toho vyplývajúca ich nedostatočná údržba.
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Povodne sa v poslednom období vyskytujú pravidelne najmä v mesiacoch máj a jún.
Štúdie a prognózy kompetentných upozorňujú na klimatické zmeny spôsobujúce výkyvy
počasia, sprevádzané silnými lejakmi. Takáto situácia si vyžaduje systémový prístup
k prevencii na ochranu pred povodňami, k čomu má napomôcť aj nová prijatá legislatíva
v SR.
Príspevok postihnutým povodňami v mesiaci júl – august 2010
Starostovia povodňou postihnutých obcí na základe mechanizmu rozhodovania
o priznaní príspevku spracovali žiadosti o príspevok postihnutým občanom a súhrnný
zoznam žiadateľov, kde určili poradie na základe majetkových pomerov žiadateľov.
Obvodný úrad Vranov n.T. verifikoval 108 žiadosti občanov, ktorým následne bol
poskytnutý jednorazový príspevok zo štátneho rozpočtu.

4.5 Odbor ekonomický
Úsek rozpočtu a účtovníctva:
a) predkladá ministerstvu vnútra podklady na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy,
b) zabezpečuje činnosť obvodného úradu v rámci schválených a rozpísaných
limitov rozpočtu verejnej správy,
c) vypracúva a predkladá ministerstvu vnútra účtovné a finančné výkazy
hospodárenia,
d) vypracúva a predkladá ministerstvu vnútra správy o hospodárení s rozpočtovými
prostriedkami,
e) vypracúva a predkladá ministerstvu vnútra podklady do návrhu štátneho
záverečného účtu,
f) zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov obvodného úradu,
g) poskytuje obciam dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej
činnosti a na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov
Slovenskej republiky a zabezpečuje jej zúčtovanie so štátnym rozpočtom,
h) poskytuje obciam finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečenie
volieb a referenda a zabezpečuje ich zúčtovanie,
i) plní úlohy klienta štátnej pokladnice,
j) predkladá ministerstvu vnútra žiadosti o vykonanie rozpočtových opatrení,
k) predkladá ministerstvu vnútra návrhy na zaradenie stavieb do registra investícií
a oznamuje zmeny v registri investícií,
l) vedie účtovníctvo obvodného úradu podľa osobitných predpisov,
m) nakladá s pohľadávkami a záväzkami štátu v správe obvodného úradu,
n) spracúva štátne štatistické výkazy,
o) usmerňuje finančné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a
poskytuje dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám,
p) 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
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prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
zabezpečuje ich vymáhanie,
q) rozhoduje o primeranej náhrade za obmedzenie práv k nehnuteľnostiam, keď
vlastník je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť pri plnení úloh podľa zákona
(§6 ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z.),

Úsek vnútornej prevádzky:
a) zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany práce, ochrany pred požiarmi a civilnej
ochrany,
b) zabezpečuje stravovanie zamestnancov,
c) zabezpečuje úlohy na úseku autoprevádzky,
d) zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obvodného úradu,
e) zabezpečuje investičnú výstavbu obvodného úradu,
f) vedie operatívnu evidenciu majetku a vykonáva jeho inventarizáciu,
g) zabezpečuje starostlivosť o majetok v správe obvodného úradu, jeho údržbu a
prevádzku,
h) nakladá s majetkom štátu v správe obvodného úradu a zabezpečuje
vysporiadanie vzťahov z trvalého užívania,
i) zabezpečuje činnosť škodovej komisie,
j) zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb,
k) spolupracuje s organizačnými útvarmi pri zabezpečovaní úloh na úseku volieb
a referenda.

5 Rozpočet organizácie
5.1 Súhrnné vyhodnotenie hospodárenia
a)
Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2010 bol prerokovaný v
orgánoch Národnej rady Slovenskej republiky a schválený dňa 4.11.2009 zákonom č.
497/2009 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2010. Ministerstvo vnútra SR, na základe
rozpisu ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010 vykonaného Ministerstvom financií
SR, nám listom číslo SE-17-75/ORF-2010 zo dňa 19.1.2010 oznámilo záväzné
ukazovatele štátneho rozpočtu. Tieto boli správcom kapitoly v priebehu roku
upravované v oblasti príjmov ako aj výdavkov tak, aby bolo finančne zabezpečené
splnenie všetkých úloh, platných pre sledované obdobie.
Mimo zabezpečenia samotného ekonomického chodu úradu, financovania
preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnom a registra obyvateľov,
zabezpečenia úloh na úseku civilnej ochrany a hospodárskej mobilizácie, sme finančne
zabezpečovali Voľby do NR SR v júni 2010, referendum v septembri a Voľby do
samosprávy miest a obcí SR v roku 2010 v novembri.
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Všetky úlohy stanovené správcom kapitoly boli úspešne splnené.

b)
1.
V oblasti výdavkov boli v sledovanom období uplatňované racionalizačné
opatrenia na zabezpečenie efektívneho vynakladania rozpočtových prostriedkov a boli
uplatňované limity na PHM, kancelársky materiál a výdavky na telefónne hovory, ktoré
boli priebežne kontrolované.
Najvyššie náklady na správu úradu boli výdavky za nájom a služby s ním spojené
(energie a správa budovy), nakoľko úrad sídli v prenajatej budove, na stravovanie
zamestnancov a kúpu kancelárskych potrieb.
2.
V oblasti príjmov bol schválený limit pre rok 2010 reálny a za sledované obdobie
sme rozpočtované príjmy naplnili.

5.2 Rozpočet v programovej štruktúre a v členení podľa ekonomickej
klasifikácie
V sledovanom období bolo zrealizovaných celkom 25 rozpočtových opatrení.

Programová štruktúra 08C03
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Funkčná oblasť 01114
Schválený rozpočet pre rok 2010 mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo
výške 307 tis. € (z toho: ŠS: 266 tis. €, VZ: 41 tis. €). Za sledované obdobie bol
rozpočet upravený jedným rozpočtovým opatrením o 21,2 tis. €.
Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní
Funkčná oblasť 01114
Schválený rozpočet pre rok 2010 predstavuje 107 tis. €. Za sledované obdobie
bol rozpočet upravený jedným rozpočtovým opatrením o 7 tis. €.
Tovary a služby
Funkčná oblasť 01114
Schválený rozpočet pre rok 2010 predstavuje 103 tis. €. Za sledované obdobie
nám bol rozpočet upravený o 36 tis. €.
Funkčná oblasť 0220
Schválený rozpočet pre rok 2010 predstavuje 6 tis. €. Za sledované obdobie
neboli zrealizované žiadne rozpočtové opatrenia.
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Bežné transféry
Funkčná oblasť 01114
Schválený rozpočet pre rok 2010 predstavuje 111 tis. €. Za sledované obdobie
nám bol rozpočet upravený o 1 tis. €.

Programová štruktúra 08C05
Funkčná oblasť 0160
Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Za sledované obdobie nám bol upravený rozpočet vo výške 12.478 €.
Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní
Za sledované obdobie nám bol upravený rozpočet vo výške 4.313 €.
Tovary a služby
Upravený rozpočet predstavuje 11,5 tis. € a prostriedky boli pridelené na finančné
zabezpečenie dvoch volieb a referenda v roku 2010.
Bežné transfery
Upravený rozpočet predstavuje 201 tis. € a prostriedky boli pridelené na finančné
zabezpečenie dvoch volieb a referenda v roku 2010.

Programová štruktúra 06H03
Funkčná oblasť 02103
Pre rok 2010 bol rozpísaný rozpočet vo výške 620,00 €.

Rozpočtové príjmy
Pre rok 2010 nám bol stanovený limit v príjmovej oblasti 8 tis. €, ktorý bol v
priebehu roku upravený na 36.103 €.
K 31.12.2010 predstavuje plnenie rozpočtových príjmov 37.027,66 €. Z toho
7.713,54 € sú príjmy za pokuty za povinné zmluvné poistenie a živnostenské podnikanie
a 1.223,30 € je príjem za trovy konania. 24.000,00 € predstavujú príjmy za predaj
majetku štátu, na základe ponukového konania, ktoré prebehlo ešte v roku 2009, kedy
kupujúci zaplatil preddavok vo výške 8.000,00 € a 4.066,40 sú príjmy na základe zmlúv
z prenajatého majetku štátu.

Mimorozpočtové príjmy a výdavky
V sledovanom období neevidujeme rozpočtové príjmy a výdavky.
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5.3 Výdavky v programovej štruktúre a v členení podľa ekonomickej
klasifikácie
Programová štruktúra 08C03
Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní
Funkčná oblasť 01114
Prostriedky boli použité na 100 % schváleného rozpočtu a presne prislúchajú
k čerpaniu miezd.
Tovary a služby
Funkčná oblasť 01114
Na úhradu výdavkov, potrebných na samotný chod úradu sme vynaložili 136 tis.
€, čo je 100 % upraveného rozpočtu pre rok 2010.
pol 631 – cestovné náhrady
Na cestovné výdavky pri tuzemských cestách bolo použitých 1.914,00 €, kde
čerpanie bolo rovnomerné každý mesiac.
pol 632 – energie, voda, komunikácie
Vysoké čerpanie 39 tis. € čo je 28,67 % z celkových výdavkov za rok, predstavujú
výdavky za energie vyplývajúce zo zmluvy o nájme a službách za priestory v ktorých
sídli úrad. Tieto prostriedky boli použité rovnomerne každý mesiac, tak ako aj výdavky
za telekomunikačné a poštové služby v celkovom objeme 12 tis. €.
pol 633 – materiál
Celkovo bolo na kúpu materiálu použitých 2,6 tis. €. Najvyššie čerpanie
vykazujeme na položke všeobecný materiál 2 tis. €, kde boli nakúpené nevyhnutné
kancelárske potreby a materiál a kancelársky papier. Ďalšie prostriedky boli použité na
nevyhnutné príručky a reprezentačné.

pol 634 – dopravné
Z čerpaných 9 tis. €, čo je 6,61 % celkového objemu výdavkov bolo na nákup
PHM a oleja použitých 5 tis. €, na servis a údržbu, kde šlo zväčša o pravidelné
prehliadky vozidiel a na havarijné poistenie bolo použitých 1 tis. €. 133 € sú výdavky na
prenájom parkovacej plochy.
Čerpanie rástlo rovnomerne každý mesiac.
pol 635 – rutinná a štandardná údržba
Výdavky na údržbu predstavujú 1 tis. €, čo je 0,70% celkových výdavkov; z toho
400 € bolo použitých na pravidelnú údržbu a drobné opravy kopírovacích strojov a
počítačovej techniky, a 780 € stála plánovaná aktualizácia softvéru.
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pol 636 – nájom
Na nájomné na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov bolo
vynaložených 43 tis. €, t.j. 31,62 % celkových výdavkov.
pol 637 – služby
Výdavky na služby predstavujú 28,67 % celkových výdavkov, t.j. 39 tis. €. Jedná
sa prevažne o pravidelné výdavky na základe uzatvorených zmlúv pre rok 2010, ako sú
služby spojené s nájmom, upratovanie a povinné revízie zariadení. Ďalej sú to
pravidelné výdavky na stravu pre zamestnancov a povinný prídel do SF vo výške 1,5 %
z rozpočtu miezd. Všetky tieto výdavky boli uhrádzané pravidelne a nedošlo k žiadnemu
výraznému rozdielu v mesiacoch.
Funkčná oblasť 0220
Výdavky na zabezpečenie úloh civilnej ochrany boli použité na 99,99 %
upraveného rozpočtu.

Záväzky k 31.12.2010
K 31.12.2010 neevidujeme záväzky.

Bežné transfery
Funkčná oblasť 01114
Čerpanie bežných transferov predstavuje 113 tis €, čo je 100 % upraveného
rozpočtu.
641 – bežné transfery obci
Z celkového objemu predstavuje čiastka 103 tis. € presne rozpísané prostriedky
na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnom, ktoré sme uhrádzali vždy
mesačne a prostriedky na prenesený výkon REGOP, nakoľko mesačne šlo o veľmi
malé, až centové sumy, sme zaslali jednou čiastkou v druhom polroku.
642 – bežné transfery jednotlivcovi
Suma 1342 €. bola vyplatená ako náhrada PN a 8.141 € bolo použitých na
vyplatenie odstupného a odchodného pre zamestnancov, ktorí v roku 2010 ukončili
pracovný, resp. služobný pomer.

Programová štruktúra 08C05
Funkčná oblasť 0160
Výdavky predstavujú 99,94 % upraveného rozpočtu, t.j. 229 tis. € a prostriedky
boli použité na finančné zabezpečenie volieb do NR SR, volieb do samosprávy miest a
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obcí a referenda. Zostatok 139,49 €, ktoré zostali k 31.12.2010 v rozpočte nevyčerpané,
sú prostriedky na poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní, ktoré nebolo možné
použiť, ani presunúť na iné položky, pre krátkosť času.

Programová štruktúra 06H03
Funkčná oblasť 02103
Na úseku hospodárskej mobilizácie k 31.12.2010 vykazujeme čerp. 620 €, čo je
100 %.
Mimorozpočtové bežné výdavky
Za sledované obdobie neboli použité mimorozpočtové výdavky.
Kapitálové výdavky
Za sledované obdobie nebol pridelený rozpočet pre kapitálové výdavky.

6 Personálne otázky
Obvodný úrad Vranov n. T. ako úrad miestnej štátnej správy je organizáciou,
ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra SR a má
stanovený limit počtu zamestnancov. Tento limit je záväzne určený Tabuľkou zloženia a
počtov zamestnancov Obvodného úradu Vranov n.T., ktorú schvaľuje personálnym
rozkazom minister vnútra SR.
V roku 2010 bol celkový limit počtu zamestnancov Obvodného úradu Vranov n. T.
stanovený na 39 zamestnancov. Z toho:
• limit počtu zamestnancov v štátnej službe: 33
• limit počtu zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme: 6
V súvislosti s uskutočnením racionalizačných oparení v činnosti obvodných
úradov vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR a na základe záverov z
porady vedenia Ministerstva vnútra SR z 26. augusta 2010 pristúpil Obvodný úrad
Vranov n.T. v priebehu roka 2010 k opatreniam vedúcim k znižovaniu stavov
zamestnancov. S účinnosťou od 01.01.2011 sa mal počet zamestnancov Obvodného
úradu Vranov nad Topľou znížiť o 6 zamestnancov. Z uvedeného počtu sa mal stav
zamestnancov v štátnej službe znížiť o 3 a stav zamestnancov vykonávajúcich práce vo
verejnom záujme taktiež znížiť o 3 zamestnancov. Výpoveď zo strany obvodného úradu
bola v priebehu mesiaca október 2010 doručená 5 zamestnancom, z toho 3 štátnym
zamestnancom a 2 zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme. Jeden
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zamestnanec vykonávajúci prácu vo verejnom záujme ukončil pracovný pomer na dobu
určitú k 31.12.2010.
Na základe novej Tabuľky zloženia a počtov zamestnancov bol s účinnosťou od
01.01.2011 stanovený nový limit počtu zamestnancov Obvodného úradu Vranov n. T. na
rok 2011 na 33 zamestnancov. Z toho:
• limit počtu zamestnancov v štátnej službe: 30
• limit počtu zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme: 3
Organizačná štruktúra
Obvodný úrad uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne
činnosti na jednotlivých úsekoch štátnej správy v odboroch a plní úlohy v personálnych
veciach pre zamestnancov v štátnej službe ako aj pre zamestnancov vykonávajúcich
prácu vo verejnom záujme.
Organizačná štruktúra Obvodného úradu Vranov n.T. s uvedením počtov
pracovníkov na jednotlivých odboroch k 31.12.2010.
Jednotlivé odbory obvodného úradu uskutočňujú výkon štátnej správy a iné
administratívnoprávne činnosti v príslušných vymedzených úsekoch štátnej správy.
V administratívnoprávnych vzťahoch v mene obvodného úradu koná a rozhoduje
príslušný odbor. Na čele odboru je vedúci odboru. Vedúci odboru je vedúci
zamestnanec, ktorý riadi a kontroluje vykonávanie štátnej služby podriadenými štátnymi
zamestnancami a zodpovedá za riadne plnenie úloh štátnej správy na svojom odbore.
Vedúci odboru ďalej riadi a kontroluje činnosť podriadených zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme.

V roku 2010 na Obvodnom úrade Vranov n.T. bolo 5 organizačných odborov:
1. odbor organizačný - výkon štátnej správy na úseku organizačnom, na
úseku vzťahov k územnej samospráve, na úseku informatiky, na úseku
správy registratúry a na úseku podateľne obvodného úradu,
2. odbor všeobecnej vnútornej správy - výkon štátnej správy na úseku
priestupkovom, na úseku matrík, na úseku územného a správneho
usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov
a na úseku volieb a referenda,
3. odbor živnostenského podnikania - výkon štátnej správy na úseku
živnostenskej registrácie, na úseku vedenia živnostenského registra a na
úseku kontroly,
4. odbor civilnej ochrany a krízového riadenia - výkon štátnej správy na
úseku civilnej ochrany, na úseku krízového riadenia, na úseku obrany
štátu, na úseku hospodárskej mobilizácie a na úseku ochrany utajovaných
skutočností,

27

5. odbor ekonomický - výkon štátnej správy na úseku rozpočtu
a účtovníctva a na úseku vnútornej prevádzky.
Osobný úrad je osobitný útvar obvodného úradu, ktorý zabezpečuje plnenie
úloh,
ktoré
obvodnému
úradu
ako
služobnému
úradu
vyplývajú
zo
štátnozamestnaneckých vzťahov uplatňovaných voči štátnym zamestnancom
a zabezpečuje aj uplatňovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obvodného
úradu pri vykonávaní verejnej služby v obvodnom úrade. Osobný úrad je v priamej
riadiacej pôsobnosti prednostu obvodného úradu.
Organizačná štruktúra Obvodného úradu Vranov n.T. sa v dôsledku
racionalizačných opatrení mala prispôsobiť potrebám úradu a plánovane zmeniť
s účinnosťou od 01.02.2011. V rámci zmien organizačnej štruktúry úradu došlo
k zlúčeniu odborov, keď sa zlúčil odbor ekonomický s odborom organizačným a došlo aj
k zmenám počtov pracovníkov na niektorých odboroch.
Obvodný úrad Vranov n.T. sa s účinnosťou od 01.02.2011 člení na:
1. odbor ekonomický a organizačný,
2. odbor všeobecnej vnútornej správy,
3. odbor živnostenského podnikania,
4. odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
5. osobný úrad.

Prehľady o počte a štruktúre zamestnancov obvodného úradu v roku 2010
1. Počet zamestnancov obvodného úradu za rok 2010:
Plánovaný
počet
zamestnancov

Štátni zamestnanci 33
Zamestnanci
vo
verejnom záujme
6
Zamestnanci
39
spolu

Evidenčný počet
zamestnancov vo
fyzických
osobách
k 31.12.2010
33

32,74

6
39

6
38,74
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Priemerný evidenčný
počet zamestnancov
prepočítaný za rok
2010

O SO BNÝ ÚRAD
3
O DBO R CIVILNEJ
O C HRANY A
KRÍZO VÉHO RIADENIA
7

O DBO R EKO NO MIC KÝ
9

O DBO R
O RGANIZAČNÝ
5

O DBO R VŠEO BEC NEJ
VNÚTO RNEJ SPRÁVY
6

O DBO R
ŽIVNO STENSKÉHO
PO DNIKANIA
8

2. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2010:
Dosiahnutý
stupeň
vzdelania
Počet
zamestnancov

Základné
vzdelanie

Úplné stredné Vysokoškolské
vzdelanie
I. stupňa

Vysokoškolské
II. stupňa

-

7

27

5

3. Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2010:
Vek
18 r. – 30 r.
Počet
zamestnancov 7

31 r. – 40 r.

41 r. – 50 r.

51 r. – 60 r.

nad 61 r.

9

13

9

1
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Rozvoj ľudských zdrojov
Obvodný úrad Vranov n.T. ako podriadená rozpočtová organizácia, ktorá je
zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra SR, sa v oblasti rozvoja
ľudských zdrojov riadi služobnými predpismi Ministerstva vnútra SR a metodickými
usmerneniami sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR.
Vzdelávanie zamestnancov prebieha predovšetkým v rámci vzdelávacích aktivít
ponúkaných vzdelávacími inštitúciami, ktoré majú uzatvorený kontrakt s Ministerstvom
vnútra SR. V rámci kontraktu dostávajú obvodné úrady pravidelne v priebehu roka
ponuky vzdelávacích kurzov, odborných seminárov a školení, ktoré sú určené pre
našich zamestnancov.
V oblasti rozvoja ľudských zdrojov sa pozornosť venuje najmä vzdelávaniu
zamestnancov, ktoré sa realizuje:
a) adaptačným vzdelávaním,
b) priebežným vzdelávaním,
c) špecifickým vzdelávaním.
Adaptačné vzdelávanie je určené pre štátneho zamestnanca, ktorý bol prijatý do
štátnej služby. Uskutočňuje sa v rozsahu najmenej 5 služobných dní spravidla počas
prvých troch mesiacov adaptačného obdobia, ktoré trvá celkom päť mesiacov. Cieľom
tohto vzdelávania je sprostredkovať štátnemu zamestnancovi informácie a znalosti
smerujúce k osvojeniu si základných vedomostí pre spôsobilosť vykonávať činnosti v
štátnej službe. Adaptačné vzdelávanie pozostáva zo všeobecnej a špecifickej časti.
Všeobecnú časť adaptačného vzdelávania zabezpečuje centrum vzdelávania a
psychológie sekcie riadenia ľudských zdrojov Ministerstva vnútra SR prostredníctvom
príspevkovej organizácie MV SR – Inštitút pre verejnú správu. Obsahom vzdelávania v
tejto časti adaptačného vzdelávania je osvojenie si Ústavy SR a ďalších zákonov SR,
ktorých znalosť je nevyhnutná pri vykonávaní štátnej služby, ako aj sprostredkovanie
základných vedomostí o Európskej únii.
Špecifická časť adaptačného vzdelávania prebieha vo forme samoštúdia v
rozsahu najviac 2 služobných dní, ktoré umožní absolvovať štátnemu zamestnancovi
vedúci zamestnanec v rámci pracovnej doby. Cieľom tejto časti vzdelávania je
zoznámenie sa štátneho zamestnanca so všeobecnezáväznými právnymi predpismi MV
SR, s organizačným poriadkom Obvodného úradu Vranov n.T. a s ostatnými internými
predpismi a smernicami, ako aj zoznámenie sa s úlohami organizačného útvaru, v
ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu službu.
Priebežné vzdelávanie je:
a) profesijné vzdelávanie súvisiace s prehlbovaním kvalifikácie v oblasti činností,
ktoré štátny zamestnanec podľa služobnej zmluvy vykonáva,
b) jazykové vzdelávanie, cieľom ktorého je zvyšovanie ovládania štátneho jazyka,
alebo cudzieho jazyka,
c) získavanie a prehlbovanie zručností na vykonávanie funkcie vedúceho
zamestnanca.
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Špecifické vzdelávanie je zamerané na:
a) vzdelávanie v oblastiach, ktoré vláda určí ako prioritné na splnenie svojich úloh,
b) vzdelávanie v oblasti informačných technológií,
c) vzdelávanie v oblasti osobnostného rozvoja.

Priebežné a špecifické vzdelávanie je uskutočňované po absolvovaní
adaptačného vzdelávania a trvá podľa potreby a služobného zaradenia štátneho
zamestnanca. Jeho cieľom je rozširovať a prehlbovať štátnym zamestnancom
požadované vedomosti a schopnosti potrebné na kvalitný výkon štátnej služby.
Priebežné a špecifické vzdelávanie umožní vedúci zamestnanec štátnemu
zamestnancovi absolvovať v rozsahu najmenej 5 služobných dní v kalendárnom roku.
Zameranie tohto vzdelávania vychádza z činností, ktoré štátny zamestnanec podľa
služobnej zmluvy vykonáva na štátnozamestnaneckom mieste.
Za čas potrebný na prehlbovanie kvalifikácie patrí štátnemu zamestnancovi
funkčný plat. Náklady na prehlbovanie kvalifikácie v rozsahu 5 pracovných dní uhrádza
služobný úrad, alebo Ministerstvo vnútra SR.

Formy vzdelávania zamestnancov
Spomedzi rôznych možných foriem vzdelávania zamestnancov Obvodný úrad
Vranov n.T. využíva najmä:
• odborný kurz – je forma vzdelávania zložená z tematických a časovo
vymedzených celkov (lekcií, seminárov, cvičení, simulácií), ktoré na seba
nadväzujú,
• školenie / prezenčné vzdelávanie – forma vzdelávania, pri ktorej je
zamestnanec fyzicky prítomný na vzdelávaní,
• odborný seminár (ďalej len „OS“) – je forma vzdelávania zameraná na
upevnenie a rozšírenie získaných vedomostí určitého tematického okruhu,
ktoré súvisia s požiadavkami potrebnými na výkon práce,
• konferencia / odborné zhromaždenie / pracovné stretnutie – je väčšia poradná
schôdza, porada zvolaná na prerokovanie určitých otázok, resp. vzdelávacie
podujatie so širokou účasťou teoretických, riadiacich a praktických
pracovníkov, ktoré sa zameriava na vyjadrenie stanovísk k rozličným
aspektom odbornej problematiky,
• samoštúdium – je forma vzdelávania a cieľavedomá aktivita zamestnanca,
kedy samostatne štúdiom literatúry, zákonov, získavaním informácií nadobúda
nové vedomosti potrebné pre kvalitný výkon práce.
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Prehľad vzdelávacích aktivít v rámci priebežného a špecifického vzdelávania v r.
2010
Názov vzdelávacej aktivity

OS
„Zákon
o službách
na
vnútornom trhu“
OS „Zákon
č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov“
OS „Zákonník práce“
OS „ Zákon o sťažnostiach“
Kurz inštruktorov CO
OS „Zákon o priestupkoch –
priestupkové konanie v praxi“
OS „Zdaňovanie príjmov zo
závislej činnosti“
Školenie „ IS CEZIR – Jednotné
kontaktné miesto“
Školenia k spracovaniu dát v IS
SAP
Kurz výjazdových skupín CO
Školenie
„Jednotný
IS
hospodárskej mobilizácie/ EPSIS“
Kurz
„Správne
konanie,
priestupkové konanie a kontrolná
činnosť CO“
Cyklická
odborná
príprava
zamestnancov odborov COaKR
Odborné zhromaždenia, pracovné
stretnutia
a
konferencie
k aktuálnym témam (organizované
Ministerstvom vnútra SR pre
zamestnancov
a riadiacich
zamestnancov ObÚ)
spolu:

Početnosť
danej Počet
vzdelávacej aktivity
za účastníkov
rok
spolu
1

7

2

8

1
1
3

2
3
6

1

3

1

1

1

2

7

9

1

3

1

2

1

1

1

1

12

19

34

67
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7 Ciele a prehľad ich plnenia, hodnotenie a analýza
Hlavné ciele odboru COaKR a ostatných odborov obvodného úradu


Prehlbovať spoluprácu s ObÚ Prešov za účelom skvalitnenia činnosti koordinačného
strediska integrovaného záchranného systému pri poskytovaní pomoci v tiesni.



Skvalitniť dokumentáciu plánov ochrany obyvateľstva a tým vytvárať podmienky na
zabezpečenie plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany obyvateľstva.



Zvýšiť akcieschopnosť výjazdových skupín v rámci opatrení a činností prijatých
a realizovaných počas mimoriadnych udalostí.



Zabezpečovať včasný a presný prenos informácií o mimoriadnych udalostiach na
ObÚ Prešov a Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Prešov.



Zdokonaľovať plnenie opatrení evakuácie a odbornú pripravenosť evakuačných
komisií, jednotiek civilnej ochrany a štábov civilnej ochrany vytvorením podmienok na
súčinnosť orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy.



Zabezpečiť spracovanie plánov ochrany na území ohrozenom prielomovou vlnou pri
vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe Veľká Domaša.



Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu údajov v „Analýze územia obvodu Vranov nad
Topľou z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“.



Zabezpečiť dosiahnutie teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných
pri zmierňovaní a odstraňovaní
následkov mimoriadnej udalosti v príprave
obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc.



Organizovať súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany.



Koordinovať úlohy a prípravu orgánov miestnej štátnej správy v oblasti civilného
núdzového plánovania realizáciou aktivít vyplývajúcich zo „Smernice pre civilné
núdzové plánovanie v Slovenskej republike“.



Podieľať sa na realizácii „Koncepcie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb
v SR do roku 2013“, na zabezpečovaní prevádzkyschopnosti systémov varovania
a vyrozumenia v obvode Vranov nad Topľou a spolupracovať s právnickými osobami
pri výstavbe autonómnych systémov varovania a vyrozumenia v oblasti stanovenia
územia ohrozenia a pokrytia ohrozeného územia výstražným signálom.



Koordinovať a zasielať požiadavky na zapožičanie humanitárneho materiálu po
vzniku a pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí ObÚ v sídle Prešov
zaužívaným spôsobom.



Pokračovať v plnení a zabezpečovaní úloh hospodárenia s materiálom civilnej
ochrany v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998
Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej
ochrany v znení neskorších predpisov s dôrazom na aktualizáciu údajov a
legislatívny súlad v správe materiálu, znižovanie počtu skladov integráciou
a zvyšovanie kvality skladovania.
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Zvýšiť pripravenosť orgánov krízového riadenia na riešenie krízových situácií na
úrovni miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového manažmentu.



Zvýšiť efektívnosť plánovania a čerpania finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu určených na financovanie výdavkov na civilnú ochranu a hospodársku
mobilizáciu.



Vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených
bezpečnostných zborov a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému
počas krízovej situácie.



Skvalitniť prípravu orgánov miestnej štátnej správy s dôrazom na realizáciu opatrení
pri plnení úloh hospodárnej mobilizácie a obrany štátu.

Všetky stanovené hlavné ciele pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva,
krízového riadenia, integrovaného záchranného systému, hospodárskej mobilizácie,
civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu civilnej
ochrany a humanitárnej pomoci v roku 2010 boli splnené v stanovených termínoch
v zmysle spracovaného „Ročného plánu činnosti odboru civilnej ochrany a krízového
riadenia Obvodného úradu na rok 2010“ .
Všetky činnosti, ktoré zabezpečoval Obvodný úrad Vranov nad Topľou v roku
2010 na ostatných úsekoch riadenia, t.j. pri zabezpečovaní úloh na odbore všeobecnej
vnútornej správy ako boli parlamentné voľby, voľby do orgánov samospráv, referendum
a úlohy na úseku matrík, či priestupkové konania boli zabezpečené v plnom rozsahu
a na kvalitatívne vysokej úrovni.
Dôkazom toho sú previerky zo strany Okresnej prokuratúry Vranov nad Topľou,
ktorých výsledok bol bez nedostatkov.
Na základe komplexného hodnotenia činnosti odboru živnostenského podnikania
či už v registrácii živností, alebo kontrole podnikateľských subjektov v súlade so
zákonom č.455/1991 je úroveň poskytovaných služieb živnostníkom na dobrej úrovni
k spokojnosti verejnosti, o čom svedčí aj skutočnosť, že v roku 2010 nebola podaná na
prácu odboru žiadna sťažnosť, či podnet na preskúmanie.
Rovnako profesionálne a na dobrej úrovni je hodnotená aj práca ekonomického
odboru, ktorý pri širokej škále činností zabezpečil kvalitný chod celého úradu, aj keď
finančná situácia pri krátenom rozpočte na rok 2010 si vyžadovala vysoko odborný
prístup.
Ekonomický odbor dbal na dodržiavanie opatrení, ktoré viedli k efektívnemu
a hospodárnemu využívaniu rozpočtových prostriedkov, dohliadal na úsporné opatrenia
pri vynakladaných výdavkoch a splnil príjmovú časť schváleného rozpočtu na rok 2010.
Prvoradou cieľovou úlohou na odbore organizačnom v roku 2010 bolo zdokonaliť
systém správy registratúry v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z.
Boli dodržiavané všetky všeobecne záväzné predpisy, usmernenia MV SR
a interné pokyny prednostu obvodného úradu na úseku správy registratúry a podateľne.
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V roku 2010 boli vydané 2 príkazné listy prednostu na odovzdanie spisov do
registratúrneho strediska za rok 2008 a vybavenie a uzatvorenie všetkých vybavených
spisov za rok 2010.
Ďalšou nemenej dôležitou oblasťou, ktorej venuje obvodný úrad náležitú
pozornosť je oblasť prijímania sťažností a podnetov občanov.
V roku 2010 v centrálnej evidencii sťažností nebola evidovaná žiadna sťažnosť,
rovnako žiadna petícia.
V priebehu roka 2010 obvodný úrad zaevidoval 12 žiadostí občanov
o slobodnom prístupe k informáciám, ktorým sme ako povinná osoba poskytli
požadované informácie v plnom rozsahu vo všetkých prípadoch, v súlade so zákonom
NR SR č.211/2000 Z.z..

V roku 2010 boli na Obvodnom úrade Vranov nad Topľou vykonané nasledovné
kontroly:
1. Vonkajšie kontroly:
a) Správa finančnej kontroly Košice - vládny audit:
• Vládny audit bol vykonaný v mesiacoch marec-apríl 2010 a bol zameraný
na overenie a zhodnotenie dodržiavania zásad hospodárnosti, efektívnosti,
účinnosti a účelovosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
efektívnosti a účinnosti finančného riadenia a ďalších skutočnosti
ustanovených osobitnými predpismi.
• Výsledkom vládneho auditu bola vypracovaná správa, z ktorej vyplynuli 2
nedostatky.
b) Okresná prokuratúra:
• Previerka dodržiavania postupov pri riešení priestupkov proti majetku a
priestupkov proti občianskemu združeniu (2x).
• Okresná prokuratúra v závere záznamov z dvoch previerok konštatuje
dodržiavanie právnych predpisov a vnútorných nariadení v priestupkovom
konaní zo strany zamestnancov odboru všeobecnej vnútornej správy.
Nedostatky neboli zistené.
c) Úrad vlády Slovenskej republiky:
• Kontrola dodržiavania právnych predpisov upravujúcich vybavovanie
petícií a sťažností.
• Výsledkom kontroly bol vypracovaný protokol, v ktorom sa konštatujú 3
porušenia zákona o sťažnostiach.
• Prijatými opatreniami zo strany prednostky úradu boli nedostatky ihneď
odstránené.
2. Vnútorné kontroly:
a) Ministerstvo vnútra SR sekcia ekonomiky, odbor verejného obstarávania:
• Kontrola rozpracovania ustanovení Nariadenia MV SR č.18/2007 o
verejnom obstarávaní.
• Výsledkom kontroly bol vypracovaný protokol, v ktorom sa konštatoval
formálny nedostatok vo vypracovanom vnútornom predpise, ktorý bol v
čase kontroly odstránený.
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8 Hlavné skupiny užívateľov výstupov obvodného úradu
Užívateľmi výstupov obvodného úradu sú najmä fyzické a právnické osoby,
miestne a ústredné orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, štatistický úrad.

PaedDr. Mária Jakubová
prednostka
Obvodný úrad Vranov nad Topľou
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