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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. Mária Cingeľová, tel.: 0918689871,
e-mail: prednosta@vt.vs.sk

Vedúci odborov:

JUDr. Pavol Molčan - vedúci odboru CO a KR
Ing. Slavomíra Krajčiová - vedúca ekonomického
a organizačného odboru
Ing. Dušan Kravec – vedúci odboru všeobecnej vnútornej
správy
JUDr. Juraj Balog – vedúci odboru ţivnostenského
podnikania
Ing. Lucia Bérešová – osobný úrad

Kontakty:

Sekretariát prednostu - tel:. 057/4462728, fax: 057/4422892
Osobný úrad – tel.: 057/4476411
Ekonomický a organizačný odbor – tel.: 057/4462716
Odbor všeobecnej vnútornej správy – tel.: 057/4462715
Odbor ţivnostenského podnikania – tel.: 057/4880940
Odbor CO a KR – tel.: 057/4423061, 057/4880931,
057/4462796

2 Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad je právnická osoba zriadená zákonom č. 515/2003 účinným od 1.
januára 2004 v znení neskorších predpisov. Je to miestny orgán štátnej správy pre
oblasť všeobecnej vnútornej správy, ţivnostenského podnikania, civilnej ochrany a
riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, ktorý je
zodpovedný za 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
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obvodné úrady. Zmena postavenia obvodných úradov nastala aj v tom, ţe 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.
Vychádzajúc z činnosti obvodného úradu, ktorá je zameraná na poskytovanie
sluţieb 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 ţivot, zdravie a majetok
občanov a utvárať podmienky na preţitie pri mimoriadnych udalostiach a počas
vyhlásenia mimoriadnej situácie, analyzovať riziká krízového riadenia, navrhovať
opatrenia na jej riešenie a koordinovať činnosť zloţiek 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 sluţieb, ktoré sú v kompetencii úradu, .
Kvalifikačná štruktúra súčasných zamestnancov je na vysokej úrovni, čo je taktieţ
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 2012 neuzavrel s ústredným orgánom,
t.j. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ţiaden kontrakt.

4 Činnosti organizácie a ich náklady
Obvodný úrad je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na
rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 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.
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4.1 Odbor ekonomický a organizačný
Zabezpečuje činnosti na úseku:
-

rozpočtu, účtovníctva,
vnútornej prevádzky,
organizačnom,
vo vzťahu k územnej samospráve,
informatiky,
správy registratúry,
podateľne.

Odbor ekonomický a organizačný čerpal finančné prostriedky zo štátneho
rozpočtu a plnil príjmy s rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2012.
V roku 2012 Obvodný úrad Vranov nad Topľou prostredníctvom ekonomického a
organizačného odboru nakladal s prostriedkami štátneho rozpočtu hospodárne a
efektívne na základe prijatých úsporných opatrení rozpracovaných na rok 2012.
Podieľal sa na analýzach pôsobnosti a činnosti obvodného úradu. Pripravoval z
podkladov jednotlivých odborov informácie o činnostiach úradu a predkladal ich
ministerstvu vnútra.
Súčasne koordinoval činnosť odborov obvodného úradu pri poskytovaní odbornej
pomoci obciam pri plnení preneseného výkonu štátnej správy, poskytovaní údajov
vedených obvodným úradom z jednotlivých evidencií.
Na úseku informatiky zabezpečoval funkčnosť a modernizáciu počítačovej siete,
výpočtovej techniky a riešil rôzne prevádzkové problémy rutinnej prevádzky
informačného systému úradu vrátane vnútorných telefónnych liniek.
V rámci svojej pôsobnosti Obvodný úrad Vranov nad Topľou poskytoval
informácie v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám, ktorých bolo
podaných v roku 2012 v počte 38. Všetky poţadované informácie boli ţiadateľom
poskytnuté v plnom rozsahu v súlade so zákonom NR SR č. 211/2000 Z.z.
Plne zabezpečoval úlohy na úseku podateľne a správy registratúry v súlade s
Registratúrnym poriadkom a Registratúrnym plánom.
V roku 2012 Obvodný úrad Vranov nad Topľou pracoval s
celkovým počtom
16383 záznamov, ktoré pozostávajú z 9943 vybavených a registrovaných na odbore
ţivnostenského podnikania a 1718 registrovaných a vybavených na ekonomickom a
organizačnom odbore, 3232 odbore všeobecnej vnútornej správy, 351 na odbore civilnej
ochrany a krízového riadenia a 1139 na osobnom úrade.
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V roku 2012 Obvodný úrad Vranov nad Topľou pracoval s celkovým počtom 6839
spisov, ktoré pozostávali z 5227 spisov na odbore ţivnostenského podnikania a 598
spisov na ekonomickom a organizačnom odbore, 771 spisov na odbore všeobecnej
vnútornej správy, na odbore CO a KR 125 spisov a osobnom úrade 118 spisov.
Informácia o prijatej doporučenej a odoslanej doporučenej a obyčajnej pošty z
Obvodného úradu Vranov na Topľou:
Počet prijatej doporučenej pošty za rok 2012
1/12
81

2/12
72

3/12
53

4/12
60

5/12
51

6/12
42

7/12
38

8/12
49

9/12
59

10/12 11/12 12/12
78
82
76

Celkový počet prijatých doporučených zásielok v roku 2012: 741.
.
Rok 2012
Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

Počet odoslanej doporučenej pošty za rok 2012
Odoslaná doporučená pošta za rok 2012 podľa jednotlivých mesiacov
1/12
285

2/12
361

3/12
428

4/12
210

5/12
491

6/12
573

7/12
441

8/12
312

Celkový počet odoslaných zásielok v roku 2012: 4830
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9/12
523

10/12 11/12 12/12
438
372
397

Rok 2012

Január
Február
Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl
August
September
Október
November
December

V roku 2012 boli na Obvodnom úrade Vranov nad Topľou vykonané nasledovné
kontroly:
Vonkajšie kontroly:
1. Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou
a) Kontrola na zhodnotenie stavu zákonnosti postupu a rozhodovania
Obvodného úradu, odbor všeobecnej vnútornej správy Vranov nad Topľou
pri rozhodovaní o priestupkoch mladistvých, o priestupkoch proti
občianskemu spolunaţívaniu, o priestupkoch proti majetku, o priestupkoch
proti verejnému poriadku
b) Výsledkom kontroly bol vypracovaný protokol v ktorom sa konštatuje, ţe
Obvodný úrad Vranov nad Topľou dodrţiava ustanovenia zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
Vnútorné kontroly:
1. Ministerstvo vnútra SR. Odbor registratúr a správy dokumentov
a) Kontrola aktuálneho stavu správy registratúry v zmysle zákona 395/2002
Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.
b) Výsledkom kontroly bol vypracovaný záznam z kontroly, v ktorom neboli
zistené závaţné porušenia vyššie spomínaného zákona.
2. Ministerstvo vnútra SR. Sekcia verejnej správy
7

a) Kontrola postupu prvostupňového správneho orgánu pri prejednávaní
priestupkov podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov zameraný na začatie konania, jeho priebeh a vydanie
rozhodnutia, aplikáciu inštitútu odloţenia veci a rozkazného konania,
právnu kvalifikáciu skutku a dodrţiavanie procesných ustanovení zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
b) Výsledkom kontroly bol vypracovaný Záznam o kontrole. Kontrolou neboli
zistené nedostatky.

4.2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy zabezpečoval v roku 2012 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, 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 pouţitie v cudzine. Zabezpečoval zaškolenie,
odbornú prípravu a vykonanie skúšok uchádzačiek na funkciu matrikárok, metodické
riadenie matrikárov obcí v územnom obvode a 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 dodrţiavaním zákona o štátnych symboloch SR
v územnom obvode .
Na úseku volieb a referenda vykonával organizačno – technické zabezpečenie
volieb do Národnej rady SR a poskytoval pomoc obciam vo veciach aplikácie právnych
predpisov z oblasti volieb volebným orgánom a orgánom obcí.
Výkon štátnej správy na odbore všeobecnej vnútornej správy vykonávalo v roku
2012 šesť zamestnancov.
K 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
2012 vyuţívané aj vzájomné konzultácie s riaditeľmi Obvodných oddelení PZ a ich
zástupcami pre oblasť priestupkov, ktoré boli zamerané predovšetkým na potrebu
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skvalitnenia došlých oznámení, ktoré tieto oddelenia v rámci objasňovania
spracovávajú. Značnou 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 2012 odbor VVS mal na prejednanie 766 priestupkov, z čoho prejednal
a vybavil 652 priestupkov. 70 priestupkov prešlo do roku 2013. Výška uloţených pokút
činila 9416,- €. Výška uloţených trov konania činila 2576,- €, ktoré sú príjmom štátneho
rozpočtu.

4.3 Odbor živnostenského podnikania
Odbor ţivnostenského podnikania (ďalej len OŢP) je organizačne začlenený a
zastrešený Obvodným úradom vo Vranove nad Topľou. Činnosť OŢP je stanovená
Organizačným poriadkom Obvodného úradu a zákonom č. 455/1991 Zb. o
ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. OŢP zabezpečuje výkon štátnej
správy na úseku ţivnostenského podnikania podľa miestnej a vecnej príslušnosti.
Vnútorne OŢP nie je systémovo ďalej členený na oddelenia ale iba na úseky
činnosti registrácie, kde sa plnia úlohy jednotných kontaktných miest (ďalej len JKM) a
úsek činnosti ţivnostenskej kontroly.
Dňom 1. január 2012 odbor ţivnostenského podnikania začal plne realizovať
elektronickú komunikáciu občana so ţivnostenským úradom v postavení JKM . Cieľom
elektronického JKM je umoţniť všetkým záujemcom o podnikanie z členských štátov EÚ
a EHP vstup do podnikania na diaľku elektronickými prostriedkami prostredníctvom
elektronických formulárov umiestnených na Ústrednom portáli verejnej správy SR bez
nutnosti navštíviť jednotlivé fyzické JKM. Elektronické JKM má dve hlavné funkcie poskytuje kompletné a podrobné informácie pre záujemcov o vstup do podnikania a
umoţňuje poţiadať o vznik oprávnenia na podnikanie elektronicky.
Úsek registrácie a JKM plní najmä úlohy:
a) prijíma ohlásenia ţivnosti a skúma či tieto spĺňajú zákonné náleţitosti,
b) vydáva osvedčenie o ţivnostenskom oprávnení,
c) rozhoduje o tom, ţe ohlásením ţivnostenské oprávnenie nevzniklo,
d) prijíma ţiadosti fyzických osôb, ktoré sa podľa osobitného právneho predpisu
povinne zapisujú do obchodného registra,
e) posudzuje splnenie všeobecných a osobitných podmienok prevádzkovania
ţivnosti,
f) posudzuje splnenie osobitnej odbornej spôsobilosti,
g) vyzýva na odstránenie nedostatkov resp. doplnenie v podaní,
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h) rozhoduje o predĺţení 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 ţivnostenského oprávnenia alebo o pozastavení prevádzkovania ţivností,
k) plní úlohy JKM pre slovenské fyzické a slovenské právnické osoby uchádzajúce
sa o ţivnostenské oprávnenie,
l) u slovenských právnických osôb na poţiadanie vykonáva zápis do obchodného
registra,
m) vyţaduje výpis z registra trestov pre účely ţivnostenského zákona, zasiela
bezodkladne po vzniknutí ţivnostenského oprávnenia prijaté údaje určené na
registráciu daňovníkov k dani z príjmov, prihlasovanie do systému zdravotného
poistenia elektronickou formou,
n) zapisuje údaje o podnikateľoch do ţivnostenského registra (CEZÍR),
o) vyhotovuje výpisy zo ţivnostenského registra, zabezpečuje aktualizáciu ţivnostenského registra,
p) plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona o ţivnostenskom podnikaní a osobitných
predpisov.

Podnikateľské subjekty
Celkový počet podnikateľských subjektov
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)

6590
5349
1241

počet FO SR, ktorým vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet FO zahranič., ktorým vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom
období
počet PO SR, ktorým vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet PO zahranič., ktorým vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom
období

547

počet FO, ktorým zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet PO, ktorým zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období

862
14

počet ţivnos. oprávnení, ktoré vznikli v sledovanom období
počet ţivnos. oprávnení, ktoré zanikli v sledovanom období
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4
120
0

3421
3133

Počet vykonaných činnosti na úseku registrácie
ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci
Rozhodnutie o pozastavení oprávnenia z úradnej moci
rozhodnutie o prerušení konania
rozhodnutie o zastavení konania
rozhodnutie o nevzniknutí ţiv.oprávnenia (nad ohlásením)
Spolu -vydané rozhodnutia v sledovanom období

0
0
0
0
9
9

INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
osvedčenie o ţivnostenskom oprávnení
oznámenie o pozastavení
zánik ţiv. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
zmena splynutím
zmena zlúčením
iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia
výpis zo ţivnostenského registra
Spolu - vykonané vybrané úkony v sledovanom období

1385
533
1107
0
1
591
1173
4810

SLUŽBY JKM vykonané v sledovanom období:
Počet subjektov, ktorí vyuţili sluţbu JKM v sledovanom období
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)
Celkový počet úkonov sluţby JKM pre DR
Celkový počet úkonov sluţby JKM pre ZP
Celkový počet úkonov sluţby JKM pre OR

2590
2412
178
3372
2581
17

LUSTRÁCIE
Počet výpisov z registra trestov
Počet lustrácii v REGOB

1457
1828

Na úseku živnostenskej kontroly plní nasledovné úlohy:
a) kontroluje v podnikateľských subjektoch dodrţiavanie povinnosti podmienok
vyplývajúcich zo ţivnostenského zákona a osobitných predpisov,
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b) rozhoduje o úloţní pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za
neoprávnené podnikanie a porušenie iných ustanovení zákona o ţivnostenskom
podnikaní,
c) rozhoduje o uloţení pokút za iný správny delikt ako priestupok v blokovom konaní
d) rozhoduje o uloţení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo sťaţovanie
výkonu kontroly,
e) informuje na základe kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy o zistení
skutočnosti, ktoré môţu ohroziť ţivot 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 sluţby alebo stravovacie sluţby v horskej oblasti,
h) vykonáva kontrolu povinnosti prevádzkovateľa lyţiarskej trate a prevádzkovateľa
zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu,
i) ukladá opatrenia a lehoty na odstránenie nedostatkov

Počet vykonaných činnosti na úseku kontroly
KONTROLNÉ AKCIE v sledovanom období
z toho v súčinnosti s iným kontrolným orgánom
POKÚTY uložené v sledovanom období
z toho počet uloţených pokút v blokovom konaní
z toho počet uloţených pokút rozhodnutím
Výška uložených pokút v sledovanom období (v €)
z toho výška uloţených pokút v blokovom konaní (v €)
z toho výška uloţených pokút rozhodnutím (v €)
ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
z toho rozhodnutie o uloţení pokuty
z toho autoremedúra
z toho rozhodnutie o zastavení konania
INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období
z toho predvolanie na prejednanie záznamu z kontroly
z toho oznámenie o začatí správneho konania
z toho výzva
z toho dodatok k záznamu z kontroly
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287
0
28
27
1
1152
1122
30
1
1
0
0
38
0
1
2
35

4.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Poslaním odboru civilnej ochrany a krízového riadenia je chrániť ţivot, zdravie
a majetok a utvárať podmienky na preţitie pri mimoriadnych udalostiach a počas
vyhlásenia mimoriadnej situácie, analyzovať riziká krízového riadenia, navrhovať
opatrenia na jej riešenie a koordinovať činnosť zloţiek v období krízovej situácie.
Permanentnou úlohou odboru v rámci obvodu je pre štátne orgány, inštitúcie,
podnikateľské subjekty a občanov prenášať a poskytovať informácie o tom, ako
reagovať na vznik mimoriadnych udalostí, čo robiť keď je ohrozený ţivot a zdravie alebo
ako postupovať keď je ohrozený majetok.
Hlavné činnosti odboru CO a KR v roku 2012 boli:


Spolupracovať s ObÚ Prešov za účelom skvalitnenia činnosti koordinačného
strediska integrovaného záchranného systému pri poskytovaní pomoci občanom
v tiesni prostredníctvom tiesňového volania na linku 112.



V rámci metodickej pomoci
upresňovať dokumentáciu plánov ochrany
obyvateľstva a tým vytvárať podmienky na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení
civilnej ochrany obyvateľstva.



Precvičovať akcieschopnosť výjazdovej skupiny pri plnení opatrení a činností
prijatých a realizovaných v prípade vzniku 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.



Zabezpečovať upresňovanie plánov ochrany obyvateľstva obcí a dotknutých
subjektov na území ohrozenom prielomovou vlnou pri vzniku mimoriadnej udalosti na
vodnej stavbe Veľká Domaša.



Priebeţne aktualizovať údaje v „Analýze územia obvodu Vranov nad Topľou
z hľadiska moţných mimoriadnych udalostí“.



Organizovať súťaţ mladých záchranárov civilnej ochrany. Táto bola uskutočnená
dňa 20.9.2012 za účasti 13 ZŠ obvodu, výdavky na zorganizovanie tejto akcie boli
výške 545,86 €.



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
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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 výstraţným signálom.


Koordinovať a zasielať poţiadavky na zapoţičanie humanitárneho materiálu po
vzniku a pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí ObÚ v sídle Prešov
stanoveným 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, zniţovanie
počtu skladov integráciou
a zvyšovanie kvality skladovania.



Zvýšiť pripravenosť orgánov krízového riadenia na riešenie krízových situácií na
úrovni miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového manaţmentu
prostredníctvom odborných zhromaţdení a súčinnostného cvičenia. Odborná
príprava bola vykonaná pre učebné skupiny :



predsedov krízových štábov obcí, dňa 21.2.2012,



vedúcich vybraných objektov dňa 21.2.2012,



členov evakuačnej komisie obvodu dňa 17.6.2012,



členov štábu pre územnú potrebu, dňa 20.5.2012,



veliteľov jednotiek CO pre územnú potrebu, dňa 20.5.2012,



členov/vedúcich výdajní odberných oprávnení obcí obvodu , dňa 31.10.2012,



starostov obcí a primátorov miest odborníkmi z SHMÚ dňa 21.2.2012,



ukáţkové cvičenie CO v spolupráci s mestom Vranov nad Topľou za účasti
niektorých zloţiek integrovaného záchranného systému, dňa 2. Júla 2012 zamerané
na precvičenie úniku nebezpečných látok ( únik chlóru z Vodojemu Starina vo
Vranove n. T.).
Výdavky spojené s týmito aktivitami boli vo výške 368,20 €.



Efektívne plánovať a čerpať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu určených na
financovanie výdavkov na civilnú ochranu a hospodársku mobilizáciu.



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



Zabezpečovať prípravu subjektov hospodárskej mobilizácie na realizáciu opatrení pri
plnení úloh hospodárnej mobilizácie a obrany štátu.
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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 2012 boli s p l n e n é v stanovených termínoch
v zmysle spracovaného „Ročného plánu činnosti odboru civilnej ochrany a krízového
riadenia obvodného úradu na rok 2012“ .

5 Rozpočet organizácie
5.1 Súhrnné vyhodnotenie hospodárenia
Ministerstvo vnútra SR, na základe rozpisu ukazovateľov štátneho rozpočtu na
rok 2012 vykonaného Ministerstvom financií SR, nám listom číslo SE-ORF22012/001362-001 zo dňa 11.1.2012 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 Národnej rady SR. V sledovanom období bolo zrealizovaných
celkom 18 rozpočtových opatrení. Obvodný úrad splnil úlohy rozpočtového
hospodárenia za rok 2012, dodrţal všetky záväzné ukazovatele ŠR.

5.2 Rozpočtové príjmy
V oblasti príjmov bol schválený limit pre rok 2012 v sume 24.987,00 € . Rozpočtovým
opatrením bol rozpočet príjmov
zníţený o 19.458,88 €.
Upravený rozpočet
predstavoval 5528,12 € a jeho plnenie predstavovalo 6574,72 € čo je 118,93 %
upraveného rozpočtu.
Príjmy beţného rozpočtu v €
Zdroj

Názov

Schválený rozpočet

111
Spolu

Príjmy ŠR

24 987,00
24 987,00
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Rozpočet po
zmenách
5 528,00
5 528,00

Skutočnosť k
31.12.2012
6 574,72
6 574,72

Z toho 3.178,36 € sú príjmy inkasované z pokút uloţených Obvodným úradom vo
Vranove nad Topľou za nedodrţanie povinností vyplývajúcich zo zákona o povinnom
zmluvnom poistení a zo zákona o ţivnostenskom podnikaní. Príjmy za trovy konania
boli vybraté vo výške 1.276,02 €. Z predaja neupotrebiteľných pozemkov štátu bolo
získaných 782,27 € . Na základe nájomných zmlúv o prenajatí nehnuteľného majetku
do rozpočtu v našom obvode plynulo 2120,34 €.

5.3 Rozpočtové výdavky
Schválený rozpočet výdavkov Obvodného úradu pre rok 2011 bol upravený
v sledovanom období 17 rozpočtovými opatreniami a realizovaný v nasledujúcej
programovej štruktúre.
Výdavky beţného rozpočtu v €
Program

Zdroj

Názov výdavku

06H03

111

Hospodárska

Schválený
rozpočet
489,00

Rozpočet po
zmenách
489,00

Skutočnosť k
31.12.2011
489,00

573 363,00

721 144,37

721 144,37

120 318,20

120 318,20

841 951,57

841 951,57

mobilizácia
08C03

111

Obvodné úrady

08C0505

111

Voľby do NR SR

Spolu

573 852,00

Programová štruktúra 06H03
V roku 2012 v tomto programe bol pre Obvodný úrad schválený rozpočet na
beţné výdavky spojené s plnením úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie vo výške
489,00 €. Počas roka tento rozpočet nebol upravovaný. Finančné prostriedky boli
vynaloţené na opravy a údrţbu výpočtovej techniky vo výške 230,60 € a 258,40 € bolo
pouţitých v súvislosti s odbornými školeniami.

Programová štruktúra 08C03
V tejto programovej štruktúre schválený rozpočet výdavkov pre rok 2012 vo
výške 573.363,00 € bol v sledovanom období upravený na 721.144,37 € a k 31.12.2012
vyčerpaný na 100 %.
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V rozpočtovej kategórií 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania upravený rozpočet bol vyčerpaný na 100 % v celkovej výške 296.245,47 €.
/z toho ŠS: 272.268,26 €, VZ: 23.977,21 €/.
Väčšina mzdových prostriedkov za sledované obdobie bola čerpaná na poloţke
611 tarifné platy vo výške 248 178,39 €, čo predstavuje takmer 83,8 % podiel na
celkovom čerpaní mzdových prostriedkov za uvedené obdobie.
Rozpočtová kategória 620 - Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní
predstavuje čerpanie vo výške 115.851,14 € upraveného rozpočtu a presne prislúcha
k čerpaniu miezd.
630 – Tovary a služby
Schválený rozpočet pre rok 2012 predstavoval 87.702,00 €. Za sledované
obdobie nám bol rozpočet upravený o 90.280,13 € na celkovú výšku 178.829,56 €. Tieto
finančné prostriedky boli vyčerpané na 100 % v súvislosti so zabezpečením prevádzky
a beţného chodu obvodného úradu. Snahou úradu bolo hospodárne pristupovať
k obstarávaniu materiálových výdavkov, kde sa nákup uskutočňoval iba na skutočne
najnutnejšie potreby. Obvodný úrad sídli v prenajatých priestoroch. Výdavky na
prenájom a s tým súvisiace energie a sluţby platené na základe platne uzatvorených
zmlúv predstavovali v roku 2012 aţ 58 % tejto rozpočtovej kategórie. Na nájomné
nebytových priestorov bolo vynaloţených 63.969,54 €. Za energie /teplo, elektrina, voda
/ v súvislosti s uţívaním prenajatých nebytových priestorov obvodný úrad zaplatil
25.649,23 €. Sluţby spojené s nájmom, upratovaním a povinnými revíziami zariadení
uhrádzané na základe zmlúv predstavovali výdavky vo výške 14.288,97 €
V tejto rozpočtovej kategórii ešte obvodný úrad vynaloţil finančné prostriedky na
cestovné náhrady vlastných zamestnancov vo výške 1.582,89 €. Nevyhnutné
kancelárske potreby, materiál a papier boli uhradené vo výške 2.708,86 €. Náklady
spojené s prevádzkou sluţobných motorových vozidiel boli vo výške 5.680,45 €.
Výdavky na rutinnú a štandardnú údrţbu počítačovej a kancelárskej techniky sa
obmedzili iba na drobné opravy vo výške 718,32 €-, z toho 632,40 € bolo pouţitých na
zakúpenie podpory pre licenciu antivírusového programu.
Výdavky na sluţby na poloţke 637 predstavujú 37,29 % celkových výdavkov, č. j.
66.687,05 €. Jedná sa prevaţne o pravidelné výdavky na základe uzatvorených zmlúv
pre rok 2012, ako sú sluţby spojené s nájmom, upratovaním a povinnými revíziami
zariadení. Ďalej sú to pravidelné výdavky na stravu pre zamestnancov a povinný prídel
do SF vo výške 1,5 % z rozpočtu miezd. Čerpanie tovarov a sluţieb negatívne ovplyvnili
výdavky na podpoloţke 637009 vo výške 25.922,00 €, ktoré predstavuje náhradu mzdy
a platu vyplývajúcich z neplatného skončenia štátnozamestnaneckého pomeru.
K 31.12.2012 evidujeme záväzky v sume 913,63 € a to za poštové sluţby,
telekomunikačné sluţby za mesiac december 2012 a nákup PHM.
V programe 08C03 sú rozpočtované aj výdavky na civilnú ochranu vo výške
5.322,- €, ktoré boli vyčerpané na 100 % . Pouţili sa najmä na úhradu elektrickej energie
v skladoch CO vo výške 1.005,66 €, na nákup všeobecného materiálu CO vo výške
460,84 €, na zabezpečenie školení a odbornej prípravy CO v objeme 110,20 € . Na
súťaţ Mladých záchranárov CO bolo vyčerpaných 545,86 €. Najvýraznejšiu poloţku
v čerpaní rozpočtu predstavujú všeobecné sluţby vo výške 3.158,64 €, ktoré zahŕňajú
refundácie odmien skladníkov CO na obciach.
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640 - Bežné transfery
Schválený rozpočet pre rok 2012 v tejto rozpočtovej kategórii predstavuje
114.977,00 €. Za sledované obdobie bol rozpočet upravený na 124.896,20 €. Z toho
107.658,88 € je rozpočet na beţné transfery pre obce na prenesený výkon štátnej
správy. Na úseku matrík predstavovalo čerpanie 81.458,59 (podprogram 08C03.U1901)
a na úseku REGOB bolo čerpané 26.173,29 (podprogram 08C03.U1902).
Čerpanie beţných transferov obci bolo realizované v celkovej výške 107.658,88 €.
Čerpanie beţných transferov jednotlivcovi vo výške 677,32 € predstavovala
náhrada zamestnávateľa pri dočasnej pracovnej neschopnosti a 16.560,00 € bolo
pouţitých na odstupné a odchodné pre prednostku a zamestnancov, ktorí v roku 2012
ukončili pracovný, resp. sluţobný pomer.

Programová štruktúra 08C0505

Na zabezpečenie výdavkov spojených s voľbami do Národnej rady Slovenskej
republiky v roku 2012 bol Obvodnému úradu upravený rozpočet v programe 08C0502
v celkovej výške 120.318,20 € a to v rozpočtových kategóriách:
- 610- Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania na 5.177,00 €
- 620- Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní na 1.728,75 €.
- 630- Tovary a sluţby na 3750,00 €.
- 640- Beţné transfery obci na 109.662,45 €
Uvedené rozpočtované prostriedky boli vyčerpané na 100 %. Vyúčtovanie financovania
výdavkov spojených s prípravou vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb bolo
predloţené v súlade s usmernením MV SR v stanovenom termíne.

6 Personálne otázky
Obvodný úrad Vranov n. T. ako úrad miestnej štátnej správy bol do 31.12.2012
rozpočtovou organizáciou, ktorá bola finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet
Ministerstva vnútra SR a mala stanovený limit počtu zamestnancov. Tento limit bol
záväzne určený platnou Tabuľkou zloţenia a počtov zamestnancov Obvodného úradu
Vranov nad Topľou.
V roku 2012 bol celkový limit počtu zamestnancov: 33. Z toho:
limit počtu zamestnancov v štátnej sluţbe: 30
limit počtu zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme: 3

6.1 Organizačná štruktúra úradu
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Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu,
ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra
Slovenskej republiky. Prednosta je štatutárnym orgánom obvodného úradu.
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 sluţbe ako aj pre zamestnancov vykonávajúcich
prácu vo verejnom záujme.
Obvodný úrad Vranov nad Topľou sa člení na nasledovné organizačné zloţky:
1. odbor ekonomický a organizačný
2. odbor všeobecnej vnútornej správy
3. odbor ţivnostenského podnikania
4. odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
5. osobný úrad
Odbory obvodného úradu a osobný úrad sa nečlenia na oddelenia.
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 sluţby 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 2012 na Obvodnom úrade Vranov n.T. boli 4 organizačné útvary:
1. odbor ekonomický a organizačný – realizuje výkon štátnej správy na úseku
rozpočtu a účtovníctva a na úseku vnútornej prevádzky, ako aj 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 – realizuje 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 – realizuje výkon štátnej správy na úseku
ţivnostenskej registrácie, na úseku vedenia ţivnostenského registra a na úseku
kontroly
4. odbor civilnej ochrany a krízového riadenia – realizuje 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.
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Osobný úrad je osobitný útvar obvodného úradu, ktorý zabezpečuje plnenie úloh,
ktoré obvodnému úradu ako sluţobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých
vzťahov uplatňovaných vo vzťahu k štátnym zamestnancom a zabezpečuje aj
uplatňovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obvodného úradu pri
vykonávaní verejnej sluţby v obvodnom úrade. Osobný úrad je v priamej riadiacej
pôsobnosti prednostu obvodného úradu.

6.2. Prehľady o počte a štruktúre zamestnancov obvodného úradu
v roku 2012
1. Počet zamestnancov obvodného úradu za rok 2012:

Štátni zamestnanci
Zamestnanci vo
verejnom záujme
SPOLU:

Plánovaný
Evidenčný počet
počet
zamestnancov
zamestnancov vo fyzických
osobách
k 31.12.2012
30
30
3
33

Priemerný
evidenčný počet
zamestnancov
prepočítaný za rok
2012
29,7

3
33

3
32,7

2. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2012:
Dosiahnutý
stupeň
vzdelania
Počet
zamestnancov

Základné
vzdelanie

Úplné stredné Vysokoškolské Vysokoškolské
vzdelanie
I. stupňa
II. stupňa

-

3

4

26

3. Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2012:
Vek:
Počet
zamestnancov:

18 r. – 30 r.

31 r. – 40 r.

41 r. – 50 r.

51 r. – 60 r.

nad 60 r.

3

10

7

12

1
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6.3.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 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.
Formy vzdelávania zamestnancov
Spomedzi rôznych moţných foriem vzdelávania zamestnancov Obvodný úrad
Vranov n.T. vyuţíval predovšetkým:
odborný kurz – forma vzdelávania zloţená 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 poţiadavkami potrebnými na výkon práce
konferencia / odborné zhromaţdenie / 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
Prehľad vzdelávacích aktivít s účasťou zamestnancov obvodného úradu v r. 2012
Názov vzdelávacej aktivity

Početnosť
Počet
danej
účastníkov
vzdelávacej
spolu
aktivity
za rok

OS „Aplikácia ustanovení súvisiacich s matričnou
agendou“
OS „Práca mzdovej účtovníčky po ukončení roka 2011
a zmeny v roku 2012“
OS „Zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov“
OS „Zmeny v účtovníctve organizácií štátnej správy
a samosprávy od 01.01.2012“
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1

1

1

1

1

4

1

1

Adaptačné vzdelávanie – všeobecná časť
OS „Informačný systém o cene práce IS CP -1-04“
OS „Uplatňovanie ţivnostenského zákona v aplikačnej
praxi ţivnostenských úradov“
OS „Pohľadávky štátu a ich vymáhanie“
OS „Správa majetku štátu“
OS „Zákon o verejnom obstarávaní – aktuálne novely“
OS „Uplatňovanie ţivnostenského zákona v aplikačnej
praxi ţivnostenských úradov v postavení jednotných
kontakt. miest“
OS „Správa registratúrnych záznamov obvodných úradov“
Školenie „Správa pohľadávok a pokút“
Školenie „IS SAP – časový referent“
OS „Uplatňovanie zákona o priestupkoch v praxi“
Kurz odbornej spôsobilosti na úseku CO
Zdokonaľovací kurz aplikačného programu hospodárskej
mobilizácie JIS HM EPSIS
Školenie kľúčových uţívateľov IS Fabasoft
Školenie „IS Fabasoft“
Odborná príprava krízových štábov
Odborná príprava na zabezpečovanie úloh radiač.
monitoringu
Odborné zhromaţdenia, konferencie a pracovné
stretnutia k aktuálnym témam (organizované MV SR
a obvodnými úradmi v sídle kraja pre riadiacich a odbor.
zamestnancov)
SPOLU:

1
1

4
1

1

7

1
1
1

2
2
1

1

1

1
1
1
1
1

1
2
1
4
2

1

2

1
5
1

2
26
2

2

2

24

39

50

108

7 Ciele organizácie
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 01.02.2011
k organizačným zmenám, a to zlúčením činnosti odboru ekonomického s odborom
organizačným a súčasne na úrade prehodnotil kumuláciu výkonu činností zníţením
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.
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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 dodrţiavať ich
metodické postupy pri výkone činností.

8 Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku
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 2012 boli splnené v stanovených termínoch v
zmysle spracovaného „Ročného plánu činnosti odboru civilnej ochrany a krízového
riadenia Obvodného úradu na rok 2012“.
Všetky činnosti Obvodného úradu Vranov nad Topľou v roku 2012 pri
zabezpečovaní úloh na odbore všeobecnej vnútornej správy ako boli parlamentné voľby,
úlohy na úseku matrík, či priestupkové konania boli zabezpečené v plnom rozsahu a na
kvalitatívne vysokej úrovni.
Na základe komplexného hodnotenia činnosti odboru ţivnostenského podnikania
či uţ v registrácii ţivností, alebo kontrole podnikateľských subjektov v súlade so
zákonom č.455/1991 Z. z. je úroveň poskytovaných sluţieb ţivnostníkom na dobrej
úrovni k spokojnosti verejnosti, o čom svedčí aj skutočnosť, ţe v roku 2012 nebola
podaná na prácu odboru ţiadna sťaţnosť, či podnet na preskúmanie.
Rovnako profesionálne a na dobrej úrovni je hodnotená aj práca ekonomického a
organizačného odboru, ktorý pri širokej škále činností zabezpečil kvalitný chod celého
úradu, aj keď finančná situácia pri krátenom rozpočte na rok 2012 si vyţadovala vysoko
odborný prístup.
Ekonomický a organizačný odbor dbal na dodrţiavanie opatrení, ktoré viedli k
efektívnemu a hospodárnemu vyuţívaniu rozpočtových prostriedkov, dohliadal na
úsporné opatrenia pri vynakladaných výdavkoch a splnil príjmovú časť schváleného
rozpočtu na rok 2012.
Boli dodrţiavané všetky všeobecne záväzné predpisy, usmernenia MV SR a
interné pokyny prednostu obvodného úradu na úseku správy registratúry a podateľne.
Ďalšou nemenej dôleţitou oblasťou, ktorej venuje obvodný úrad náleţitú
pozornosť je oblasť prijímania sťaţností a podnetov občanov.
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V roku 2012 v centrálnej evidencii sťaţností nebola evidovaná ţiadna sťaţnosť
a na všetky ţiadostí občanov o slobodnom prístupe k informáciám, sme ako povinná
osoba poskytli poţadované informácie v plnom rozsahu vo všetkých prípadoch, v súlade
so zákonom NR SR č.211/2000 Z. z..

9 Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Uţívateľmi výstupov obvodného úradu sú najmä fyzické a právnické osoby,
miestne a ústredné orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, štatistický úrad.

Ing. Mária Cingeľová
prednostka
Obvodného úradu Vranov nad Topľou
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