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1. Identifikácia organizácie

Názov:

Obvodný úrad Košice-okolie

Sídlo:

Hroncova 13
041 70 Košice

Kontakt:

055 6004 191
055 6325 983
prednosta@ks.vs.sk

Štatutárny orgán:

Ing. Milan RABATIN
prednosta

Rezort:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia

IČO:

420 970 11

Členovia vedenia:
vedúca odboru organizačného:

Ing. Mária Imreczeová

vedúca odboru ekonomického:

Ing. Andrea Pančišinová

vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy:

JUDr. Marta Maková

vedúca odboru živnostenského podnikania:

Ing. Iveta Sabolčáková

vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia: Ing. Tibor Tomašovič

Obvodný úrad Košice-okolie bol zriadený zákonom č. 254/2007 Z. z. o zrušení
krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch
a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z. Sídlom Obvodného úradu Košice-okolie je mesto
Košice.
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Obvodný úrad Košice-okolie je miestnym orgánom štátnej správy na úsekoch
všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Obvodný úrad Košice-okolie (ďalej len „obvodný úrad“) je právnická osoba. Je
rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“).
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu, ktorého
vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len "vláda") na návrh ministra vnútra
Slovenskej republiky.
Vnútornú organizáciu obvodného úradu určuje ministerstvo vnútra.

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti
na jednotlivých úsekoch štátnej správy v rámci jednotlivých odboroch takto:
Odbor organizačný
- zabezpečuje činnosti na úseku organizačnom, na úseku vzťahov k územnej
samospráve, na úseku informatiky, na úseku správy registratúry a podateľne obvodného
úradu. Prijíma, eviduje, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa zákona
č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, 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 v znení neskorších predpisov.
Odbor všeobecnej vnútornej správy
- vykonáva štátnu správu na úseku priestupkovom podľa zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Vykonáva činnosti na úseku
vedenia matrík, na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných
zbierok a sčítania obyvateľov, vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb
a referenda v rozsahu stanovenom príslušnými zákonmi.
Odbor živnostenského podnikania
- zabezpečuje úlohy na úsekoch živnostenskej registrácie a vedenia živnostenskej
registra. Kontroluje v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinností a podmienok
vyplývajúcich zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov. Plní úlohy jednotného
kontaktného miesta pre slovenské fyzické osoby a slovenské právnické osoby uchádzajúce sa
o živnostenské oprávnenie.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
- zabezpečuje činnosti na úseku civilnej ochrany, na úseku krízového riadenia,
na úseku obrany štátu, na úseku hospodárskej mobilizácie a na úseku ochrany utajovaných
skutočností.
Odbor ekonomický
- zabezpečuje činnosti obvodného úradu v rámci rozpočtu obvodného úradu na úseku
rozpočtu a účtovníctva. Zabezpečuje úlohy na úseku vnútornej prevádzky, riadi a zabezpečuje
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prevádzku Školiace a rekreačného zariadenia Opátka a skladu a strediska prípravy civilnej
ochrany v Malej Ide.
Osobný úrad
- osobný úrad je organizačný útvar služobného úradu v priamej riadiacej pôsobnosti
prednostu. Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú obvodnému úradu
zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu
v obvodnom úrade, zároveň zabezpečuje aj uplatňovanie pracovnoprávnych vzťahov
zamestnancov obvodného úradu pri vykonávaní práce vo verejnom záujme v obvodnom
úrade.
Stanovenie a formulovanie strednodobého výhľadu obvodného úradu z hľadiska jeho
postavenia a pôsobnosti je dané platnou legislatívou. Výhľadom obvodného úradu je vysoký
štandard výkonu štátnej správy dosahovaný využitím informatizácie a výpočtovej techniky,
vzdelávaním zamestnancov a prehlbovaním ich kvalifikácie, zvyšovanie ich odbornosti,
zručnosti a profesionality.

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
Obvodný úrad Košice-okolie nemá uzavretý kontrakt s ústredným orgánom podľa
Návrhu opatrení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a organizáciami v ich
pôsobnosti.

4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady
A. Odbor organizačný
a) na úseku organizačnom
1. zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu obvodného úradu; pripravuje porady prednostu
s vedúcimi jednotlivých odborov,
2. pripravuje z podkladov odborov informácie o činnosti obvodného úradu, ktorých
súčasťou je hodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu a predkladá
ich ministerstvu,
3. vypracúva záznamy a závery z porád prednostu a kontroluje plnenie prijatých úloh,
4. zabezpečuje odborné a administratívne práce pre prednostu, pritom úzko spolupracuje
s jednotlivými odbormi,
5. prijíma, eviduje, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa § 9 až 12
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z. z.“); sťažnosti
prešetruje, ak smerujú proti zamestnancom organizačného odboru alebo proti vedúcemu
iného odboru,
6. vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností oddelene od evidencie ostatných písomností
(§ 10 zákona č. 9/2010 Z. z.),
7. zabezpečuje podklady z odborov a pripravuje ročnú správu o vybavovaní sťažností,
ktorú prednosta obvodného úradu predkladá na požiadanie Úradu vlády Slovenskej
republiky alebo ministerstvu (§ 10 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z.),
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8. kontroluje prijímanie, evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenie opatrení
prijatých na odstránenie nedostatkov, ak prednosta touto kontrolou poveril organizačný
odbor (kontrolu vykonáva vedúci odboru) (§ 23 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z.),
9. prijíma, eviduje a 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.),
10. sleduje plnenie plánov kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov,
11. 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,
12. zabezpečuje právnu agendu úradu,
13. vykonáva kontrolu dodržiavania lehôt odbormi pri vybavovaní záležitostí občanov,
14. vypracúva zameranie svojej kontrolnej činnosti a sleduje vypracovanie takýchto zameraní
jednotlivými odbormi na príslušné polročné obdobie, 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 v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 544/2002 Z. z.“),
15. poskytuje súčinnosť pri kontrole vykonávanej ústredným orgánom štátnej správy,
16. 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) v znení neskorších predpisov,
17. koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií, vedie centrálnu evidenciu o
poskytnutých informáciách podľa zákona o slobode informácií,
18. môže spolupracovať s orgánmi verejnej správy iných štátov, najmä na účel vzájomnej
výmeny skúseností pri zabezpečovaní úloh štátnej správy (§ 4 ods. 7 zákona č. 515/2003
Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 102/2010 Z. z.); pritom spolupracuje s ďalšími odbormi obvodného
úradu,

b) na úseku vzťahov k územnej samospráve
1. uchováva novou obcou zaslané kópie dohôd o zlúčení obcí,
2. usmerňuje poskytovanie odbornej pomoci obvodného úradu obciam pri plnení úloh
preneseného výkonu štátnej správy a poskytovanie údajov z jednotlivých evidencií
vedených obvodným úradom,
3. koordinuje odbory 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,
4. zabezpečuje v spolupráci s jednotlivými odbormi kontrolu správnosti údajov
poskytovaných obcami v oblasti preneseného výkonu štátnej správy,
5. vypracúva z podkladov obcí informácie o zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej
správy obcami,
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c) na úseku informatiky
1. zodpovedá spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákonov pri prevádzke
informačného systému verejnej správy v riadiacej pôsobnosti ministerstva (ďalej len
„informačný systém verejnej správy“),
2. v oblasti koncepčného a operatívneho plánovania je priamo riadený ministerstvo,
3. spolupracuje s projektantmi, dodávateľmi a servisnými organizáciami pri realizácii
projektu informačného systému verejnej správy vo všetkých etapách jeho životnosti a
v častiach týkajúcich sa obvodného úradu na základe pokynov ministerstva,
4. zabezpečuje preberacie konania dodávok informačných technológií v súlade s projektmi
informačného systému verejnej správy, ktoré sa týkajú obvodného úradu, a to na základe
pokynov ministerstva,
5. zabezpečuje prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí, uzla WAN siete
VSNET a servis počítačov obvodného úradu a štátneho archívu alebo pobočky štátneho
archívu v sídle obvodného úradu,
6. rozpracúva v spolupráci s príslušnými odbormi metodické pokyny pre využívanie
jednotlivých aplikácií vydaných ministerstvom na podmienky obvodného úradu
a zodpovedá za plnenie úloh z nich vyplývajúcich,
7. zodpovedá spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákona č. 618/2003 Z.z. autorský zákon
v znení neskorších predpisov v rámci informačného systému verejnej správy,
8. pripravuje technické podklady na uzatváranie zmlúv na dodávku zariadení, prác a služieb
v oblasti informačných a komunikačných technológií v pôsobnosti obvodného úradu,
9. pripravuje podklady na plánovanie finančných prostriedkov na verejné obstarávanie
tovarov a služieb a na zabezpečenie prevádzky informačných systémov (informačných
technológií) v rámci ročného rozpočtu obvodného úradu a štátneho archívu alebo
pobočky štátneho archívu v sídle obvodného úradu,
10. rozpracúva a realizuje v spolupráci s ostatnými odbormi a štátnymi archívmi alebo
pobočkami štátneho archívu v sídle obvodného úradu systém smerníc o bezpečnosti
v informačnom systéme verejnej správy vydaných ministerstvom pre obvodné úrady
a štátne archívy alebo pobočky štátneho archívu a zodpovedá za plnenie úloh z nich
vyplývajúcich na obvodnom úrade,
11. zabezpečuje výkon technického správcu aplikácií prevádzkovaných na obvodnom úrade
a štátnom archíve alebo v pobočke štátneho archívu v sídle obvodného úradu,
12. vedie evidenciu hardvéru a softvéru obvodného úradu,
13. zúčastňuje sa na poradách organizovaných ministerstvom k problematike koordinácie
budovania a prevádzky informačného systému verejnej správy, dáva podnety na rozvoj
informatizácie verejnej správy v odvetvovej pôsobnosti ministerstva a zabezpečuje plnenie
ich záverov,
14. operatívne, v spolupráci s ďalšími odbormi, rieši problémy súvisiace s budovaním
a prevádzkou informačného systému verejnej správy,
15. vykonáva funkciu redaktora internetovej stránky obvodného úradu,
16. poskytuje odborné služby vo veciach bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky informačného
systému verejnej správy,
17. presadzuje a koordinuje realizáciu opatrení v oblasti bezpečnosti informačného systému
verejnej správy,
18. na základe metodického usmernenia hlavného bezpečnostného manažéra koordinuje
vzdelávanie zamestnancov – používateľov informačného systému verejnej správy
zamerané na vyššiu bezpečnostnú kultúru,
19. vypracúva vnútorné predpisy, ktoré súvisia s bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou
informačného systému,
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20. organizuje a vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov a vnútorných predpisov, ktoré sa týkajú zvyšovania a udržiavania
bezpečnosti informačného systému,

d) na úseku správy registratúry
1. zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu
a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov podľa § 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.“),
2. stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloženie (§ 16
zákona č. 395/2002 Z. z., § 17 až 24 vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 628/2008 Z.
z.“)),
3. stará sa o riadne vyraďovanie registratúry obvodného úradu a jeho pracovísk a
o vyraďovanie registratúry územne príslušných právnych predchodcov (§ 18 až 20
zákona č. 395/2002 Z. z.),
4. umožňuje výkon štátneho odborného dozoru nad správou registratúry (§ 16 ods. 2 písm.
g) zákona č. 395/2002 Z. z.),
5. odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu (§ 22
zákona č. 395/2002 Z. z., § 15 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 628/2002 Z. z.),
6. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry
obvodného úradu,
7. v spolupráci s ministerstvom zabezpečuje metodicko-kontrolné usmerňovanie správy
registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi obvodného úradu a jeho pracoviskami,
8. 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,

e) podateľňa obvodného úradu
1. zabezpečuje čiastkové odborné agendy na úseku správy registratúry a informačného
systému,
2. zabezpečuje styk s poštovým úradom,
3. zabezpečuje preberanie a triedenie záznamov doručených obvodnému úradu,
4. zabezpečuje odosielanie zásielok z obvodného úradu,
5. zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov,
6. zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv k zaevidovaným záznamom.

B. Odbor všeobecnej vnútornej správy
a) na úseku priestupkov
1. vykonáva štátnu správu na úseku priestupkovom podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č. 372/1990 Zb.“)
a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej
príslušnosti (§ 6 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.),
2. prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v
trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch (§
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3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

67 zákona SNR č. 372/1990 Zb.),
objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, vyžaduje vysvetlenia od fyzických
osôb a právnických osôb, odborné vyjadrenia od príslušných orgánov a zabezpečuje úkony
potrebné na zistenie skutočného stavu veci (§ 58 a § 60 zákona SNR č. 372/1990 Zb.),
prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni (§ 52, § 55 a
§74 zákona SNR č. 372/1990 Zb., § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.),
vedie evidenciu priestupkov (§ 89a zákona č. 372/1990 Zb.) a zabezpečuje súčinnosť
s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky
(§56 zákona č. 372/1990 Zb.),
spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkov vrátane hodnotenia
dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch,
poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencií, súdom, orgánom
činným v trestnom konaní, Policajnému zboru, orgánom oprávneným objasňovať
priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného
zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným
a správnym orgánom iných štátov (§89a ods. 4 zákona SNR č. 372/1990 Zb.),
prejednáva priestupky na úseku vojnových hrobov (§ 8 zákona č. 130/2005 Z. z.),
prejednáva priestupky na úseku práva na prístup k informáciám (§ 21a zákona o slobode
informácií),

b) na úseku matrík
1. vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie
nedostatkov (zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon NR SR č. 154/1994 Z. z.“)),
2. vedie zbierku listín a druhopisov matrík,
3. metodicky usmerňuje matričné úrady vo svojom obvode, vykonáva kontrolu vedenia
matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (§ 31
ods. 2 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z.),
4. zabezpečuje prípravu a vykonanie skúšky matrikára a vydáva osvedčenie o jej vykonaní (§
41 vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách (ďalej len „vyhláška MV SR č. 302/1994
Z. z.)),
5. vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu
cudzieho štátu,
6. v spolupráci s matričnými úradmi posudzuje správnosť alebo platnosť dokladov
predložených cudzincom na uzavretie manželstva (§ 28 ods. 5 zákona NR SR č. 154/1994
Z. z.),
7. je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena
alebo zmeny priezviska (§ 9 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení
neskorších predpisov),
8. podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému
úradu,
9. spolupracuje s matričným úradom pri obnove matričnej knihy,
10. zabezpečuje tlačivá pre matričné knihy a ich úradné zviazanie (§ 1 ods. 2 vyhlášky MV SR
č. 302/1994 Z. z.,
11. osvedčuje listiny a podpisy na listinách podľa zákona NR SR č. 599/2001 Z. z.
o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 599/2001 Z. z.“),
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12. vykonáva štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou (zákon č. 599/2001
Z. z.),
13. overuje úradné výpisy z matrík, verejné listiny vydané orgánmi samosprávy, ktoré
obsahujú údaje o osobnom stave pre použitie v cudzine, ak medzinárodná zmluva
neustanovuje inak (§ 18 ods. 3 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z.),

c) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov,
verejných zbierok a sčítania obyvateľov
1. rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej
republike na území obvodu alebo jeho časti (§ 5 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 63/1973
Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 63/1973 Zb.“)),
2. ukladá pokuty právnickým osobám, ktoré v jeho územnom obvode konajú verejnú
zbierku bez povolenia alebo použijú výnos zbierky na iný než povolený účel a prikazuje
odvod výnosu takejto zbierky do štátneho rozpočtu (§ 18 zákona SNR č. 63/1973 Zb.),
3. vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR vo svojom
územnom obvode (§ 14a zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej
republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č.
63/1993 Z. z.),
4. ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie niektorých ustanovení zákona o štátnych
symboloch (§ 14 zákona NR SR č. 63/1993 Z. z.),
5. vykonáva pôsobnosť obce, ak zhromaždenie presahuje územie obce (§ 20 zákona SNR č.
84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov),
6. v súčinnosti s Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami v územnom obvode
zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku
2011 (§ 9 zákona NR SR č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku
2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

d) na úseku volieb a referenda
1. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky (§ 14 ods. 2 písm. b), § 16 ods. 2, 3 a 4 písm. b) a f), § 20 ods. 5, § 23 ods. 4, §
41 ods. 3, § 48, § 49, § 50 ods. 2, § 54 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej
rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov),
2. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky (§ 8
ods. 2 a 3, § 10 ods. 2 písm. b), § 28 ods. 3, § 39 ods. 2 a 3, § 41 ods. 2 písm. b), § 48 ods. 4,
§ 50 ods. 2, § 51 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky,
o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení ďalších zákonov v znení neskorších
predpisov),
3. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí (§ 11a
ods. 2 písm. b), § 13 ods. 2, 3 a 4 písm. b) a e), § 20 ods. 1, § 24 ods. 1, § 46 ods. 4, § 52
ods. 3, § 53, § 57a zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov),
4. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov (§
16 ods. 1, § 18 ods. 5, § 22 ods. 4, § 43, § 50, § 55 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do
orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona
č. 335/2007 Z. z. (ďalej len „zákon č. 303/2001 Z. z.“),
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5. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu (§ 9 ods. 2
písm. b) a ods. 3 písm. b), § 11 ods. 2, 3 a 4 písm. e), § 32 ods. 3, § 38 ods. 2, § 39, § 41
ods. 3, § 45 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení
neskorších predpisov.),
6. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie referenda (§ 13 ods. 3 až 6, § 23 ods. 5, § 26
ods. 2, § 27, § 29a zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení
neskorších predpisov),
7. poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda
volebným orgánom a orgánom obcí,
8. predkladá ministerstvu vnútra stanoviská k žiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb do
orgánov samosprávy obcí,

e) na úseku registrácie
1. zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované podľa
Občianskeho zákonníka,
2. zabezpečuje dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho
zákonníka (výmaz z registra),
3. oznamuje ministerstvu, príslušnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky a
daňovému úradu rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho
zákonníka.

C. Odbor živnostenského podnikania
a) na úseku živnostenskej registrácie
Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 455/1991 Zb.“)
1. prijíma ohlásenia živnosti (§ 45 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 455/1991
Zb.“),
2. zisťuje, či má ohlásenie náležitosti podľa § 45, § 45a a § 46 (§ 47 ods. 1 zákona
č. 455/1991 Zb.),
3. skúma splnenie podmienok ustanovených živnostenským zákonom (§ 47 ods. 1 zákona
č. 455/1991 Zb.),
4. vydáva osvedčenie o živnostenskom oprávnení (§ 10 ods. 3, 4 a § 47 ods. 1 zákona
č. 455/1991 Zb.),
5. rozhoduje o tom, že ohlásením živnostenské oprávnenie nevzniklo (§ 47 ods. 9 zákona
č. 455/1991 Zb.),
6. prijíma žiadosti fyzických osôb, ktoré sa podľa osobitného právneho predpisu povinne
zapisujú do obchodného registra, o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení (§ 10
ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
7. prijíma žiadosti zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh
na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do tohto registra (§ 10 ods. 4 zákona č. 455/1991
Zb.),
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8. v konaní o vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného
registra skúma, či slovenská právnická osoba bola založená a spĺňa určené podmienky
(§ 10 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),
9. v konaní o vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného
registra fyzických osôb, ktoré sa podľa osobitného právneho predpisu povinne zapisujú
do obchodného registra skúma, či tieto osoby spĺňajú určené podmienky (§ 10 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
10. rozhoduje o nesplnení určených podmienok v konaní o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení pred zápisom do obchodného registra (§ 10 ods. 3 a 4 zákona
č. 455/1991 Zb.),
11. posudzuje podania fyzických osôb a právnických osôb súvisiace s podnikateľskou činnosťou z hľadiska toho, či ide o živnosť podľa živnostenského zákona alebo o činnosť
z jeho režimu vylúčenú (§ 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
12. posudzuje splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti (§ 6 zákona
č. 455/1991 Zb.),
13. posudzuje splnenie osobitných podmienok prevádzkovania živnosti (§ 7 zákona
č. 455/1991 Zb.),
14. posudzuje splnenie osobitnej odbornej spôsobilosti (§ 7a zákona č. 455/1991 Zb. v spojení s prílohou č. 4),
15. vyzýva na odstránenie nedostatkov ohlásenia, ak ohlásenie nemá ustanovené náležitosti
alebo ak je ohlásenie nezrozumiteľné (§ 47 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),
16. rozhoduje o predĺžení lehoty na odstránenie nedostatkov ohlásenia (§ 47 ods. 6 zákona
č. 455/1991 Zb.),
17. rozhoduje o zastavení konania pri neodstránení závad ohlásenia (§ 47 ods. 7 zákona
č. 455/1991 Zb.),
18. rozhoduje o tom, že podanie nie je ohlásením (§ 47 ods. 8 zákona č. 455/1991 Zb.),
19. vyzýva podnikateľa na predloženie právoplatného rozsudku v prípade pochybností, ak
výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin (§ 47 ods. 10
zákona č. 455/1991 Zb.),
20. rozhoduje o zastavení konania v prípade, ak podnikateľ nepredloží právoplatný rozsudok
o odsúdení za úmyselný trestný čin v určenej lehote (§ 47 ods. 10 zákona č. 455/1991
Zb.),
21. rozhoduje o nevzniknutí živnostenského oprávnenia v prípade, že podnikateľ nespĺňa
podmienku bezúhonnosti (§ 47 ods. 10 v spojení s § 6 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
22. rozhoduje o povolení výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viacerých ako v jednej prevádzkarni, ak zodpovedný zástupca má reálnu možnosť zúčastňovať
sa v potrebnej miere prevádzkovania živnosti vo viacerých prevádzkarniach (§ 11 ods. 5
zákona č. 455/1991 Zb.),
23. rozhoduje o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti v súvislosti s konkurzom, alebo
reštrukturalizáciou po preskúmaní, či hospodárske pomery osoby a jej správanie nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky, po preverení, či na
podnikateľov majetok vyhlásil súd počas piatich rokov dvakrát konkurz alebo bol konkurz
vyvolaný úmyselne a po vyžiadaní vyjadrenia Slovenskej živnostenskej komory (§ 8 ods.
4 zákona č. 455/1991 Zb.),
24. vydáva novo vzniknutým spoločnostiam prípadne družstvám v prípadoch rozdelenia obchodnej spoločnosti alebo družstva po preskúmaní splnenia podmienok určených živnostenským zákonom osvedčenia o živnostenskom oprávnení (§ 14 ods. 3, § 15 zákona
č. 455/1991 Zb.),
25. vydáva nové doklady o živnostenskom oprávnení pre pozostalých manželov, ktorí pokračujú v podnikaní po smrti živnostníka (§ 13 ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb.),
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26. rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia alebo o pozastavení prevádzkovania živnosti z vlastného alebo iného podnetu (§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),
27. rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia, ak podnikateľ nespĺňa podmienky
bezúhonnosti (§ 58 ods. 1 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),
28. rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia, ak nastanú prekážky prevádzkovania živnosti (§ 58 ods. 1 písm. b) v spojení s § 8 ods. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
29. rozhoduje o pozastavení prevádzkovanie živnosti v prevádzkarni nachádzajúcej sa vo
svojej územnej pôsobnosti a upovedomuje o tom živnostenský úrad, ktorý vydal osvedčenie o živnostenskom oprávnení (§ 58 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
30. rozhoduje v odvolacom konaní o prvostupňových rozhodnutiach obcí vo veciach preneseného výkonu štátnej správy, pokiaľ sa vecne dotýkajú podnikateľskej činnosti vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia,
31. plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre slovenské fyzické osoby a slovenské právnické osoby uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie (§ 66b ods. 2 písm. a) zákona
č. 455/1991 Zb.),
32. vykonáva poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania (§ 66 ba
ods. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
33. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na registráciu a oznámenia
daňovníka podľa osobitného predpisu (§ 66ba ods. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb.),
34. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na prihlásenia sa do systému
povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia (§ 66ba ods. 3 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb.),
35. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov,
vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra
(§ 66ba ods. 3 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb.),
36. overuje osobné údaje navrhovateľa alebo splnomocnenca podávajúceho návrh na zápis do
obchodného registra (§ 5b ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2003 Z. z.“),
37. osvedčuje pravosť podpisu navrhovateľa a pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o
zastúpenie na základe plnomocenstva (§ 5b ods. ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z.),
38. vyzýva navrhovateľa, aby odstránil nedostatky návrhu na zápis do obchodného registra
(§ 5c ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z.),
39. pripája k návrhu na zápis do obchodného registra zaručený elektronický podpis (§ 5b ods.
2 zákona č. 530/2003 Z. z.),
40. pripája k návrhu na zápis do obchodného registra doložku osvedčujúcu zaplatenie súdneho
poplatku, spôsob zaplatenia súdneho poplatku a výšku platby súdneho poplatku (§ 5c ods.
4 zákona č. 530/2003 Z. z.),
41. pripája k návrhu na zápis do obchodného registra listiny prevedené do elektronickej podoby a podpísané zaručeným elektronickým podpisom (§ 5d ods. ods. 1 písm. a) zákona
č. 530/2003 Z. z.),
42. prijíma od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 66ba ods. 3 písm. f) zákona č. 455/1991 Zb.),
43. preveruje údaje určené na registráciu daňovníkov k dani z príjmov, prihlasovanie do systému zdravotného poistenia, oznamovanie zmeny platiteľa zdravotného poistenia, zápis
údajov do obchodného registra a vyžiadanie výpisu z registra trestov a zodpovedá za ich
správnosť (§ 66ba ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
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44. zasiela bezodkladne Registru trestov GP SR údaje vyžadované na účel vydania výpisu
registra trestov (§ 66ba ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),
45. zasiela bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia prijaté údaje určené
na registráciu daňovníkov k dani z príjmov, prihlasovanie do systému zdravotného poistenia, oznamovanie zmeny platiteľa zdravotného poistenia na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady alebo informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne; k zasielaným údajom pripája pridelené identifikačné číslo (§ 66ba ods. 6 a 7 zákona č. 455/1991 Zb.),
46. zasiela bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia príslušnému registrovému súdu
prijaté údaje určené na zápis do obchodného registra; k zasielaným údajom pripája pridelené identifikačné číslo (§ 66ba ods. 6 a 7 zákona č. 455/1991 Zb.),
47. prevádza prijaté listinné dokumenty do elektronickej podoby (§ 66ba ods. 4 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),
48. sprístupňuje v pochybnostiach o správnosti zaslaných údajov prijatú spisovú dokumentáciu daňovému úradu, zdravotnej poisťovni, registrovému súdu a Registru trestov GP SR
(§ 66 ba ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
49. prijíma oznámenia o pozastavení živnostenského oprávnenia (§ 57 ods. 4 zákona
č. 455/1991 Zb.),

b) na úseku vedenia živnostenského registra
1. zapisuje údaje o podnikateľoch do živnostenského registra (CEZíR) v členení na verejnú
a neverejnú časť (§ 60 zákona č. 455/1991 Zb.),
2. vyhotovuje výpisy z verejnej časti živnostenského registra (§ 60a ods. 1 zákona
č. 455/1991 Zb.),
3. vyhotovuje výpisy z verejnej a neverejnej časti živnostenského registra fyzickej osobe,
ktorej sa údaje týkajú (§ 60a ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
4. vyhotovuje prehľad zapísaných údajov v živnostenskom registri (§ 60a ods. 4 zákona
č. 455/1991 Zb.),
5. zapisuje do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení (§ 66b ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),
6. prideľuje fyzickým osobám a právnickým osobám identifikačné číslo (§ 47 ods. 3, § 66ba
ods. 7 zákona č. 455/1991 Zb. a § 5c ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z.),
7. zapisuje do informačného systému jednotných kontaktných miest údaje určené pre dotknuté príslušné orgány (§ 66ba ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
8. v postavení užívateľa informačného systému živnostenského podnikania
a) zabezpečuje úlohy ustanovené v § 5 ods. 4 a § 6 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov,
b) usmerňuje prácu používateľov informačného systému živnostenského registra,
c) vedie internú evidenciu o prevádzkovanom informačnom systéme živnostenského
registra,
d) zabezpečuje aktualizáciu a správu údajov centrálnej databázy živnostenského registra,
e) zabezpečuje náležitú úroveň bezpečnostnej kultúry zamestnancov úradu pri prevádzke
informačného systému živnostenského registra,
9. potvrdzuje podnikateľom oznamovanie zmien a doplnkov ich vyznačením na dokladoch
o živnostenskom oprávnení (§ 49 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
10. vydáva potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je (§ 60a ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
11. zapisuje vznik živnostenského oprávnenia do živnostenského registra po zápise podnikateľa do obchodného registra (§ 60 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
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12. vymazáva adresu prevádzkarne v živnostenskom registri na základe zistení kontrolórov,
že v registri zapísaná prevádzkareň bola zrušená (§ 60 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),
13. upozorňuje registrový súd na nezhodu medzi skutočným právnym stavom a stavom zápisu
v obchodnom registri (§ 200a ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku),

c) na úseku živnostenskej kontroly
1. kontroluje v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinností a podmienok vyplývajúcich zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov (§ 61 ods. 1 zákona
č. 455/1991 Zb.),
2. rozhoduje o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za neoprávnené
podnikanie (§ 63 a 64 zákona č. 455/1991 Zb.),
3. rozhoduje o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za porušenie iných
ustanovení zákona (§ 65a zákona č. 455/1991 Zb.),
4. rozhoduje o uložení pokút za iný správny delikt ako priestupok v blokovom konaní (§ 65b
zákona č. 455/1991 Zb.),
5. rozhoduje o uložení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo iné sťažovanie výkonu
kontroly (§ 65c zákona č. 455/1991 Zb.),
6. informuje na základe kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy o zistení skutočností, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné prostredie
(§ 62 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),
7. iniciuje spoločné kontrolné akcie v súčinnosti s dotknutými orgánmi štátnej správy,
8. ukladá opatrenia a lehoty na odstránenie nedostatkov (§ 62 ods. 5 zákona
č. 455/1991 Zb.),
9. vyhotovuje záznamy z kontrol (§ 61 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
10. spolupracuje s osobitnými orgánmi kontroly, inšpekcie a dozoru a s ostatnými orgánmi
štátnej správy pri kontrole dodržiavania podmienok a povinností podnikateľov pri prevádzkovaní podnikateľskej činnosti,
11. kontroluje a posudzuje dodržiavanie rozsahu živnostenského oprávnenia (§ 28 zákona
č. 455/1991 Zb.),
12. vykonáva kontrolu povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje
ubytovacie služby v horskej oblasti, viesť knihu vychádzok a výstupov (§ 7 ods. 1 písm.
c) zákona č. 544/2002 Z. z.),
13. vykonáva kontrolu povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá poskytuje
ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej oblasti zriadiť na všeobecne prístupnom a viditeľnom mieste vývesnú tabuľu, na ktorej uverejňuje pokyny horskej služby
a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti (§ 7 ods. 2 písm. b) zákona
č. 544/2002 Z. z.),
14. vykonáva kontrolu povinností prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu vydať a na viditeľnom mieste umiestniť pravidlá
správania sa na lyžiarskej trati (§ 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 544/2002 Z. z.),
15. vykonáva kontrolu povinností prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu označiť viditeľne lyžiarsku trať a stupeň jej náročnosti (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 544/2002 Z. z.),
16. na základe výsledkov vlastnej kontroly plnenia povinností právnickej osoby alebo fyzickej
osoby, ktorá poskytuje ubytovacie služby alebo stravovacie služby v horskej oblasti (§ 7
ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. b) zákona č. 544/2002 Z. z.) a povinností prevádzkovateľa
lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia určeného na osobnú lanovú dopravu (§ 8
ods. 1 písm. b) zákona č. 544/2002 Z. z. ) vykonáva postih za porušenie právnych povinností.
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D. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
a) na úseku civilnej ochrany
1. riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností právnických osôb, fyzických
osôb a obcí vo svojom územnom obvode podľa § 13 a 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR
č. 42/1994 Z. z.“),
2. uskutočňuje civilné núdzové plánovanie a kontroluje civilné núdzové plánovanie obcí
podľa § 9 písm. e) a f) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 387/2002 Z. z.“),
3. koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní
(§ 9 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z.),
4. 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 až 33 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
5. vypracúva analýzu územia z hľadiska možného vzniku mimoriadnej udalosti (§ 13 a 14
zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
6. 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.),
7. ukladá právnickým osobám a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné plnenie, aby
zvládol úlohy pri mimoriadnej udalosti (§ 21 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
8. plánuje, riadi a vykonáva odbornú prípravu na úseku civilnej ochrany a jednotiek pre potrebu územia a zariadení civilnej ochrany (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
9. v mimopracovnom čase zabezpečuje plnenie úloh vyčlenením zamestnanca z odboru
civilnej ochrany a krízového riadenia do služobnej alebo pracovnej pohotovosti (§ 6 a §
14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z., § 8 a 9 zákona č. 387/2002 Z. z, § 96 Zákonníka práce
v znení neskorších predpisov),
10. rozhoduje o povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej ochrany
vedie prehľad o organizácii a stave pripravenosti jednotiek civilnej ochrany (§ 14 zákona
NR SR č. 42/1994 Z. z.),
11. zabezpečuje zber a vyhodnocovanie údajov pre potreby civilnej ochrany (§ 6 zákona
NR SR č. 42/1994 Z. z.),
12. vypracúva a koordinuje opatrenia plánu ochrany obyvateľstva a podieľa sa na zaisťovaní
bezpečnosti obyvateľstva ohrozeného prepravou nebezpečných látok (§ 13 a 14 zákona
NR SR č. 42/1994 Z. z.),
13. organizuje a koordinuje prieskum a monitorovanie príslušného územia (§ 6 zákona NR SR
č. 42/1994 Z. z.),
14. vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany (§ 13 a 14 zákona NR SR č. 42/ 1994
Z. z.),
15. plánuje, navrhuje vyhlásenie, podieľa sa na riadení a zabezpečovaní evakuácie, ak nepatrí
do pôsobnosti právnických osôb, fyzických osôb alebo obcí (§ 14 zákona NR SR
č. 42/1994 Z. z.),
16. rozhoduje o povinnosti obcí umiestniť evakuovaných (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994
Z. z.),
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17. riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy alebo
do pôsobnosti právnických osôb (§ 13 a 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
18. pripravuje návrhy na realizáciu opatrení v postihnutých alebo ohrozených priestoroch
(§ 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
19. plánuje a spravuje finančné prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie civilnej
ochrany vo svojom obvode (§ 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
20. koordinuje a riadi úlohy súvisiace s poskytovaním núdzového zásobovania a núdzového
ubytovania osôb (§ 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
21. poskytuje odbornú a metodickú pomoc právnickým osobám, fyzickým osobám a obciam
pri plnení úloh a opatrení civilnej ochrany (§ 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
22. vykonáva činnosť dotknutého orgánu pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón,
v územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenia civilnej
ochrany (§ 14 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
23. uplatňuje stavebno-technické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej
ochrany pri posudzovaní umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržiavania záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických parametrov zariadení civilnej ochrany (§ 6 ods. 1 písm. g) a § 14 ods. 1 písm. l) zákona NR SR
č. 42/1994 Z. z.),
24. spolupracuje pri obstarávaní územného plánu s jeho obstarávateľmi pri určovaní rozsahu
povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany (§ 4 ods. 3 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
25. v spolupráci s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a inštitúciami s humanitným
poslaním organizuje a vykonáva preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej
ochrane (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
26. riadi prípravu na civilnú ochranu (§ 18 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
27. riadi a organizuje prípravu občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc (§ 14 zákona
NR SR č. 42/1994 Z. z.),
28. riadi a kontroluje hospodárenie s materiálom civilnej ochrany a zabezpečuje vybavenie
obyvateľstva obvodu prostriedkami individuálnej ochrany (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994
Z. z.),
29. vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu; ak presahuje územný obvod neodkladne oznamuje obvodnému úradu v sídle kraja potrebu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
kraja (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
30. riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy (§ 14 zákona NR SR
č. 42/1994 Z. z.),
31. neodkladne informuje o vyhlásení mimoriadnej situácie štátne orgány, samosprávny kraj,
obce, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor a ozbrojené sily Slovenskej republiky
(§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
32. koordinuje zásobovacie zabezpečenie osôb pri evakuácii podľa vyhlášky MV SR
č. 75/1995 Z. z. o zabezpečení evakuácie v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MV SR č. 75/1995 Z. z.“),
33. koordinuje zásobovanie jednotiek civilnej ochrany vykonávajúcich záchranné práce
na území postihnutom mimoriadnou udalosťou podľa vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovanie jednotiek civilnej
ochrany v znení vyhlášky MV SR č. 443/2007 Z. z. (ďalej len „vyhláška MV SR
č. 523/2006 Z. z.“),
34. zabezpečuje núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb postihnutých mimoriadnou
udalosťou (§ 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
35. vypracúva plán zásobovacieho zabezpečenia osôb pri evakuácii (príloha č. 6 bod 1
písm. e) vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z. z.),
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36. vedie prehľad o stravovacích zariadeniach a ubytovacích zariadeniach a predkladá ich
do plánovacej dokumentácie obvodného úradu v sídle kraja (zákon NR SR č. 82/1994
Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov),
37. uplatňuje svoje požiadavky a požiadavky obcí na poskytnutie pohotovostných zásob
štátu po vyhlásení mimoriadnej situácie a bezodkladne o tom informuje obvodný úrad
v sídle kraja (§ 7 až 7d zákona NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách
v znení neskorších predpisov),
38. podieľa sa na aktualizácii databázy geografického informačného systému CIPREGIS
(§ 13 a 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
39. dáva vyjadrenie k bezpečnostnej správe podľa § 26 ods. 8 písm. a) zákona č. 261/2002
Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 261/2002 Z. z.“),
40. vykonáva štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v podnikoch
pri zabezpečovaní a plnení úloh civilnej ochrany (§ 26 ods. 8 písm. b) zákona
č. 261/2002 Z. z.),
41. poskytuje informácie z vyšetrovania závažných priemyselných havárií (§ 26 ods. 8
písm. c) zákona č. 261/2002 Z. z.),
42. poskytuje náhradu škody spôsobenej fyzickou osobou pri plnení úloh civilnej ochrany
alebo v priamej súvislosti s ňou (§ 29 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
43. rozhoduje o umiestnení technických prostriedkov informačného systému na nehnuteľnostiach právnických osôb a fyzických osôb a na žiadosť poskytuje jednorazovú peňažnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva, ktorá zodpovedá rozsahu tohto obmedzenia
(§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
44. podieľa sa na príprave materiálov na rokovanie krízového štábu (§ 8 ods. 2 a § 9 ods. 2
zákona č. 387/2002 Z. z.),
45. podieľa sa na vypracúvaní plánu kontrolnej činnosti obvodného úradu zameranej
na dodržiavanie povinností ustanovených zákonom č. 544/2002 Z. z.,
46. podieľa sa na kontrolách dodržiavania povinností ustanovených zákonom č. 544/2002
Z. z., ktoré sa uskutočňujú na základe plánu kontrolnej činnosti obvodného úradu,
47. na základe vlastnej kontrolnej činnosti, podnetov od odboru živnostenského podnikania,
Horskej záchrannej služby, Asociácie horských vodcov a občanov prejednáva priestupky
za porušenie § 6 ods. 1, § 8 ods. 1 písm. a), § 9, § 11 ods. 2 písm. a) až d) a § 12 ods. 7
(§ 13 zákona č. 544/2002 Z. z.),
48. rozhoduje o uložení pokuty za iný správny delikt ako priestupok právnickej osobe
a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie § 6 ods. 1, § 7, § 8 ods. 1 a 3, § 9
a § 10 (§ 14 zákona č. 544/2002 Z. z.),
49. vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom (§ 12a zákona
č. 544/2002 Z. z.),
50. na základe podnetov koordinačného strediska integrovaného záchranného systému prejednáva priestupky za porušenie § 19 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 129/2002 Z. z.“),
51. plní úlohy pri ochrane pred povodňami (§ 34 zákona č. 7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami (ďalej len „zákon č. 7/2010 Z. z.“),
52. zabezpečuje hlásnu a povodňovú službu a varovanie obyvateľstva pri povodniach (§ 15
zákona č. 7/2010 Z. z.),
53. analyzuje a vyhodnocuje vykonávanie povodňových záchranných prác a výdavky na
vykonávanie povodňových záchranných prác (§ 19 ods. 5 zákona č. 7/2010 Z. z.),
54. vysiela na žiadosť prednostu obvodného úradu životného prostredia zástupcu do obvodnej
povodňovej komisie (§ 27 ods. 13 zákona č. 7/2010 Z. z.),
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b) na úseku krízového riadenia
1. 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 podľa 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.“),
2. 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.),
3. 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.),
4. 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.),
5. zabezpečuje úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady obvodu spojené s ej činnosťou (čl. 10
ods. 7 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),
6. zabezpečuje prípravu a realizáciu opatrení na vykonanie nariadenej čiastočnej alebo všeobecnej mobilizácie ozbrojených síl (čl. 1 ods. 8 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),
7. vypracúva návrh plánu práce bezpečnostnej rady obvodu na kalendárny rok a návrh ročného plánu úloh na úseku krízového riadenia, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie
a ochrany utajovaných skutočností pre obvodný úrad, koordinuje plnenie úloh podľa pokynov a usmernení ministerstva a príslušných ústredných orgánov štátnej správy,
8. plní úlohy sekretariátu krízového štábu obvodného úradu, podieľa sa na príprave materiálov na rokovanie krízového štábu a vedie jeho dokumentáciu (§ 9 ods. 2 zákona
č. 387/2002 Z. z.),
9. koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení (§ 9 ods. 1
písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z.),
10. spolupracuje pri koordinácií činnosti podnikateľov a právnických osôb pri civilnom
núdzovom plánovaní (§ 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z.),
11. vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií (§ 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 387/2002
Z. z.),
12. plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom,
obvodným úradom v sídle kraja pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení
(§ 9 ods. l písm. d) zákona č. 387/2002 Z. z.),
13. uskutočňuje civilné núdzové plánovanie a kontroluje civilné núdzové plánovanie obcí
(§ 9 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 387/2002 Z. z.),
14. spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich
riešení (§ 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 387/2002 Z. z.),
15. organizuje odbornú prípravu krízových štábov obcí pri príprave na krízové situácie (§ 9
ods. 1 písm. h) zákona č. 387/2002 Z. z.),
16. môže uložiť podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu (§ 14 zákona č. 387/2002 Z. z.),
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c) na úseku obrany štátu
1. 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 podľa § 3 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 319/2002 Z. z.),
2. koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu (§ 10 ods. 1 písm. a)
zákona č. 319/2002 Z. z.),
3. 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.),
4. 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.),
5. spolupracuje s územnou vojenskou správou pri vedení jej evidencie, určovaní a kontrole
vhodnosti a technickej spôsobilosti nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných
v čase vojny alebo vojnového stavu (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 319/2002 Z. z.),
6. vedie v spolupráci s územnou vojenskou správou evidenciu fyzických osôb, ktorým môže
byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť na zabezpečenie obrany štátu (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 319/2002 Z. z.),
7. ukladá pracovnú povinnosť fyzickým osobám (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 319/2002
Z. z.),
8. rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej
žiadosti alebo na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie, s ktorou je v pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom pracovnom
vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona
č. 319/2002 Z. z.),
9. ukladá na návrh územnej vojenskej správy v čase vojny alebo vojnového stavu právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského
a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie (§ 10 ods. 1
písm. h) zákona č. 319/2002 Z. z.),
10. ukladá na návrh územnej vojenskej správy v čase vojny alebo vojnového stavu právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné prostriedky na plnenie úloh obrany štátu tak, aby nedošlo k ohrozeniu zásobovania základnými potravinami, vodou, energiami, zdravotníckym zabezpečením a k ohrozeniu základnej veterinárnej ochrany územia (§ 10 ods. 1 písm. i) zákona
č. 319/2002 Z. z.),
11. ukladá v čase vojny alebo vojnového stavu fyzickej osobe, ktorá je v pracovnoprávnom
vzťahu, obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu povinnosť
a) zotrvať v tomto vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní úlohy hospodárskej mobilizácie
a fyzické osoby sú určené na plnenie týchto úloh,
b) vykonávať aj iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, alebo u iného
zamestnávateľa (§ 10 ods. 1 písm. j) zákona č. 319/2002 Z. z.),
12. oznamuje obciam právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické
osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť vecné prostriedky, povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl,
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ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie alebo pracovnú povinnosť (§ 10 ods. 1 písm. k) zákona č. 319/2002
Z. z.),
13. podieľa sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu (§ 10 ods. 1
písm. l ) zákona č. 319/2002 Z. z.),
14. doručuje rozhodnutie o uložení povinnosti (§ 10 ods. 2 zákona č. 319/2002 Z. z.),
15. zabezpečuje priestory na vykonanie odvodu podľa požiadavky územnej vojenskej správy
podľa § 11 ods. 7 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 570/2005 Z. z.“),
16. zabezpečuje oslobodenie zamestnancov obvodného úradu od povinnosti vykonať mimoriadnu službu (§ 17 zákona č. 570/2005 Z. z.),
17. oznamuje územnej vojenskej správe meno a priezvisko prednostu obvodného úradu, ktorý
je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby (§ 17 ods. 1 písm. k) zákona
č. 570/2005 Z. z.),
18. môže uložiť pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
(§ 32 zákona č. 319/2002 Z. z.),

d) na úseku hospodárskej mobilizácie
1. vedie evidenciu prostredníctvom jednotného informačného systému hospodárskej
mobilizácie podľa § 14 ods. 1 písm. a) bodov 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.“),
2. rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení a vykonáva ich kontrolu (§ 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 414/2002 Z. z.),
3. riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej
mobilizácie (§ 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 414/2002 Z. z.),
4. koná vo veciach priestupkov a iných správnych deliktov (§ 14 ods. 1 písm. d) zákona
č. 414/2002 Z. z.),
5. uplatňuje na obvodnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode obvodného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 414/2002 Z. z.),
6. informuje obvodný úrad v sídle kraja na jeho žiadosť, pokiaľ informácie nie sú dostupné
prostredníctvom jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie(§ 14 ods. 1
písm. f) body 1 a 2 zákona č. 414/2002 Z. z.“),
7. spracúva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej
mobilizácie v jednotnom informačnom systéme hospodárskej mobilizácie a spolupracuje
pri tom s obcami vo svojom územnom obvode (§ 14 ods. 1 písm. g) zákona
č. 414/2002 Z. z.),
8. dáva podnet obvodnému úradu v sídle kraja na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 14 ods. 3 písm. a) zákona č. 414/2002 Z. z.),
9. po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na území obvodu vyžaduje
od Sociálnej poisťovne poskytnutie údajov o poistencoch alebo od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnutie údajov o uchádzačoch o zamestnanie na účel možnosti
uloženia pracovnej povinnosti (§ 14 ods. 3 písm. b) zákona č. 414/2002 Z. z.),
10. príkazom prednostu obvodného úradu v rámci svojej pôsobnosti ur1čuje subjekty
hospodárskej mobilizácie vrátane rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, mení určeným subjektom rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, zrušuje určené subjekty hospodárskej mobilizácie vrátane vykonávania opatrení hospodárskej
mobilizácie (§ 14 ods. 3 písm. c) body 1 až 3 zákona č. 414/2002 Z. z.),
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11. po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie vydáva alebo zrušuje písomný príkaz fyzickej osobe - podnikateľovi a fyzickej osobe na vykonanie pracovnej povinnosti alebo písomný príkaz právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi a fyzickej
osobe na vecné plnenie; v písomnom príkaze určí aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie (§ 14 ods. 3 písm. d) zákona č. 414/2002 Z. z.),
12. rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej
žiadosti (§ 14 ods. 3 písm. e) zákona č. 414/2002 Z. z.),
13. organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam po nariadení mimoriadnych regulačných opatrení (§ 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 414/2002 Z. z.),
14. informuje obvodný úrad v sídle kraja o skutočnostiach podľa § 14 ods. 3 písm. g) bodov 1
až 6 zákona č. 414/2002 Z. z.),

e) na úseku ochrany utajovaných skutočností
Prednosta obvodného úradu najmä
1. utvára podmienky pre prácu s utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje kontrolu ochrany
utajovaných skutočností na obvodnom úrade a u podnikateľa, ktorému bola postúpená
utajovaná skutočnosť podľa § 8 ods. 1, ods. 2 písm. c) zákon a č. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“),
2. 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.),
3. zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa pre stupeň utajenia Vyhradené
zamestnancov obvodného úradu (§ 8 ods. 2 písm. e) zákona č. 215/2004 Z. z.),
4. žiada Národný bezpečnostný úrad prostredníctvom odboru ochrany utajovaných skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva o vykonanie bezpečnostnej previerky pre navrhované osoby, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné; zabezpečuje predloženie podkladových materiálov a ich vyhodnotenie (§ 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z.),
5. žiada Národný bezpečnostný úrad prostredníctvom odboru ochrany utajovaných skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva o zastavenie bezpečnostnej previerky s uvedením dôvodu (§ 24 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z.),
6. určuje navrhovanú osobu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného
stupňa utajenia s vymedzením rozsahu a zodpovedá za podpísanie záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a vyhlásenia o mlčanlivosti
a zrušuje takéto určenie; pri oboznamovaní sa s utajovanými skutočnosťami stupňov utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné zabezpečuje zaslanie kópií týchto dokumentov Národnému bezpečnostnému úradu prostredníctvom odboru ochrany utajovaných skutočností
sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva do 30 dní; zabezpečí založenie originálov do osobného spisu (§ 8 ods. 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z.),
7. zabezpečuje vedenie evidencií a zoznamov oprávnených osôb a osôb, ktorým oprávnenie
zaniklo (§ 8 ods. 2 písm. j) zákona č. 215/2004 Z. z.),
8. zasiela Národnému bezpečnostnému úradu prostredníctvom odboru ochrany utajovaných
skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva hlásenie o
zmene mena a priezviska, rodinného stavu, trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a
bezúhonnosti oprávnenej osoby pre stupne utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné (§ 8
ods. 2 písm. k) zákona č. 215/2004 Z. z.),
9. zabezpečuje oboznámenie zamestnancov obvodného úradu so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi upravujúcimi ochranu utajovaných skutočností,
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vyžaduje ich dodržiavanie a prijíma opatrenia pri ich porušení (§ 6 ods. 2 zákona
č. 215/2004 Z. z.),
10. zabezpečuje predloženie žiadosti o vykonanie skúšky bezpečnostného zamestnanca odboru ochrany utajovaných skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti
ministerstva; na základe úspešného absolvovania skúšky bezpečnostného zamestnanca na
Národnom bezpečnostnom úrade ho písomne poveruje plnením úloh v oblasti ochrany
utajovaných skutočností (§ 4 ods. 1 a 7 vyhlášky NBÚ č. 331/2004 Z. z. o personálnej
bezpečnosti a o skúške bezpečnostného zamestnanca (ďalej len „vyhláška NBÚ
č. 331/2004 Z. z.“),
11. zodpovedá za podpísanie a zaslanie kópií záznamov o zániku určenia oboznamovať
sa s utajovanými skutočnosťami stupňov utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné Národnému bezpečnostnému úradu prostredníctvom bezpečnostného úradu (§ 41 zákona
č. 215/2004 Z. z.),
12. predkladá odboru ochrany utajovaných skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti ministerstva na stanovisko návrh zmluvy o postúpení utajovaných skutočností na podnikateľa (§ 43 a 44 zákona č. 215/2004 Z. z.),
13. zasiela odboru ochrany utajovaných skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti ministerstva podklady o certifikovaných mechanických zábranných prostriedkoch a technických zabezpečovacích prostriedkoch (§ 54 ods. 4 zákona
č. 215/2004 Z. z.),
14. zasiela odboru ochrany utajovaných skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti ministerstva správu o kontrole ochrany utajovaných skutočností za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj zoznam všetkých utajovaných písomností označených
stupňom utajenia Prísne tajné a Tajné, ktoré boli zaevidované v protokoloch utajovaných
písomností príslušného stupňa utajenia v predchádzajúcom kalendárnom roku v termíne
do konca januára (§ 8 ods. 2 písm. p) a r) zákona č. 215/2004 Z. z.),
15. zodpovedá za spracovanie dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
chráneného priestoru (§ 53 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z., vyhláška NBÚ č. 336/2004
Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky NBÚ č. 315/2006
Z. z.),
16. prešetruje okolnosti neoprávnenej manipulácie s utajovanou skutočnosťou, posudzuje rozsah a prípadne hroziace následky neoprávnenej manipulácie alebo pokusy o narušenie
ochrany utajovaných skutočností, prijíma opatrenia na zamedzenie, likvidáciu alebo
zmiernenie následkov neoprávnenej manipulácie (§ 8 ods. 2 písm. l) zákona č. 215/2004
Z. z. a § 25 vyhlášky NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti (ďalej len
„vyhláška NBÚ č. 453/2007 Z. z.“),
17. v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu oznámi vec vecne a miestne príslušnému útvaru Policajného zboru, o čom upovedomí odbor ochrany utajovaných skutočností
sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva (§ 25 vyhlášky NBÚ
č. 453/2007 Z. z.),
18. vypracúva správu o spôsobe, záveroch prešetrenia a následných opatreniach prijatých
proti neoprávnenej manipulácii a zasiela ju Národnému bezpečnostnému úradu prostredníctvom odboru ochrany utajovaných skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti ministerstva do 30 dní od jej zistenia; ak bola vec oznámená orgánom činným v trestnom konaní, oznamuje dátum, názov a adresu orgánu, ktorému bolo trestné
oznámenie podané.
Bezpečnostný zamestnanec najmä
1. vedie zoznam oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné a zoznam osôb, ktorým zaniklo určenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné (§ 6 písm. b) a c) vyhlášky NBÚ č. 331/2004
Z. z.),
vedie zoznam a evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené a zoznam
a evidenciu osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosť
mi stupňa utajenia Vyhradené (§ 6 písm. a) vyhlášky NBÚ č. 331/2004 Z. z.),
vedie zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať
s utajovanými skutočnosťami (§ 6 písm. d) vyhlášky NBÚ č. 331/2004 Z. z.),
vykonáva kontrolnú a metodickú činnosť v rozsahu stanovenom prednostom,
podieľa sa na zisťovaní a prešetrovaní prípadov neoprávnených manipulácií a vedie ich
zoznam,
plní ďalšie úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností v rozsahu vymedzenom prednostom,
zúčastňuje sa školení, ktoré k ochrane utajovaných skutočností organizuje odbor ochrany
utajovaných skutočností sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva.

E. Odbor ekonomický
a) na úseku rozpočtu a účtovníctva
1. predkladá ministerstvu podklady na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy,
2. zabezpečuje činnosť obvodného úradu v rámci schválených a rozpísaných limitov rozpočtu verejnej správy,
3. vypracúva a predkladá ministerstvu účtovné a finančné výkazy hospodárenia,
4. vypracúva a predkladá ministerstvu správy o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami,
5. vypracúva a predkladá ministerstvu podklady do návrhu štátneho záverečného účtu,
6. zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov obvodného úradu,
7. 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; zabezpečuje jej zúčtovanie so štátnym rozpočtom,
8. poskytuje obciam finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb
a referenda a zabezpečuje ich zúčtovanie,
9. plní úlohy klienta štátnej pokladnice,
10. predkladá ministerstvu žiadosti o vykonanie rozpočtových opatrení,
11. predkladá ministerstvu návrhy na zaradenie stavieb do registra investícií a oznamuje
zmeny v registri investícií,
12. vedie účtovníctvo obvodného úradu podľa osobitných predpisov,
13. spracúva štátne štatistické výkazy,
14. usmerňuje finančné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a poskytuje dotácie
právnickým osobám a fyzickým osobám,
15. rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút podľa § 19 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z.
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečuje ich vymáhanie,

b) na úseku vnútornej prevádzky
1.
2.
3.
4.
5.
6.

zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany práce, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany,
zabezpečuje stravovanie zamestnancov,
zabezpečuje úlohy na úseku autoprevádzky,
zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obvodného úradu,
zabezpečuje investičnú výstavbu obvodného úradu,
vedie operatívnu evidenciu majetku a vykonáva jeho inventarizáciu,
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7. zabezpečuje starostlivosť o majetok v správe obvodného úradu, jeho údržbu a prevádzku,
8. nakladá s majetkom štátu v správe obvodného úradu a zabezpečuje vyporiadanie vzťahov
z trvalého užívania,
9. zabezpečuje činnosť škodovej komisie,
10. zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb,
11. spolupracuje s organizačnými útvarmi pri zabezpečovaní úloh na úseku volieb
a referenda,
12. rozhoduje o primeranej náhrade za obmedzenie práv k nehnuteľnostiam, keď vlastník
je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť pri plnení úloh podľa zákona o Horskej záchrannej službe (§ 6 ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z),
13. riadi a zabezpečuje prevádzku:
- Školiaceho a rekreačného zariadenie Opátka,
- skladu a strediska prípravy CO v Malej Ide.

F. Osobný úrad
1. plní úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu a pre
zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme,
2. zabezpečuje úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov v služobnom
úrade a pracovnoprávnych vzťahov,
3. vykonáva výberové konanie a výber na voľné štátnozamestnanecké miesta v služobnom
úrade podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 400/2009 Z. z.“),
4. realizuje politiku stratégie rozvoja a plánovania ľudských zdrojov v štátnej službe a pri
výkone práce vo verejnom záujme,
5. vykonáva činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mzdových prostriedkov
a s odmeňovaním a likvidáciou miezd zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
6. zabezpečuje úlohy spojené s obsadzovaním voľných štátnozamestnaneckých miest
v služobnom úrade a miest na výkon práce vo verejnom záujme,
7. sleduje plnenie povinností štátnych zamestnancov podať majetkové priznanie podľa § 63
zákona č. 400/2009 Z. z. vo veciach majetkového priznania,
8. vypracúva a zabezpečuje vydávanie služobných predpisov a pracovnoprávnych predpisov
v rozsahu svojej pôsobnosti,
9. zabezpečuje vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme,
10. zabezpečuje výkon analytických prác a prípravu dát pre personálnu databázu a jej
udržiavanie,
11. plní úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním,
12. vypracúva návrh sociálneho programu služobného úradu vrátane jeho rozpočtového
zabezpečenia a sleduje jeho realizáciu,
13. spolupracuje s ministerstvom pri plánovaní personálnych potrieb obvodného úradu,
14. predkladá ministerstvu podklady k návrhu na zostavenie systemizácie,
15. predkladá ministerstvu žiadosti o zmeny v systemizácii.
G. Každý odbor prešetruje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. na úseku štátnej správy,
ktorý patrí do jeho pôsobnosti, zabezpečuje vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990
Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a poskytuje informácie podľa zákona
o slobode informácií.
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5. Rozpočet organizácie
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra na rok 2010
bol pre obvodný úrad stanovený rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov:
PRÍJMY spolu
VÝDAVKY celkom

9.892,- €
971.376,- €

V priebehu roka 2010 bol tento rozpočet ministerstvom vnútra upravený rozpočtovými
opatreniami na 2.158.577,27 €. Úpravy rozpočtu súviseli aj s transfermi pre obce v územnej
pôsobnosti obvodného úradu na zabezpečenie volieb konaných v roku 2010 a s transfermi pre
obce v súvislosti s povodňami. Čerpanie 96,48 % predstavovalo 2.082.583,14 €.
Výdavky obvodného úradu sa členia podľa programov a podľa funkčnej klasifikácie
nasledovne:
PROGRAM
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet Skutočné
čerpanie
08C03 Obvodné úrady
971.087,00 €
1.837.234,71 €
1.772.866,50 €
06H03 Hospod. mobilizácia
289,00 €
289,00 €
288,99 €
08C05 Voľby
0,00 €
321.053,56 €
309.427,65 €
S p o l u:
971.376,00 €
2.158.577,27 €
2.082.583,14 €
FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA

Schválený rozpočet

01114 Obvodné úrady
861.265,00 €
0220 Civilná ochrana
24.897,00 €
0810 ŠaRZ Opátka
84.925,00 €
0160 Voľby
0,00 €
02103 Hospodárska mobilizácia
289,00 €
0180 Transfery medzi rôzn.úrovň.
0,00 €
S p o l u:
971.376,00 €

Upravený rozpočet
974.595,05 €
26.063,51 €
82.862,93 €
321.053,56 €
289,00 €
753.713,22 €
2.158.577,27 €

Skutočné
čerpanie
914.995,73 €
26.063,51 €
78.094,04 €
309.427,65 €
288,99 €
753.713,22 €
2.082.583,14 €

Bežné výdavky – celkové čerpanie činilo 2. 082.583,14 €.
Z toho:
a) 610 – mzdy, platy, služobné príplatky predstavovali čiastku 473.049,43 €.
b) 620 - poistné a príspevky do poisťovní predstavovali čiastku 170.923,60 €
c) 630 – tovary a služby predstavovali čiastku 237.439,75 €:
- tuzemské cestovné výdavky vyplatené vo výške 1.595,69 €, súviseli s kontrolnou
činnosťou podnikateľských subjektov fyzických aj právnických osôb, ktorú
vykonávali zamestnanci odboru živnostenského podnikania. Podstatnú časť
výdavkov predstavovali služobné cesty a školenia organizované v rámci
ministerstva vnútra a konané väčšinou v Bratislave.
- náklady na energiu, vodu a komunikáciu vo výške 100.131,71 €. V tejto čiastke
sú zahrnuté výdavky na chod troch objektov, a to obvodného úradu, Školiaceho
a rekreačného zariadenia na Opátke a skladu civilnej ochrany v Malej Ide.
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energie
vodné, stočné
poštové a telekomunikačné služby

-

-

ObÚ
36.673,87 €
3.520,83 €
29.441,55 €

Š OCTAVIA
Š FABIA
Š FABIA 6Y
Š OCTAVIA
Š FELICIA combi
Š OCTAVIA

-

-

Sklad CO Malá Ida
10.921,41 €
786,29 €
231,06 €

materiál predstavuje na všetky pracoviská 29.230,08 €. Z toho v čiastke
2.890,69 € boli zakúpené 5 ks počítače HP Compaq 600 Pro MT PC a tlačiareň HP
Laser Jet P2055dn Printer pre odbor všeobecnej vnútornej správy. Náklady za
odbornú literatúru, knihy a časopisy boli vo výške 1. 161,00 €. Kancelársky papier
a potreby, čistiace a hygienické potreby, tonery, cartridge, USB, CD, DVD
predstavovali čiastku 13.066,37 €. Významná čiastka 1.636,02 € bola vyplatená za
vybavenie výjazdovej skupiny odboru CO a KR ochrannými odevmi a obuvou pre
riešenie mimoriadnych udalostí v obvode Košice-okolie (povodňové udalosti).
V súvislosti so záplavami boli zakúpené protipovodňové vrecia v hodnote
660,45 €. Výdavky na nákup potravín do kuchyne rekreačného zariadenia na
Opátke boli vo výške 7.231,98 €.
dopravné predstavovalo čerpanie 12.321,47 €. Obvodný úrad mal v roku 2010
v prevádzke 6 motorových vozidiel:

Evidenčné číslo

-

ŠaRZ Opátka
17.729,29 €
494,74 €
332,67 €

KE-X 168
KE-X 163
KE-827 EB
KE-794 EB
KE-791 EB
KE-108 GO

Norma na
100 km
5,8/7,3
10,2/7,6
10,2/7,6
11,9/8,8
10,4/8,3
6,2/8,5

Rok
výroby
2006
2000
2001
1999
1997
2008

Palivo pre vozidlá – 8.354,84 €, ich servis a údržba – 1.748,51 € (garančné
prehliadky, doplnkové vybavenie vozidiel, nákup pneumatík) poistenie –
1.787,47 €, diaľničné známky a poplatky – 146,00 €. Na prepravu archívu, po
zrušení vysunutého pracoviska v Moldave nad Bodvou, bolo prenajaté dopravné
vozidlo – 284,65 €.
Údržba predstavovala čerpanie 2.050,80 €. Oprava výpočtovej techniky a servis
servera 1.207,60 €, údržba satelitného systému 204,00 €, revízie sirén v obciach
v pôsobností úradu 639,20 €.
Nájomné za nájom predstavovalo 2.493,13 €. Išlo o prenájom plynových
zásobníkov pre rekreačné zariadenie Opátka – 474,03 €, prenájom poštového
priečinka - 48,00 €, antivírovú programovú licenciu na 2 roky – 1.256,64 €
a prenájom budovy pre vysunuté pracovisko úradu v Moldave nad Bodvou 714,46 €.
Ostatné služby predstavovali čerpanie 89.616,87 €, z toho školenia, kurzy,
semináre 1.914,45 €, konkurzy a súťaže 981,45 €, reklama a inzercia 57,76 €,
poplatky, odvody a pokuty 1.832,10 € (odvody za nezamestnávanie zdravotne
postihnutých 1.698,00 €), prídel do sociálneho fondu 6.693,92 €, stravovanie
34.391,20 €, dane 825,91 €, odmeny skladníkov civilnej ochrany 6.606,92 €
a ostatné služby ako výroba kľúčov, pečiatok, strážna služba, likvidácia odpadu,
upratovanie 36.313,16 €.
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d) 640 – transfery predstavovali čiastku 1.201.170,36 €, z toho:
- Transfery obciam predstavovali čerpanie 1.186.425,83 €. Transfery boli určené
obciam v územnej pôsobnosti úradu na financovanie výdavkov s prípravou,
vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb, a to do Národnej rady Slovenskej
republiky 126.665,78 €, voľby do orgánov samosprávy obcí 85.158,70 €,
REFERENDUM 68.076,65 €. V súvislosti s vedením matrík boli obciam pridelené
finančné prostriedky vo výške 115.172,34 € a transfer regob 37.639,14 €.
Pri povodňových opatreniach boli zasiahnutým obciam poskytnuté transfery vo
výške 753.713,22 €.
- Transfery jednotlivcom na odstupné predstavovali 10.518,50 € a transfery
na nemocenské dávky boli vo výške 4.226,03 €.

Kapitálové prostriedky neboli pridelené.
Príjmy boli predpísané k 01. 01. 2010 na 9.892,00 €, počas roka 2010 bol predpis príjmov
upravený na 35.926,00 €. Splnené boli na 142 %, čo predstavuje 50.918,08 €:

Príjmy
- z prenajatých budov, priestorov a objektov
- z porušenia predpisov
- za poskytnuté služby (ubytovanie v rekreačnom zariadení Opátka)
- za stravné (poskytnuté v rekreačnom zariadení Opátka)
- za dobropisy a vrátky z minulých rokov
- vybrané v priestupkových konaniach

2.613,54 €
22.153,97 €
2.732,00 €
7.856,99 €
5.797,76 €
9.763,82 €

6. Personálne otázky
Plnenie úloh, ktoré vyplývajú obvodnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov
štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade a aj uplatňovanie
pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obvodného úradu pri výkone práce vo verejnom
záujme v obvodnom úrade zabezpečoval osobný úrad. Plnil úlohy v oblasti prehlbovania
a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov, úlohy v oblasti odmeňovania, vedenia mzdového
účtovníctva a štatistických výkazov, pripravoval služobné predpisy.
Personálnym rozkazom ministra vnútra bol obvodnému úradu stanovený limit počtu
funkčných miest v počte 41 štátnych zamestnancov a 19 zamestnancov vo výkone práce
vo verejnom záujme. Tento počet bol upravený na 42 štátnych zamestnancov a 18
zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme.
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Počet zamestnancov na jednotlivých odboroch:
Odbor

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

Stav
zamestnancov
k 31.12.2010
ŠS
VZ
5
2
11
0
8
0
8
0
7
15
2
0
58

Analýza skladby funkcii obvodného úradu:
- prednosta
1
- vedúci odborov
5
- vedúci oddelenia
2
- odborný zamestnanci
22
- prierezové činnosti
14
- pomocný a obslužný zamestnanci
14
Veková štruktúra zamestnancov obvodného úradu:
do 20 rokov
0

21 - 30
5

31 - 40
11

41 - 50
16

51 - 60
26

nad 60 rokov
0

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov obvodného úradu:
ZŠ
0

SO +ÚSO
23

VŠ I.stupňa
3

VŠ II.stupňa
32

Vzdelávacie aktivity:
Pri zabezpečovaní vzdelávania zamestnancov postupoval osobný úrad v súlade
s potrebami obvodného úradu a finančnými možnosťami. Osobný úrad zabezpečoval
koordináciu všetkých náležitostí spojených s účasťou zamestnancov na vzdelávaní a viedol
evidenciu o všetkých vzdelávacích aktivitách.
Zamestnanci obvodného úradu sa v roku 2010 predovšetkým zúčastňovali odborných
vzdelávaní (odborné kurzy, odborné semináre) realizovaných Inštitútom pre verejnú správu
na základe návrhu kontraktu s ministerstvom vnútra. Vzdelávanie bolo zamerané
na udržiavanie, dopĺňanie a aktualizovanie vedomostí týkajúcich sa znalostí a uplatňovania
všeobecných záväzných právnych predpisov v praxi. Vzdelávacie služby boli poskytované
bezplatne.
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7. Ciele a prehľad ich plnenia
Odbor všeobecnej vnútornej správy:
Úsek matrík
V územnom obvode Obvodného úradu Košice - okolie je zriadených 27 matričných
úradov, na ktorých pracuje spolu 26 matrikárok.
Kontrola vedenia matrík za rok 2009 bola realizovaná v súlade s plánom kontrol
na rok 2010 v rozpätí mesiacov marec až december.
Cieľom kontrol bolo zistenie dodržiavania ustanovení zákona Národnej rady SR
č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov (§ 31, ods. 2 vedenia matrík podľa
zbierky listín) a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o matrikách v znení neskorších predpisov. Kontrolou matričných
úradov neboli zistené nedostatky vo vedení matričných kníh, ich registroch, vo vedení zbierky
listín za rok 2010, matričná aj právna dokumentácia obsahovali potrebné dokumenty.
Nedostatky v práci na matričných úradoch neboli zistené.
Matričná agenda na jednotlivých matričných úradoch územného obvodu Košice-okolie
bola za kontrolované obdobie – rok 2009 - vedená správne a v súlade s vyššie uvedenými
právnymi normami a metodickými pokynmi vydanými na ich základe.
Osvedčovanie listín a podpisov na listinách
Štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou (mestom), naplánovaný
na rok 2010, v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín
a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších právnych predpisov,
bol naplánovaný na 27 obecných úradoch.
Štátny odborný dozor bol zameraný na dodržiavanie nasledujúcich právnych noriem
a metodických pokynov:
- zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými
úradmi a obcami v znení neskorších právnych predpisov
- metodických pokynov vydaných Ministerstvom vnútra SR a Obvodným úradom
Košice–okolie.
Pri vykonávaní dozoru na kontrolovaných subjektoch neboli nájdené nedostatky, preto
možno konštatovať, že overovanie podpisov na listinách a overovanie listín bolo
na kontrolovaných obecných a mestských úradoch územného obvodu Košice–okolie
vykonávané a vedené správne, v súlade s vyššie uvedenou právnou normou a metodickými
pokynmi vydanými na ich základe. Ich porušenie obecnými a mestskými úradmi zistené
nebolo.
Úsek štátnych symbolov
Za obdobie máj - júl 2010 bola vykonaná kontrola používania štátnych symbolov SR
v zmysle ustanovení zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení
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neskorších predpisov na orgánoch samosprávy obcí, základných školách, materských školách,
stredných školách v územnom obvode okresu Košice-okolie v počte 17.
Vykonanými dohľadmi bolo zistené, že používanie štátneho znaku a štátnej vlajky
v kontrolovaných subjektoch ako aj používanie štátneho znaku na úradných pečiatkach bolo
v súlade s ustanoveniami zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a v dôsledku toho
sa protokoly o výsledku kontrol nevypracovali.
Nevykonané kontroly v závere roka neboli zrealizované z dôvodu konania volieb
do orgánov samosprávy obcí a referenda. Tieto kontroly boli zahrnuté do plánu kontrol na rok
2011.
Odbor živnostenského podnikania:
Kontroly boli vykonané podľa pokynov
vyhodnocované a zasielané nadriadenému orgánu.

ministerstva

vnútra

a pravidelne

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia:
Kontrolná činnosť odboru civilnej ochrany a krízového riadenia bola v roku 2010
vykonávaná v súlade s „Ročným plánom činnosti odboru CO a KR Obvodného úradu Košiceokolie na rok 2010.“
Celkom bolo naplánovaných 40 ale vykonaných iba 11 kontrol. Kontroly neboli
vykonané z dôvodu dlhodobého trvania mimoriadnych udalostí v okrese Košice–okolie
v priebehu celého roka 2010. V mesiacoch október a november boli kontroly pozastavené
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.
Vykonanými kontrolami nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov.

Odbor ekonomický
V priebehu roka 2010 bola kontrola zameraná na dodržiavanie čerpania rozpočtu
obvodného úradu.
Kontrola zameraná na dodržiavanie interných predpisov obvodného úradu na úseku
pokladničnej činnosti a evidencia majetku bola vykonávaná priebežne s dôrazom
na dodržiavanie denného a mesačného limitu pokladne, správnosť údajov a kompetentnosti
odsúhlasenia.
V roku 2010 bola vykonaná aj kontrola vymáhania pohľadávok – pokút v zmysle
zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení. Kontrola bola vykonávaná
priebežne a neboli zistené žiadne nedostatky a vymáhanie pohľadávok prebiehalo v súlade
so zákonom.
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Odbor organizačný
V súlade so zameraním kontrolnej činnosti organizačného odboru na rok 2010 bol
vykonaný dohľad nad dodržiavaním Registratúrneho poriadku a Registratúrneho plánu
Obvodného úradu Košice–okolie so zameraním na evidenciu a ukladanie písomností. Celkovo
bolo vykonaných 6 dohľadov na úseku registratúry na obvodnom úrade. Vykonanými
kontrolami nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných
predpisov.
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a v súlade s plánom
kontrolnej činnosti organizačného odboru boli v roku 2010 vykonané dohľady nad plnením
základných povinností prevádzkovateľa. Vykonanými kontrolami nebolo zistené porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov.

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku
Činnosť, kompetencie a zodpovednosť obvodných úradov v SR vymedzujú príslušné
právne predpisy, organizačný poriadok, smernice a ďalšie vnútorné predpisy. Obvodné úrady
sú štátnymi rozpočtovými organizáciami s napojením na rozpočet Ministerstva vnútra SR.
Hlavnou prioritou obvodného úradu je plnenie úloh v súlade s uvedenými predpismi.
V oblasti preneseného výkonu štátnej správy obvodný úrad spolupracoval so 114
obecnými úradmi. Okrem úloh na úseku registra obyvateľstva a matričnej činnosti obvodný
úrad spolupracoval pri realizácii plnenia úloh súvisiace s prípravou a vykonaním volieb
do NR SR, referenda a volieb do orgánov samosprávy obcí. Zároveň sa podieľal aj pri plnení
úloh, ktoré vyplynuli v dôsledku povodní v okrese Košice-okolie.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Výstupy obvodného úradu sú rozhodnutia, osvedčenia, záznamy, potvrdenia, overené
listiny, štatistické výkazy, prihlášky, odhlášky, výpisy, odpisy, návrhy, rozbory. Tieto výstupy
sú pre fyzické a právnické osoby – podnikateľov, fyzické osoby – občanov, miestne
a ústredné orgány štátnej správy, poisťovne, štatistický úrad, orgány územnej samosprávy.

Spracovala: Ing. Andrea Pančišinová

Ing. Milan Rabatin
prednosta
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