OBVODNÝ ÚRAD KOŠICE-OKOLIE
Hroncova 13, 041 70 Košice
___________________________________________________________________________
ObU-KS B/2012/01817

Košice, 18.04.2012

VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2011

Obsah
1. Identifikácia organizácie .......................................................................... 3
2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie ............................................. 5
3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie...................... 7
4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady ........................................... 7
5. Rozpočet organizácie ................................................................................8
6. Personálne otázky ....................................................................................10
7. Ciele a prehľad ich plnenia ......................................................................12
8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku ........................14
9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie ...................................16

2

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. Jozef Pleško
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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.
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 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 Košice-okolie určuje ministerstvo vnútra.
Obvodný úrad Košice-okolie 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. Prijíma oznámenia štátnych
orgánoch, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch
a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch. Objasňuje priestupky a vykonáva
úkony s tým spojené. 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 živnostenského
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. Jednotné kontaktné miesta sústreďujú jednotlivé povinné
administratívne úkony súvisiace s podnikaním na jedno miesto a zabezpečujú pre
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podnikateľov všetky formality, ktoré súvisia so získaním prístupu k podnikaniu alebo s jeho
výkonom (napr. ohlásenia živnosti, žiadosti o vydanie oprávnenia na podnikanie podľa
osobitných predpisov, zapísanie do príslušného registra, zápis do obchodného registra,
prihlásenie sa do povinného zdravotného poistenia a pod.).
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. Riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností právnických osôb,
fyzických osôb a obcí vo svojom územnom obvode podľa zákona o civilnej ochrane
obyvateľstva. Vykonáva pri plnení úloh súvisiacich so zachovaním bezpečnosti a obrany štátu
kontroly prijatých opatrení potrebných na obranu štátu a podieľa sa na vykonávaní
mobilizačných cvičení.
Odbor ekonomický
- zabezpečuje činnosti obvodného úradu v rámci rozpočtu obvodného úradu na úseku
rozpočtu a účtovníctva a na úseku vnútornej prevádzky. Plní úlohy na úseku materiálnotechnického vybavenia obvodného úradu, zabezpečuje starostlivosť o majetok v správe
obvodného úradu, jeho údržbu a prevádzku. Rozhoduje v prvom stupni o ukladaní podľa
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.
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.
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad je Košice-okolie právnická osoba zriadená zákonom. Poslaním Obvodného
úradu Košice-okolie je výkon štátnej správy uskutočňovaný na jednotlivých úsekoch štátnej
správy, ktoré riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do pôsobnosti ktorých patria
tieto úseky štátnej správy.
a) úsek všeobecnej vnútornej správy
- úsek priestupkový
Obvodný úrad Košice-okolie v prvom stupni prejednáva priestupky na úseku:
občianskeho spolunažívania, proti majetku, verejného poriadku, práva na prístup
k informáciám, všeobecnej vnútornej správy, proti poriadku v správe, hospodárenia s bytmi a
nebytovými priestormi, občianskych preukazov.
- úsek matrík
Obvodný úrad Košice-okolie rozhoduje o povolení zmeny mena alebo priezviska ako
prvostupňový orgán, vykonáva kontrolnú činnosť na matričných úradoch.
- úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov
Obvodný úrad Košice-okolie vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych
symboloch Slovenskej republiky vo svojom územnom obvode, v súčinnosti so Štatistickým
úradom Slovenskej republiky a obcami v územnom obvode zabezpečuje prípravu, priebeh
a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov.
- úsek volieb a referenda
Obvodný úrad Košice-okolie vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb
a referenda, poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb
a referenda volebným orgánom a orgánom obcí.
b) úsek živnostenského podnikania
- úsek živnostenskej registrácie
Plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre fyzické osoby a právnické osoby
uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie. Vykonáva úkony súvisiace s ohlásením živnosti.
- úsek vedenia živnostenského registra
Obvodný úrad zapisuje údaje o podnikateľoch do živnostenského registra (CEZiR).
- úsek živnostenskej kontroly
Obvodný úrad kontroluje v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinností
a podmienok vyplývajúcich zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov.
c) úsek civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách
- úsek civilnej ochrany
Úlohy a opatrenia civilnej ochrany sú prijímané na znižovanie rizík ohrozenia a určovanie
postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Spočívajú najmä v
organizovaní, riadení a vykonávaní záchranných prác na záchranu osôb, v poskytovaní
predlekárskej a lekárskej pomoci, vyslobodzovaní osôb, ale tiež v organizovaní a
zabezpečovaní hlásnej a informačnej služby, poskytovaní núdzového zásobovania a
núdzového ubytovania, v zabezpečovaní a vykonávaní ukrytia a evakuácie, vykonávaní
protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení, organizovaní, riadení a
vykonávaní prípravy na civilnú ochranu.
- úsek krízového riadenia
Plní úlohy súvisiace s bezpečnostnou radou obvodu týkajúce sa zabezpečenia obrany štátu
a zachovania jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu majetku, na
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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.
- úsek obrany štátu
Plní úlohy súvisiace so zachovaním bezpečnosti a obrany štátu a podieľa sa na
vykonávaní mobilizačných cvičení.
- úsek hospodárskej mobilizácie
Spracúvanie a aktualizovanie informácii potrebných na vykonávanie opatrení
hospodárskej mobilizácie.
- úsek ochrany utajovaných skutočností
Plní úlohy súvisiace s utajovanými skutočnosťami a zabezpečuje kontrolu ochrany
utajovaných skutočností.
Stanovenie a formulovanie strednodobého výhľadu Obvodného úradu Košice-okolie
z hľadiska jeho postavenia a pôsobnosti je dané platnou legislatívou. Obvodný úrad Košiceokolie do výhľadu zaraďuje iba také ciele, ktoré akceptujú rozpočtové možnosti obvodného
úradu a rozpočtové pravidlá verejnej správy. K výhľadovým cieľom patria okrem skvalitnenia
výkonu štátnej správy hlavne modernizácia informačnej siete úradu, obnova technického
vybavenia, zariadenia kancelárskych priestorov, prípadne opravy osobných motorových
vozidiel a obnova výpočtovej techniky. V oblasti personálnej zabezpečenie vzdelávania
zamestnancov v oblasti výkonu štátnej správy na jednotlivých úsekoch a prehlbovanie 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
Činnosti obvodného úradu v súlade s predmetom činností podľa zákona č. 515/2003
Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch v znení neskorších predpisov a doplnení
zákona č. 254/ 2007 Z.z. o zrušení krajských úradov v znení neskorších predpisov možno
členiť podľa programov a podľa funkčnej klasifikácie nasledovne:
Program

Funkčná klasifikácia

08C03
0220 – Civilná ochrana
08C0502
0160 – Voľby
08C03.U10906 0180 – SOBD

Schválený
rozpočet
22 407 €
0,00 €
0,00 €

Upravený
rozpočet
37 407 €
894 €
129 093,14 €

Čerpanie
37 405,12 €
891,69 €
129 093,14 €

 Civilná ochrana
Program Funkčná klasifikácia
08C03

0220 – Civilná ochrana

Schválený
rozpočet
22 407 €

Upravený
rozpočet
37 407 €

Čerpanie
37 405,12 €
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Výdavky za funkčnú oblasť 0220 boli čerpané na bežnú prevádzku skladu CO Malá Ida
a to úhradu energií, telekomunikačných poplatkov, nákupom všeobecného materiálu, revízií.
Obvodnému úradu Košice-okolie rozhodnutím GR SE MV SR boli pridelené finančné
prostriedky rozpočtovým opatrením č. RO51/08C03 vo výške 15 000 € na vykonanie revízií
zariadení CO. Celkové čerpané finančné prostriedky boli vo výške 37 405,12 €.
Kategória 630
Schválený rozpočet na rok 2011 bol vo výške 22 407 €, finančné prostriedky čerpané
k 31.12.2011 boli vo výške 37 405, 12 €.
Čerpané finančné prostriedky za kategóriu 630 sú nižšie vyšpecifikované:
 632xxx úhradu energií, vodného, stočného, telekomunikačné poplatky vo výške
10 391,81 €,
 633xxx nákup materiálu, benzínu do kosačky, špeciálneho materiálu, odbornej
literatúry vo výške 1 989,80 €,
 634xxx na prepravné špeciálneho materiálu vo výške 302,40 €,
 635xxx oprava kosačky vo výške 34 €,
 637xxx školenia, revízia zariadení, odmeny skladníkov CO v územnom obvode,
miestne dane a poplatky vo výške 24 687,11 €
 Nové voľby
Program Funkčná klasifikácia
08C0502

0160 – Voľby

Schválený
rozpočet
0,00 €

Upravený
rozpočet
894 €

Čerpanie
891,69 €

Schválený rozpočet na rok 2011 bol vo výške 0 €, upravený rozpočet 891,69 € a finančné
prostriedky čerpané vo výške 891,69 € na zabezpečenie priebehu a vykonania volieb v obci
Komárovce dňa 17.03.2011.
 Kategória 610
Schválený rozpočet na rok 2011 bol vo výške 0 €, upravený rozpočet 150 € a finančné
prostriedky čerpané vo výške 148,71 € na príplatky a náhrady za pohotovosť pri konaní
komunálnych volieb v obci Komárovce.
 Kategória 620
Schválený rozpočet na rok 2011 bol vo výške 0 €, upravený rozpočet 52 € a finančné
prostriedky čerpané vo výške 51,96 € na odvody z príplatkov a náhrad zamestnancov.
 Kategória 630
Schválený rozpočet na rok 2011 bol vo výške 0 €, upravený 312,79€ a finančné
prostriedky čerpané i vo výške 311,81 € v súvislosti s novými komunálnymi voľbami vo
výške 311,81 €:
 631xx úhradu cestovných nákladov vo výške 12,90 € ,
 632xxx úhradu telekomunikačné poplatky vo výške 44,72 € ,
 633xxx nákup kancelárskych potrieb, reprezentačné pre členov komisií vo výške
35,33 €,
 634xxx pohonné hmoty vo výške 58,26 €,

8

 635xxx opravu dopravného prostriedku vo výške 117,60 €,
 637xxx stravovanie členov komisií vo výške 43 €.
 Kategória 640
V rámci kategórie 640 bolo obci Komárovce v súvislosti s prípravou, zabezpečením
a vyhodnotením volieb zaslané finančné prostriedky vo výške 379,21 €.
 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Program

Funkčná klasifikácia

08C03.U10906 0180 – SOBD

Schválený
rozpočet
0,00 €

Upravený
rozpočet
129 093,14 €

Čerpanie
129 093,14 €

Schválený rozpočet na rok 2011 bol vo výške 0 €, upravený rozpočet 129 093,14 €, z toho
finančné prostriedky zaslané obciam boli vo výške 122 188,14 €, ďalšie finančné prostriedky
vo výške 6905 € boli určené na pokrytie nákladov obvodného úradu v súvislosti so sčítaním
obyvateľov, domov a bytov.
 Kategória 630
Schválený rozpočet na rok 2011 bol vo výške 0 €, upravený 6 905 € a finančné
prostriedky čerpané vo výške 6 905 € v súvislosti s prípravou, zabezpečením a vyhodnotením
sčítania obyvateľov, domov a bytov čerpané nasledovne :
 631xx úhradu cestovných nákladov vo výške 22,80 € ,
 632xxx úhradu telekomunikačné poplatky vo výške 1 200,48 € ,
 633xxx nákup kancelárskych potrieb, tonerov, kancelárskeho papiera vo výške
2 814,61 €,
 634xxx servis vo výške 129,80 €,
 635xxx opravu a servis tonerov 462,28 €,
 637xxx úhrada upratovania, strážnej služby vo výške 2 275,03 €.
 Kategória 640
V rámci kategórie 640 bolo obciam v územnom obvode Košice-okolie zaslané finančné
prostriedky vo výške 122 188,14 € v súvislosti s prípravou, zabezpečením a vyhodnotením
sčítania obyvateľov, domov a bytov.

5. Rozpočet organizácie
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra na rok 2011
bol pre Obvodný úrad Košice-okolie stanovený rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov:
PRÍJMY spolu
VÝDAVKY celkom

26 436,- €
883 129,- €

Obvodný úrad Košice-okolie mal schválený rozpočet príjmovej časti k 01. 01. 2011 vo
výške 26 436,00 €, upravený rozpočet vo výške 100 763,00 € a čerpanie k 31.12. 2011 bolo
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101 020,25 €, čo predstavuje 100,26 %. Nedaňové mimorozpočtové príjmy sa nerozpočtujú
v schválenej príjmovej časti, čerpanie k 31.12.2011 bolo 15 451,74 €.
Schválený
rozpočet

Názov
212003

Z prenájmu budov

222003

Upravený
rozpočet

Skutočné
čerpanie

1 100,00 €

8 522,74 €

8 697,99 €

Za porušenie predpisov

11 722,00 €

18 126,33 €

18 226,33 €

223001

Za predaj výrob.a služ.

2 528,00 €

940,00 €

1 059,80 €

233001

Z predaja pozemkov

0,00 €

65 426,26 €

65 426,26 €

292012

Z dobropisov

15,00 €

3 673,67 €

3 673,67 €

292019

Z refundácie

0,00 €

1 349,60 €

1 349,60 €

292027

Iné

4 000,00 €

2 604,60 €

2 586,60 €

Nedaňové príjmy spolu

26 436,00 €

100 763,00 €

101 020,25 €

0,00 €

0,00 €

15 451,74 €

26 436,00 €

100 763,00 €

116 471,99 €

223003

Za stravné-mimorozp.

Spolu príjmy :

Prevažná čas príjmov bola získaná predajom prebytočného nehnuteľného majetku štátu –
pozemky a budovy, z prenájmu dočasne prebytočného majetku štátu, ďalej sú to príjmy
z porušenia predpisov na úseku živnostenského podnikania a porušenie predpisov za
neuhradenie povinného zmluvného poistenia.
Plnenie mimorozpočtových príjmov v roku 2011 v sume 15 451,74 € predstavovali
príjmy za stravné prijaté od zamestnancov.
Výdavková časť rozpočtu Obvodného úradu Košice-okolie na rok 2011 bola schválená
vo výške 883 129,00 €, upravený rozpočet vo výške 2 323 191,03 € a čerpanie k 31.12.2011
bolo vo výške 2 338 636,54 €. Úpravy rozpočtu súviseli aj s transfermi pre obce v územnej
pôsobnosti obvodného úradu na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy ( regob,
matriky), na financovanie nových komunálnych volieb v jednej obci územného obvodu,
zabezpečenie sčítania obyvateľstva, domov a bytov pre obce územného obvodu a na transfer
štyrom obciam súvisiacim s povodňami, ktoré boli v roku 2010.
Výdavky Obvodného úradu Košice-okolie sa podľa programovej štruktúry členia
nasledovne:
PROGRAM
08C03 Obvodné úrady
06H03 Hospod. mobilizácia
08C05 Voľby
S p o l u:

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutočné
čerpanie

882 901,00 €

2 322 069,03 €

2 337 516,85 €

228,00 €

228,00 €

228,00 €

0,00 €

894,00 €

891,69 €

883 129,00 €

2 323 191,03, €

2 338 636,54 €
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Členenie výdavkov programu 08C03 - Obvodné úrady podľa funkčnej a ekonomickej
klasifikácie v tabuľkovom prehľade :
Názov

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočné
čerpanie

Program 08C03 celkom (záväzný)

882 901,00 €

2 322 069,03 €

2 337 516,85 €

z toho :
01114 - Správa ObÚ

817 827,00 €

943 782,78 €

943 780,74 €

610 - mzdy, platy... (záväzný)

381 867,00 €

428 488,73 €

428 488,75 €

620 – poist.a prísp.do poist. (orient)

133 463,00 €

161 127,66 €

161 127,66 €

630 – tovary a služby (orientačný)

140 106,00 €

168 004,57 €

168 002,53 €

640 – bežné transfery (orientačný)

162 391,00 €

186 161,80 €

186 161,80 €

118 377,00 €
38 014,00 €
5 000,00 €
1 000,00 €

117 903,30 €
38 043,06 €
22 122,00 €
8 093,44 €

117 903,30 €
38 043,06 €
22 122,00 €
8 093,44 €

0180 - Transfery všeobecnej povahy

0,00 €

1 292 031,67 €

1 292 031,67 €

640 – bežné transfery (záväzný)

0,00 €

1 292 031,67 €

1 292 031,67 €

záchr.práce-povodne (záväzný)

0,00 €

1 169 843,53 €

1 169 843,53 €

SODB (záväzný)

0,00 €

122 188,14 €

122 188,14 €

0220 – Civilná ochrana

22 407,00 €

37 407,00 €

37 405,12 €

22 407,00 €

37 407,00 €

37 405,12 €

42 667,00 €

48 847,58 €

48 847,58 €

11 610,00 €

19 785,25 €

19 785,25 €

620 – poist.a prísp.do poist.(orient)

4 057,00 €

10 692,28 €

10 692,28 €

630 – tovary a služby (orientačný)

27 000,00 €

4 933,55 €

4 933,55 €

640 – bežné transfery (orientačný)

0,00 €

13 436,50 €

13 436,50 €

72F-mimorozpočtové výdavky

0,00 €

0,00 €

15 451,74 €

630 – tovary a služby-stravné

0,00 €

0,00 €

15 451,74 €

v tom : matriky
REGOB
odstupné
nemocenské dávky

630 – tovary a služby (orientačné)
0810 – Rekr. a športové služby
610 – mzdy, platy... (záväzný)

Z celkových výdavkov programu 08C03 – Obvodné úrady boli čerpané finančné
prostriedky na zabezpečenie výkonu štátnej správy, a to nasledovne :
 v rámci funkčnej klasifikácie 01114 – Krajské a obvodné úrady boli čerpané finančné
prostriedky na mzdy (610) zamestnancov, na odvody do poisťovní (620). Pri čerpaní
finančných prostriedkov na mzdy boli dodržané prijaté opatrenie k efektívnemu
a hospodárnemu využívaniu rozpočtových prostriedkov v oblasti mzdových prostriedkov,
nedošlo k nárastu vyplatených prostriedkov za prácu nadčas a na peňažných náhradách
za služobnú a pracovnú pohotovosť v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2010. Poistné
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a príspevok do poisťovní boli pre rok 2011 odvodené zo schválenej sumy platových
prostriedkov v súlade s platnou metodikou.
Ďalšie finančné prostriedky boli čerpané na tovary a služby (630), najmä na platby za
energie, vodu, poštovné, telekomunikačné služby, strážnu službu, upratovanie, revízie.
Zásadnou skutočnosťou, ktorá vplývala na čerpanie výdavkov bol prevod správy
administratívnej budovy na ulici Hroncovej, kde sme boli nútení riešiť havarijne stavy,
ktoré nastali a nevyhnutnú bežnú údržbu na zabezpečenie prevádzky. V roku 2011 boli
prijaté opatrenia k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu rozpočtových prostriedkov,
čerpanie bežných výdavkov bolo realizované v súlade so zabezpečením maximálnej
hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a v nadväznosti na prijaté úsporné opatrenia.
Prostredníctvom obvodného úradu boli poskytnuté finančné prostriedky obciam na
prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík vo výške 117 903,30 € a na úseku
hlásenia pobytu občanov vo výške 38 043,06 € – bežné transfery (640). Ďalšie finančné
prostriedky boli použité na vyplatenie odstupného vo výške 22 122,00 €, a na vyplatenie
nemocenských dávok vo výške 8 093,44 €.
 V rámci funkčnej klasifikácie 0180 – transfery všeobecnej povahy boli poukázané
finančné prostriedky obciam v územnom obvode Obvodného úradu Košice-okolie vo
výške 1 169 843,53 € ako náhrada výdavkov súvisiacich so záchrannými
a zabezpečovacími prácami v súvislosti s povodňami na území Slovenska a náhrada
výdavkov súvisiacich s odstraňovaním následkov povodní na území Slovenska.
Ďalšie finančné prostriedky boli zaslané obciam v územnej pôsobnosti Obvodného úradu
Košice-okolie, v zmysle Metodického pokynu Štatistického úradu SR č. 220-0010/2011
z 25.februára 2011 o zabezpečení financovania prípravy, priebehu a vykonania sčítania
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 vo výške 122 188,14 €.
 funkčná klasifikácia 0220 – Civilná ochrana slúži na zabezpečenie úloh na úseku
civilnej ochrany. V roku 2011 bol schválený rozpočet vo výške 22 407,00 €, upravený
rozpočet vo výške 37 407,00 €. Rozpočet bol upravený v súvislosti s vykonaním revízií
na zariadeniach CO. Po navýšení rozpočtu bolo celkové čerpanie vo výške 37 405,12 €.
 Na činnosť Školského a rekreačného strediska Opátka (funkčná klasifikácia 0810 –
Rekreačné a šport.služby) boli v roku 2011 poskytnuté finančné prostriedky vo výške
42 667,00 €. Rozpočet bol upravený na výšku 48 847,58 €. Finančné prostriedky boli
čerpané na mzdy, odvody, bežné výdavky a odstupné vo výške 48 847,58 €.
 Čerpanie mimorozpočtových prostriedkov (Vybrané mimorozpočtové prostriedky
a ostatné nerozpočt.príjmy 72F) bolo vo výške 15 451,74 € a to z úhrad od zamestnancov
za stravné.

Členenie výdavkov programu 06H03 - Hospodárska mobilizácia podľa funkčnej
a ekonomickej klasifikácie v tabuľkovom prehľade :
Názov
Program 06H03 celkom (záväzný)
z toho :
02103- Hospodárska mobilizácia
630 – tovary a služby (orientačný)

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočné
čerpanie

228,00 €

228,00 €

228,00 €

228,00 €

228,00 €

228,00 €

228,00 €

228,00 €

228,00 €
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Z celkových výdavkov programu 06H03 – Hospodárska mobilizácia boli čerpané finančné
prostriedky najmä na školenia a na kancelárske potreby pre zabezpečenie úloh na úseku
hospodárskej mobilizácie.

Členenie výdavkov programu 08C0502 - Nové voľby do orgánov samosprávy obcí podľa
funkčnej a ekonomickej klasifikácie v tabuľkovom prehľade:
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočné
čerpanie

0,00 €

894,00 €

891,69 €

0,00 €

894,00 €

891,69 €

610 - mzdy, platy... (záväzný)

0,00 €

150,00 €

148,71 €

620 – poist.a prísp.do poist. (orient)

0,00 €

52,00 €

51,96 €

630 – tovary a služby (orientačný)

0,00 €

312,79 €

311,81 €

640 – bežné transfery (záväzný)

0,00 €

379,21 €

379,21 €

Názov
Program 08C0502 celkom (záväzný)
z toho :
0160 - Voľby

V územnom obvode Obvodného úradu Košice-okolie boli v jednej obci v roku 2011
nové voľby do orgánov samosprávy obcí. Finančné prostriedky boli poskytnuté vo výške
894,00 € a čerpané vo výške 891,69 €.

Obvodný úrad Košice-okolie nemal v roku 2011 pridelené finančné prostriedky na
čerpanie kapitálových výdavkov.

6. Personálne otázky
Plnenie úloh, ktoré vyplývajú Obvodnému úradu Košice-okolie zo
štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu a aj
uplatňovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
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 Košice-okolie
stanovený limit počtu funkčných miest na rok 2011 v počte 39 štátnych zamestnancov a 16
zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. V súvislosti s dodržaním záväzných
ukazovateľov rozpočtu na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania na rok 2011 bol upravený
limit počtu zamestnancov obvodného úradu na 37 štátnych zamestnancov a 7 zamestnancov
vo výkone práce vo verejnom záujme.
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Počet zamestnancov na jednotlivých odboroch:
Stav
zamestnancov
k 31.12.2011
ŠS
VZ
Odbor organizačný
5
2
Odbor všeobecnej vnútornej správy
9
0
Odbor živnostenského podnikania
7
0
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia 8
0
Odbor ekonomický
6
5
Osobný úrad
2
0
SPOLU
44
Odbor

Analýza skladby funkcii Obvodného úradu Košice-okolie:
- prednosta
1
- vedúci odborov
5
- odborní zamestnanci
21
- prierezové činnosti
14
- pomocní a obslužní zamestnanci
3

Veková štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Košice-okolie k 31.12.2011:
do 20 rokov
0

21 – 30
6

31 – 40
10

41 – 50
10

51 – 60
16

nad 60 rokov
0

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Košice-okolie k 31.12.2011:
ZŠ
0

SO +ÚSO
10

VŠ I.stupňa
5

VŠ II.stupňa
27

Organizačná, veková a kvalifikačná štruktúra zamestnancov
 Organizačná štruktúra v roku 2011 vychádzala z určeného počtu funkčných miest a
organizačného poriadku Obvodného úradu Košice-okolie.
 Z vekovej štruktúry zamestnancov je zrejme, že vo vekovej kategórii od 50 do 60 rokov sa
nachádza najviac zamestnancov Obvodného úradu Košice-okolie,
 Na druhej strane je veľmi pozitívna vzdelanostná úroveň zamestnancov. Vysokoškolské
vzdelanie dosiahlo 76 % zamestnancov a zvyšovanie kvalifikácie štúdiom na vysokých
školách u zamestnancov stále prebieha.
Organizačná štruktúra je uvedená v prílohe č. 1 k výročnej správe.
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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 Košice-okolie sa v roku 2011 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.
Dlhodobým cieľom Obvodného úradu Košice-okolie je zabezpečenie čo
najefektívnejšieho výkonu štátnej správy na všetkých jej úsekoch. K dosiahnutiu tohto cieľa
môže prispieť predovšetkým neustále zvyšovanie kvalifikácie a profesionálnej úrovne
všetkých zamestnancov. Realizácia tohto cieľa je plne závislá od finančných možností
obvodného úradu.

Sociálna politika
Obvodný úrad Košice-okolie v rámci svojej sociálnej politiky aktívne uplatňoval nástroje
spolupráce so Všeobecným slobodným odborovým zväzom pri Obvodnom úrade v Košiceokolie. V súlade s podpísanými Kolektívnymi zmluvami na rok 2011 a Zásadami pre tvorbu
sociálneho fondu a pre použitie finančných prostriedkov zo sociálneho fondu pre zamestnancov
Obvodného úradu Košice-okolie poskytoval svojim zamestnancom rôzne zamestnanecké benefity
(stravovanie, príspevok na regeneráciu pracovnej sily )

7. Ciele a prehľad ich plnenia
Hlavným cieľom činnosti Obvodného úradu Košice-okolie aj pre rok 2011 bolo
zabezpečenie kvalitného výkonu štátnej správy. Významným prostriedkom k dosiahnutiu
tohto cieľa je výkon vonkajšej a vnútornej kontroly výkonu štátnej správy.
Odbor všeobecnej vnútornej správy:
Úsek matrík
V územnom obvode Obvodného úradu Košice - okolie je zriadených 27 matričných
úradov, na ktorých pracuje spolu 26 matrikárok.
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 na vyššie
uvedených matričných úradov neboli zistené nedostatky vo vedení matričných kníh, ich
registroch a vo vedení zbierky listín. Matričná ako aj právna dokumentácia kontrolovaných
matričných úradov obsahovali potrebné dokumenty.
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Matričná agenda na jednotlivých matričných úradoch územného obvodu Košice okolie bola za posledné roky 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) bol vykonaný
v súlade s ustanovením § 8 zákona o osvedčovaní.
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 obvodnými
úradmi a obcami v znení neskorších právnych predpisov
- metodických pokynov vydaných Ministerstvom vnútra SR a Obvodným úradom
Košice – okolie.
Pri vykonávaní štátneho odborného dozoru na kontrolovaných subjektoch neboli
nájdené nedostatky, preto možno konštatovať, že osvedčovanie podpisov na listinách
a osvedčovanie 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
Kontrola používania štátnych symbolov SR v zmysle ustanovení zákona č. 63/1993 Z.
z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov na orgánoch
samosprávy obcí, základných školách, materských školách, stredných školách v územnom
obvode okresu Košice - okolie bola vykonaná v počte 25.
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.
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 2011
vykonávaná v súlade s „ Ročným plánom činnosti odboru CO a KR Obvodného úradu Košice
– okolie na rok 2011.“
Celkom bolo naplánovaných a vykonaných 36 kontrol.
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Vykonanými kontrolami nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov a z vykonaných kontrol boli vypracované záznamy.
Obvodný úrad Košice-okolie je aj osobou povinnou poskytnúť informácie podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v roku 2011 bolo vybavených 7 žiadostí
o informácie. Oproti predchádzajúcim rokom došlo k poklesu uvedených žiadostí (rok 2009 –
16 žiadostí, rok 2010 – 14 žiadostí). Každý odbor zároveň prešetruje aj sťažnosti podľa
zákona č. 9/2010 Z. z. na úseku štátnej správy, ktorý patrí do jeho pôsobnosti a zabezpečuje
vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. Najviac sťažností bolo v roku 2010
s počtom 8 a to na úseku všeobecnej vnútornej správy (v roku 2009 – 3, v roku 2011 – 2).

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 Košice-okolie je plnenie úloh v súlade s uvedenými
predpismi.
Rozpočtové hospodárenie Obvodného úradu Košice-okolie v roku 2011 bolo dané
rozpisom rozpočtu a záväzných ukazovateľov. Schválený rozpočet vo výdavkovej časti
k 01. 01. 2011 bol vo výške 883 129 € , v priebehu roka bo1 upravený rozpočtovými
opatreniami na sumu 2 323 184,80 €.
Schválený rozpočet príjmovej časti 26 436 €, rozpočtové príjmy úrad splnil k 31.12.2011
na sumu 101 020,25 €. Obvodný úrad Košice-okolie dodržal všetky záväzné ukazovatele
štátneho rozpočtu schváleného na rok 2011.
Hospodárenie Obvodného úradu Košice-okolie
je spracované a predkladané
Ministerstvu vnútra SR polročne t.j. po skončení I. polroka a rozpočtového roka. Priebežne
počas roka informuje Obvodný úrad Koice-okolie zriaďovateľa v žiadostiach o úpravu
rozpočtu o vývoji vo finančnej oblasti.
Na základe vydaného príkazu č. 2/2011 prednostu
Obvodného úradu Košice-okolie na vykonanie opatrení k efektívnemu a hospodárnemu
využívaniu rozpočtových prostriedkov Obvodného úradu Košice-okolie, v súlade s prijatými
opatreniami k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu rozpočtových prostriedkov
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2011 zo dňa 31. marca 2011 týmto boli
na Obvodnom úrade Košice-okolie prijaté opatrenia , ktoré boli vyhodnotené ako splnené
a správa z vyhodnotenia opatrení bola zaslaná na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Čerpanie bežných finančných prostriedkov bolo realizované v súlade so zabezpečením
maximálnej hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a v nadväznosti na prijaté úsporné
opatrenia. Obvodný úrad Košice-okolie zmluvou o prevode správy účinnou od 31.05.2011 má
v správe budovu na Hroncovej ulici v Košiciach. Finančné prostriedky na správu budovy a
správcu budovy neboli pridelené.
Z dôvodu neefektívneho využívania Školiaceho a rekreačného zariadenia Opátka, bolo
vykonané ponukové konanie podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov a od 23. 06. 2011 je súbor nehnuteľností ŠARS Opátka v nájme na
základe nájomnej zmluvy, ktorej platnosť udelilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
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V oblasti preneseného výkonu štátnej správy Obvodný úrad Košice-okolie
spolupracoval so 114 obecnými úradmi.
Cieľom Obvodného úradu Košice-okolie je aj naďalej podieľať sa na kvalitnom plnení
výkonu štátnej správy, prenesenom výkone štátnej správy a úlohách stanovených
ministerstvom vnútra. Obvodný úrad Košice-okolie plní svoje poslanie na úsekoch štátnej
správy v obmedzenom rozsahu, a to v rozsahu zodpovedajúcom možnostiam štátneho
rozpočtu a množstvu prostriedkov ním poskytnutých.

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.
Každý odbor na Obvodnom úrade Košice-okolie má v rámci zamerania svojej činnosti
iných užívateľov výstupov, ale prvoradým užívateľom je občan.
Hlavné skupiny užívateľov výstupov Obvodného úradu Košice-okolie:
- obce, mestá
- ministerstvá
- prokuratúra
- úrady práce, sociálnych vecí a rodiny
- daňové úrady
- zdravotné poisťovne
- sociálna poisťovňa
- štatistický úrad
- exekútori
- matričné úrady
- Policajný zbor Slovenskej republiky
- súdy
- právnické osoby

Spracovali: Ing. Mária Imreczeová a Ing. Andrea Pančišinová

Ing. Milan Rabatin
Prednosta
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Príloha č. 1 : Organizačná schéma Obvodného úradu Košice-okolie

PREDNOSTA
Obvodného úradu Košice - okolie

Odbor
organizačný

Odbor
všeobecnej vnútornej správy

Odbor
živnostenského
podnikania

Odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia

Školiace a rekreačné
zariadenie
Opátka

Odbor ekonomický

Osobný úrad

Sklad a stredisko
prípravy civilnej ochrany v Malej Ide

