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1. Identifikácia organizácie

Názov:

Obvodný úrad Košice - okolie

Sídlo:

Hroncova 13
041 70 Košice

Kontakt:

Štatutárny orgán:

telefón:

055 6004 191

Fax:

055 6325 983

E-mail:

prednosta@ks.vs.sk

PhDr. Peter DEREVJANÍK, PhD.
prednosta

Rezort:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia

IČO:

420 970 11

Členovia vedenia:
vedúca organizačného odboru:

Ing. Mária Sinčáková

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 (ďalej len „obvodný úrad“) bol zriadený v zmysle
zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov orgánom miestnej 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 mal postavenie štátnej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou
do 31.12.2012, ktorý svojimi finančnými vzťahmi je napojený na rozpočet Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky.
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu, ktorého
vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej
republiky.
Vnútornú organizáciu obvodného úradu určuje ministerstvo vnútra. Obvodný úrad
uskutočňuje výkon štátnej správy a administratívnoprávne činnosti v zmysle zákona č.
515/2003 Z. z., vykonáva činnosti v rozsahu ustanovenom osobitnými zákonmi a všeobecne
záväznými právnymi predpismi na jednotlivých úsekoch štátnej správy takto:

Odbor všeobecnej vnútornej správy
Hlavným poslaním je výkon štátnej správy podľa osobitných predpisov v územnom
obvode Košice – okolie, 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, vykonáva činnosti na úseku matrík, územného a správneho usporiadania, štátnych
symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov, volieb a referenda.
Odbor organizačný
Zabezpečuje činnosti na úseku organizačnom, na úseku vzťahu k územnej
samospráve, na úseku informatiky, správy registratúry a podateľne. Prijíma, eviduje a
vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, v spolupráci s jednotlivými
odbormi plní úlohy súvisiace s 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 živnostenského podnikania
Zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti živnostenského podnikania podľa zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
na úseku živnostenskej registrácie
a živnostenskej kontroly. Plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre fyzické a právnické
osoby uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie. V postavení jednotného kontaktného miesta
odbor živnostenského podnikania zabezpečuje elektronicky registráciu podnikateľov k dani
z príjmov a oznamovanie zmien osobných a obchodných údajov daňovému úradu.
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Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Zabezpečuje krízové riadenie v súlade so zákonom NR SR č. 378/2002 Z. z. v znení
neskorších predpisov, zabezpečuje činnosti na úseku hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, ,
ochrany utajovaných skutočností a v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. civilnú ochranu
obyvateľstva. Vykonáva riadiacu činnosť po vzniku mimoriadnych udalostí a krízových
situácií, ktoré patria do jeho kompetencie. Riadi a kontroluje činnosť obcí a miest na úseku
civilnej ochrany obyvateľstva, poskytuje metodickú a odbornú pomoc orgánom samosprávy,
právnickým a fyzickým osobám v územnom obvode.
Odbor ekonomický
Zabezpečuje činnosť na úseku rozpočtu a účtovníctva a na úseku vnútornej prevádzky.
V zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov
rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút podľa tohto zákona. Plní úlohy na úseku
materiálno-technického vybavenia obvodného úradu, zabezpečuje starostlivosť o majetok
v správe obvodného úradu a nakladanie s ním. Zabezpečuje materiálno-technické vybavenie
obvodného úradu , úlohy v oblasti BOZP, PO a autoprevádzky.
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 na obvodnom
úrade.
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad Košice – okolie plní úlohy na úsekoch štátnej správy v pôsobnosti
obvodných úradov s územnou pôsobnosťou v územnom obvode Košice – okolie. Rozhoduje
v prvostupňových konaniach o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach
právnických osôb alebo fyzických osôb na úsekoch všeobecnej vnútornej správy,
živnostenského podnikania, civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany štátu a hospodárskej
mobilizácie.
Vecná príslušnosť obvodného úradu na prejednávanie priestupkov a iných správnych
deliktov vyplýva zo zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zákona č.
544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov, zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Odbor 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
úsek matrík
Obvodný úrad Košice –okolie rozhoduje o povolení zmeny mena alebo priezviska ako
prvostupňový orgán, vykonáva kontrolnú matričnú činnosť na matričných úradoch
úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov
Obvodný úrad Košice – okolie vykonáva dohľad nad dodržaním 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.
Odbor 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
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úsek vedenia živnostenského registra
Obvodný úrad zapisuje údaje o podnikateľoch do živnostenského registra (CEZiR)
úsek živnostenskej kontroly
obvodný úrad kontroluje v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinnosti
a podmienok vyplývajúcich zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov.
Odbor 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 činnosti 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 zabezpečení 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 životu 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
úsek obrany štátu
plní úlohy súvisiace so zachovaní 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, zákonom č. 345/2012
Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Dňom 1. januára 2013 sa začala 1. etapa reformy štátnej správy ESO, čím došlo
k zrušeniu obvodného úradu ako samostatného služobného úradu. Základným princípom pri
prijímaní opatrení je pravidlo „všetko v jednom, jedno všade“ – občan si teda bude môcť
akúkoľvek svoju vec vybaviť na jednom mieste a zároveň na ktoromkoľvek mieste. Vytvorí
sa jednotná sieť „Centrum verejnej správy“, ktorá bude voči občanovi predstavovať jeden
inštitút zastupujúci štát. Všetky úrady v lokalite príslušného centra budú pôsobiť v jednom,
resp. v minimálnom počte objektov. V súvislosti s tým je potrebné zrealizovať projekty
zamerané na prepojenosť informačných systémov. V rámci týchto činností sa predpokladá
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zavedenie informačného systému FABASOFT, ktorého zavedenie bude hlavnou úlohou
odboru organizačného.
Pripravovaná 2. etapa reformy štátnej správy ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená
štátna správa) by mala ušetriť na správe nehnuteľností, materiálno – technickom zabezpečení
či využívaní jednotnej IT infraštruktúry a na strane mzdových prostriedkov. Od 1. októbra
2013 by sa k Obvodnému úradu Košice – okolie mali pričleniť obvodný úrad životného
prostredia, obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, obvodný lesný úrad ,
obvodný pozemkový úrad a správa katastra.
Cieľom reformy je zabezpečiť čo najlepší výkon štátnej správy na jednotlivých
úsekoch zverených do pôsobnosti obvodného úradu za dodržania stanovených limitov
finančných prostriedkov vyčlenených pre jeho činnosť.

6

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.
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4. Činnosti/ produkty organizácie a ich náklady
4.1 Hlavné činnosti jednotlivých odborov obvodného úradu
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:

Odbor organizačný
Odbor organizačný zabezpečuje činnosti na úseku organizačnom, na úseku k územnej
samosprávy, na úseku informatiky, na úseku správy registratúry a zabezpečuje činnosť
podateľne obvodného úradu. Vedie centrálnu evidenciu sťažností, petícií a žiadostí o
sprístupnenie informácií v súlade s platnými právnymi predpismi.
Vo vzťahu k územnej samospráve usmerňuje a poskytuje odbornú pomoc obciam pri
plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy a poskytuje údaje z jednotlivých evidencií
vedených obvodným úradom podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Na úseku informačných systémov verejnej správy zodpovedá za uplatňovanie zákona
č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. V rámci informačného systému verejnej správy
zodpovedá za uplatňovanie zákonov pri prevádzke informačného systému verejnej správy
v riadiacej pôsobnosti Ministerstva vnútra SR zákon č. 275/2006 Z. z..
Na úseku kontroly vedie centrálnu evidenciu sťažností, petícií a ďalších podaní
občanov v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve. Vykonáva kontrolu a vyhodnocuje kontrolnú činnosť jednotlivých odborov obvodného
úradu. Zabezpečuje odborné a administratívne práce pre prednostu obvodného úradu.
Vedie centrálnu evidenciu o poskytnutých informáciách podľa zákona č. 211/2000 Z. z..
Na úseku správy registratúry zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej
z činnosti obvodného úradu a činnosti územne príslušných právnych predchodcov v zmysle
zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a odovzdáva archívne dokumenty na
uschovanie príslušnej pobočke štátneho archívu.
Podateľňa zabezpečuje preberanie, triedenie a centrálnu evidenciu záznamov
doručených Obvodnému úradu Košice – okolie a odosielanie zásielok z úradu v zmysle
zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach.
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy vykonáva štátnu správu na úseku priestupkovom,
kde v správnom konaní prijíma správy o priestupkoch od štátnych orgánov, obcí, občanov
a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch, ktoré prejednáva, vedie ich evidenciu
a vydáva rozhodnutia v prvom stupni, zabezpečuje výkon rozhodnutí vo veciach právoplatne
uložených pokút a trov konania. Uskutočňuje výkon štátnej správy na úseku matrík, kde vedie
zbierku listín a druhopisov matrík, metodicky usmerňuje matričné úrady v územnom obvode.
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Je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena
a priezviska, vykonáva osvedčovania listín a podpisov. Zabezpečuje činnosti na úseku
štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítaní obyvateľov, volieb a referenda.

Odbor živnostenského podnikania
Odbor živnostenského podnikania zabezpečuje výkon štátnej správy v oblasti
živnostenského podnikania, podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich
dodržiavaním. Živnostenským podnikaním je každé samostatné a sústavné prevádzkovanie
činnosti vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za
podmienok ustanovených živnostenským zákonom. Vecne príslušným orgánom pre výkon
štátnej správy okresu Košice - okolie na úseku živnostenského podnikania je Obvodný úrad
Košice - okolie, odbor živnostenského podnikania, ktorý od 1. júna 2010 vykonáva aj úlohy
jednotného kontaktného miesta (JKM).
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia má za úlohu v rozsahu ustanovenom
zákonmi, pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásených krízových situácií, vrátane
povodní, chrániť životy, zdravie a majetok, utvárať podmienky na prežitie, vykonávať
opatrenia na podporu obrany štátu a zachovanie jeho bezpečnosti. Spolupracuje s obvodným
úradom v sídle kraja, úradmi špecializovanej štátnej správy a inými štátnymi orgánmi pri
príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení. Spracováva, vedie a aktualizuje dokumenty
súvisiace s výkonom činnosti odboru na daných úsekoch, ako aj plán práce a zasadnutí
Bezpečnostnej rady obvodu Košice – okolie. Zabezpečuje evidenciu utajovaných písomností
a vykonáva pravidelne skúšky sirén.
Odbor ekonomický
Odbor ekonomický zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku rozpočtu a účtovníctva
a na úseku vnútornej prevádzky. V rámci svojej činnosti predkladá ministerstvu vnútra
podklady do návrhu štátneho záverečného účtu, zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov
obvodného úradu, poskytuje obciam dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku
matrík a na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej
republiky a zabezpečuje ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom. V rámci schválených
a rozpísaných limitov rozpočtu obvodného úradu sa riadi rozpočtovými pravidlami v zmysle
zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, usmerneniami a pokynmi Ministerstva
vnútra SR. Vedie účtovníctvo obvodného úradu a nakladá s pohľadávkami a záväzkami štátu
v správe obvodného úradu. Na úseku prevádzkovom najväčší dôraz prikladá starostlivosti
o majetok štátu, ktorý spravuje obvodný úrad. Stará sa o jeho údržbu prevádzku a nakladanie
s týmto majetkom. Vykonáva materiálno – technické zabezpečenie obvodného úradu,
zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany práce, ochrany pred požiarmi a autoprevádzky. V zmysle
zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhoduje v prvom
stupni a ukladaní pokút podľa § 19 ods. 1 tohto zákona.
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Osobný úrad
Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú Obvodnému úradu Košice okolie zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu
službu a uplatňovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme. Plní úlohy v oblasti prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov,
úlohy v oblasti odmeňovania, vedenia mzdového účtovníctva, štatistických výkazov,
príprave služobných predpisov a plní úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním.

4.2. Rozbor činností jednotlivých odborov obvodného úradu
Odbor organizačný
Odbor organizačný zabezpečoval odborné a administratívne práce pre prednostu
obvodného úradu, ochranu osobných údajov, viedol evidencie sťažností, petícií a
zabezpečoval ich prešetrenie. Poskytoval informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. V roku 2012 bolo vybavených 19 žiadostí o prístup k informáciám.
Oproti predchádzajúcim rokom došlo k nárastu uvedených žiadostí ( rok 2010 - 14 žiadostí ,
rok 2011- 7 žiadostí ). Každý odbor zároveň prešetruje aj sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z.
z. na úseku štátnej správy, ktoré patria do jeho pôsobnosti a zabezpečuje vybavovanie petícií
podľa zákona č. 85/1990 Zb.. V roku 2012 bolo vybavených 5 sťažností, z toho 1 bola
odložená, 3 sťažností boli prešetrené na odbore všeobecnej vnútornej správy a 1 na odbore
živnostenského podnikania.
Úsek informatiky zabezpečoval operatívne pokyny Ministerstva vnútra SR
a v spolupráci s dodávateľmi informačných technológií
zavádzal nové verzie APV
a informačných systémov. Taktiež zabezpečoval prevádzku WAN siete obvodného úradu.
Správa registratúry organizovala manipulácie so záznamami a spismi, ako aj náležité
a pravidelné vyraďovanie spisov. Správu registratúry Obvodného úradu Košice – okolie v
roku 2012 vykonávala v zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu úradu
vydaného v súlade so Smernicou MV SR číslo SVS-204-2007/01101 zo dňa 15. októbra
2007, ktorou sa vydával vzorový registratúrny poriadok obvodných úradov a registratúrny
plán obvodných úradov. Spracovanie evidencie písomností sa uskutočňovalo automatizovane.
Na evidovanie doručených a odoslaných písomností a zásielok sa v roku 2012 používalo APV
WinASU.
Obvodný úrad v roku 2012 zaevidoval celkovo 9120 spisov a 29 569 záznamov.
Obvodný úrad za rok 2012 do roku 2013 preniesol 1453 nevybavených a neuzatvorených
spisov. Tieto neuzatvorené spisy prechádzajú do nového roka najmä z dôvodu nevymoženia
poplatkov vyplývajúcich z rozhodnutí priestupkových konaní a rozhodnutí o uložení pokút za
neuzatvorenie povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel.
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Grafické znázornenie počtu spisov na jednotlivých organizačných útvaroch za rok 2012 (graf
č. 1).
Graf č. 1

V súčasnosti Obvodný úrad Košice – okolie spravuje 44,08 bm predchodcov úradu a
273,50 bm registratúrnych záznamov vzniknutých z činnosti Obvodného úradu Košice –
okolie (graf č. 2.
Graf č. 2

Na základe pokynov MV SR bolo v roku 2012 vykonaných 5 vyraďovacích konaní a to za
týchto predchodcov (tabuľka č. 3):
Školskú správu Košice III. (1991-1996)
Okresný úrad Košice – okolie, skrátenie lehôt uloženia na základe usmernenia MV SR č. OR2012/001511 zo dňa 5. septembra 2012 (1996-2003)
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Obvodný úrad MŠS Moldava nad Bodvou (1991-1996)
Obvodný úrad Košice - okolie (2004-2009)
Okresný úrad Košice - okolie (1996-2003)
Tabuľka č. 3

Názov úradu

Školská správa Košice III.
Okresný úrad Košice – okolie,
skrátenie lehôt uloženia
Obvodný úrad MŠS
Moldava nad Bodvou
Obvodný úrad Košice - okolie
Okresný úrad Košice - okolie

Reg. záznamy so
znakom hodnoty
„A“ v bm
0
0

Reg. záznamy bez
znakom hodnoty
„A“ v bm
0,30
6,18

Spolu bm
za úrad

0

0,12

0,12

1,65
0

8,26
14,79

9,91
14,79

1,65

29,65

31,30

Celkom spolu

0,30
6,18

Tieto vyraďovacie konania boli schválené Ministerstvom vnútra SR, Štátnym
archívom v Košiciach, pobočkou Košice a registratúrne záznamy v množstve 29,65 bm,
ktorým uplynula lehota uloženia boli odovzdané na priemyselné spracovanie s dohliadnutím
na zákon o ochrane osobných údajov.

Odbor všeobecnej vnútornej správy
Na odbor všeobecnej vnútornej správy na úseku priestupkovom bolo v roku 2012
zaevidovaných 1 583 priestupkov. Z predchádzajúceho roku prešlo do roku 2012 na
vybavenie 338 priestupkov a postúpených inam bolo 114 priestupkov. Teda v sledovanom
období bolo odborom vybavených 1 807 vecí.
Najvyšší výskyt priestupkov v roku 2012 v územnom obvode Košice – okolie bol na
úseku narušovania občianskeho spolunažívania podľa §-u 49 ods. 1 písm. d/ a to v 639
prípadoch. Išlo o hrubé správanie medzi príbuznými v priamom rade, susedmi, osobami
v pohostinstvách, baroch a na diskotékach. Výskyt týchto priestupkov bol podmienený
sociálnou situáciou v rodinách, hlavne nezamestnanosťou a zvýšeným užívaním alkoholu, čo
viedlo k fyzickým útokom v rodinách, hrubému správaniu, ublíženiu na zdraví a vyhrážaniu
sa ujmou na zdraví. Ďalej je potrebné uviesť, že častou príčinou rozvrátených medziľudských
vzťahov sú nevysporiadané majetkové vzťahy v rozvodovom konaní manželov
a nevysporiadané hranice pozemkov medzi susediacimi nehnuteľnosťami.
Druhým najčastejšie páchaným priestupkom v roku 2012 bol priestupok proti majetku
a to v 409 prípadoch. Motívom konania obvinených bola nepriaznivá finančná situácia
sociálne slabých a nezamestnaných. Veľmi sa rozmohla krádež dreva za účelom zabezpečenia
vykurovania, krádež potravín v supermarketoch, krádež železného šrotu a jeho následný
odpredaj v zberných surovinách, krádež mobilov a osobných vecí na diskotékach. Zvyšujúci
trend zaznamenáva aj podvodný internetový predaj.
Mladiství sa na páchaní priestupkov v najvyššom počte podieľali na úseku priestupkov
proti majetku – 70 mladistvých páchateľov, 41 mladistvých sa dopustilo priestupku proti
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občianskemu spolunažívaniu, častým boli vzájomné fyzické napadnutia na diskotékach a
krádeže finančných prostriedkov v rodinách.
Najväčším problémom pri prejednávaní priestupkov bolo, že niektorí obvinení
a svedkovia sa nezúčastňujú ústneho prejednávania priestupku a nereagujú ani na opakované
predvolania, nepreberajú písomností od úradu bezdôvodne, alebo z dôvodu, že sa
nezdržiavajú na adrese trvalého pobytu.
Priestupky boli vybavované v zmysle ustanovení zákona o priestupkoch nasledovne :
- pokuta - 317 prípadov
- pokarhanie – 69 prípadov
- zastavenie konania (bez zmieru) – 407 prípadov
- zmier - 56 prípadov
- zastavenie konania podľa § 30 zákona o správnom konaní - 1 prípad
V sledovanom období bolo prekludovaných podľa § 20 priestupkového zákona 11
priestupkových spisov z dôvodu, že boli doručené na prejednanie po uplynutí dvojročnej
prekluzívnej lehoty, resp. k preklúzii došlo počas vykonávania úkonov súvisiacich
s prejednaním priestupku.
Výkon právoplatných rozhodnutí vydaných v priestupkovom konaní zabezpečoval
v roku 2012 odbor všeobecnej vnútornej správy. K 31.12.2012 odbor evidoval 1493
nevykonaných rozhodnutí, podal 2 návrhy na výkon rozhodnutia súdnemu exekútorovi, začal
180 správnych exekúcií, zaslal 1122 výziev povinným na úhradu trov konania a pokút. V 418
prípadoch žiadal o súčinnosť vo veci zistenia majetkových a sociálnych pomerov povinného.
Spolu bolo uložených 317 pokút vo výške 14.440,- € a 418 trov konania vo výške 6.688,- €.
Pokuty

Trovy konania

počet

€

počet

€

dobrovoľné plnenie r. 2012

173

3255

96

1536

zaplatené - na výzvu

84

1764

73

1168

- správnou exekúciou

37

675

34

544,59

- súdnou exekúciou

0

0

1

4,97

294

5694

204

3253,56

úhrady spolu

Úspešnosť vymáhania trov konania a pokút je ovplyvnená skutočnosťou, že povinný
je nezamestnaný, resp. poberá sociálnu dávku, z ktorej nemožno vykonať zrážky, alebo
nevlastní žiaden majetok. Napriek problémom pri vymáhaní pohľadávok v roku 2012 sa
podarilo oproti predchádzajúcemu roku vymôcť na pokutách viac o 1564 € a na trovách
konania o 895 €.
V roku 2012 OVVS plnil úlohy spojené so zabezpečovaním volieb do Národnej rady
SR a do samosprávy obcí v územnom obvode Košice – okolie.
Odbor všeobecnej vnútornej správy na úseku vedenia matrík vykonal 27 kontrol na
matričných úradoch v jeho obvode.
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Odbor živnostenského podnikania
Výsledkami činnosti odboru živnostenského podnikania sú jednotlivé úkony pri
výkone štátnej správy na úseku živnostenského podnikania.
Údaje o činnosti odboru za rok 2012 podľa vybraných údajov:
Úsek živnostenskej registrácie
Podnikateľské subjekty s platným živnostenským oprávnením
Počet FO SR, kt.vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
Počet PO SR, kt.vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
Počet FO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
Počet PO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
Počet živ.oprávnení, ktoré vznikli v sledovanom období
Počet živ.oprávnení, ktoré zanikli v sledovanom období

379
171
642
11
3 884
2 035

Úkony vykonané za hodnotené obdobie
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Oznámenie o pozastavení
Zánik živ. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
Iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia
Výpis zo živnostenského registra
Spolu - vykonané vybrané úkony v sledovanom období

1 081
587
741
843
854
4 106

V postavení JKM odbory živnostenského podnikania elektronicky zabezpečovali:
- registráciu podnikateľov k dani z príjmov a oznamovanie zmien osobných a obchodných
údajov
- prihlásenie podnikateľov do systému povinného zdravotného poistenia, oznamovanie zmeny
platiteľa zdravotného poistenia a oznamovanie zmien osobných a obchodných údajov
príslušnej zdravotnej poisťovni
- vyžiadanie výpisov z registra trestov z Generálnej prokuratúry SR
- OŽP spracúva a predkladá návrhy zápisov podnikateľských subjektov do obchodného
registra vrátane overenia podpisov, prevodu vyžadovaných príslušných dokumentov do
elektronickej podoby a podpisu návrhu zaručeným elektronickým podpisom.
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Služby využité JKM

Rok 2012

Počet subjektov, ktoré využili službu JKM

2 198

z toho: fyzické soby (FO)

1 926

právnické osoby (PO)

272

Celkový počet úkonov služby JKM pre:
daňové riaditeľstvo

2 771

zdravotné poisťovne

1 960

obchodný register
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Zamestnanci úseku registrácie súčasne vykonávali aj lustrácie.
Počet výpisov z registra trestov

1 305

Počet lustrácii v REGOB

2 167

Spolu

3 472

Elektronické JKM
V rámci poslednej fázy vytvárania JKM v SR vzniklo na odbore od 1.januára 2012
elektronické JKM. Cieľom elektronického JKM je umožniť všetkým záujemcom
o podnikanie vstup do podnikania na diaľku elektronickými prostriedkami a to
prostredníctvom elektronických formulárov umiestnených na Ústrednom portáli verejnej
správy SR – bez nutnosti osobne navštíviť OŽP. Pre jednotlivé elektronické služby sa od
občana vyžaduje použitie elektronického podpisu (ZEP) a registrácia na ÚPVS
(www.upvs.sk), ktorý zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom
a službám verejnej a štátnej správy. Súčasťou služby je aj funkčnosť platobného portálu ktorý
pre občana musí vyhotoviť platobný predpis správnych, príp. súdnych poplatkov. Každá
elektronická služba, ktorá je ponúkaná elektronickým JKM prostredníctvom ÚPVS, zahŕňa aj
automatické zasielanie elektronických výstupných dokumentov.
V roku 2012 úsek registrácie vybavil celkom 139 elektronických podaní.
Úsek živnostenskej kontroly
V roku 2012 bolo celkom vykonaných 350 kontrolných akcií s počtom 108 postihov
a 244 porušení, pri ktorých bolo uložených 59 pokút v blokovom konaní vo výške 2 079,- €.
V sledovanom období úsek živnostenskej kontroly vydal 49 rozhodnutí o pokute v celkovej
sume 3 100.- €. Finančné postihy spolu predstavujú čiastku 5 179,- €.
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Mesiac

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Spolu

Počet kontrol

33

21

27

24

42

32

28

36

35

31

32

9

350

Postihy

5

7

7

6

9

7

12

9

12

16

11

7

108

Porušenia

23

13

31

18

26

29

17

23

27

13

18

6

244

Blokové pokuty

2

3

5

1

7

3

7

5

9

7

6

4

59

Rozhodnutia

3

4

2

5

2

4

5

4

3

9

5

3

49

Výsledky kontrolnej činnosti po mesiacoch

Odbor ekonomický
Povinné zmluvné poistenie
Správny orgán sa v roku 2012 zaoberal listom Slovenskej kancelárie poisťovateľov
(SPK), ktorý obsahoval 7 673 oznámení o neuzatvorení PZP. K 31.12.2012 na úseku
povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel bolo v rámci zákona č. 381/2001 Z. z.
o povinnom poistení motorového vozidla v znení neskorších predpisov v roku 2012 zaslaných
717 výziev na predloženie dokladu o uzatvorení povinného zmluvného poistenia. Z toho bolo
206 rozhodnutí o uložení pokuty v celkovej výške 7 511,60 €.

Obvodný úrad Košice – okolie uložil
uhradených 181 pokút vo výške 4 524,60 € .

v roku 2012

206 pokút, z ktorých bolo

V roku 2012 bolo z minulých období vymožených 66 pokút v celkovej
3 799,96 €:
z toho za rok 2008 - 3 pohľadávky v sume 165,96 €
2009 – 10 pohľadávok v sume 419,- €
2010 – 19 pohľadávok v sume 1 602,- €
2011 - 34 pohľadávok v sume 1 613,- €.

výške

Spolu sa vymohlo za rok 2012 a minulé roky 8 324,56 € na pohľadávkach za PZP MV.
V exekučnom konaní je vymáhaných k 31. 12. 2012 - 105 pohľadávok v celkovej sume
5 792,63 €.
Odpísané pohľadávky v roku 2012 z dôvodu nevymožiteľnosti boli 2 v celkovej sume 41,- €.

4.3. Náklady
Vzhľadom na množstvo a rôznorodosť úloh, ktoré obvodný úrad plní na jednotlivých
úsekoch štátnej správy nesledujú sa čiastkové náklady jednotlivých činností. Náklady sú
sledované podľa rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé položky a podpoložky štátneho
rozpočtu.
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5. Rozpočet obvodného úradu
Obvodný úrad Košice - okolie hospodáril v roku 2012 s pridelenými finančnými
prostriedkami v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dodržiaval
záväzné ukazovatele a vynaložené rozpočtované finančné prostriedky súviseli so mzdami
a odvodmi zamestnancov, prevádzkovými nákladmi, všeobecným materiálom, službami
súvisiacimi s prevádzkou úradu.
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra na rok
2012 bol pre Obvodný úrad Košice - okolie stanovený rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov
takto:
Schválený rozpočet príjmovej časti k 01. 01. 2012 bol vo výške 48 487,00 €.
Schválený rozpočet výdavkovej časti k 01. 01. 2012 bol vo výške 872 853,00 €.
Obvodný úrad Košice - okolie mal schválený rozpočet príjmovej časti k 01. 01. 2012
vo výške 48 487,00 €, upravený rozpočet vo výške 112 419,21 € a plnenie k 31.12. 2012
bolo 112 138,67 €, čo predstavuje 231,28 % z celkovej schválenej príjmovej časti rozpočtu.
Nedaňové mimorozpočtové príjmy sa nerozpočtujú v schválenej príjmovej časti, čerpanie
k 31.12.2012 bolo 13 387,11 €.

Názov
212003

Z prenájmu budov

222003

Za porušenie predpisov

223003

Za stravné

233001

Z predaja pozemkov

292012

Z dobropisov

292017

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočné
čerpanie

4 000,00 €

7 277,64 €

7 277,64 €

23 000,00 €

14 704,29 €

14 712,29 €

5 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

82 360,00 €

82 360,00 €

15,00 €

1 203,91 €

1 203,91 €

Vrátky

6 000,00 €

0,00 €

0,00 €

292019

Z refundácie

1 000,00 €

0,00 €

13,75 €

292027

Iné

9 472,00 €

6 873,37 €

6 571,08, €

Nedaňové príjmy spolu

48 487,00 €

112 419,21 €

112 138,67 €

0,00 €

0,00 €

13 387,11 €

48 487,00 €

112 419,21 €

125 525,78 €

223003

Za stravné-mimorozp.

Spolu príjmy :

Plnenie rozpočtových príjmov, položka 2XX, kód zdroja 111 v sume 112 138,67 €
predstavovali príjmy najmä z: predaja prebytočného nehnuteľného majetku štátu – pozemky
a budovy (82 360,- €), prenájmu dočasne prebytočného majetku štátu (7 277,64 €), ďalej sú
to príjmy z porušenia predpisov na úseku živnostenského podnikania a porušenie predpisov za
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neuhradenie povinného zmluvného poistenia (14 712,29 €). Ďalšie plnenie príjmov bolo
z dobropisov, z refundácií, z vratiek a trov konania (7 788,74 €).
Plnenie mimorozpočtových príjmov v roku 2012, položka 2XX, kód zdroja 72F_M v sume
13 387,11 € predstavovali príjmy za stravné prijaté od zamestnancov.
Výdavková časť rozpočtu Obvodného úradu Košice - okolie na rok 2012 bol
schválený vo výške 872 853,00 € a následne rozpočtovými opatreniami k 31.12.2012
upravený na sumu 1 288 202,64 €. Čerpanie k 31.12.2012 bolo vo výške 1 286 425,51 €.
Úpravy rozpočtu súviseli aj s transfermi pre obce v územnej pôsobnosti obvodného úradu na
zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy (regob, matriky), na financovanie volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012, na financovanie nových komunálnych
volieb v jednej obci územného obvodu, na mimoriadne situácie v územnom obvode
obvodného úradu a navýšenie limitu výdavkov na úhradu aktuálnych prevádzkových potrieb
obvodného úradu.
Čerpanie bežných finančných prostriedkov bolo realizované v súlade so zabezpečením
maximálnej hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.

Výdavky Obvodného úradu Košice - okolie sa podľa programovej štruktúry členia
nasledovne:
PROGRAM

Schválený rozpočet

08C03 Obvodné úrady

Skutočné
čerpanie

872 625,00 €

1 128 090,82 €

1 126 316,13 €

228,00 €

228,00 €

225,56 €

0,00 €

159 883,82 €

159 883,82 €

872 853,00 €

1 288 202,64 €

1 286 425,51 €

06H03 Hospod. mobilizácia
08C05 Voľby
S p o l u:

Upravený rozpočet

Členenie výdavkov programu 08C03 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie :
Názov

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočné
čerpanie

Program 08C03 celkom (záväzný)

872 625,00 €

1 114 703,71 €

1 112 929,02 €

z toho :
01114 - Správa ObÚ

851 338,00 €

912 831,11 €

911 056,54 €

610 - mzdy, platy... (záväzný)

393 477,00 €

380 698,08 €

380 698,08 €

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

137 520,00 €

143 828,12 €

143 828,12 €

630 – tovary a služby (orientačný)

157 950,00 €

213 518,99 €

211 744,42 €

640 – bežné transfery (orientačný)

162 391,00 €

174 785,92 €

174 785,92 €

0180 - Transfery všeobecnej povahy

0,00 €

180 585,60 €

180 585,60 €

640 – bežné transfery (záväzný)

0,00 €

180 585,60 €

180 585,60 €
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záchr.práce-povodne (záväzný)
0220 – Civilná ochrana
630 – tovary a služby (orientačné)

0,00 €

180 585,60 €

180 585,60 €

21 287,00 €

21 287,00 €

21 286,88 €

21 287,00 €

21 287,00 €

21 286,88 €

72F-mimorozpočtové výdavky

0,00 €

0,00 €

13 387,11 €

630 – tovary a služby-stravné

0,00 €

0,00 €

13 387,11 €

Z celkových výdavkov programu 08C03 – Obvodné úrady boli čerpané finančné
prostriedky na zabezpečenie výkonu štátnej správy, a to nasledovne :
Funkčná klasifikácia 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 efektívnosť a hospodárnosť čerpania finančných prostriedkov. Poistné
a príspevok do poisťovní boli pre rok 2012 odvodené zo schválenej sumy platových
prostriedkov v súlade s platnou metodikou.
Ďalšie finančné prostriedky boli čerpané na tovary a služby (630) a to nasledovne :
cestovné náhrady zamestnancom pri tuzemských pracovných cestách vo výške 1 914,03 €.
Zahraničné služobné cesty v v roku 2012 neboli realizované;
úhrada energií, vodného, stočného, telekomunikačné poplatky vo výške 115 104,01 €. Z toho
36 000,- € boli uhradené poštové poplatky na rok 2013;
nákup telekomunikačnej techniky, kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb, nákup
tonerov, odbornej literatúry, licencie pre softvér, reprezentačné a ostatného všeobecného
materiálu súvisiaceho so zabezpečením prevádzky úradu vo výške 9 336,91 €;
nákup pohonných hmôt, servis, údržba, poistenie služobných vozidiel a diaľničné známky pre
štyri služobné vozidlá vo výške 8 921,09 €. Zahraničné služobné cesty v sledovanom období
neboli realizované;
oprava prevádzkových strojov, výpočtovej techniky, nevyhnutná údržba kancelárskych
priestorov vo výške 14 912,46 €;
nájom poštového priečinku vo výške 50,40 €;
školenia, inzercia prebytočného majetku, strážna služba, upratovanie, služby technika BOZP
a PO, advokátske služby, znalecké posudky na prebytočný majetok, servisné poplatky banke,
stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, pokuty, dane z nehnuteľností vo výške
61 505,52 €.
V roku 2012 boli finančné prostriedky na bežné výdavky čerpané s dodržiavaním
maximálnej hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
Prostredníctvom obvodného úradu boli poskytnuté finančné prostriedky obciam –
bežné transfery (640) a to na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík vo výške
118 087,60 € a hlásenia pobytu občanov vo výške 38 414,97 €. Finančné prostriedky boli tiež
čerpané na odstupné zamestnancom vo výške 13 024,50 € a na nemocenské dávky vo výške
5 258,85 €.
Funkčná klasifikácia 0220 – Civilná ochrana - výdavky za funkčnú oblasť 0220 slúžia na
zabezpečenie úloh na úseku civilnej ochrany a boli čerpané na bežnú prevádzku skladu
civilnej ochrany v obci Malá Ida a to na úhradu energií, vodného, stočného a
telekomunikačných poplatkov (8 424,08 €), nákup všeobecného materiálu (1 495,75 €),
organizovanie súťaže mladých záchranárov, vykonaním revízie zariadení civilnej ochrany
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v sklade v Malej Ide, odmeny skladníkom CO na obciach a dane z nehnuteľnosti
(11 364,05 €).
Funkčná klasifikácia 0180 – Transfery všeobecnej povahy- finančné prostriedky boli
poukázané obciam v územnom obvode obvodného úradu v celkovej výške 180 585,60 € ako
náhrada výdavkov súvisiacich so záchrannými a zabezpečovacími prácami v súvislosti
s povodňami na území Slovenska a náhrada výdavkov súvisiacich mimoriadnou situáciu
v obci v územnom obvode obvodného úradu.
Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtové príjmy 72F - čerpanie
mimorozpočtových prostriedkov bolo vo výške 13 387,11 € a to na úhradu stravovania
zamestnancov.
Členenie výdavkov programu 06H03 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie :
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 €

225,56 €

228,00 €

228,00 €

225,56 €

228,00 €

228,00 €

225,56 €

Schválený rozpočet na rok 2012 bol vo výške 228,00 €, upravený rozpočet 228,00 € a
finančné prostriedky čerpané k 31.12.2012 boli vo výške 225,56 €, percentuálny podiel
k upravenému rozpočtu 98,93 %.
Finančné prostriedky boli čerpané najmä na cestovné náhrady zamestnancom pri
tuzemských pracovných cestách, kancelárske potreby pre zabezpečenie úloh na úseku
hospodárskej mobilizácie a na organizovanie školení.
Čerpanie účelových prostriedkov
V roku 2012 boli účelové finančné prostriedky poskytnuté transferom na zabezpečenie
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012, na úhradu vynaložených
výdavkov súvisiacich s prípravou a vykonaním nových volieb do orgánov samosprávy obcí .
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012:
Upravený
rozpočet

Skutočné
čerpanie

0,00 €

158 859,21 €

158 859,21 €

0,00 €

158 859,21 €

158 859,21 €

610 - mzdy, platy... (záväzný)

0,00 €

8 124,00 €

8 124,00 €

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

0,00 €

2 696,20 €

2 696,20 €

630 – tovary a služby (orientačný)

0,00 €

4 697,64 €

4 697,64 €

Názov
Program 08C0505 celkom (záväzný)
z toho :
0160 - Voľby

Schválený
rozpočet
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640 – bežné transfery (záväzný)

0,00 €

143 341,37 €

143 341,37 €

Schválený rozpočet na rok 2012 bol vo výške 0 €, upravený rozpočet 158 859,21 €.
Finančné prostriedky čerpané k 31.12.2012 boli vo výške 158 859,21 €, percentuálny podiel
k upravenému rozpočtu 100 %.
Finančné prostriedky zaslané obciam vo výške 143 341,37 € a finančné prostriedky vo
výške 15 517,84 € určené pre potreby obvodného úradu boli čerpané na financovanie
výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej
rady Slovenskej republiky v roku 2012.
Nové voľby do orgánov samosprávy obcí :
Názov
Program 08C0502 celkom (záväzný)
z toho :
0160 - Voľby

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Skutočné
čerpanie

0,00 €

1 024,61 €

1 024,61 €

0,00 €

1 024,61 €

1 024,61 €

610 - mzdy, platy... (záväzný)

0,00 €

115,00 €

115,00 €

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

0,00 €

40,05 €

40,05 €

630 – tovary a služby (orientačný)

0,00 €

121,41 €

121,41 €

640 – bežné transfery (záväzný)

0,00 €

748,15 €

748,15 €

V územnom obvode Obvodného úradu Košice - okolie boli v jednej obci v roku 2012
nové voľby do orgánov samosprávy obcí. Finančné prostriedky boli poskytnuté vo výške
1 024,61 € a čerpané vo výške 1 024,61 €, z toho obci boli zaslané vo výške 748,15 € a pre
potreby obvodného úradu vo výške 276,46 €.
Kapitálové výdavky
Obvodný úrad Košice - okolie nemal v roku 2012 pridelené finančné prostriedky na
čerpanie kapitálových výdavkov.
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6. Personálne otázky
Osobný úrad zabezpečoval plnenie úloh, ktoré vyplývajú Obvodnému úradu Košice okolie zo štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu
službu a uplatňovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme. Plnil úlohy v oblasti prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie zamestnancov,
úlohy v oblasti odmeňovania, vedenia mzdového účtovníctva a štatistických výkazov,
pripravoval služobné predpisy.
V súvislosti s dodržaním záväzných ukazovateľov rozpočtu na mzdy, platy a ostatné
osobné vyrovnania na rok 2012 bol rozpočtovým opatrením č. 5/08C03 upravený limit počtu
zamestnancov obvodného úradu na 37 štátnych zamestnancov a 7 zamestnancov vo výkone
práce vo verejnom záujme.

Počet zamestnancov na jednotlivých odboroch
Odbor

Stav
zamestnancov
k 31.12.2012
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
5
5
Osobný úrad
2
0
SPOLU
43

Analýza skladby funkcii Obvodného úradu Košice-okolie:
prednosta
vedúci odborov
odborní zamestnanci
prierezové činnosti

1
4
21
14

pomocní a obslužní zamestnanci

3

Veková štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Košice - okolie k 31. 12. 2012
do 20 rokov
0

21 - 30
6

31 - 40
8

41 - 50
9

51 - 60
20

nad 60 rokov
0

22

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Košice - okolie k 31.12.2012
ZŠ
0

SO + ÚSO
10

VŠ I. stupňa
4

VŠ II. stupňa
28

VŠ III. stupňa
1

Organizačná, veková a kvalifikačná štruktúra zamestnancov
Organizačná štruktúra v roku 2012 vychádzala z počtu a zloženia funkčných miest
a organizačného poriadku Obvodného úradu Košice - okolie.
Veková štruktúra zamestnancov nám udáva, že najviac zamestnancov obvodného
úradu Košice - okolie sa nachádza vo vekovej kategórii od 50 do 60 rokov.
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov je na veľmi dobrej úrovni. Vysokoškolské
vzdelanie dosiahlo 77% zamestnancov a zvyšovanie kvalifikácie štúdiom na vysokých
školách aj naďalej pokračuje.
Vzdelávanie zamestnancov
Osobný úrad zabezpečoval vzdelávania zamestnancov v súlade s potrebami
obvodného úradu a finančnými možnosťami pre štátnych zamestnancov ako aj zamestnancov
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Viedol písomnú evidenciu o vzdelávacích
aktivitách a zabezpečoval všetky náležitosti súvisiace s účasťou zamestnancov na vzdelávaní.
Zamestnanci Obvodného úradu Košice - okolie v roku 2012 absolvovali odborné
vzdelávania, ktoré boli realizované Inštitútom pre verejnú správu na základe návrhu kontraktu
s ministerstvom vnútra. Vzdelávanie bolo zamerané najmä na aktualizovanie a dopĺňanie
vedomostí, týkajúcich sa znalostí a uplatňovania všeobecných záväzných právnych predpisov
v praxi. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov bolo vzdelávanie realizované
v obmedzenom rozsahu.
Cieľom Obvodného úradu Košice - okolie je zabezpečovať priebežné vzdelávania
zamerané najmä na profesijné vzdelávanie súvisiace s prehlbovaním a zvyšovaním
kvalifikácie všetkých zamestnancov. Tento cieľ však závisí predovšetkým od finančných
možností obvodného úradu.
Sociálna politika
Obvodný úrad Košice - okolie aktívne spolupracoval so Všeobecným slobodným
odborovým zväzom pri Obvodnom úrade Košice - okolie do 28. 02. 2012. Od 07.03. 2012 na
základe ustanovujúcej členskej schôdze vznikol Slovenský odborový zväz verejnej správy
a kultúry pri Obvodnom úrade Košice - okolie. V súvislosti s podpísanými Kolektívnymi
zmluvami na rok 2012 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.
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7. Ciele a prehľad plnenia
Cieľom Obvodného úradu Košice – okolie je zabezpečovať výkon štátnej správy
v zmysle zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na určených úsekoch, v rozsahu
ustanovenom osobitnými zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi. 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 26 matrikárok.
Cieľom kontrol bolo zistenie dodržiavania ustanovení zákona 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 horeuvedených
matričných úradov nebolo zistené porušenie vyššie uvedených noriem. Menšie nedostatky
boli odstránené priamo pri kontrole, preto sa protokol nevyhotovoval. Vedenie matričných
kníh, príslušných registrov, zbierok listín za prebiehajúci rok 2012 nevykazovali nedostatky.
Matričná ako aj právna dokumentácia kontrolovaných matričných úradov obsahovala
potrebné dokumenty.

Matričná agenda na jednotlivých matričných úradoch územného obvodu Košice –
okolie bola za kontrolované obdobie – rok 2012 - 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 č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní.
Štátny 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.
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Odbor živnostenského podnikania
Kontroly boli vykonané podľa pokynov Ministerstva vnútra SR a pravidelne
vyhodnocované a zasielané nadriadenému orgánu.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Kontrolná činnosť odboru civilnej ochrany a krízového riadenia bola v roku 2012
v súlade s „Ročným plánom činnosti odboru CO a KR Obvodného úradu Košice – okolie na
rok 2012“.
Celkom bolo naplánovaných 40 kontrol, vykonaných bolo všetkých 40 kontrol.
Obvodný úrad Košice – okolie je 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. V roku 2012 bolo vybavených 19 žiadostí
o poskytnutie informácií. Oproti predchádzajúcim rokom došlo k nárastu uvedených žiadostí
(rok 2009 – 16 žiadostí, rok 2010 – 14 žiadostí, rok 2011 – 7 žiadostí). Každý odbor zároveň
prešetruje aj sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. na úseku štátnej správy, ktorý patrí do
jeho pôsobností 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
2012 došlo k poklesu uvedených sťažností s počtom 5, z toho jedna sťažnosť bola na odbore
živnostenského podnikania, 1 sťažnosť bola odložená a 3 sťažnosti na odbore všeobecnej
vnútornej správy.
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8. Hodnotenie a analýza vývoja obvodného úradu
Obvodný úrad Košice – okolie zabezpečoval úlohy a činnosti vyplývajúce zo
všeobecne záväzných právnych predpisov na jednotlivých úsekoch v súlade s právnymi
predpismi platnými pre jednotlivé odbory. Boli dodržané právne predpisy, nariadenia
a usmernenia nadriadených orgánov pre jednotlivé činnosti.
Výsledky boli pravidelne polročne hodnotené v rozborovej činnosti v oblasti
hospodárenia s finančnými prostriedkami. Na zlepšenie činnosti boli prijímané operatívne, ale
aj dlhodobé opatrenia a to tak v oblasti zabezpečovania vecných úloh ako aj v oblasti
ekonomickej. Na základe pravidelných hodnotení činností úradu môžeme skonštatovať, že
Obvodný úrad Košice – okolie si plnil svoje úlohy na všetkých odboroch v súlade so zákon.
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9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Každý odbor na Obvodnom úrade Košice – okolie má v rámci zamerania svojej
činnosti iných užívateľov výstupov, ale prvoradým užívateľom je občan.
Odbor organizačný a ekonomický - Ministerstvo vnútra SR, Úrad vlády SR, fyzické
a právnické osoby, ktorým sa poskytujú informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a orgány územnej samosprávy.
Odbor všeobecnej vnútornej správy – na úseku priestupkov, matrík a verejných
zbierok sú to predovšetkým občania, policajný zbor, mestská polícia, prokuratúra, súd,
zdravotné a sociálne poisťovne, matričné úrady, Slovenský štatistický úrad a ostatné orgány
štátnej správy.
Odbor živnostenského podnikania – hlavnými užívateľmi výstupov z úseku
živnostenského registra sú podnikateľské subjekty – fyzické a právnické osoby, ktoré ich
získavajú najmä vo forme živnostenského oprávnenia, úradného záznamu, potvrdenia
o pozastavení prevádzkovania činnosti a aktuálneho výpisu zo živnostenského registra.
V zmysle živnostenského zákona je vymedzený v § 60 písm. b, okruh subjektov, ktorými sú
sprístupňované a zasielané údaje zapísané v živnostenskom registri a to najmä: daňový úrad
a Daňové riaditeľstvo SR, Štatistický úrad SR, príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny,
orgán, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zmluvného poistenia, Sociálna
poisťovňa, Slovenská živnostenská komora, mestá a obce.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia – hlavnými užívateľmi sú predovšetkým
mestá a obce. Výstupy sú vo forme spracovanej dokumentácie, vykonávania metodicko –
odbornej pomoci, odbornej prípravy a školení, ale taktiež kontrolnej činnosti. Ďalšími
odberateľmi sú ministerstvá – Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo
hospodárstva SR, Ministerstvo životného prostredia SR. V oblasti obrany sú to územné
vojenské správy, v rámci hospodárskej mobilizácie sú to právnické a fyzické osoby. V oblasti
utajovaných skutočností je to Národný bezpečnostný úrad a Vojenské spravodajstvo.
Osobný úrad – hlavnými užívateľmi sú :
- fyzické osoby
- právnické osoby : Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, sociálna poisťovňa, zdravotné
poisťovne, daňový úrad, štatistický úrad, exekútorsky úrad, okresný súd a Ministerstvo vnútra
SR

Spracovala: Ing. Mária Sinčáková
PhDr. Peter Derevjaník, PhD.
prednosta
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