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1. Identifikácia organizácie
Názov:
Sídlo:
Rezort:
Kontakt:

OBVODNÝ ÚRAD PREŠOV
Námestie mieru č.3, 081 92 Prešov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
tel.: 051/708 22 01, fax: 051/772 14 23,
e-mail: prednosta@po.vs.sk

Prednosta:

Ing. Stanislav Kahanec

Organizačná štruktúra:

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Oddelenie koordinačného strediska IZS
Oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia
Odbor ekonomický
Oddelenie rozpočtu, účtovníctva a majetkovoprávne
Oddelenie vnútornej prevádzky
Odbor organizačný
Odbor všeobecnej vnútornej správy
Oddelenie priestupkov
Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Odbor živnostenského podnikania
Osobný úrad

Vedúci odborov:

Ing. Jozef Čorba, vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
JUDr. Miroslav Makara, vedúci odboru ekonomického
PhDr. František Novotný, vedúci odboru organizačného
JUDr. Eugen Longauer, vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy
Ing. Ľubov Lokajová, vedúca odboru živnostenského podnikania
JUDr. Daniela Švarná, vedúca osobného úradu
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad Prešov ( ďalej len obvodný úrad ) bol ako orgán všeobecnej štátnej
správy zriadený zákonom č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z obsahu ustanovenia § 2 zákona 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. vyplýva, že obvodný úrad je
rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi 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. Obvodný úrad je
služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade
a je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu v obvodnom úrade.
Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý slúži na výkon jeho činnosti a zabezpečuje
materiálno-technické vybavenie obvodného úradu.
Obvodný úrad plní úlohy na úsekoch štátnej správy v pôsobnosti obvodných úradov
s územnou pôsobnosťou v obvode a ďalšie úlohy na príslušných úsekoch štátnej správy
vymedzené osobitnými zákonmi do pôsobnosti obvodných úradov v sídle kraja s územnou
pôsobnosťou v rozsahu kraja.
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom na jednotlivých úsekoch
štátnej správy riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria
tieto úseky štátnej správy.
Obvodný úrad Prešov ako obvodný úrad v sídle kraja podľa rozhodnutia vlády
koordinuje plnenie spoločných úloh s inými miestnymi orgánmi štátnej správy pri riešení
spoločensky závažných javov a prednosta obvodného úradu je oprávnený na plnenie
spoločných úloh požadovať potrebné podklady a ukladať úlohy vedúcim iných miestnych
organov štátnej správy v územnom obvode Prešovského kraja.
Obvodný úrad sa vnútorne člení na:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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

Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu ( ďalej
len prednosta ). Prednostu v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca
v rozsahu vymedzenej pôsobnosti.
Na obvodnom úrade sú tieto stupne riadenia:
a) prednosta, ktorý plní aj funkciu vedúceho služobného úradu
b) vedúci odborov
c) vedúci oddelení
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Prednosta podľa potreby zriadil tieto poradné orgány:
a)
b)
c)
d)

inventarizačná komisia
vyraďovacia komisia
likvidačná komisia
škodová komisia

Prednosta podľa zákona zriadil tieto poradné orgány:
a)
b)
c)
d)
e)

Bezpečnostná rada
Krízový štáb územného obvodu Prešov
Evakuačná komisia
Komisia pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti
Komisia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

V mene obvodného úradu v administratívnoprávnych vzťahoch koná a rozhoduje
príslušný odbor.
Prednosta
a) ukladá opatrenia na uskutočňovanie výkonu štátnej správy a na plnenie ďalších úloh v
pôsobnosti obvodného úradu,
b) má postavenie štatutárneho orgánu v pracovnoprávnych vzťahoch a v majetkovoprávnych
vzťahoch,
c) koná v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi pred súdmi a orgánmi činnými v
trestnom konaní; konaním pred uvedenými orgánmi môže písomne poveriť štátneho
zamestnanca obvodného úradu,
d) zabezpečuje kontrolu plnenia úloh a jej výsledky využíva na skvalitňovanie riadiacej
činnosti a plnenie ďalších úloh (kontrolu vykonáva osobne alebo prostredníctvom
vedúcich odborov, vedúcich oddelení a na úseku ochrany utajovaných skutočností
prostredníctvom bezpečnostného zamestnanca) a vybavuje sťažnosti a petície v rozsahu
svojej pôsobnosti,
e) zodpovedá za rozpracúvanie a plnenie úloh, ktoré mu ukladá Bezpečnostná rada
Slovenskej republiky,
f) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných
predpisov, ktoré sa týkajú obvodného úradu,
g) podieľa sa na utváraní podmienok pre odborný rast zamestnancov obvodného úradu a
zodpovedá za ich služobnú a pracovnú disciplínu,
h) zodpovedá za hospodárne a efektívne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami
obvodného úradu, za hospodárne využívanie majetku štátu a za dodržiavanie právnych
predpisov pri jeho spravovaní,
i) zabezpečuje ochranu utajovaných skutočností, utvára podmienky na jej zabezpečenie a ako
štatutárny orgán plní v obvodnom úrade ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú zo zákona
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
j) zodpovedá za plnenie úloh pri príprave na riešenie krízových situácií a pri plnení úloh
v krízovej situácii,
k) zodpovedá za utváranie podmienok na dodržiavanie predpisov na ochranu práce,
l) zodpovedá za plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie.
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Prednosta je predsedom bezpečnostnej rady obvodu a riadi činnosť krízového štábu
obvodného úradu. Prednosta je služobne najvyšším vedúcim zamestnancom štátnym
zamestnancom, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade.
Prednosta najmä:
a) riadi a kontroluje uplatňovanie právnych vzťahov štátnych zamestnancov pri vykonávaní
štátnej služby v obvodnom úrade,
b) vydáva služobné predpisy a plní úlohy spojené s riadením a kontrolou vykonávania štátnej
služby a s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov štátnych zamestnancov, ktorí
vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade,
c) zodpovedá za vypracovanie podkladu k návrhu systemizácie za obvodný úrad a za jeho
predloženie ministerstvu,
d) uzatvára so štátnym zamestnancom služobnú zmluvu,
e) vymenúva štátneho zamestnanca na zastupovanie vedúceho zamestnanca počas jeho
neprítomnosti presahujúcej dva týždne,
f) vykonáva zmeny a skončenie štátnozamestnaneckého pomeru,
g) vybavuje sťažnosti štátnych zamestnancov vo veciach vykonávania štátnej služby,
h) zabezpečuje vyhodnotenie majetkových priznaní štátnych zamestnancov,
i) prerokúva návrhy podľa § 118 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov s príslušným odborovým orgánom.
Prednosta ďalej:
a) zabezpečuje riadenie a kontrolu výkonu štátnej správy uskutočňovaného obvodným
úradom,
b) vydáva organizačný poriadok obvodného úradu po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku
ministerstva,
c) vydáva ďalšie vnútorné predpisy obvodného úradu,
d) podpisuje vyhlášky obvodného úradu,
e) vymenúva a odvoláva členov svojich poradných orgánov,
f) ustanovuje alebo vymenúva vedúceho zamestnanca obvodného úradu pre výkon prác vo
verejnom záujme a určuje mu plat podľa osobitného predpisu,
g) zriaďuje so súhlasom ministerstva pracovisko obvodného úradu a utvára podmienky na
jeho činnosť,
h) riadi, koordinuje a kontroluje vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie,
i) pripravuje návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti v obvode a opatrenia na
predchádzanie krízovej situácie v obvode a predkladá ich bezpečnostnej rade obvodu,
j) zodpovedá za koordináciu činnosti obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,
k) riadi záchranné práce,
l) určuje a vymedzuje utajované skutočnosti vznikajúce v pôsobnosti obvodného úradu,
m) rozhoduje o lehotách utajenia, zmene a zrušení stupňa utajenia,
n) zabezpečuje kontrolu plnenia úloh v oblasti ochrany utajovaných skutočností a jej výsledky
využíva na skvalitňovanie riadiacej činnosti,
o) určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými
skutočnosťami v podmienkach obvodného úradu a vedie o oprávnených osobách
evidencie a zoznamy oprávnených osôb a osôb, ktorým toto oprávnenie zaniklo,
p) oznamuje neodkladne Národnému bezpečnostnému úradu neoprávnenú manipuláciu s
utajovanými skutočnosťami a pokusy narušenia ochrany utajovaných skutočností,
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r) môže písomne poveriť bezpečnostného zamestnanca v obvodnom úrade plnením úloh v
oblasti ochrany utajovaných skutočností v rozsahu, ktorý vymedzí,
s) zabezpečuje činnosť a procesy súvisiace s vytváraním bezpečnostných opatrení na ochranu
utajovaných skutočností a šifrovú ochranu informácií v podmienkach obvodného úradu,
pritom spolupracuje so šifrovým orgánom ministerstva,
t) zastupuje obvodný úrad pri spolupráci s orgánmi verejnej správy iných štátov.
Prednosta obvodného úradu okrem pôsobností uvedených v odsekoch 1 až 4:
a) zabezpečuje koordináciu plnenia spoločných úloh s inými miestnymi orgánmi štátnej
správy pri riešení spoločensky závažných javov a je oprávnený na plnenie spoločných
úloh požadovať potrebné podklady a ukladať úlohy vedúcim iných miestnych orgánov
štátnej správy v územnom obvode kraja,
b) koordinuje činnosť obvodných úradov v územnom obvode kraja, iných štátnych orgánov,
obcí v kraji a vyššieho územného celku pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení v
týchto veciach je oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy prednostom obvodných
úradov v územnom obvode kraja, vedúcim iných štátnych orgánov v územnom obvode
kraja, starostom obcí v kraji a predsedovi vyššieho územného celku,
c) koordinuje a metodicky riadi plnenie úloh na úseku integrovaného záchranného systému v
územnom obvode kraja.
Vedúci odboru
Vedúci odboru ako nadriadený štátny zamestnanec je oprávnený určovať a ukladať
podriadenému štátnemu zamestnancovi úlohy na vykonávanie štátnej služby a dávať mu na
tento účel pokyny a organizovať, riadiť, kontrolovať a hodnotiť vykonávanie štátnej služby
podriadeného štátneho zamestnanca.
Vedúci odboru je vedúci zamestnanec, ktorý riadi a kontroluje vykonávanie štátnej
služby podriadenými štátnymi zamestnancami a zodpovedá za riadne plnenie úloh štátnej
správy, najmä:
a)
b)
c)
d)
e)

riadi a kontroluje výkon štátnej správy a zodpovedá za jeho uskutočňovanie,
podpisuje rozhodnutia,
zodpovedá za správnosť vydaných rozhodnutí,
koordinuje a zabezpečuje súčinnosť podriadených útvarov, ak sa odbor člení na oddelenia,
podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s koordináciou plnenia spoločných úloh s inými
miestnymi orgánmi štátnej správy pri riešení spoločensky závažných javov.
Vedúci odboru ďalej:

a) utvára podmienky na riadne vykonávanie štátnej služby štátnymi zamestnancami,
b) riadi a kontroluje činnosť zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Vedúceho odboru v rozsahu zverenej pôsobnosti zastupuje ním určený zástupca.
Vedúci oddelenia
Vedúci oddelenia riadi oddelenie a zodpovedá za plnenie jeho úloh.
Vedúci oddelenia ako nadriadený štátny zamestnanec je oprávnený určovať a ukladať
podriadenému štátnemu zamestnancovi úlohy na vykonávanie štátnej služby a dávať mu na
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tento účel pokyny a organizovať, riadiť, kontrolovať a hodnotiť vykonávanie štátnej služby
podriadeného štátneho zamestnanca.
Vedúci oddelenia ďalej:
a) riadi a kontroluje vykonávanie štátnej služby podriadenými štátnymi zamestnancami,
b) utvára podmienky na riadne vykonávanie štátnej služby štátnymi zamestnancami,
c) riadi a kontroluje činnosť zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
(4) Vedúceho oddelenia v rozsahu zverenej pôsobnosti zastupuje ním určený zástupca.
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. Osobný úrad zabezpečuje aj uplatňovanie pracovnoprávnych vzťahov
zamestnancov obvodného úradu pri výkone práce vo verejnom záujme v obvodnom úrade.

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho
plnenie
Kontrakt organizácie s Ministerstvom vnútra nie je uzatvorený. Úlohy sú plnené
v zmysle platných zákonov a smerníc.

4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady
Vzhľadom na množstvo, charakter a rôznorodosť vecných úloh, obvodný úrad
nesleduje priame a nepriame náklady na jednotlivé činnosti. Náklady sú rozpočtované a
sledované podľa rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé položky a podpoložky štátneho
rozpočtu.

5. Rozpočet organizácie
Ministerstvo vnútra SR, sekcia ekonomiky listom č. p. SE-ORF2-2011/000638-001
zo dňa 31.1.2011 rozpísalo Obvodnému úradu Prešov záväzné ukazovatele na rok 2011.
Schválený rozpočet príjmov v sume 189 836 €, výdavkov celkom v sume 1 806 162 €,
v tom bežné výdavky 1 806 162 €.
V priebehu roka zo strany Ministerstva vnútra SR bolo vykonaných 37 rozpočtových
opatrení so zvýšením rozpočtu výdavkov celkom o 1 202 011,56 €, v tom bežné výdavky boli
zvýšené o 1 013 551,88 € a kapitálové výdavky o 188 459,68 €. Rozpočet príjmov bol
upravený o 49 588,00 €.
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Schválený rozpočet výdavkov podľa programov bol v priebehu roka zo strany Ministerstva
vnútra SR upravovaný rozpočtovými opatreniami takto:
Program 06V03 – úprava o 142 987,60 €
- bežné výdavky 4 500,00 € a kapitálové výdavky 138 487,60 € na prevenciu
kriminality
Program 08C03 – úprava o 1 054 620,96 €
- bežné výdavky na mzdy 40 241,00 €, na poistné 25 221,29 €
- bežné výdavky na tovary a služby 259 836,10 €,
v tom: výdavky na SODB 12 679,00 €
výdavky na súdne spory 174 384,05 €
- bežné transfery na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 221 574,46 €
- bežné transfery na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 56 773,52 €
- bežné transfery na povodne 366 647,21 € a kapitálové transfery na povodne
49 972,08 €
- bežné transfery na odstupné a odchodné 35 371,68 €
- bežné transfery – úprava (zníženie) limitu na úseku matrík -1 016,38 €
Program 08C05 – úprava o 4 403,00 €
- Podprogram 08C0502 - bežné výdavky na úhradu vynaložených výdavkov súvisiacich
so zabezpečením nových volieb do orgánov samosprávy obcí v sume 4 403,00 €,
v tom: mzdy v sume – 1 410,00 €, odvody – 485,00 €, tovary a služby – 707,00 €,
bežné transfery – 1 801,00 €.
Upravený rozpočet výdavkov celkom k 31.12.2011 po vykonaných rozpočtových
opatreniach bol v sume 3 008 173,56 €, z toho bežné výdavky v sume 2 819 713,88 €
a kapitálové výdavky v sume 188 459,68 €.
Výdavky celkom, bez výdavkov o ktoré obvodný úrad bol oprávnený prekročiť limit
rozpočtových výdavkov (§ 23 zákona č. 523/2004 Z. z.), boli čerpané na 99,94 % upraveného
rozpočtu 3 008 173,56 €, t.j. v sume 3 006 292,90 €.
Príjmy bez mimorozpočtových zdrojov boli plnené na 100,84 % upraveného rozpočtu
239 424,00 €, t.j. v sume 241 443,57 €.
Už pri rozpise záväzných ukazovateľov a limitov bolo zrejmé, že schválený rozpočet
na rok 2011 nebude postačujúci. Najkritickejšia situácia bolo v kategórii 610 - mzdy, platy,
služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620 – poistné a príspevok do poisťovní a 630
- tovary a služby vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.4. Schválený rozpočet vyššie uvedených
kategórií v sume 1 450 304 € bol upravený na 1 763 124 € (bez výdavkov na SODB), t. j.
zvýšenie o 312 820 €. V kategórií 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania boli obvodnému úradu na rok 2011 pridelené finančné prostriedky v sume
865 342 €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2010 bola táto suma znížená o 17 %
.V rozpočte na rok 2011 neboli zahrnuté finančné prostriedky súvisiace so zabezpečovaním
zákonných nárokov pre zamestnancov na odbore civilnej ochrany a krízového riadenia na
krajskom stredisku integrovaného záchranného systému (príplatky a práca nadčas z dôvodu
nepretržitej prevádzky) a finančné prostriedky spojené v súvislosti s organizačnou zmenou
v rámci šetrenia finančných prostriedkov v štátnej správe. MV SR na základe našich žiadostí
nám rozpočtovými opatreniami upravilo rozpočet na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné
osobné vyrovnania ako aj na poistnom, takže čerpanie bolo 100 %. Skutočné čerpanie
mzdových výdavkov v roku 2011 bolo 905 583 €, skutočné čerpanie výdavkov v roku 2010
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bolo 1 203 799 €. Obvodný úrad Prešov v roku 2011 ušetril oproti roku 2010 celkovú sumu
298 216 €, teda 24,77 %.
Čerpanie v kategórií 630 – tovary a služby vo funkčnej klasifikácií 01.1.1.4
v porovnaní s rokom 2010 bolo nižšie o 26 359,02 €. Je to porovnanie bez výdavkov
vyplatených na základe súdnych rozhodnutí, ktoré za rok 2010 predstavovali 4 391,74 € a za
rok 2011 predstavovali 174 441,28 €. Priemerné mesačné výdavky za tovary a služby v roku
2011 predstavovali 29 620 € (bez súdnych sporov). Skutočné výdavky oproti schválenému
rozpočtu roku 2011 boli vyššie o 72 916,04 €. Z dôvodu nedostatočného rozpočtu došlo
k rovnakej situácii ako v roku 2010, keď sme v IV. štvrťroku 2011 neboli schopní uhrádzať
faktúry a ďalšie platby v lehote splatnosti, dôsledkom čoho nás dodávatelia urgovali
a v mnohých prípadoch aj penalizovali.
Záväzné ukazovatele rozpísané v rozpisových listoch správcu rozpočtovej kapitoly na
rok 2011 boli dodržané. Obvodný úrad pri používaní rozpočtových prostriedkov dodržiaval
hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť ich použitia 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.

5.1. PRÍJMY
Pre Obvodný úrad Prešov bol schválený rozpočet príjmov na rok 2011 v sume 189 836 €,
ktorý bol v priebehu roka upravený na 239 424 €. Za rok 2011 boli príjmy bez
mimorozpočtových príjmov splnené na 100,84 %, čo je vo finančnom vyjadrení 241 443,57 €.
Plnenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie bolo nasledovné:
Príjmy z vlastníctva majetku – kategória 210 boli v sume 22 723,26 €. Príjmy tvorilo
nájomné z prenajatých budov (9 554,18 €), prenajatých pozemkov (6 226,96 €) a za prenájom
zasadačiek obvodného úradu (6 942,12 €).
V kategórii 220 príjmy za administratívne a iné poplatky a platby boli v sume
20 366,21 €, v prevažnej miere za porušenie predpisov živnostenského podnikania (7 727,95
€) a príjmy z povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel (8 407,54 €).
Plnenie príjmov v kategórii 230 – kapitálové príjmy boli v sume 165 021,00 €, a to za
predaj pozemkov (122 560,01 €) a predaj budov (42 460,99 €).
Kapitálové príjmy z predaja nehnuteľného majetku štátu v roku 2011 Obvodný úrad Prešov
získal na základe 10 kúpnych zmlúv uzavretých podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov.
Nehnuteľnosti boli odpredané v kat. územiach Prešov, Poprad, Stará Lesná, Kravany, Solivar,
Brežany a Čukalovce.
Iné nedaňové príjmy – kategória 290 boli v sume 33 333,10 €. Príjmy tvorili dobropisy
a vrátky (1 923,98 €), refundácie z minulého roka (5 556,77 €), trovy konania (6 914,22 €),
odúmrť (14 284,14 €) a ostatné príjmy.
Okrem týchto príjmov boli cez pokladnicu obvodného úradu prijaté a následne
odvedené na daňový úrad správne poplatky v sume 73 040 €, prijaté od 7 400 platcov.
Mimorozpočtové príjmy
Mimorozpočtové príjmy - plnenie bolo v sume 32 342,54 €. Na položke 223 –
poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb to boli príjmy prijaté
z úhrad stravy - 27 333,85 € (zdroj 72F_M) a na položke 292 – ostatné príjmy v sume
5 008,69 € (zdroj 72E_M) - prostriedky prijaté z poistného plnenia.
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5.2. VÝDAVKY
(v €)

Program
06H03

Funkčná

Ekonom.

klasifikácia

klasifik.

02.1.0.3

630

Tovary a služby

640
03.1.0

rozpočet

k 31.12.2011

Č/UR

0,00

4 500,00

4 500,00

100,00

v tom:sociálna prevencia

0,00

4 500,00

4 500,00

100,00

720

Kapitálové transfery spolu:

0,00

138 487,60

136 616,83

98,65

720

Situačná prevencia

0,00

138 487,60

136 616,83

98,65

0,00

142 987,60

141 116,83

98,69

610

Mzdy,platy,služobné príjmy

865 342,00

905 583,00

905 582,33

100,00

620

Poistné a príspevok do poisť.

302 437,00

327 658,29

327 658,29

100,00

630

Tovary a služby

282 525,00

542 561,70

542 561,32

100,00

v tom: správa

282 525,00

529 882,70

529 882,32

100,00

SODB

0,00

12 679,00

12 679,00

100,00

640

Bežné transfery spolu:

318 803,00

353 158,30

353 158,30

100,00

641

v tom: Obce-matriky

234 802,00

233 786,10

233 786,10

100,00

74 001,00

74 000,52

74 000,52

100,00

Odstupné,odchodné, nemoc.

600

Bežné výdavky

02.2.0

630

03.6.0

10 000,00

45 371,68

45 371,68

100,00

1 769 107,00

2 128 961,29

2 128 960,24

100,00

Tovary a služby

35 850,00

35 650,00

35 649,39

100,00

630

Tovary a služby

100,00

99,40

99,40

100,00

640

Bežné transfery spolu:

0,00

644 995,19

644 995,19

100,00

641 obce v tom:sčítanie obyv.,domov a bytov

0,00

214 935,46

214 935,46

100,00

sčítanie obyv.,domov a bytov

0,00

6 639,00

6 639,00

100,00

641

Vojnové hroby

0,00

56 773,52

56 773,52

100,00

641

Povodne

0,00

347 446,64

347 446,64

100,00

642

Povodne

0,00

19 200,57

19 200,57

100,00

600

Bežné výdavky

0,00

644 995,19

644 995,19

100,00

720
700

Povodne
Kapitálové transfery

0,00
0,00

49 972,08
49 972,08

49 972,08
49 972,08

100,00
100,00

0,00

694 967,27

694 967,27

100,00

600+700 Spolu

01.6.0

rozpočet

Bežné transfery spolu:

641 VUC

08C05

%
99,98

642

01.8.0

Čerpanie
1 104,79

Obce-regob

08C03

Upravený
1 105,00

600+700 Spolu

01.1.1.4

Schválený
1 105,00

641-642
06V03

Názov

610

Mzdy,platy,služobné príjmy

0,00

1 410,00

1 410,00

100,00

620

Poistné a príspevok do poisť.

0,00

485,00

479,38

98,84

630

Tovary a služby

0,00

707,00

706,25

99,89

640

Bežné transfery

0,00

1 801,00

1 799,35

99,91

600

Bežné výdavky

0,00

4 403,00

4 394,98

99,82

610

Mzdy,platy,služobné príjmy

865 342,00

906 993,00

906 992,33

100,00

620

Poistné a príspevok do poisť.

302 437,00

328 143,29

328 137,67

100,00

06H03

630

Tovary a služby

319 580,00

580 123,10

580 121,15

100,00

06V03

640
600

Bežné transfery
Bežné výdavky

318 803,00
1 806 162,00

1 004 454,49
2 819 713,88

1 004 452,84
2 819 703,99

100,00
100,00

720
700

Kapitálové transfery
Kapitálové výdavky

0,00
0,00

188 459,68
188 459,68

186 588,91
186 588,91

99,01
99,01

1 806 162,00

3 008 173,56

3 006 292,90

99,94

08C03
08C05

Spolu

600+700 Spolu
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5.2.1. Bežné výdavky
Čerpanie bežných výdavkov v programovej štruktúre, podľa ekonomickej klasifikácie
(EK) a funkčnej klasifikácie (FK)
Program 08C03
Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Ministerstvo vnútra SR rozpisovým listom na rok 2011 stanovilo pre obvodný úrad
nasledovné záväzné ukazovatele:
-

limit počtu zamestnancov v štátnej službe
81
limit počtu zamestnancov odmeňovaných pri výkone práce vo verejnom záujme
14
objem platových prostriedkov štátnych zamestnancov
783 992 €
objem platových prostriedkov zamestnancov odmeňovaných pri výkone práce
vo verejnom záujme (ďalej len objem platových prostriedkov zamestnancov)
81 350 €

Úpravy rozpočtu:
1. Rozpočtové opatrenie č. 10/08C03 zo dňa 23.5.2011, rozpočtové opatrenie č.18/08C03
zo dňa 21.6.2011 a časť rozpočtového opatrenia 76/08C03 zo dňa 27.12.2011:
Finančné prostriedky na zabezpečenie zákonných nárokov zamestnancov, s ktorými
obvodný úrad ukončil pracovný resp. štátnozamestnanecký pomer a súčasne bol znížený
počet zamestnancov vo verejnom záujme:
-2
objem platových prostriedkov štátnych zamestnancov
8 397 €
objem platových prostriedkov zamestnancov
1 253 €
2. Rozpočtové opatrenie č. 46/08C03 zo dňa 26.10.2011 a rozpočtové opatrenie č.
77/08C03 zo dňa 28.12.2011
Finančné prostriedky na zabezpečenie zákonných nárokov operátorom Integrovaného
záchranného systému obvodného úradu :
objem platových prostriedkov štátnych zamestnancov
12 684 €
3. Rozpočtové opatrenie č. 53/08C03 zo dňa 23.11.2011
Finančné prostriedky na jubilejné odmeny 50 rokov veku za obdobie júl – december
2011:
objem platových prostriedkov štátnych zamestnancov
782 €
4. Rozpočtové opatrenie č. 62/08C03 zo dňa 15.12.2011, rozpočtové opatrenie č. 70/08C03
zo dňa 21.12.2011 a rozpočtové opatrenie č. 76/08C03 zo dňa 27.12.2011 boli vykryté
finančné prostriedky potrebné na vyplatenie decembrových výplat vrátane odmien:
objem platových prostriedkov štátnych zamestnancov
1 724 €
objem platových prostriedkov zamestnancov
15 401 €
Upravený rozpočet k 31.12.2011 v programe 08C03:
limit počtu zamestnancov v štátnej službe
objem platových prostriedkov štátnych zamestnancov
objem platových prostriedkov zamestnancov
SPOLU:

81
807 579 €
98 004 €
905 583 €

Čerpanie finančných prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a OOV k upravenému
rozpočtu v percentuálnom vyjadrení k 31.12.2011:
100 %
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Obvodný úrad Prešov vyplatil odmeny pri životných jubileách podľa zákona o štátnej
službe a na základe schválenej kolektívnej zmluvy na rok 2011 celkovo v sume 3 092 €. Za
kvalitné plnenie úloh nad rozsah činnosti boli vyplatené odmeny zamestnancom vrátane
odmeny prednostu v sume 11 514 €. Z dôvodu dočasnej práceneschopnosti zamestnancov
boli ušetrené mzdové prostriedky vo výške 22 973 €.
a) Prehľad o výške priemerného mesačného služobného príjmu / platu
K 31.12.2011 dosiahol priemerný mesačný mzdový výdavok na zamestnanca na
Obvodnom úrade Prešov výšku 803 €. Priemerný mesačný služobný príjem bol 821 €
a priemerný mesačný plat zamestnancov odmeňovaných pri výkone práce vo verejnom
záujme bol 681 €.
Výšku priemerného mesačného služobného príjmu v roku 2011 ovplyvnili tieto ukazovatele :
1. Integrovaný záchranný systém – nepretržitá prevádzka, vyplatenie platu za štátnu službu
nadčas, príplatok za štátnu službu v noci, za štátnu službu v sobotu a v nedeľu, za štátnu
službu vo sviatok, za zmennosť
24 743 €
2. odmeny a náhrady za pohotovosť na odbore CO a krízového riadenia z dôvodu
koordinovania obvodných úradov v sídle kraja na základe smernice MV SR
8 528 €
3. riadiace príplatky
15 180 €
4. preplatenie dovolenky a čerpanie mzdových prostriedkov vo výpovednej dobe štátnym
zamestnancom, s ktorými Obvodný úrad Prešov skončil štátnozamestnanecký pomer
v roku 2011 z dôvodu organizačných zmien spolu
8 397 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
56 848 €
Skutočný priemerný mesačný služobný príjem štátneho zamestnanca za rok 2011
predstavuje po odpočítaní týchto mzdových prostriedkov sumu 770 €. Priemerná mesačná
mzda podľa odvetví v roku 2011 – Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
na základe podkladov štatistického úradu za rok 2011 je 951 €.
b) Prehľad ukazovateľov, ktoré ovplyvnili výšku priemerného mesačného platu
zamestnancov odmeňovaných pri výkone práce vo verejnom záujme:
1. Vyplatenie platu vodičom za prácu nadčas, príplatok za prácu v noci, za prácu v sobotu
a v nedeľu, za prácu vo sviatok a za odmeny za pohotovosť mimo pracoviska a na
pracovisku vzhľadom na to, že obvodný úrad v sídle kraja riadi a kontroluje niektoré
činnosti v rámci celého prešovského kraja, ktoré mu vyplývajú zo vzorovej náplne
celkovo za rok 2011
5 254 €
2. preplatenie dovolenky a čerpanie mzdových prostriedkov vo výpovednej dobe
zamestnancom, s ktorými Obvodný úrad Prešov skončil pracovný z dôvodu
organizačných zmien spolu
1 253 €
_____________________________________________________________________
6 507 €
Skutočný priemerný plat zamestnanca odmeňovaného pri výkone práce vo verejnom
záujme po odpočítaní vyššie uvedených mzdových nákladov na rok 2011 predstavuje sumu
635 €.
Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2011 na základe podkladov štatistického
úradu za rok 2011 je 786 €.
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Skutočné čerpanie mzdových výdavkov v roku 2011 bolo 905 583 €, skutočné
čerpanie výdavkov v roku 2010 bolo 1 203 799 €. Obvodný úrad Prešov v roku 2011 ušetril
oproti roku 2010 celkovú sumu 298 216 €, teda 24,77 %.
V nadväznosti na úlohu A. 4 uznesenia vlády SR č. 491 z 15.7.2010 MV SR vydalo
súbor úsporných opatrení v rezorte MV SR. Obvodný úrad Prešov na základe týchto
doporučení prijal niekoľko úsporných opatrení, ktorými sa podarilo ušetriť mzdové
prostriedky takmer o 25 % takto:
-

-

vydal
rozhodnutie
o organizačnej
zmene,
ktorou
k 1.1.2011zrušil
22
štátnozamestnaneckých miest a 4 pracovné miesta vykonávané vo verejnom záujme,
zrušil 3 oddelenia a začlenil ich do iných oddelení,
vydal rozhodnutie o zrušení pracoviska v meste Sabinov,
znížil riadiace príplatky a prispôsobil ich podľa služobného predpisu MV SR,
obmedzil rozsah nadčasov, služobnej a pracovnej pohotovosti len na najnevyhnutejšiu
mieru ale tak, aby tým boli zabezpečené v plnom rozsahu služobné a pracovné úlohy
zamestnancov,
prijal úsporné opatrenia aj pri tvorbe Kolektívnej zmluvy na rok 2011, z ktorej vyplynula
pre zamestnancov výhoda len odmena jedného funkčného platu pri 50 roku veku.

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Schválený rozpočet v kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní k 1. 1. 2011
bol 302 437 €. Z dôvodu úpravy rozpočtu miezd, platov, služobných príjmov a OOV bol
úmerne upravený aj rozpočet odvodov poistného. Upravený rozpočet v kategórii 620 bol
327 658,29 €. Čerpanie k 31.12.2011 bolo v sume 327 658,29 €, čo je v porovnaní
k upravenému rozpočtu 100,00 %.
Kategória 630 – Tovary a služby
Schválený rozpočet v kategórii 630 – tovary a služby v roku 2011 bol stanovený v
sume 318 475 €, upravený 578 311,10 €. Čerpanie výdavkov bolo v sume 578 310,00 €, čo je
v porovnaní k upravenému rozpočtu 100,00 %. Záväzky k 31.12.2012 vykazujeme v sume
11 595,16 €.
Čerpanie tovarov a služieb negatívne ovplyvnili výdavky vyplývajúce zo súdnych
sporov. Obvodný úrad Prešov je obvodným úradom v sídle kraja, na ktorý prešli všetky
práva a povinnosti vyplývajúce zo súdnych sporov z bývalého Krajského úradu v Prešove
a bývalých okresných úradov v jeho územnom obvode na základe zákona 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..
Obvodný úrad Prešov je na základe rozsudku súdu o neplatnom skončení
štátnozamestnaneckého, resp. pracovného pomeru a náhrade mzdy povinný vyplatiť náhradu
mzdy, trovy konania, úroky z omeškania, ako aj odviesť poistné na sociálne poistenie
podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom
poistení.
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Z dôvodu nedostatočného rozpočtového krytia prešli do roku 2011 neuhradené súdne
spory v sume 11 067,61 €. V priebehu roka celková výška výdavkov na úhradu súdnych
sporov, vrátane majetkovoprávnych dosiahla 174 441,28 €, z toho náhrada mzdy 96 104,64 €.
Podľa funkčnej klasifikácie bolo čerpanie tovarov a služieb v programe 08C03
nasledovné:
FK 01.1.1.4 – Obvodné úrady
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
% k upr. rozp.

282 525,00 €
542 561,70 €
542 561,32 €
100,00

631 Cestovné náhrady – upravený rozpočet 3 075,81 €, čerpanie 3 075,81 €, t.j. 100,00 %.
Najviac služobných ciest sa týkalo výkonu kontroly podnikateľských subjektov odborom
živnostenského podnikania, kontroly matrík odborom všeobecnej vnútornej správy a plnenia
úloh na úseku odboru civilnej ochrany a krízového riadenia. Oproti rovnakému obdobiu roku
2010 vykazujeme nižšie cestovné náhrady o 1 033,11 €, napriek tomu, že sa od 1.1.2011
zvýšili sumy stravného. Na zahraničné pracovné cesty sme vynaložili 20,35 €. Jednalo sa
o dve zahraničné pracovné cesty do Poľska.
632 Energie, voda a komunikácie – upravený rozpočet 165 255,63 €, čerpanie 165 255,63 €,
t.j. 100,00 %, z toho energie 84 596,58 €, vodné, stočné, zrážková voda 9 559,18 € a poštové
a telekomunikačné služby 71 099,87 €. Výdavky na tejto položke predstavujú najvyšší podiel
z celkových výdavkov, oproti roku 2010 sú nižšie o 10 866,84 €.
633 Materiál – upravený rozpočet 13 443,40 €, čerpanie 13 443,40 € (všeobecný materiál,
predplatné novín, reprezentačné), t.j. 100,00 %. Záväzný limit na reprezentačné bol dodržaný.
Výdavky boli čerpané v sume 672 €.
634 Dopravné - upravený rozpočet 11 531,00 €, čerpanie 11 531,00 €, t.j. 100,00 %.
V našom vozovom parku máme 6 vozidiel. Na spotrebu pohonných hmôt vplýva vzdialenosť
miesta konania porád, školení a iných pracovných povinností našich pracovníkov v súvislosti
so správou majetku štátu a niektorých kompetencií v rámci celého kraja, a to výjazdy
k súdnym sporom, majetkovoprávnym sporom, dedičským konaniam a pod.. Aj plnenie úloh
na úseku odboru civilnej ochrany a krízového riadenia má výrazný podiel na výdavkoch tejto
položky (cvičenia konané v rámci kraja, porady vedúcich koordinačných stredísk, riešenie
mimoriadnych udalostí) ako aj výkon kontrolnej činnosti odboru živnostenského podnikania.
Za nákup paliva, olejov a špeciálnych kvapalín sme vynaložili 8 369,24 €, čo je oproti roku
2010 o 482,26 € menej. Za havarijné poistenie motorových vozidiel sme uhradili1 719,12 €,
za prepravné 1 342,64 € a 100 € za diaľničné známky.
635 Rutinná a štandardná údržba - upravený rozpočet 13 940,93 €, čerpanie 13 940,93 €,
t.j. 100,00 %. Najvyššie výdavky boli za servis telekomunikačnej techniky, a to 11 748,11 €,
z toho 4 853,87 € za integrovaný záchranný systém (IZS).
636 Nájomné za nájom - upravený rozpočet 12 908,43, čerpanie 12 908,43 €, t.j. 100,00 %.
Najvyššie výdavky boli za prenájom telekomunikačných okruhov IZS, a to 12 323,10 €. Za
prenájom kontajnera použitého pri likvidácii prepadnutého majetku sme uhradili 321,10 €.
Ostatné výdavky boli za prenájom rohoží a diaľkového ovládača. Oproti r. 2010 sú výdavky
nižšie o 3 000,71 €. Úsporu sme dosiahli zrušením niekoľkých prenajatých telefónnych
okruhov.
637 Služby - upravený rozpočet 309 727,50 €, čerpanie 309 727,12 €, t.j. 100,00 %. Čerpanie
rozpočtu služieb významne ovplyvnili výdavky vyplývajúce zo súdnych sporov, ktoré

16

predstavujú 174 441,28 €, čo je 56,3 % z celkového čerpania na tejto podpoložke.
Najvýznamnejšie výdavky sú za stravovanie pracovníkov (48 045,55 €), prídel do sociálneho
fondu (12 290,71 €), upratovanie (28 628,76 €), ochranu objektov (11 826,90 €), revízie
(9 395 €) a dane z nehnuteľností (16 128,58 €).
V súvislosti so správou a nakladaním s majetkom štátu sme v roku 2011 vynaložili
33 251,47 €, a to na: dane z nehnuteľností 16 128,58 €, likvidáciu prepadnutého majetku
1 442,45 €, vodné, stočné a zrážkovú vodu na Masarykovej ul. (bývalé vojenské kasárne)
6 340 €, na kolky, inzercie a znalecké posudky 1 411,50 € a na úhradu výdavkov z dedičstva
7 928,94 €.
Z podprogramu 08C03.U10906 nám boli pridelené finančné prostriedky určené na úhradu
výdavkov spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 vo výške 12 679 €,
ktoré boli v plnej výške vyčerpané.

Mimorozpočtové prostriedky
V roku 2011 v kategórii 630 vykazujeme mimorozpočtové prostriedky nasledovne:
upravený rozpočet 32 342,54 €, čerpanie 31 615,93 €, t.j. 97,75 %. Jednalo sa o prostriedky
prijaté z úhrad stravy (72F_M), o ktoré sme navýšili výdavky v sume 27 333,85 €
a prostriedky prijaté z poistného plnenia (72E_M) prijaté v sume 5 008,69 € a čerpané v sume
4 282,08 €, t.j. 85,49 % na opravu a údržbu motorových vozidiel.

FK 02.2.0 – Civilná ochrana
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
% k upr. rozp.

35 850,00 €
35 650,00 €
35 649,39 €
100,00

Pre civilnú ochranu v programe 08C03 boli pridelené finančné prostriedky na tovary
a služby vo výške 35 850 €, čo je oproti roku 2010 o 3 983 € menej. Rozpočtovým opatrením
boli v mesiaci november viazané finančné prostriedky v sume 200 € v prospech Obvodného
úradu Poprad. Upravený rozpočet bol čerpaný v sume 35 649,39, t.j. 100,00 %.
Použitie finančných prostriedkov bolo schválením skladby, rozsahu a určením
výdavkov dôsledne dodržiavané v zmysle vyhlášky MV SR č. 599/2006 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu z prostriedkov zo štátneho rozpočtu
v znení neskorších predpisov.
Finančné prostriedky boli použité nasledovne: el. energia 2 761 €, materiál 12 007,17
€ (prenosná ozvučovacia súprava, kalové čerpadlá a hadice, odvlhčovače, poľné lôžka, stany,
rukavice, svietidlá) a preprava neupotrebiteľného materiálu CO z centrálneho skladu CO
v Sabinove do Slovenskej Ľupče 4 499,98 €. Služby boli čerpané v sume 16 381,24 €, z toho:
vykonanie odbornej prípravy vedúcich štábov CO miest a obcí obvodu Prešov 182,60 €,
obvodné a krajské kolo súťaže Mladých záchranárov 3 316,33 €, propagácia CO pre mestá
a obce obvodu Prešov 1 176 € (reflexné vesty), všeobecné služby 10 769,90 € (deratizácia
skladov CO, likvidácia neupotrebiteľného materiálu CO, revízia signalizačného
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zabezpečovacieho zariadenia v sklade CO, refundácia odmien skladníkom materiálu CO)
a špeciálne služby 936,41 € (ochrana objektov a nemerané odbery el. energie).
FK 03.6.0 – Verejný poriadok a bezpečnosť
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Čerpanie
% k upr. rozp.

100,00 €
99,40 €
99,40 €
100,00

Upravený rozpočet 99,40 € bol vyčerpaný na 100,00 %. Finančné prostriedky boli
použité na odbornú prípravu krízových štábov obcí a miest obvodu Prešov a na odbornú
prípravu novovymenovaných členov krízového štábu Obvodného úradu Prešov.

Kategória 640 – Bežné transfery
Podľa funkčnej klasifikácie bolo čerpanie bežných transferov v programe 08C03
a v jeho podprogramoch nasledovné:
FK 01.1.1.4 – Obvodné úrady
Schválený rozpočet v kategórii 640 vo výške 318 803,00 € bol upravený na sumu
353 158,30 €. Čerpanie výdavkov bolo v sume 353 158,30 €, čo je v porovnaní
k schválenému rozpočtu 110,78 % a k upravenému rozpočtu 100,0 %.
Z položky 641 – transfery v rámci verejnej správy bola 24 obciam poskytnutá
dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík - podprogram 08C03.U10901
v sume 233 786,10 € a 134 obciam na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra
obyvateľov SR - podprogram 08C03.U10902 dotácia v sume 74 000,52 €.
Z položky 642 – transfery jednotlivcom bolo vyplatené odstupné 26 317,50 € a
odchodné 15 319,00 €. Z dôvodu práceneschopnosti zamestnancov úradu bola vyplatená
náhrada príjmu za rok 2011 v celkovej sume 3 735,18 €.
Rozpočtovým opatrením č. 11/08C03 a č. 49/08C03 boli obvodnému úradu pridelené
finančné prostriedky v sume 31 468,50 € na úhradu odchodného a odstupného vyplateného
zamestnancom, ktorí v nadväznosti na personálne rozkazy Ministra vnútra SR v rámci
znižovania počtu zamestnancov v roku 2010 reálne ukončili pracovný resp.
štátnozamestnanecký pomer v roku 2011.
Vzhľadom nato, že MV SR pristúpilo k znižovaniu počtu zamestnancov v štátnej
správe a vydalo personálny rozkaz č. 460/2010, v ktorom zrušilo v tabuľke zloženia a počtov
pre Obvodný úrad Prešov počet štátnozamestnaneckých miest 22 a pracovných miest
vykonávaných vo verejnom záujme v počte 4, Obvodný úrad Prešov vydal rozhodnutie
o organizačnej zmene k 27.10.2010, ktorou sa zrušilo 26 funkčných miest k 27.10.2010.
Táto organizačná zmena sa premietla aj v roku 2011 z dôvodu neprevzatia výpovede
v určenom termíne, resp. nástupom zamestnancov na práceneschopnosť.
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Na základe rozhodnutia súdu o neplatnosti skončenia štátnozamestnaneckého pomeru
sme museli zaradiť do štátnozamestnaneckého pomeru dvoch bývalých štátnych
zamestnancov a z dôvodu nadbytočnosti im hneď dať aj výpoveď, čo zvýšilo finančné nároky
na odstupné.
(v €)

Počet
zamestnancov

Odstupné

odchodné

Dôvod
Rozhodnutie Krajského súdu
o neplatnosti skončenie
pracovného pomeru, resp. po
návrate z rodičovskej dovolenky

4

9 575,50

7

16 742,00

15 319,00

Spolu

26 317,50

15 319,00

Organizačná zmena
počtu zamestnancov

znižovanie

FK 01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
Podprogram 08C03.U10903 - 51 obciam v rámci celého kraja bol poskytnutý
príspevok v sume 56 773,52 € určený na opravu a udržiavanie vojnových hrobov.
Podprogram 08C03.U10905 - na úhradu výdavkov súvisiacich s povodňovými
záchrannými prácami boli obvodnému úradu pridelené bežné transfery v sume 366 647,21 €.
Následne obvodný úrad obciam poukázal finančné prostriedky v sume 347 446,64 € a
fyzickým osobám 19 200,57 €.
Podprogram 08C03.U10906 - na zabezpečenie úloh určených v zákone č. 283/2008
Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 boli 134 obciam boli poskytnuté
finančné prostriedky vo výške 214 935,46 € a Prešovskému samosprávnemu kraju 6 639,00 €.

Program 08C05
Podprogram 08C0502 – nové voľby do orgánov samosprávy obcí
FK 01.6.0 – Všeobecné verejné služby inde neklasifikované
Kategória 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
Rozpočtovým opatrením č. 2/08C0502 a č. 4/08C0502 boli obvodnému úradu
pridelené finančné prostriedky v sume 1 410 € pre zapisovateľov a pomocné pracovné sily
obvodných volebných komisií v súvislosti s prípravou a vykonaním nových volieb do
orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali v obciach Červená Voda, Lažany a Svinia.
Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní
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Z dôvodu úpravy rozpočtu miezd, platov, služobných príjmov a OOV bol úmerne
upravený aj rozpočet odvodov poistného. Upravený rozpočet v kategórii 620 bol 485,00 €.
Čerpanie k 31.12.2011 bolo v sume 479,38 €, čo je v porovnaní k upravenému rozpočtu
98,84 %.
Kategória 630 – Tovary a služby
V súvislosti s prípravou a konaním nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Červená Voda, Lažany a Svinia boli tovary a služby čerpané v sume 706,25 €, t.j. 99,89 % z
upraveného rozpočtu 707 €. Finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov obvodnej
volebnej komisie a obvodného úradu v súlade s metodickým pokynom Ministerstva vnútra SR
.
Kategória 640 – Bežné transfery
Na úhradu výdavkov spojených s prípravou a konaním nových volieb obce
vyčerpali
1 799,35 €, čo je 99,91 % z upraveného rozpočtu 1 801 €.

Program 06H03
Kategória 630 – Tovary a služby
FK 02.1.0.3 – Hospodárska mobilizácia
Pre hospodársku mobilizáciu v programe 06H03 bol schválený rozpočet v sume 1
105 €. Čerpanie výdavkov bolo v sume 1 104,79 €. Pridelené finančné prostriedky boli
použité na nákup všeobecného materiálu (955,46 €), opravu kopírovacieho stroja (48,62 €)
a zabezpečenie súčinnostného mobilizačného cvičenia konaného v spolupráci s Územnou
vojenskou správou Prešov v mesiaci jún a na odbornú prípravu vedúcich odborov civilnej
ochrany a krízového riadenia obvodných úradov Prešovského kraja (100,71 €).
Program 06V03
Kategória 640 – Bežné transfery
FK 03.1.0 – Policajné služby
Radou vlády SR pre prevenciu kriminality boli schválené preventívne projekty na rok
2011. Pre Prešovský kraj boli na sociálnu prevenciu rozpočtovým opatrením MV SR
pridelené finančné prostriedky v sume 4 500 €. Tieto finančné prostriedky boli poukázané
trom subjektom.
5.2.2. Kapitálové výdavky
Program 08C03
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Kategória 720 - Kapitálové transfery
FK 01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
Na základe uznesenia vlády č. 518 z 10. augusta 2011 k návrhu na úhradu výdavkov
súvisiacich so záchrannými prácami na odstránenie následkov povodní boli uvoľnené
finančné prostriedky pre Obvodný úrad Prešov v sume 49 972,08 € a následne ich obvodný
úrad poukázal obci Pečovská Nová Ves.
Program 06V03
Kategória 720 - Kapitálové transfery
FK 03.1.0 – Policajné služby
Rozpočtovým opatrením MV SR boli obvodnému úradu pridelené finančné
prostriedky určené riešiteľom schválených projektov prevencie kriminality na rok 2011
v sume 148 500 €, ktoré boli následne poukázané príslušným 18 obciam a mestám. Obce
a mestá tieto finančné prostriedky použili na budovanie a rozšírenie kamerových systémov.
Čerpanie za situačnú prevenciu bolo v sume 136 616,83 €, čo z upraveného rozpočtu
138 487,60 € predstavuje 98,65 %.

6. Personálne otázky
6.1.

Organizačná štruktúra Obvodného úradu Prešov

prednosta

Odbor
organizačný

Odbor
ekonomický

Oddelenie
rozpočtu
a účtovníctva
a majetkovoprá
vne

Oddelenie
vnútornej
prevádzky

Odbor
všeobecnej
vnútornej
správy

Oddelenie
správne, št.
občianstva
a matrík

Odbor
živnostenského
podnikania

Oddelenie
priestupkové

Odbor
civilnej
ochrany
a krízového
riadenia

Koordinačné
stredisko IZS

Osobný
úrad

Oddelenie
civilnej
ochrany a
krízového
riadenia
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6.2. Personálne obsadenie úradu v roku 2011
Zmeny organizačnej štruktúry
V nadväznosti na zámer Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z roku 2010
zefektívnenia činnosti verejnej správy v roku 2011 a plánované znižovanie finančných
výdavkov MV SR vyplynula Obvodnému úrad Prešov úloha pripraviť zmenu organizačnej
štruktúry. Zmena predstavovala zníženie počtu zamestnancov o 22 %.
V súvislosti s týmto zámerom bolo nevyhnutné znížiť počet organizačných útvarov
obvodného úradu, zlúčiť niektoré oddelenia. Ministerstvo vnútra SR vydalo súhlas na ich
zlúčenie k 1.januáru 2011.
Na odbore všeobecnej vnútornej správy bolo zlúčené oddelenie štátneho občianstva
a matrík s oddelením správnym, na odbore civilne ochrany a krízového riadenia bolo zlúčené
oddelenie krízového riadenia s oddelením civilnej ochrany a na odbore ekonomickom
oddelenie majetkovoprávne s oddelením rozpočtu a účtovníctva.
S účinnosťou od 1.1.2011 sa znížil počet organizačných útvarov obvodného úradu
Prešov o tri oddelenia a v rámci organizačnej štruktúry sa obvodný úrad vnútorne členil na 5
odborov a osobný úrad, pričom tri odbory sa ďalej členili na dve oddelenia.

6.2.1. Plnenie plánovaného počtu zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme
MV SR schválilo na rok 2011 Obvodnému úradu Prešov 95 funkčných miest, z toho
počet zamestnancov v štátnej službe 81 a počet zamestnancov vo verejnom záujme 14. MV
SR rozpočtovým opatrením č. 10/08C03 zo dňa 23.5.2011 znížilo limit počtu
zamestnancov odmeňovaných pri výkone práce vo verejnom záujme o 2 funkčné miesta.
Prehľad o počte štátnozamestnaneckých miest
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme:

Útvar
prednosta

a funkčných

miest

pre

počet zamestnancov k
počet zamestnancov k 1.1.2011
31.12.2011
zamestnanci
zamestnanci
pri výkone
pri výkone
práce vo
práce vo
štátni
štátni
verejnom
verejnom
zamestnanci
záujme
spolu zamestnanci
záujme
spolu
1
1
1
1

odbor organizačný

6

1

7

6

1

7

odbor všeobecnej
vnútornej správy

24

-

24

24

-

24

22

odbor živnostenského
podnikania

15

-

15

15

-

15

odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia

24

-

24

24

-

24

odbor ekonomický
osobný úrad
nezaradení v
organizačnej štruktúre
*

7
3

12
-

19
3

8
3

11
-

19
3

12

2

14

5

-

5

Spolu

92

15

107

86

12

98

* Upravený limit zamestnancov na rok 2011 Obvodný úrad Prešov bol prekročený z týchto
dôvodov:
1. Štyri zamestnankyne boli na materskej dovolenke, resp. rodičovskej dovolenke,
2. Jednému zamestnancovi bolo poskytnuté služobné voľno na výkon verejnej funkcie,
3. Dve bývalé zamestnankyne Krajského úradu Prešov po ich návrate z rodičovskej
dovolenky Obvodný úrad Prešov z organizačných dôvodov prepustil,
4. S organizačnou zmenou v roku 2010 súviselo aj zamestnávanie zamestnancov, s ktorými
obvodný úrad nemohol ukončiť štátnozamestnanecký resp. pracovný pomer v roku 2010
z dôvodu ochrannej lehoty – práceneschopnosť - v počte sedem zamestnancov.

6.2.2. Veková štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Prešov k 1.1.2011
do 30 rokov
9

31 r. – 40 r.
29

41 r. – 50 r.
37

51 r. – 60 r.
30

nad 61 rokov
2

6.2.3. Štruktúra štátnych zamestnancov Obvodného úradu Prešov k 1.1.2011 podľa druhu
štátnej služby
Druh štátnej služby
Stála štátna služba
Dočasná štátna služba

Počet zamestnancov
89
3
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6.2.4. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Prešov k 1.1.2011

Stupeň vzdelania

štátni
zamestnanci

stredné vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa
vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa

2
16
74

zamestnanci
pri výkone
práce vo
verejnom
záujme
11
2
2

spolu

13
18
76

6.2.5.Výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta Obvodného úradu Prešov
v roku 2011
V roku 2011 bolo Služobným úradom Obvodným úradom Prešov vyhlásené 1
vonkajšie výberové konanie č.2011/1 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta
podľa § 22 ods.1 písm. b) zákona o štátnej službe na funkciu hlavný radca –vedúci odboru
ekonomického, druh štátnej služby: stála štátna služba, odbor štátnej služby 2.02 Financie.

6.3. Vzdelávanie zamestnancov
Služobný úrad Obvodný úrad Prešov realizoval vzdelávanie štátnych zamestnancov na
základe vzdelávacích potrieb obvodného úradu, prihliadajúc na cieľové skupiny, obsah
vzdelávania, organizačné, personálne, inštitucionálne, materiálno - technické a finančné
zabezpečenie vzdelávania pri dodržaní minimálnych štandardov vzdelávania.
Vzdelávacie aktivity boli zamerané hlavne na aktualizáciu odborných vedomostí
a zručností v súvislosti so zmenami v platnej legislatíve.
Pri realizácii vzdelávania sa dodržiaval systémový prístup, podstatou ktorého bolo
zabezpečovať vzdelávanie ako systém v súvislosti s princípmi celoživotného vzdelávania
v zmysle zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Absolvovanie vzdelávacích aktivít bolo realizované prevažne na základe kontraktu
medzi Ministerstvom vnútra SR a Inštitútom pre verejnú správu Bratislava resp. Košice.
Vzhľadom na stanovený rozpočet na vzdelávanie boli platené školenia využívané
v obmedzenej miere.

Prehľad realizovaných odborných seminárov:
Názov seminára
Odborné školenia MS Excel 2010- základy, pokročilý

počet zamestnancov
5
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Odborné školenia MS Word 2010- pokročilý, Windows 7
Novela zákonníka práce
Zákon o priestupkoch – priestupkové konanie v praxi
Správne konanie – Aplikácia správneho poriadku
Zákon č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
Dozor prokuratúry a prostriedky prokurátorského dozoru
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám s dôrazom na poslednú novelu
zákona č.546/2010 Z.z.
Školenie zamestnancov obvodných úradov na II SAP modul FM a modul CO
Hlásenie pobytu a súvisiace ustanovenia Občianskeho zákonníka
Školenie zamestnancov živnostenského odboru –elektronické podania pre
živnostenský register

6
10
14
25
8
6
3
4
2
1
15

Všetky vybrané vzdelávacie inštitúcie boli akreditované v príslušnom odbore
vzdelávania, ktoré poskytli našim zamestnancom. O absolvovaní vzdelania vydali príslušné
certifikáty, osvedčenia alebo potvrdenia, ktorých overené kópie osobný úrad uložil v
osobných spisoch zamestnancov.
Zamestnanci úradu - vodiči referentských vozidiel absolvovali školenie k novému
zákonu o cestnej premávke a získali oprávnenie na vedenie služobných motorových vozidiel.
Všetci zamestnanci boli preškolení k problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci.

6.4. Prehľad o výške priemerného mesačného služobného príjmu / platu
K 31.12.2011 dosiahol priemerný mesačný mzdový výdavok na zamestnanca na
Obvodnom úrade Prešov ( bez odmien za voľby) výšku 803 €. Priemerný mesačný
služobný príjem bol 821 € a priemerný mesačný plat zamestnancov odmeňovaných pri
výkone práce vo verejnom záujme bol 681 €.
Výšku priemerného mesačného služobného príjmu v roku 2011 ovplyvnili tieto ukazovatele :
5. Integrovaný záchranný systém – nepretržitá prevádzka, vyplatenie platu za štátnu službu
nadčas, príplatok za štátnu službu v noci, za štátnu službu v sobotu a v nedeľu, za štátnu
službu vo sviatok, za zmennosť
24 743 €
6. odmeny a náhrady za pohotovosť na odbore CO a krízového riadenia z dôvodu
koordinovania obvodných úradov v sídle kraja na základe smernice MV SR
8 528 €
7. riadiace príplatky
15 180 €
8. preplatenie dovolenky a čerpanie mzdových prostriedkov vo výpovednej dobe štátnym
zamestnancom, s ktorými Obvodný úrad Prešov skončil štátnozamestnanecký pomer
v roku 2011 z dôvodu organizačných zmien spolu
8 397 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
56 848 €
Skutočný priemerný mesačný služobný príjem štátneho zamestnanca za rok 2011
predstavuje po odpočítaní týchto mzdových prostriedkov ( bez volieb) sumu 770 €.
Priemerná mesačná mzda podľa odvetví v roku 2011 – Verejná správa a obrana, povinné
sociálne zabezpečenie na základe podkladov štatistického úradu za rok 2011 je 951 €.
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c) Prehľad ukazovateľov , ktoré
ovplyvnili výšku priemerného mesačného platu
zamestnancov odmeňovaných pri výkone práce vo verejnom záujme:
3. Vyplatenie platu vodičom za prácu nadčas, príplatok za prácu v noci, za prácu v sobotu
a v nedeľu, za prácu vo sviatok a za odmeny za pohotovosť mimo pracoviska a na
pracovisku vzhľadom na to, že obvodný úrad v sídle kraja riadi a kontroluje niektoré
činnosti v rámci celého prešovského kraja, ktoré mu vyplývajú zo vzorovej náplne
celkovo za rok 2011
5 254 €
4. preplatenie dovolenky a čerpanie mzdových prostriedkov vo výpovednej dobe
zamestnancom, s ktorými Obvodný úrad Prešov skončil pracovný z dôvodu
organizačných zmien spolu
1 253 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6 507 €
Skutočný priemerný plat zamestnanca odmeňovaného pri výkone práce vo verejnom
záujme po odpočítaní vyššie uvedených mzdových nákladov ( bez volieb) na rok 2011
predstavuje sumu 635 €.
Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v roku 2011 na základe podkladov
štatistického úradu za rok 2011 je 786 €.
V nadväznosti na úlohu A.4 uznesenia vlády SR č. 491 z 15.7.2010 MV SR vydalo
súbor úsporných opatrení v rezorte MV SR. Obvodný úrad Prešov na základe týchto
doporučení prijal niekoľko úsporných opatrení, ktorými sa podarilo ušetriť mzdové
prostriedky takmer o 25 % takto:
•
•
•
•
•
•

Obvodný úrad Prešov vydal rozhodnutie o organizačnej zmene, ktorou k 1.1.2011 zrušil
22 štátnozamestnaneckých
miest a 4 pracovné miesta vykonávaných v o verejnom
záujme
Obvodný úrad Prešov zrušil 3 oddelenia a začlenil ich do iných oddelení
Obvodný úrad Prešov vydal rozhodnutie o zrušení pracoviska v meste Sabinov
Obvodný úrad Prešov znížil riadiace príplatky a prispôsobil ich podľa služobného
predpisu MV SR
Obvodný úrad Prešov obmedzil rozsah nadčasov, služobnej a pracovnej pohotovosti len
na najnevyhnutejšiu mieru ale tak, aby tým boli zabezpečené v plnom rozsahu služobné
a pracovné úlohy zamestnancov.
Obvodný úrad Prešov prijal úsporné opatrenia aj pri tvorbe Kolektívnej zmluvy na rok
2011, z ktorej vyplynula pre zamestnancov výhoda len odmena jedného funkčného platu
pri 50 roku veku
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7. Ciele a prehľad ich plnenia
7.1. Plnenie činnosti Obvodného úradu Prešov
Stav evidovania záznamov
-

automatizovaný systém správy registratúry viedli všetky odbory úradu
na úrade sa používa program WinASU verzia 14_02_04 a verzia 14_01_02
špeciálne evidencie sa viedli na odbore všeobecnej vnútornej správy na oddelení
správnom, štátneho občianstva a matrík, na oddelení priestupkovom, na odbore
živnostenského podnikania, na obore civilnej ochrany a krízového riadenia na oddelení
civilnej ochrany a krízového riadenia

-

počet záznamov v roku 2011:
počet spisov v roku 2011:

-

počet spisov za jednotlivé organizačné útvary:
kancelária prednostu:
25 spisov,
odbor organizačný:
242 spisov,
osobný úrad :
15 spisov,
odbor všeobecnej vnútornej správy:
7 130 spisov, z toho
- priamo odbor:
22 spisov
- odd. správne, štátneho občianstva a matrík:
2 058 spisov
- odd. priestupkové:
5 050 spisov
odbor živnostenského podnikania:
14 071 spisov,
odbor ekonomický:
1 580 spisov, z toho
- oddelenie rozpočtu, účtovníctva a majetkovoprávne: 1 525 spisov
- oddelenie vnútornej prevádzky:
55 spisov
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia:
634 spisov, z toho
- priamo odbor:
47 spisov
- koordinačné stredisko a IZS :
64 spisov
- oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia:
523 spisov

-

do roku 2012 prešlo 1 703 spisov, z toho 66 spisov nevybavených. Najviac prenesených
spisov bolo na odbore ekonomickom na oddelení rozpočtu, účtovníctva
a majetkovoprávnom, na odbore všeobecnej vnútornej správy na oddelení správnom,
štátneho občianstva a matrík, na odbore civilnej ochrany a krízového riadenia na oddelení
civilnej ochrany a krízového riadenia.

48 988 záznamov
23 697 spisov

Ďalšie informácie o počte záznamov, prenesených spisov a nevybavených spisov podľa
jednotlivých organizačných útvarov viď tabuľka 1.
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tabuľka 1
Počty záznamov a počty spisov podľa organizačných útvarov v roku 2011
organizačný útvar
kancelária prednostu

Počet
záznamov

Počet
spisov

Prenesené
spisy

Nevybavené
spisy

39

25

0

0

odbor organizačný

375

242

50

0

osobný úrad

256

15

0

0

12 406

7 130

528

30

27

22

2

1

- oddelenie správne, ŠO a matrík

4 711

2 058

460

12

- oddelenie priestupkové

7 668

5 050

66

17

25 075

14 071

6

6

7 096

1 580

825

8

6 951

1 525

825

8

145

55

0

0

3 741

634

294

22

- priamo odbor

286

47

18

3

- KS a IZS

552

64

12

1

2 903

523

264

18

48 988

23 697

1 703

66

odbor VVS
- priamo odbor

odbor živnostenského podnikania
odbor ekonomický
- oddelenie rozpočtu, účtovníctva
a majetkovoprávne
- oddelenie vnútornej prevádzky
odbor civilnej ochrany a KR

- oddelenie CO a KR

Spolu
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7.2.

Výsledky činnosti jednotlivých odborov Obvodného úradu Prešov

7.2.1. Odbor organizačný
úsek organizačný
-

-

-

-

zabezpečoval úlohy sekretariátu prednostu obvodného úradu, pripravoval porady
prednostu s vedúcimi jednotlivých odborov,
pripravoval z podkladov odborov informácie o činnosti obvodného úradu, ktorých
súčasťou je aj hodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu, ktoré
následne predložil Ministerstvu vnútra SR,
zabezpečoval odborné a administratívne práce pre prednostu úradu,
prijímal, evidoval, zabezpečoval, prešetroval a vybavoval sťažnosti podľa ust. § 9 až 12
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. V roku 2011 úsek zaevidoval 8 sťažnosti, ktoré boli
po prešetrení vybavené ako neopodstatnené.
zabezpečoval podklady z jednotlivých odborov úradu a pripravil ročnú správu
o vybavovaní sťažností pre prednostu úradu,
viedol centrálnu evidenciu sťažností a petícií,
sledoval plnenie plánov kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov,
vypracoval zameranie kontrolnej činnosti a sledoval vypracovanie takýchto zameraní
jednotlivými odbormi na príslušné obdobie,
poskytoval súčinnosť pri kontrole vykonávanej ústredným orgánom štátnej správy,
v spolupráci s jednotlivými odbormi plnil 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. V roku 2011 úsek vybavil 15 žiadostí
o poskytnutie informácií.
koordinoval jednotlivé odbory vo veciach sprístupňovania informácií, viedol centrálnu
evidenciu o poskytnutých informáciách podľa zákona o slobodnom prístupe
k informáciám

úsek prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti a drogovej problematiky
-

-

-

s účinnosťou od 15.3.2010 zriadil funkciu krajského koordinátora pre prevenciu
kriminality ( ust. § 8 ods.1 písm. a )zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon
o prevencii kriminality ),
v spolupráci so Sekretariátom Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a Komisiou pre
prevenciu protispoločenských činností rozpracoval stratégiu prevencie kriminality na
podmienky kraja,
predložil Rade vlády SR pre prevenciu kriminality správu o plnení úloh vyplývajúcich zo
stratégie prevencie kriminality za predchádzajúci kalendárny rok,
zisťoval v rozsahu svojej pôsobnosti príčiny kriminality a inej protispoločenskej činnosti
a prijímal opatrenia na ich odstránenie,
v spolupráci s Komisiou pre prevenciu protispoločenskej činnosti posúdil 59 žiadostí
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na financovanie projektov v oblasti
prevencie kriminality, ktoré následne predložil na schválenie Rade vlády SR pre
prevenciu kriminality,
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-

-

uzatvoril 21 zmlúv o poskytnutí dotácie na financovanie projektov, ktoré schválila Rada
vlády SR pre prevenciu kriminality
poskytol dotáciu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality 21
prijímateľov v celkovej výške 166.000 EUR ( z toho na situačnú prevenciu 161.500 EUR
a na sociálnu prevenciu 4.500 EUR ),
priebežne kontroloval účelnosť a účelovosť využitia pridelených finančných prostriedkov,
koordinoval činnosť zameranú na plnenie úloh v oblasti boja proti drogám a zabraňujúcu
šíreniu drogových závislostí

úsek informatiky
-

-

-

-

zabezpečoval prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí, uzla WAN siete
VSNET a servis počítačov obvodného úradu a štátneho archívu v sídle obvodného úradu,
rozpracúval v spolupráci s príslušnými odbormi metodické pokyny pre využívanie
jednotlivých aplikácií vydaných ministerstvom na podmienky obvodného úradu
a kontroloval ich plnenie,
pripravoval technické podklady na uzatváranie zmlúv na dodávku zariadení, prác
a služieb v oblasti informačných a komunikačných technológií v pôsobnosti obvodného
úradu,
pripravoval podklady na plánovanie finančných prostriedkov na verejné obstarávanie
tovarov a služieb a na zabezpečenie prevádzky informačných systémov,
zabezpečoval výkon technického správcu aplikácií prevádzkovaných na obvodnom úrade
a na štátnom archíve v sídle obvodného úradu,
viedol evidenciu hardvéru a softvéru obvodného úradu,
zúčastňoval sa na poradách organizovaných ministerstvom k problematike koordinácie
budovania a prevádzky informačného systému verejnej správy,
vykonával funkciu redaktora internetovej stránky obvodného úradu,
poskytoval odborné služby vo veciach bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky informačného
systému verejnej správy,
vypracúval vnútorné predpisy, ktoré súvisia s bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou
informačného systému,
vykonával kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov a vnútorných predpisov, ktoré sa týkajú zvyšovania a udržiavania bezpečnosti
informačného systému,
vykonával testovanie nových verzií vybraného aplikačného programového vybavenia pred
ich nasadením do rutinnej prevádzky

úsek správy registratúry
-

-

zabezpečoval odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu
a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov podľa ust. § 16 ods.2 zákona č.
395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
zabezpečoval riadnu evidenciu záznamov, ich účelné a bezpečné uloženie,
zabezpečoval riadne vyraďovanie registratúry obvodného úradu a jeho pracovísk
a vyraďovanie registratúry územne príslušných právnych predchodcov,
odovzdával archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu,
zabezpečoval funkciu verejného správcu automatizovaného systému správy registratúry
obvodného úradu,
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-

v spolupráci s ministerstvom zabezpečoval metodicko-kontrolné usmerňovanie správy
registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi obvodného úradu a jeho pracoviskami,
zabezpečoval odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane,
využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu
a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov.
V roku 2010 na Obvodnom úrade Prešov prebehlo vyraďovacie konanie, v ktorom boli
vyradené pokladničné doklady za roky 2002 – 2003, celkovo 29 krabíc, čo je cca 3,5 bm.

Využívanie registratúry
Počet žiadosti: 84
Výpožičky: 0
Reverz: 1
Počet nahliadnutí: 8
Počet osvedčených kópií: 25
Počet neosvedčených kópií: 0
Suma vybraných poplatkov: 0 €
Činnosť podateľne obvodného úradu
-

zabezpečovanie čiastkových odborných agend na úseku správy registratúry
a informačného systému,
zabezpečovanie styku s poštovým úradom,
zabezpečovanie preberania a triedenia záznamov doručených obvodnému úradu,
zabezpečovanie odosielania zásielok z obvodného úradu,
zabezpečovanie centrálnej evidencie doručených záznamov,
zabezpečovanie vyhotovovania prehľadových zostáv k zaevidovaným záznamom.

7.2.2. Osobný úrad

Úlohy osobného úradu v roku 2011
Na Obvodnom úrade Prešov v zmysle §14 zákona č.400/2009 Z.z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pôsobí osobný úrad,
ako organizačný útvar služobného úradu v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho úradu.
Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú služobnému úradu zo
štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov
upravujúcich služobný pomer, vykonáva výberové konanie a výber na voľné
štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade podľa zákona o štátnej službe, realizuje
politiku stratégie rozvoja a plánovania ľudských zdrojov v štátnej službe a pri výkone práce
vo verejnom záujme, vykonáva činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mzdových
prostriedkov a s odmeňovaním, likvidáciou miezd zamestnancov vykonávajúcich štátnu
službu a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, zabezpečuje úlohy spojené s
obsadzovaním voľných štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade a miest pri výkone
práce vo verejnom záujme, sleduje plnenie povinností štátnych zamestnancov podľa § 63
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zákona o štátnej službe vo veciach majetkového priznania, vypracúva a zabezpečuje
vydávanie služobných predpisov a pracovnoprávnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
zabezpečuje vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme, zabezpečuje výkon analytických prác a prípravu dát pre personálnu
databázu a jej udržiavanie, plní úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním, vypracúva návrh
sociálneho programu služobného úradu vrátane jeho rozpočtového zabezpečenia a sleduje
jeho realizáciu, spolupracuje s Ministerstvom vnútra SR pri plánovaní personálnych potrieb
obvodného úradu, predkladá Ministerstvu vnútra SR podklady k návrhu na zostavenie počtu
a zloženia funkčných miest obvodného úradu, predkladá Ministerstvu vnútra SR žiadosti o
zmeny v organizačnej a personálnej štruktúre obvodného úradu, zabezpečuje právnu agendu
úradu vo veciach spojených s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov a
pracovnoprávnych vzťahov.

7.2.3. Odbor všeobecnej vnútornej správy

Obvodný úrad Prešov, odbor všeobecnej vnútornej správy sa v súlade s platným
Organizačným poriadkom Obvodného úradu Prešov člení na dve oddelenia a to:
1. Oddelenie priestupkov,
2. Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Na odbore všeobecnej vnútornej správy vykonávalo k 31.12.2011 štátnu správu
celkovo 24 štátnych zamestnancov z toho:
- na oddelení priestupkov 15 štátnych zamestnancov,
- na oddelení správnom, štátneho občianstva a matrík 8 štátnych zamestnancov,
- vedúci odboru 1 štátny zamestnanec.
Územná pôsobnosť Obvodného úradu Prešov pokrýva okresy Prešov a Sabinov
celkovo vykonáva Obvodný úrad Prešov svoju pôsobnosť v uvedených okresoch pre 134 obcí
s celkovým počtom obyvateľov 225.367.
Pôsobnosť Obvodného úradu Prešov v okresoch Prešov a Sabinov:

Oddelenie priestupkov:
Celá priestupková agenda
Oddelenie správne:
Úsek volieb a referenda:
Celá volebná agenda
Úsek matrík:
Celý úsek
Verejné zbierky:
Celá agenda
Štátna symbolika:
Celá agenda
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Obvodný úrad Prešov je zároveň aj obvodným úradom v sídle kraja a v nižšie
uvedených činnostiach jeho pôsobnosť pokrýva celý Prešovský kraj s počtom okresov 13,
miest 23, obcí 666 a s celkovým počtom obyvateľov 809. 443.
Pôsobnosť odboru všeobecnej vnútornej správy – celokrajská pôsobnosť:
Oddelenie správne:
Úsek registrácie:
Záujmové združenia právnických osôb
Neinvestičné fondy
Združenia obcí
Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Neziskové organizácie
Úsek štátneho občianstva:
Celá agenda
Úsek vojnových hrobov:
Celá agenda
Rozhodovania o inej územnej zmene obce:
Celá agenda
Vydávanie osobitného označenia vozidiel a preukazov pre lekárov:
Celá agenda

7.2.3.1. Oddelenie priestupkov
sa pri výkone svojej činnosti sa riadi „Organizačným poriadkom obvodného úradu Prešov“ zo
dňa 29.12.2010 v oblastiach
1. vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov 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
(§ 67 zákona SNR č. 372/1990 Zb.),
3. 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.),
4. 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.),
5. vedie evidenciu priestupkov (89a zákona SNR č. 372/1990 Zb.) a zabezpečuje súčinnosť s
orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky
(§ 56 zákona SNR č. 372/1990 Zb.),
6. spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkov vrátane hodnotenia
dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch,
7. poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom
činným v trestnom konaní, Policajnému zboru, orgánom oprávneným objasňovať
priestupky a správnym orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného
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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.),
8. prejednáva priestupky na úseku vojnových hrobov (§ 8 zákona č. 130/2005 Z. z.),
9. prejednáva priestupky na úseku práva na prístup k informáciám (§ 21a zákona o slobode
informácií),
Okrem činnosti uvedených v Organizačnom poriadku ObÚ Prešov úseku „Výkonu
rozhodnutia“ zabezpečuje
A. výkon rozhodnutia podľa 5 časti zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (§ 71 - § 80),
podľa zákon a č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ( § 88, 88a, 88b)
B. Vydávanie rozhodnutí o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu v súlade so zák.
278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
C. vydávanie Príkazu na výkon rozhodnutia zrážkou zo mzdy alebo z dôchodku na základe
spätnej informácie zo Sociálnej poisťovne (§ 78 ods. 2 zák. č. 71/1967 Z.)
D. vydávanie Návrhu na vykonanie exekúcie a zriadenie exekučného záložného práva na
základe informácií zo Sociálnej poisťovne a ÚPSVaR
E. vydávanie rozhodnutí o námietkach v súlade s § 76 ods. 3 zák.č. 71/1967 Zb.
F. príprava a odovzdanie spisov do správy registratúry podľa registratúrneho poriadku, na
základe smernice MV SR č. SVS-204-2007/01101
G. evidencia trov konania v pohľadávkovom programe, priebežne zapisovanie každej zmeny
v spise v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z.
H. zasielanie správ a výpisov z evidencie priestupkov na základe žiadosti podľa § 89a ods. 4
zák. č. 372/1990 Zb.
ďalšie úkony vykonávané pri zabezpečovaní riadneho chodu oddelenia priestupkov:
-

zasielanie výziev/oznámení na zaplatenie peňažnej pohľadávky (v prípade neuhradenie
pokuty, trov konania)
evidencia došlej pošty vo WIN-ASU
zasielanie majetkových priestupkov do evidencie W-POLDAT (USEP)
overovanie totožnosti a zisťovanie pobytu v REGOB_e
vybavovanie inej pošty,
vyhotovovanie kópii spisov a rozhodnutí a ich zasielanie spolu so správami na
príslušné orgány
vyhotovovanie kópii spisov na základe žiadosti od účastníkov konania

Obvodnému úradu Prešov bolo k 31. 12. 2011 doručených celkom 3.644 priestupkov,
590 priestupkov prešlo ako nevybavených z kalendárneho roku 2010, čo predstavuje spolu
4.234 priestupkov. Z dôvodu miestnej alebo vecnej príslušnosti, prípadne z iných dôvodov,
bolo postúpených inam 253 priestupkov a na spracovanie k. 31. 12. 2011 zostalo oddeleniu
priestupkov celkom 3.981 priestupkov.
Z tohto počtu bolo 246 priestupkových veci odložených a do nasledujúceho obdobia
prechádza 701 priestupkov. V rozkaznom konaní bolo vybavených 1.639 priestupkov a
zvyšná časť priestupkov v počte 1.395 bola prejednaná v rámci ústneho pojednávania.
Z celkového počtu 3.120 prejednávaných skutkových podstát najväčší počet za
sledované obdobie jednoznačne tvoria priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa
ustanovenia § 49 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
( ďalej len zákon o priestupkoch ) v celkovom počte 1.593 priestupkov, pričom až na pár
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výnimiek sa vo všetkých vyskytovala skutková podstata hrubé správanie a drobné ublíženie
na zdraví podľa ustanovenia § 49 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch.
Ďalšiu, najviac sa vyskytujúcu kategóriu priestupkov tvoria priestupky proti majetku
podľa ustanovenia § 50 zákona o priestupkoch v počte 766 priestupkov, pričom najčastejšie sa
vyskytovala skutková podstata poškodenia veci.
Priestupky proti verejnému poriadku boli riešené podľa ustanovenia § 48 v 403
prípadoch, pričom najviac zastúpené sú priestupky súvisiace s požívaním alkoholu na
verejnom priestranstve, čím dochádza k porušovaniu VZN mesta Prešov č. 152/2006 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a ochrane nefajčiarov časť II. čl. 3 ods. 2.
Druhým najčastejšie sa vyskytujúcim porušením VZN mesta Prešov, ktorý riešime v podľa
citovaného ustanovenia je vyberanie kontajnerov s odpadom, čím u priestupcov dochádza
k porušeniu VZN mesta Prešov č. 147/2005 o odpadoch a VZN č. 6/2010 o čistote mesta
a verejnom poriadku.
Podľa ustanovenia § 47 bolo riešených 267 priestupkov, z ktorých sa najviac
vyskytovala skutková podstata podľa ustanovenia § 47 ods. 1 písm. a) - neuposlúchnutie
výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci a podľa ustanovenia § 47 ods. 1 písm. b)
porušenie nočného kľudu.
Z celkového počtu spracovaných priestupkov, 186 priestupkov spáchali mladiství, z
ktorých najväčšiu časť tvoria priestupky proti majetku spôsobené krádežou a poškodením
cudzej veci v počte 104 priestupkov a priestupky proti občianskemu spolunažívaniu v počte
65.
Priestupky proti poriadku v správe boli prejednávané v 91 prípadoch z čoho najväčšiu
časť tvoria priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa
§ 30 v počte 63.
poznatky a analýza úrovne výkonu štátnej správy na priestupkovom úseku, včasnosť
prejednávania priestupkových vecí, počet priestupkových oznámení, ktoré boli doručené
v decembri 2011 a neboli do konca vykazovaného obdobia vybavené
Prejednávanie priestupkov na priestupkovom oddelení Odboru všeobecnej vnútornej
správy Obvodného úradu Prešov prebieha v zákonom stanovených lehotách v zmysle
ustanovenia § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len správny poriadok), v nadväznosti na príslušné ustanovenia priestupkového zákona.
Je potrebné uviesť, že z 701 priestupkov, ktoré prechádzajú na vybavenie do
nasledujúceho obdobia, bolo iba v posledných dvoch mesiacoch doručených celkom 574
priestupkov, z toho iba v mesiaci november bolo doručených 279 oznámení o priestupku
a mesiaci december to bolo 295 priestupkov.
Zo 701 priestupkov, ktoré prechádzajú do nasledujúceho obdobia iba v 106 prípadoch
nebol urobený žiaden procesný úkon, nakoľko boli doručené v posledných pracovných dňoch
hodnotiaceho obdobia. Z celkového počtu (701) priestupkov, ktoré prechádzajú do
nasledujúceho obdobia v 291 prípadoch boli vydané rozhodnutia, ktoré ešte nenadobudli
právoplatnosť, 91 priestupkových vecí bolo ku koncu roka nedoručených, napriek
opakovaným pokusom o doručenie a 213 priestupkových vecí bolo v štádiu prípravy
a priebehu konania.
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skladba uložených sankcií
K 31. 12. 2011 bolo v jednotlivých konaniach o priestupkoch (vrátane rozkazných
konaní), vybavených 3.280 priestupkov, pričom v 661 prípadoch bolo konanie vo veci
zastavené, z toho v 8 prípadoch bolo konanie zastavené podľa § 30 zákona o správnom konaní
a v 2 prípadoch bolo konanie uzavreté zmierom. Z celkového počtu prejednaných priestupkov
bolo uložených 197 pokarhaní, v 7 prípadoch bolo priestupkové konanie ukončené bez
uloženia sankcie aplikáciou § 11 ods. 3 zákona o priestupkoch. Za sledované obdobie sme ako
sankciu zákaz činnosti a prepadnutie veci neuložili. V zmysle § 12 zákona o priestupkoch boli
v ostatných prípadoch uložené ako sankcie pokuty, pri ktorých správny orgán prihliadal na
závažnosť priestupku, spôsob jeho spáchania, na okolnosti, za ktorých bol priestupok
spáchaný, ako aj na samotnú osobu páchateľa, pričom sme v tomto využívali aj Ústrednú
evidenciu priestupkov.
stav v realizácii trov konania a pokút uložených za priestupky (stav a suma v eurách
dobrovoľne zaplatených pokút a trov konania a stav vymáhaných pohľadávok)
Obvodný úrad Prešov právoplatne uložil v hodnotenom období pokuty v celkovej výške
42.814 € a trovy konania boli uložené v celkovej výške 11.556 €. Čo sa týka vymáhania
pohľadávok za sledované obdobie bolo dobrovoľné uhradených pokút vo výške 21,62 % a po
výzve 29,85 %. Treba však podotknúť, že tento stav nevystihuje realitu, vzhľadom na to, že
niektoré obce, napriek viacerým urgenciám, nám neoznamujú zaplatenie pokút.
V sledovanom období trovy konania dobrovoľne uhradilo 22,57 % a po výzve to bolo
31,48 % povinných.
Jedným z dôvodov nízkej vymožiteľnosti pokút a trov konania je zlá sociálna situácia
obvinených, z ktorých mnohí sú občania v hmotnej núdzi, pričom v 29 prípadoch požiadali
správny orgán o možnosť splácania pohľadávok.
V sledovanom období na úseku vymáhania pohľadávok bolo vypracovaných 2.168
výziev a správnym orgánom bolo podaných 742 návrhov na vykonanie exekúcie a zriadenie
exekučného záložného práva v celkovej sume 23.767 € . Z tejto vymáhanej čiastky bolo
pokút vo výške 18.759 € a trov konania vo výške 5.008 €.
Príkaz na zrážku zo mzdy a dôchodku bol vydaný v 81 prípadoch. Pri vymáhaní
pohľadávok sme za hodnotené obdobie požiadali o súčinnosť rôzne organizácie a obce
v celkovom počte 652 žiadosti o súčinnosť.
V tejto súvislosti by bolo vhodné vytvoriť zákonný mechanizmus na to, aby obce
pristupovali aktívnejšie k vymáhaniu pokút od svojich občanov a taktiež by bolo žiaduce
vykonať úpravu zákona o priestupkoch v § 88a tak, aby bolo možné aj uloženú pokutu nižšiu
ako 60 € vykonať odpracovaním verejnoprospešných prác.
uplatnenie rozkazného konania (uviesť počet a celkovú sumu právoplatne uložených pokút,
len vo veciach, u ktorých nebol podaný odpor )
Za hodnotené obdobie bolo v rozkaznom konaní uznaných vinnými 1.639
obvinených, z toho bolo v 176 prípadoch uložené pokarhanie, v 64 prípadoch bol podaný
odpor a v 1.399 prípadoch boli uložené pokuty. Celkový počet právoplatne uložených pokút
v rozkaznom konaní je vo výške 28.042 €, z toho zaplatených 10.953 €, čo predstavuje
39,06 %.
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popis návrhových deliktov
Zo všetkých 17 návrhových priestupkov, ktoré sme v hodnotenom období
prejednávali, bolo 12 priestupkov, ktoré sa týkali občianskeho spolunažívania podľa § 49 ods.
1 písm. a), pri ktorých sa jednalo o ublíženie na cti a v 5 prípadoch sa jednalo o priestupok
podľa § 42a na úseku práva na prístup k informáciám.
počet žiadostí o predĺženie lehôt
Obvodný úrad Prešov požiadal v 40 prípadoch o predĺženie lehôt v konaní
o priestupku, pretože sa jednalo o zložité prípady, v ktorých sa v zákonom stanovenej lehote
nepodarilo získať všetky dôkazne prostriedky na vydanie rozhodnutia, prípadne pre problémy
súvisiace s doručovaním predvolaní na pojednávanie. K efektívnosti predĺženia lehôt prispelo
aj to, že môžeme MV SR požiadať o súhlas elektronickou formou.
celkové stručné zhodnotenie stavu na sledovanom úseku
V roku 2011 nám vo veľkej miere urýchlil našu prácu systém MAKOP a možnosť
vstupu do evidencie REGOB a ústrednej evidencie priestupkov USEP, ktorá bola
sprístupnená všetkým pracovníkom čo sa prejavuje kvalite vydaných rozhodnutí. Na
pravidelných poradách oddelenia analyzujeme mesačnú štatistiku podľa jednotlivých
referentov, pre zlepšenie a elimináciu chýb pri zadávaní priestupkov a práce s nimi v systéme
MAKOP. Taktiež k skvalitneniu našej práce prispievajú aj školenia o zákone o priestupkoch
a správnom poriadku, ktoré sú organizované a lektorsky zabezpečované v spolupráci
s pracovníkmi MV SR.
Prepojením
jednotlivých
evidencii
medzi
políciou
a nami
dochádza
k objektívnejšiemu posudzovaniu osôb - páchateľov priestupkov, čo sa prejavuje v možnosti
individuálneho ukladania sankcii. Týmto prepojením dochádza k postupnému poklesu
žiadosti o vypracovanie správ o povestí zo strany jednotlivých zložiek polície, avšak
predmetné správy naďalej vypracúvame pre potreby súdov, prokuratúry, poisťovní a iných
oprávnených inštitúcii, čo k 31. 12. 2011 predstavovalo 1.956 žiadostí.
využívanie elektronického systému MAKOP
Vytvorením Ústrednej evidencie priestupkov (USEP) do ktorej zatiaľ prispievajú
orgány polície a prvostupňové správne orgány obvodných úradov v rámci republiky, od roku
2010 a jej zavedením do systému MAKOP od 1. 1. 2011 sa dosiahla väčšia efektivita práce v
súvislosti s objasňovaním trestných činov krádeže podľa ustanovenia 212 ods. 2 písm. f/
zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, ako aj evidencii ostatných priestupkov. Tým sa
dosiahla efektívnejšia práca v tejto oblasti medzi orgánmi činnými v trestnom konaní,
konkrétne Policajným zborom SR a obvodným úradom ako správnym orgánom
prejednávajúcim priestupky na prvom stupni.
vývoj priestupkov a ďalších činností na oddelení priestupkov v porovnaní s rokom 2010
Obvodný úrad Prešov prijatím racionalizačných opatrení k 31.12.2010 znížil stav
pracovníkov odboru všeobecnej vnútornej správy, oddeleniu priestupkov o dve
štátnozamestnanecké miesta.
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Okrem rozhodovacej činnosti sú pracovníci oddelenia priestupkov v značnej miere
zaťažení administratívnymi prácami, ako sú evidovanie vo WIN-asu, v MAKOP-e,
vypisovanie obálok, poštových hárkov a zakladanie doručeniek.
V sledovanom období roku 2010 bolo doručených na prejednanie 3.116 priestupkov,
avšak v roku 2011 to bolo 3.644 priestupkových veci (+ 528 ), čo predstavuje nárast o
13,55 % v hodnotenom období. Táto skutočnosť a znížený stav pracovníkov sa prejavil
nárastom počtu priestupkov, ktoré sú pridelené na jedného pracovníka zo 192 priestupkov
v roku 2010 na 260 priestupkov v roku 2011, čo predstavuje medziročný nárast vo výške
35,42 %.
V súvislosti s nárastom priestupkov, ktoré sú nám postúpené na prejednanie priestupku
a znížením počtu pracovníkov je zrejmé, že dochádza k zvýšenému počtu žiadosti o
predĺženie lehôt, nakoľko uvedený nárast priestupkov na jedného pracovníka je dôvodom, že
jednotliví pracovníci nestíhajú priestupkové veci vybaviť v zákonom stanovenej 30, prípadne
60 dňovej lehote. K predlžovaniu lehôt prispieva aj to, že čoraz viac účastníkov konania je
bez trvalého pobytu a ďalší, ktorí síce majú trvalý pobyt, ktorý je nami aj overený v Registri
obyvateľstva, sa však na adrese trvalého pobytu nezdržiavajú, preto je pri doručovaní takáto
osoba poštou označovaná ako adresát neznámy. V skutočnosti sa jedná o bezdomovcov, ktorí
nemajú zrušený trvalý pobyt na adrese, ktorá je uvedená aj v REGOB-e a doposiaľ nemajú za
trvalý pobyt uvedenú obec.
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Sledované obdobie od: 1. 1. 2011
Sídlo obvodného úradu: ObÚ Prešov

do: 31. 12. 2011

VÝKAZ
o priestupkoch prejednaných
orgánmi miestnej štátnej správy
za sledované obdobie
1. SPÔSOB VYBAVENIA PRIESTUPKOV
Číslo riadku

ObvÚ

A

b
Počet nevybavených priestupkov z minulého obdobia

02

Počet priestupkov, ktoré došli v danom období

03

Postúpené inam

04

Počet priestupkov na spracovanie v sledovanom roku
(rozdiel medzi súčtom r. 01 a 02 a riadkom 03)

05

Odloženie veci

06
07

ukončené

01

1

590
3 644
253
3 981
246

Rozkazné konanie
prejednaním bez uloženia sankcie

1 639
7

08

pokarhaním

197

09

pokutou

530

10

zákazom činnosti

0

11

prepadnutím veci

0

12

zastavením konania (bez zmieru)

13

zmierom

2

14

zastavením konania podľa § 30 zákona o správnom konaní

8

15

spolu (riadok 06 až 14)

16

Počet vybavených priestupkov (súčet riadkov 05 a 15)

17

Počet nevybavených priestupkov, ktoré prechádzajú do nasledujúceho roku
(r. 17 = r. 04 - r. 16)

18
19

Počet
uložených
ochranných
opatrení

651

3 034
3 280
701

obmedzujúce opatrenia

0

zhabanie veci

0

rozhodnutím

69

21

Počet prípadov,
v ktorých
bola riešená
náhrada škody

dohodou

16

22

Výška uložených pokút v €

42 814,00

23

Výška uložených trov priestupkového konania v €

11 556,00

20

39
2. Prejednané priestupky a priestupky ukončené v rozkaznom konaní podľa jednotlivých paragrafov zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa osobitných predpisov
Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

Priestupky proti poriadku v správe
rozhodnutie

č.
r.

§

a

b

01

21

0

5

02

23

0

0

03

24

0

1

04

26

0

2

05

29

0

06

30

07

rozkaz
Do 18 rokov

Nad 18 rokov

1

2

3

rozhodnutie

č. r.

Spolu
4

§

Do 18
rokov

Nad 18 rokov

1

2

rozkaz

Spolu

3

4

a

b

15

16

49
1/a

0

12

0

12

0

17

49
1/b

1

5

3

9

1

18

49
1/c

0

0

1

1

1

3

19

49
1/d

64

839 664

1 567

1

1

2

20

49
1/e

0

1

2

3

6

15

42

63

21

49
1/f

0

1

0

1

32

0

1

0

1

858 670

1 593

08

42

0

0

0

0

09

42/a

0

5

0

5

10

45

0

0

0

0

č. r.

46

0

0

1

1

a

b

Spolu č.r.12

6

30

55

91

23

50

10
0
0

Spolu-č.r.22

65

Priestupky proti majetku

11

rozhodnutie
§

a

rozkaz
Do 18 rokov

Nad 18 rokov

b

1

2

13

47

1

14

48
Spolu č.r.15

3

č. r.

Spolu
4

a

27

239

267

10

10

383

403

11

37

622

670

[sysdate]

1

2

104

rozkaz

Spolu

3

4

333 329

rozhodnutie
§
b

Do 18
rokov

Nad 18 rokov

1

2

0

rozkaz

Spolu

3

4

0

0

č. r.

25

Výkaz zostavil:

§

0

b

rozhodnutie
Do 18
rokov

Nad 18 rokov

1

2

186

1 258

rozkaz

Spolu

3

4

1 676

[referent]

Mgr. P. Pavelka
31.1.2012

766

Spolu všetky prejednané priestupky
riadok 12, 15, 22, 23, a 24

v prílohe uviesť, podľa ktorých osobitných
predpisov sa priestupky prejednávali

Vyhotovené dňa:

Nad 18 rokov

24

a

*

Do 18
rokov

Priestupky prejednané podľa osobitných predpisov *

Priestupky proti verejnému poriadku

č.
r.

rozhodnutie
§

Telefón:

051 - 7082285

3 120

7.2.3.2. Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

Úsek registrácie:
Záujmové združenia právnických osôb
V rámci kraja je registrovaných celkom

119 záujmových združení právnických osôb

Za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 obvodný úrad zaregistroval , vydal výpisy, vykonal
zmeny :
Úkon:

počet úkonov
správ. popl.
celková suma €
rok 2010 2011
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- návrh na zápis
2
2
2 x 66 €
132 €
- vykonanie zmeny v registri
6
16
16 x 16,5
264 €
- výmaz
3
0
0€
- výpis z registra
18
48
48 x 3
144 €
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
29
66
540 €
Nárast úkonov oproti roku 2010 bol v roku 2011 celkom o 127 % .
Z toho - návrh na zápis – rovnaký počet, - vykonanie zmeny v registri - o 166 % ,
- výmaz - v roku 2011 nebol, - výpis z registra o 166 % .
Neinvestičné fondy
V rámci kraja je registrovaných celkom 62 neinvestičných fondov
K 31.12.2011 vymazaných
8 neinvestičných fondov
Z celkového počtu 54 registrovaných neinvestičných fondov (živých fondov )
výročnú správu s výkazom doložilo
z celkového počtu 33
nedoložilo z celkového počtu 21
Za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 obvodný úrad zaregistroval 1 neinvestičný fond a boli
vykonávané 3 zmeny štatutára, 3 sídla a názvu a zobrali sme na vedomie 2 zmeny stanov
Úkon:

počet úkonov
správ. popl.
celková suma €
rok 2010 2011
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
- návrh na zápis
1
1
1 x 66 €
66 €
- vykonanie zmeny v registri
2
8
8 x 16,5
132 €
- výpisy
9
29
29 x 3
87 €
- upozornenie na nedostatky návrhu 3
12
41
285 €
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Nárast úkonov oproti roku 2010 bol v roku 2011 celkom o 241 % .
Z toho - návrh na zápis – rovnaký počet, - vykonanie zmeny v registri - o 300 % ,
- výpis z registra o 222 % .
Združenia obcí
Obvodný úrad Prešov registruje 37 Združení obcí .
Za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 obvodný úrad zaregistroval 1 združenie obcí a vydal
12 výpisy , ktoré sa vydávajú bez poplatku a vykonal 5 zmeny v registri ZO.
Počet úkonov celkom : 18
Za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2010 obvodný úrad nezaregistroval žiadne združenie obcí
a vydal 2 výpisy, ktoré sa vydávajú bez poplatku, žiadne zmeny v registri ZO
nevykonal.
Počet úkonov celkom : 2
Spolu na poplatkoch bolo v období od 1.1.2011 do 31.12.2011 v kolkoch vybraných 825 €.
Spolu na poplatkoch bolo v období od 1.1.2010 do 31.12.2010 v kolkoch vybraných 483 €.
Nárast v roku 2011 oproti roku 2010 v kolkových známkach bol o 70 % .
Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Tunajší úrad vedie register spoločenstiev v rámci Prešovského kraja v elektronickej podobe
s permanentnou aktualizáciou údajov.
V rámci kraja je registrovaných celkovo 1599 spoločenstiev vlastníkov bytov, z toho:
Humenné
Kežmarok
Levoča
Medzilaborce
Poprad
Prešov
Sabinov
Snina
St. Ľubovňa
Stropkov
Svidník
V/Topľou

173
179
110
65
395
111
33
137
87
77
85
147

Obdobie 1.1.2011 do 31.12.2011
Rok 2010 / 2011
Doručených podaní
465 503
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Úkon
počet úkonov
správ.popl. celková suma €
Rok 2010/ 2011
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
- výpis z registra SVB
146 140
140 x 3
420 €
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- návrh na zápis SVB do registra
21 16
16 x 16,50
264 €
- zmeny v registri
128 136
136 x 13,1768 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkom
295 292
2452 €
Nárast úkonov oproti roku 2010 bol v roku 2011 celkom o 8 %
Spolu na poplatkoch bolo v období od 1.1.2011 do 31.12.2011 v kolkoch vybraných 2 452 €.
Spolu na poplatkoch bolo v období od 1.1.2010 do 31.12.2010 v kolkoch vybraných
2 448,50 €.

Neziskové organizácie
Ku dňu 31.12.2011 bolo registrovým úradom zaregistrovaných 344 neziskových
organizácií. Z toho v registri je vedených 235 neziskových organizácií. Tento číselný rozdiel
je spôsobený vstupom do likvidácie, zánikom a teda výmazom niektorých z neziskových
organizácií.
Pri neziskových organizáciách vedených v registri Obvodného úradu Prešov, sú spisy
vedené priebežne, podľa žiadostí, návrhov ich štatutárov a všetky náležitosti v spise sú
v poriadku. Všetky záznamy vedené v spisovom materiáli sú totožné s údajmi v registri
vedenom na webe.
Počet neziskových organizácií sa môže zmeniť po 15. 7. Do tohto dátumu sú
neziskové organizácie povinné registrovému úradu výročné správy za predchádzajúci
kalendárny rok. Po nesplnení tejto povinnosti, sú neziskové organizácie k 15.7. zrušené
a vstupujú do likvidácie. Po tomto dátume získame presné číslo o reálnych a živých
neziskových organizáciách.

Správne poplatky podľa druhu
USS Kód

Textový opis

Počet
Rok

Suma [€]

2010 / 2011

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1292
1292
1292
1292
1292

00
02
04
07
15

Poplatok za vykonanie zmeny
29
Poplatok za výpis z registra
34
Poplatok za návrh na zápis do registra n.o. 33
Poplatok výmaz z registra n.o.
4

15
38
22
2
-

247,5
114
1452
66

€
€
€
€

Poplatok za vydanie duplikátu
1
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
101 77

Pokles úkonov oproti roku 2010 bol v roku 2011 celkom o 31 %
Spolu na poplatkoch bolo v období od
1.1.2011 do 31.12.2011 v kolkoch vybraných
1 879,5 €.
Spolu na poplatkoch bolo v období od
1.1.2010 do 31.12.2010 v kolkoch vybraných
2 907 €.
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Úsek volieb a referenda:
V rámci príslušných kompetencií obvodný úrad vykonal prípravu a zabezpečil
vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Červená Voda, kde sa volil
dňa 12. marca 2011 starosta obce.
Na základe rozhodnutia súdu o neplatnosti volieb v obci Svinia a vzdania sa
starostky obce Lažany boli Rozhodnutím predsedu NR SR - vyhlásené nové voľby v obci
Svinia – nové voľby starostu obce a OZ , v obci Lažany nové voľby starostu obce. Nové
voľby boli vykonané dňa 25.6.2011. V termíne do 24.6.2011 bolo obciam, v ktorých budú
nové voľby zaslané všetky potrebné volebné materiály .
Voľby vo vyššie uvedených obciach prebehli bez akýchkoľvek väčších rušivých
momentov.
Obvodný úrad vykonal prípravu na voľby do NR SR 2012
v súlade s
harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2012.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011:
Podľa zákona č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
a ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách nezamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Metodického pokynu
Štatistického úradu SR z 3.2.2011 č. 900- 0024/2011, ktorým sa upravuje postup obvodných
úradov pri príprave a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, zabezpečil
ObÚ Prešov prípravu a vykonanie sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Úsek vojnových hrobov:

Tunajší úrad vedie ústrednú evidenciu vojnových hrobov v rámci Prešovského kraja
v elektronickej podobe s permanentnou aktualizáciou údajov.
V rámci kraja je registrovaných celkovo 9 490 vojnových hrobov. Evidovaných je spolu
18 369 vojnových obetí ( z toho 2017 známych ).

Obdobie 1.1.2011 do 31.12.2011
Vojnové hroby rok 2011
Žiadosti obcí o poskytnutie príspevku na zabezpečenie
starostlivosti o vojnové hroby Prešovského kraja
podľa § 4 ods. 1 na kalendárny rok
Počet vojnových hrobov na ktoré sa poskytuje príspevok
na 1 VH - 5 – násobok minimálnej hodinovej mzdy
Požadované finančné prostriedky
Priznané finančné prostriedky z MV SR

v roku 2010 / v roku 2011
––––––––––––––––––––––
51
62
6232
9,11
55 090,88
56 773,52

7 192
9,40
65 519,12
67 604,80
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Žiadosti obcí a občianskych združení o poskytnutie príspevku podľa
§ 4 ods. 2 písm. a) až d)
10

30

Žiadosti postúpené na MV SR v čiastke

318 362,94 €

169 810,30 €

Nárast žiadosti oproti roku 2010 bol v roku 2011 celkom o 22 %.
Priznané finančné prostriedky ( § 4 ods. 1 ) na rok 2010 boli v čiastke - 61 614,80 €
Priznané finančné prostriedky ( § 4 ods. 1 ) na rok 2011 boli v čiastke - 56 773,52 €

Úsek rozhodovania o inej územnej zmene obce:
Obvodný úrad Prešov vykonáva štátnu správu na úseku rozhodovania o inej územnej
zmene obce v súlade s ust. §2 ods. 4 z.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Za rok 2011 vydal obvodný úrad celkovo 3 rozhodnutia pre obce v a to vo svojom
územnom obvode.
Za rok 2010 vydal obvodný úrad celkovo 20 rozhodnutí pre obce v celom Prešovskom
kraji, z toho v súvislosti so zrušením Vojenského obvodu Javorina 19 rozhodnutí.

Úsek matrík:
Úsek matrík vybavuje agendu v prvostupňovom konaní vo veci zmeny mena
a priezviska. Ide najmä o priame vybavovanie podaní občanov. Okrem toho vykonáva
osvedčovanie podpisov, fotokópií listín a štátny odborný dozor nad osvedčovaním
a previerkovú činnosť na úseku matrík v územnom obvode Prešov a Sabinov a legalizuje
doklady do cudziny..
Úsek matrík za rok 2011 rozhodoval o zmene mena a priezviska v 43 prípadoch.
Za rok 2011 bolo opatrených apostillnými pečiatkami 505 matričných a iných dokladov
o osobnom stave na použitie v cudzine a 10 dokladov zlegalizovaných formou vyššieho
overenia.
V súlade s §-om 20 zák.č. 154/94 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov bolo
vydaných 7 súhlasov na zápis v matrike podľa rozhodnutí súdov alebo úradov cudzieho štátu.
Do zbierok listín matričného archívu bolo v roku 2011 založených 668 dodatočných
záznamov.
Na základe zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov obvodný
úrad vykonáva na matričných úradoch vo svojom územnom obvode najmenej raz za rok
kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín. Za sledované obdobie roku 2011 sa vykonalo 24
kontrol.
Obvodný úrad – úsek štátneho občianstva a matrík za sledované obdobie roku 2011
osvedčil 468 podpisov na listinách a 11 390 fotokópií.
Obvodný úrad – úsek štátneho občianstva a matrík za sledované obdobie roku 2010 osvedčil
1 423 podpisov na listinách a 11 113 fotokópií.

45

Rok 2011
Rok 2010
Úsek matrík:
Rozhodnutie o zmene mena a priezviska
43
41
Legalizácia dokladov do cudziny
515
437
Dodatočné záznamy
668
666
Súhlas na zápis do matričných kníh
7
8
Počet previerok
24
24
Bežná korešpondencia
19
45
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu úkony
1276
1223
Nárast s úkonov oproti roku 2010 bol v roku 2011 celkom o 4 % .
Osvedčovacia agenda:
Počet osvedčených podpisov na listinách
Počet osvedčených fotokópií
Spolu úkony

468
11 390
11 858

1 423
11 113
12 559

Pokles úkonov oproti roku 2010 bol v roku 2011 celkom o 6 % .
Úsek štátneho občianstva:
Úsek štátneho občianstva vybavuje agendu v prvostupňovom konaní vo veci osvedčovania
a potvrdzovania štátneho občianstva, rozhodovania o prepustení zo štátneho zväzku
SR, agendu súvisiacu s udeľovaním štátneho občianstva a štátny odborný dozor nad
osvedčovaním.
Za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 bolo vydaných 360 osvedčení o štátnom
občianstve SR a 397 potvrdení o štátnom občianstve SR.
Úsek štátneho občianstva konal vo veci prepustenia zo štátneho zväzku SR u 68 osôb
z ktorých 38 stratilo štátne občianstvo SR nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva.
Žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR cudzincov, držiteľov preukazov Zahraničného
Slováka a azylantov v počte 46 ObÚ Prešov odstúpil Ministerstvu vnútra SR na ďalšie
konanie.
Po nadobudnutí právoplatností rozhodnutí boli odovzdané listiny o nadobudnutí štátneho
občianstva SR 28 občanom po zložení štátoobčianskeho sľubu.
Pracovníčky úseku štátneho občianstva vykonali v rámci štátneho odborného dozoru
nad osvedčovaním podpisov a listín (zák.č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní...) 15 previerok na
obecných úradoch.
V rámci bežnej korešpondencie oddelenie štátneho občianstva a matrík vybavilo 84 podaní
týkajúcich sa informácií ohľadom štátneho občianstva a matrík zaslaných jednak fyzickými
ako aj právnickými osobami.
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Rok 2011

Rok 2010

Úsek štátneho občianstva:
Osvedčenie o štátnom občianstve

360

511

Potvrdenie o štátnom občianstve

397

328

Udelenie štátneho občianstva

46

57

Strata štátneho občianstva

66

74

Výzvy a dožiadania

535

582

Doplnenie žiadostí

957

835

Bežná korešpondencia

84

72

Štátny odborný dozor nad osvedčovaním

15

23

2460

2482

Spolu

Správne poplatky za úsek matrík a štátneho občianstva boli vybraté v sume 8 981,5 €.
Pokles úkonov oproti roku 2010 bol v roku 2011 celkom o 0,9 % .
Verejné zbierky :
Konanie verejnej zbierky sa povoľuje na základe písomnej žiadosti právnickej osoby.
Za obdobie 1.1.2011 – 31.12.2011 bolo Obvodným úradom Prešov, v jeho územnom obvode,
zaregistrovaných 5 verejných zbierok, čo vo vybraných správnych poplatkoch činí 15 €.
Za obdobie 1.1.2010 – 31.12.2010 bolo Obvodným úradom Prešov, v jeho územnom obvode,
zaregistrovaných 7 verejných zbierok, čo vo vybraných správnych poplatkoch činí 21 €.

Štátna symbolika:
Obvodný úrad Prešov, príslušný na vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním zákona č.
63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní, v znení neskorších
predpisov, v súlade s ust. § 14a vyššie citovaného zákona, v rámci vymedzeného plánu
kontrol, vykonal kontrolu.
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Vydávanie osobitného označenia vozidiel a preukazov pre lekárov:
Obdobie 1.1.2011 do 31.12.2011
Preukazy a osobitné označenia vozidiel pre lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť
- vydané preukazy spoplatnené 3 € kolkovou známkou
- celková suma

-4 x3€
- 12 €

Obdobie 1.1.2010 do 31.12.2010
Preukazy a osobitné označenia vozidiel pre lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť
- vydané preukazy spoplatnené 3 € kolkovou známkou
- celková suma

-11 x 3 €
- 33 €

7.2.4. Odbor ekonomický
7.2.4.1. Oddelenie rozpočtu, účtovníctva a majetkovoprávne
v roku 2011 vykonávalo predovšetkým nasledovné činnosti:
-

-

predkladanie Ministerstvu vnútra SR podklady na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej
správy a podklady do návrhu štátneho záverečného účtu
zostavenie rozpočtu príjmov a výdavkov obvodného úradu
zabezpečovanie činnosti obvodného úradu v rámci schválených a rozpísaných limitov
rozpočtu verejnej správy
úpravy rozpočtu podľa rozpočtových opatrení Ministerstva vnútra SR v Štátnej
pokladnici a v ekonomicko – informačnom systéme SAP a vlastné rozpočtové presuny
vypracovanie a predloženie ministerstvu účtovné a finančné výkazy hospodárenia, správy
o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami
plnenie úloh klienta štátnej pokladnice
predkladanie ministerstvu žiadosti o vykonanie rozpočtových opatrení
vedenie účtovníctva obvodného úradu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov
poskytovanie dotácií obciam na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej
činnosti a na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej
republiky, zabezpečenie ich zúčtovania so štátnym rozpočtom
poskytovanie finančných prostriedkov obciam na prípravu, vykonanie a zabezpečenie
volieb a referenda a zabezpečenie ich zúčtovanie
usmerňovanie finančného zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy
a poskytovanie dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám
rozhodovanie 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 zabezpečovanie ich
vymáhania
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-

-

-

-

-

-

-

vydávanie rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti a rozhodnutia o (trvalej) prebytočnosti
majetku
spracovanie ponuky štátnym rozpočtovým a štátnym príspevkovým organizáciám na
prevod prebytočného majetku
vypracovanie zmlúv o prevode správy ako aj zmlúv o zámene správy
dojednávanie podmienok nájmu ako aj podmienok výpožičky majetku a vypracovanie
zmlúv o nájme a zmlúv o výpožičke
realizovanie osobitných ponukových konaní za účelom predaja majetku ako aj nájmu
majetku
zverejňovanie ponúk na predaj nehnuteľného majetku v registri osobitných ponukových
konaní a vypracovanie kúpnych zmlúv
posudzovanie žiadostí o darovanie hnuteľného majetku a vypracovanie darovacích zmlúv
posudzovanie žiadostí o zriadenie vecného bremena na nehnuteľný majetok
a vypracovanie zmlúv o zriadení vecného bremena
zverejňovanie uzavretých zmlúv podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
podávanie návrhov na vklady, záznamy a iné zápisy v katastri nehnuteľností v zmysle z.
č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností v znení neskorších zmien a doplnkov a fyzické
odovzdávanie prevádzaného majetku
obstarávanie podkladov potrebných na realizáciu prevodov resp. iných spôsobov
nakladania s majetkom (listy vlastníctva, geometrické plány, znalecké posudky, doklady
o právnej subjektivite atď.)
spracovanie žiadostí na Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo financií SR o vydanie
súhlasu k zmluvám uzavretým pri nakladaní s majetkom štátu v správe ObÚ
v zmysle § 5 z. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších zmien
a doplnkov preberá do dočasnej správy majetok štátu, ktorý nie je v správe žiadneho
správcu (napr. odúmrť, opustené a skryté veci, prepadnutý majetok na základe
rozhodnutia súdu atď.) vrátane majetku získaného v rámci konania o ROEP a vedie
osobitnú evidenciu tohto majetku
zabezpečenie realizácie majetku v dočasnej správe , t. j. jeho prevod, predaj, darovanie
a najmä likvidáciu (napr. cigariet, alkoholu, rôznych predmetov použitých na spáchanie
trestnej činnosti a pod.)
spracovanie rozhodnutí o neupotrebiteľnosti majetku, ktorý je v správe obvodného úradu
a v dočasnej správe obvodného úradu
vykonávanie činností v oblasti správy pohľadávok vrátane ich vymáhania súdnou cestou
(posudzovanie príslušnosti na správu pohľadávok, vydávanie rozhodnutia o trvalom
upustení od vymáhania, spracovanie dohody o splátkach a odklade platenia, riešenie
započítania, odpustenia dlhu, kontroluje úhrady pohľadávok, zabezpečovanie výkonu
rozhodnutí v exekučnom konaní, prihlasovanie pohľadávok do konkurzných konaní
a pod.)
zastupovanie ObÚ v konaní na súdoch v majetkových sporoch , vrátane vypracovania
žalôb, obstarávania potrebných podkladov, podávania písomných vyjadrení, podávania
odvolaní a mimoriadnych opravných prostriedkov
vykonávanie agendy súvisiacej s daňami z nehnuteľností (vypracovanie daňových
priznaní, kontrolovanie platobných výmerov a ich predkladanie na úhradu)
vysporiadanie vzťahov zo zaniknutého práva trvalého užívania národného majetku
posudzovanie splnenia podmienok na prechod majetku bývalých národných výborov do
majetku miest a obcí a vypracovanie príslušných delimitačných protokolov v zmysle z. č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
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-

-

-

posudzovanie splnenia podmienok na prechod majetku štátu do majetku vyšších
územných celkov a vypracovanie príslušných delimitačných protokolov podľa zákona č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
vypracovanie delimitačných protokolov na základe zákonov upravujúcich prechod
majetku štátu na iné subjekty v rámci reformy verejnej správy resp. z iných právnych
dôvodov
spolupracovanie s oddelením rozpočtu a účtovníctva (evidencia a inventarizácia majetku,
úhrada kúpnych cien , nájomného a iných pohľadávok, sledovanie výdavkov a príjmov pri
správe majetku a pod.)
spolupracovanie s oddelením vnútornej prevádzky (prevody majetku, nájom a výpožička
majetku, posudzovanie prebytočnosti majetku, neupotrebiteľnosti majetku a jeho
likvidácia a pod.)
sledovanie plnenia podmienok zmlúv o poskytnutí štátneho príspevku na individuálnu
bytovú výstavbu v zmysle vyhl. č. 119/1993 Z. z., predkladá návrhy Ministerstvu financií
SR na povolenie výnimiek, rušenie obmedzení pri splnení podmienok uvedených zmlúv
(výmaz ťarchy v katastri nehnuteľností), vyvodzovanie dôsledkov v prípade porušenia
zmlúv atď.

Obvodný úrad Prešov na oddelení majetkovoprávnom vykonáva svoju pôsobnosť v
územnom obvode Prešovského kraja. Zabezpečuje výkon tzv. dočasnej správy majetku štátu
a zabezpečuje aj správu majetku štátu slúžiaceho priamo obvodnému úradu. Táto správa
zahŕňa nehnuteľný majetok, hnuteľný majetok, pohľadávky a majetkové práva štátu. Pri
výkone uvedenej agendy postupuje podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
a ďalších právnych predpisov, ktorými sú Občiansky zákonník, Občiansky súdny poriadok,
zákon o nájme nebytových priestorov, zákon o pôde, zákon o usporiadaní vlastníctva k
pozemkom, zákon o pozemkových úpravách, katastrálny zákon, zákon o dani z nehnuteľností,
zákon o cenách, vyhláška o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, zákon o majetku obcí,
zákon o majetku vyšších územných celkov, stavebný zákon, reštitučné zákony, exekučný
poriadok, právne predpisy týkajúce sa dofinancovania IBV, atď. Rozsah spravovaného
majetku v rámci kraja je v neustálom pohybe, dôsledkom čoho je nárast rozsahu
spravovaného majetku (v dôsledku ROEP, odúmrtí, prepadnutého majetku a pod.).

7.2.4.2. Oddelenie vnútornej prevádzky
v roku 2011 zabezpečovalo nasledovné činnosti:
-

materiálno – technické vybavenie obvodného úradu
zabezpečenie úloh na úseku autoprevádzky
verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb
zabezpečenie úloh v oblasti ochrany práce a ochrany pred požiarmi
vedenie operatívnej evidencie majetku a vykonávanie jeho inventarizácie
zabezpečenie činnosti škodovej komisie
starostlivosť o majetok v správe obvodného úradu, jeho údržbu a prevádzku
spolupráca s organizačnými útvarmi pri zabezpečovaní úloh na úseku volieb a referenda
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7.2.5. Odbor živnostenského podnikania
Odbor živnostenského podnikania vykonáva činnosť na úseku štátnej správy podľa
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov (ďalej len živnostenský zákon).
V nadväznosti na smernicu Európskeho parlamentu a rady č. 2006/123/ES o službách
na vnútornom trhu od 1. októbra 2007 plní úlohy Jednotného kontaktného miesta – JKM.
JKM sústreďujú jednotlivé povinné administratívne úkony súvisiace s podnikaním na jednom
mieste, teda zabezpečujú pre podnikateľov všetky formality, ktoré súvisia so získaním
prístupu k podnikaniu, ale aj s jeho výkonom.
V roku 2011 ciele odboru živnostenského podnikania vychádzali z plnenia nových
úloh, ktoré pre živnostenské odbory v postavení jednotného kontaktného miesta definuje
zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu, zámerom ktorého bolo ustanoviť práva
a povinnosti poskytovateľom služieb a práva príjemcov služieb, dozor nad poskytovateľom
služieb a spoluprácu medzi orgánmi členských štátov Európskej únie.
Odbor živnostenského podnikania na úseku živnostenskej registrácie viedol evidenciu
podnikateľov a zapisoval do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov,
ktorým vydal doklady (osvedčenie) o živnostenskom oprávnení. Posudzoval podania
fyzických a právnických osôb súvisiace s podnikateľskou činnosťou, či ide o živnosť podľa
živnostenského zákona alebo o činnosť z jeho režimu vylúčenú, posudzoval splnenie
všeobecných a osobitných podmienok prevádzkovania živnosti. Rozhodoval o povolení
výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viacerých ako v jednej
prevádzkarni, rozhodoval o nevzniknutí živnostenského oprávnenia a o zrušení
živnostenského oprávnenia, na základe oznámenia pozastavoval prevádzkovanie živnosti.
Odbor živnostenského podnikania ako jednotné kontaktné miesto poskytoval tiež
informácie o podmienkach podnikania a poskytovania služieb na území Slovenskej republiky,
o postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na
podnikanie a prístup k poskytovaniu služieb, informácie o kontaktoch na orgány, ktoré sú
podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania
služieb na iné subjekty, ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb
ponúknuť praktickú pomoc, získať informácie a vybavovať potrebné administratívne postupy.
V postavení jednotného kontaktného miesta prijímal od slovenských fyzických osôb a
slovenských právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje na
registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu a tiež údaje potrebné na
prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia. Prijímal od fyzických osôb a
právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako
živnostenského oprávnenia údaje potrebné na prihlásenie sa do systému zdravotného poistenia
a doklady vrátane súdnych poplatkov vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu
údajov do obchodného registra. Overoval osobné údaje navrhovateľa alebo splnomocnenca
podávajúceho návrh na zápis do obchodného registra, predkladal k návrhu na zápis do
obchodného registra listiny prevedené do elektronickej podoby a podpísané zaručeným
elektronickým podpisom. Bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia a po získaní
informácie o udelení oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského
oprávnenia podľa osobitných predpisov zasielal prijaté údaje na adresu elektronickej
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podateľne spoločnej pre daňové úrady alebo informačnému systému príslušnej zdravotnej
poisťovne.
V rámci kompetencií obvodného úradu v sídle kraja plnil služby v postavení
jednotného kontaktného miesta aj pre zahraničné osoby, t. j. osoby z iných členských štátov
Európskej únie, prípadne ostatných krajín, ktoré mali záujem etablovať sa na území
Slovenskej republiky, t. j. založiť podnik zahraničnej osoby alebo organizačnú zložku
podniku zahraničnej osoby. Osobám, ktoré mali záujem vykonávať podnikateľskú činnosť
alebo poskytovať službu v členskom štáte Európskej únie živnostenský úrad ako obvodný
úrad v sídle kraja na základe žiadosti a predložených dokladov, ktorými žiadateľ preukázal
druh a trvanie činnosti vykonávanej v Slovenskej republike vydával doklad (osvedčenie)
o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou.
Na úseku živnostenskej kontroly bola kontrolná činnosť zameraná na dodržiavanie
ustanovení živnostenského zákona a osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské
podnikanie. Tematické zameranie kontrolnej činnosti bolo predovšetkým zamerané na
remeselné živnosti: Skupina 108 – Výroba potravín a nápojov, Skupina 106 – Výroba
a spracovanie kameniva a zemín, keramika a Skupina 111 – Výroba drevárska, výroba
nábytku, hudobných nástrojov a ostatných. Na základe zistení z vykonaných kontrol
rozhodoval o uložení pokút fyzickým, právnickým a zahraničným osobám za porušenie
živnostenského zákona a osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie.
Základným cieľom do budúcnosti na úseku živnostenského podnikania je úspešné
zvládnutie elektronickej komunikácie jednotného kontaktného miesta s občanom, čo uľahčí
a zjednoduší vstup do podnikania, ktorej spustenie do prevádzky začína 1.1.2012.

7.2.6. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
V zmysle zamerania činnosti pre obvodné úrady na úseku civilnej ochrany,
hospodárskej mobilizácie, obrany, krízového riadenia a integrovaného záchranného systému
na rok 2011 odbor civilnej ochrany zabezpečoval plnenie nasledovných činností:
1.

Úsek civilnej ochrany obyvateľstva

1.1.
-

Spracovanie a aktualizácia dokumentácie na stupni obvod a kraj
spracovanie riadiacich dokumentov – zameranie činnosti pre obvodné úrady
Prešovského kraja, obce, právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov; ročný plán
činnosti odboru, plán kontrolnej činnosti; plán prípravy,
spracovanie aktuálnych dokumentácii a aktualizácia existujúcich dokumentácii
vedených na odbore CO a KR v zmysle Metodického pokynu sekcie krízového
mnažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie vedenia
dokumentácie obvodného úradu na úseku krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie, obrany štátu, civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému
a ochrany utajovaných skutočností číslo KM CO-51-18KM – 2008 z 11.marca 2008.
aktualizácia Plánu povodňových záchranných prác na stupni obvod a kraj,
spracovanie Dokumentácie radiačného monitorovania na stupni obvod a kraj.

-

-

1.2. Zabezpečenie činnosti na úseku ochranných stavieb
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-

-

1.3.
-

-

-

-

1.4.
-

1.5.
-

vydanie celkom 188 stanovísk v územnom plánovaní, územnom konaní, stavebnom
konaní a kolaudačnom konaní. z toho:
* podklady pre prieskumy a rozbory
...16
* k zadaniam ÚPNO
... 9
* k návrhom ÚPNO
... 12
* k zmenám a doplnkom ÚPNO
... 7
* k PD pre územné rozhodnutie
... 69
* k PD pre stavebné povolenie
... 37,
* ku kolaudačnému konaniu, alebo užívaciemu povoleniu ... 7
* k stavbám (zámerom) posudzovaným podľa
zákona o vplyvoch na životné prostredie ... ..31
vydanie pokynov pre právnické a fyzické osoby k zabezpečeniu aktualizácie kariet
ochranných stavieb ,
vypracovanie nového pasportu chráneného pracoviska Obvodného úradu Prešov
kontrola technického stavu vybraných ochranných stavieb v mesiaci september,
Zabezpečovanie vykonávania kontinuálneho a periodického radiačného
monitorovania
zabezpečenie kontinuálneho radiačného monitorovania prostredníctvom radiačnej
sondy RPSG – 05 a prenos nameraných dát, zabezpečovaný prostredníctvom siete
Sekcie verejnej správy MV SR – VSNET;
od 21.3.2011 vykonávanie periodických meraní radiačného pozadia prístrojom DC-3E
na základe opatrení prijatých za účelom sledovania vývoja radiačnej situácie
v spojitosti s haváriou na jadrovom zariadení vo Fukušime (Japonsko). Do konca
mesiaca marec a v nasledujúcich mesiacoch apríl, máj až do 20.6.2011 sa vykonávali
merania 2x denne na území mesta Prešov a 2x týždenne merania v referenčných
bodoch na území obvodu,
od 20.6.2011 sa periodické meranie radiačného pozadia prístrojom DC-3E vykonávajú
v zmysle Metodického usmernenia o postupe pri radiačnom monitorovaní a o vedení
dokumentácie radiačného monitorovania. t.j. každú párnu stredu v mesiaci sa
vykonáva meranie na území mesta Prešov a 1x za 2 mesiace v určených referenčných
bodoch na území obvodu (Bajerov, Krásna Lúka, Pečovská Nová Ves),
v dňoch 29.marca a 8. novembra 2011 účasť na cvičení organizovanom sekciou IZS
a CO MV SR so zameraním na vyhodnocovanie, spracovanie a odosielanie hlásení pri
prijatí alebo zaznamenaní výstrahy v systéme RPSG05 na úrovni obvod a kraj.
Dohody o spolupráci obvodného úradu na úseku civilnej ochrany
aktualizácia plánu spojenia k uzatvorenej medzinárodnej dohody s Malopoľským
vojvodstvom v Krakowe
a Podkarpatským vojvodstvom v Rzeszowe (Poľská
republika) o spolupráci a poskytovaní vzájomnej pomoci pri mimoriadnych situáciách
a odstraňovaní ich následkov na prihraničnom území,
aktualizácia ostatných dohôd s Územným spolkom SČK Prešov, Okresným výborom
zväzu dobrovoľnej požiarnej ochrany,
Činnosť odboru pri vzniku mimoriadnych udalostí
pomoc a súčinnosť s obcami pri riešení a realizácii záchranných prác v dôsledku
povodní , ktoré postihli Prešovský obvod – 7 obcí ,
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-

-

usmerňovanie obcí o vykonávaní varovania obyvateľstva pri vzniku povodní
a ostatných mimoriadnych udalostiach,
zabezpečenie informačnej služby počas povodní a iných MU na stupni obvod a kraj,
spracovanie podkladov do súhrnnej správy o povodniach v mesiacoch január –
september 2011 na stupni obvod a kraj,
zabezpečenie presunu finančných prostriedkov pre obce za zosuv pôdy v roku 2010
v územnom obvode Prešov,
zabezpečenie verifikácie výdavkov na povodňové záchranné práce, a spracovanie
podkladov k žiadosti o úhradu výdavkov na povodňové záchranné práce v roku 2011,
spracovanie Metodického pokynu Obvodné úradu Prešov č.2/2012
k postupu
starostov obcí pri uplatňovaní finančných náhrad výdavkov v súvislosti
s povodňovými záchrannými prácami pri povodniach a so záchrannými prácami pri
ostatných mimoriadnych udalostiach a zverejnenie na internetovej stránke obvodného
úradu,
príprava a aktualizácia ďalších materiálov pre starostov obcí a primátorov miest
potrebných pri riešení mimoriadnych udalostí a plnení ďalších úloh a povinnosti na
úseku civilnej ochrany a ich zverejnenie na internetovej stránke obvodného úradu
(Postupy na zabezpečenie činnosti obce pri ohrození alebo vzniku mimoriadnej
udalosti v súvislosti so vznikom svahových deformácii, Odporúčaná činnosť starostu
obce/primátora mesta v prípade vzniku mimoriadnej udalosti).

1.6.

zabezpečovania varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb

-

overovanie a vyhodnocovanie prevádzkyschopnosti sirén na území obvodu i kraja
vykonávané formou pravidelných mesačných skúšok,
stanoviská k projektovej dokumentácii autonómneho systému varovania obyvateľstva
a vyrozumenia osôb pre projekt Mäsokombinát NORD Svit a projekt ZIMNÝ
ŠTADIÓN Svidník
zabezpečenie prevádzkyschopnosti a opráv sirén,
usmerňovanie prevádzkovateľov objektov nakladajúcich s nebezpečnými látkami
k zabezpečeniu vybudovania autonómnych systémov varovania obyvateľstva
a vyrozumenia osôb,
uzatvorenie dohody o podmienkach varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb pri
ohrození alebo po vzniku mimoriadnych udalostí s objektmi SLOVNAFT a.s.
Bratislava, PIVOVARY TOPVAR, a.s.. Veľký Šariš, s mestom LEVOČA, MECOM
GROUP, s.r.o. Humenné, HUMNSKÁ MLIEKAREŇ a.s., Humenné.
vykonané školenie obsluhy SHIS 97 v počte 7 zamestnancov z toho 4 boli operátori
KS IZS v mesiaci január.

-

-

-

-

1.7.

Hospodárenie s materiálom civilnej ochrany

-

realizácia odsunu materiálu CO zameraného hlavne na zdravotnícke kapsy, detské
masky, detské vaky a materiál z integrovaných skladov do skladu VTÚ KMCO
Slovenská Ľupča,
realizácia odsunu filtrov MOF na likvidáciu priamo do firmy Kovohuty, a.s.
Krompachy a ekologická likvidácia zastaralého materiálu CO a materiálu vyradeného
z evidencie programu EMCO,
vykonaná pravidelná inventarizácia materiálu CO v obciach a u subjektov
skladujúcich materiál CO,
vykonaná integrácia 6 skladov materiálu CO v obciach a u právnických osôb,

-

-
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-

vedenie pravidelnej aktualizácie prehľadu hospodárenia s materiálom CO v programe
EMCO a zasielanie podkladov na sekciu KM a CO MV SR

1.8.
-

Oblasť prípravy a propagácie civilnej ochrany
odborná príprava starostov obcí a primátorov miest k zabezpečeniu plnenia úloh na
úseku civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie, obrany a krízového riadenia bola
vykonaná v mesiaci apríl 2011
odborná príprava novozvolených starostov obcí a miest v mesiaci máj 2011,
odborná príprava zamestnancov odboru CO a KR ObÚ Prešov zaradených do skupiny
služobnej pohotovosti a výjazdovej skupiny bola vykonaná v mesiaci marec 2011,
školenie zamestnancov odboru CO a KR Obvodného úradu Prešov k zákonu č.
71/1976 Zb. o správnom konaní bolo vykonané jún 2011.
realizácia mobilizačného cvičenia vykonaného v spolupráci s Územnou vojenskou
správou Prešov a obcami Veľký Šariš a Ľubotice v máji 2011,
odborná príprava sekretariátu krízového štábu ObÚ Prešov v súvislosti s vykonaným
mobilizačným cvičením,
spracovanie odborných článkov do časopisu Revue CO,
účasť 10 zamestnancov odboru na 5 odborných kurzoch odborných zhromaždeniach
organizovaných SVP Spišská Nová Ves a SIZS a CO MV SR.
Odborné zhromaždenie zamestnancov odborov CO a KR obvodných úradov
Prešovského kraja v mesiaci november na úseku civilnej ochrany
Pracovné porady vedúcich odborov COaKR obvodných úradov Prešovského kraja ,
príprava materiálov a organizovanie obvodného kola súťaže Mladých záchranárov
civilnej ochrany v školskom roku 2011/2012, na ktorom sa zúčastnilo 8 družstiev
žiakov zo základných škôl obvodu Prešov a krajského kola predmetnej súťaže
v školskom roku 2010/2011 ktorej sa zúčastnilo 11 družstiev žiakov – víťazov
z obvodných kôl organizovaných obvodnými úradmi Prešovského kraja, organizačné
zabezpečenie účasti víťazných družstiev krajského kola na majstrovstvách SR súťaže
organizovaných sekciou IZS a CO MV SR.

-

1.9.

Kontrolná činnosť

-

vykonanie 2 kontrol na obvodných úradoch Prešovského kraja (ObÚ Kežmarok
a ObÚ Stropkov) zameraných na plnenie úloh podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o
civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov na úseku hospodárenia
s materiálom CO Výsledkom predmetných kontrol boli záznamy.
vykonanie 3 kontrol právnických osôb zameraných na zistenie stavu plnenia úloh
vyplývajúcich zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov (§16 – povinnosti právnických osôb a fyzických osôb)
v spoločnosti RADOMA s.r.o. Kapušany a v subjektoch Zimný štadión Sabinov
a Zimný štadión Bardejov. Výsledkom kontrol boli 2 protokoly a 1 záznam.
vykonanie celkom 27 kontrol obcí a právnických osôb zameraných na zistenie
stavu materiálu CO a plnenia úloh v zmysle vyhlášky MV SR č. 314/1998 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečenie hospodárenia s materiálom CO v znení neskorších
predpisov. Výsledkom predmetných kontrol bol záznam.
vykonanie 6 kontrol obcí na zistenie stavu plnenia úloh na úseku CO, hospodárskej
mobilizácie, obrany a krízového riadenia . Výsledkom predmetných kontrol bolo 5
protokolov a 1 záznam.

-

-

-
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-

vykonanie 1 koordinovanej kontroly v súčinnosti s Inšpekciou životného prostredia
Košice fy Slovnaft, a.s., Terminál Kapušany zameranej na zistenie stavu plnenia
povinnosti vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov Výsledkom kontroly bol záznam.

2)

Úsek krízového riadenia

-

spracovanie Plánu práce Bezpečnostnej rady obvodu Prešov na rok 2011, ktorý bol
schválený na 4. zasadnutí BRO, konanej dňa 8.12.2010,
vykonanie 4. zasadnutí Bezpečnostnej rady obvodu Prešov v zmysle spracovaného
plánu zasadnutí,
vykonanie 6. mimoriadnych zasadnutí Bezpečnostnej rady obvodu Prešov v mesiaci
november a december 2011 v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu na území
obvodu Prešov,
zasadnutie krízového štábu k verifikácii výdavkov na záchranné práce v súvislosti so
zosuvmi v roku 2009 a 2010 a veternými smršťami v roku 2010 na území obvodu
Prešov,
aktualizácia Plánov činnosti na zabezpečenie činnosti obvodného úradu po vypovedaní
vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
a pracovných plánov predstavených alebo vedúcich zamestnancov,
vykonanie odbornej prípravy starostov obcí a primátorov miest so zameraním na
činnosť krízového štábu po vyhlásení mimoriadnej situácie v súlade plánom prípravy,
vykonanie 2-dňovej odbornej prípravy krízového štábu ObÚ Prešov a krízových
štábov obvodných úradov v Prešovskom kraji v súčinnosti s Krajským úradom ŽP
Prešov,
vykonanie odbornej prípravy novozvolených členov KŠ ObÚ Prešov.
vykonanie odbornej prípravy zamestnancov odborov COaKR obvodných úradov
Prešovského kraja na úseku HM, krízového riadenia a obrany v mesiaci jún 2011,

-

-

-

-

-

3)

Úsek hospodárskej mobilizácie a obrany

-

spracovanie aktuálnych dokumentácii a aktualizácia existujúcich dokumentácii
vedených na odbore CO a KR v zmysle Metodického pokynu sekcie krízového
mnažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR na zabezpečenie vedenia
dokumentácie obvodného úradu na úseku krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie, obrany štátu, civilnej ochrany, integrovaného záchranného systému
a ochrany utajovaných skutočností číslo KM CO-51-18KM – 2008 z 11.marca 2008.
vykonanie preškolenia zamestnancov ObÚ Prešov v programe EPSIS, ktorí plnia
úlohy v oblasti hospodárskej mobilizácie.
realizácia procesu napĺňania údajov do programového prostriedku jednotného
informačného systému hospodárskej mobilizácie EPSIS.
vykonanie odbornej prípravy zamestnancov odborov COaKR obvodných úradov
Prešovského kraja na úseku HM, krízového riadenia a obrany v mesiaci jún,
v spolupráci s Krajským riaditeľstvom HaZZ a Krajským riaditeľstvom PZ SR boli
vytypované objekty, na zabezpečenie stravovania a ubytovania príslušníkov PZ
a HaZZ pri krízových situáciách.
schvaľovanie počtov na oslobodzovanie zamestnancov pre organizácie a vybrané
subjekty v celom Prešovskom kraji.
vykonanie inventarizácia majetku HM so stavom k 31.12. kalendárneho roka.

-

-
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-

-

vykonanie kontroly plnenia úloh na úseku obrany v spolupráci s Územnou vojenskou
správou v dvoch subjektoch; výsledkom kontroly bol záznam o kontrole.
vedenie a aktualizácia zoznamu doručovateľov povolávacích rozkazov a rozhodnutí
v 4 mestách a 130 obciach obvodu Prešov.
spracovanie „Krízového plánu ObÚ Prešov“ v prvom polroku 2011,
organizácia a plnenie opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 752.z
28.11.2011k zabezpečeniu zdravotnej starostlivosti občanov v súvislosti s vyhláseným
núdzovým stavom v dňoch 28.11.2011 – 7.12. 2011 – najmä vydávanie a doručovanie
príkazov na pracovnú povinnosť,
aktualizácia „Metodiky činnosti obce pre riadenie Výdajne odberných oprávnení
a spôsob distribúcie Nákupných preukazov a Prídelových lístkov.
odborná príprava primátorov miest a starostov obcí ohľadom činnosti VOO.

4)

Úsek integrovaného záchranného systému

-

aktualizáciu Plánu poskytovania pomoci v spolupráci.
spracovanie a aktualizáciu prehľadu síl a prostriedkov záchranných zložiek začiatkom
roka 2011.
databáza kontaktov v systéme CoordCom za jednotlivé záchranné zložky a ďalšie
právnické a fyzické osoby pôsobiace v rámci IZS bola v priebehu roka priebežne
dopĺňaná a pravidelne aktualizovaná.
aktualizáciu základného súboru prevádzkových dát pre systém podpory riadenia
a spracovania informácií informačnej infraštruktúry integrovaného záchranného
systému pre potreby poskytovania pomoci v tiesni na linke 112.
vykonávanie priebežnej aktualizácie interných predpisov a výpisov z dokumentácie
pre potreby koordinačného strediska integrovaného záchranného systému.
vykonávanie priebežnej aktualizácie dokumentácie na výkon činnosti koordinačného
strediska (kniha prevzatia a odovzdávania služby, rozpis zmien na mesiac, záznamník
o vstupe na koordinačné stredisko, atď.).
zabezpečenie odbornej prípravy operátorov KS IZS.
zabezpečenie nepretržitého príjmu tiesňového volania na linke 112.
vyhodnocovanie príjmu tiesňových volaní a vykonávanie opatrení na skvalitnenie
príjmu tiesňových volaní.
zabezpečenie nepretržitého vykonávania informačného systému civilnej ochrany
v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.
zabezpečovanie nepretržitého chodu koordinačného strediska integrovaného
záchranného systému obvodného úradu (modernizácia, servis, opravy).
organizáciu „Dňa 112“ pre žiakov základných škôl. Súčasťou programu bola
prezentácia činnosti koordinačného strediska integrovaného záchranného systému
obvodného úradu (príjem tiesňovej linky 112), záchranných zložiek integrovaného
záchranného systému. Pred budovou ObÚ Prešov sa uskutočnila ukážka zásahovej
techniky záchranných zložiek.
propagácia tiesňovej linky 112 a činnosti koordinačného strediska integrovaného
záchranného systému obvodného úradu (napr. dni otvorených dverí, organizovanie
prehliadok a prezentácií pre poslucháčov vysokých škôl, vykonávanie prezentácií na
podujatiach organizovanými obvodnými úradmi Prešovského kraja).

-

-

-

-

-

-

-
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5)
-

zabezpečovanie súčinnosti pri vykonávaní odborných príprav starostov obcí,i pri
organizovaní cvičení a účasť na cvičeniach (civilná ochrana a krízové riadenie ,
záchranné zložky integrovaného záchranného systému).
podieľanie sa na navrhovaní, príprave a realizácií opatrení na zlepšenie technického
a organizačného zabezpečenia koordinačného strediska integrovaného záchranného
systému obvodného úradu. Realizácia činností v súvislosti s prípravou
reštrukturalizácie operačného riadenia (príprava podkladov na prebudovanie
koordinačného strediska integrovaného záchranného systému obvodného úradu).
Úsek ochrany utajovaných skutočností
aktualizácia existujúcej dokumentácie vedenej na odbore CO a KR v zmysle
Metodického pokynu sekcie krízového mnažmentu a civilnej ochrany Ministerstva
vnútra SR na zabezpečenie vedenia dokumentácie obvodného úradu na úseku
krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, civilnej ochrany,
integrovaného záchranného systému a ochrany utajovaných skutočností číslo KM CO51-18KM – 2008 z 11.marca 2008.

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2011
V priebehu roka bola dosť napätá situácia vo finančnej oblasti, keď schválený rozpočet na
bežné a mzdové výdavky bol poddimenzovaný a nepokrýval základné potreby obvodného
úradu. Nepriaznivý stav sa priebežne a predovšetkým koncom roka podarilo čiastočne
eliminovať vydanými rozpočtovými opatreniami Ministerstva vnútra SR.
Obvodný úrad Prešov v roku 2011 permanentne vyhodnocoval dopady a požiadavky na
svoju činnosť na základe sledovania a následnej analýzy procesov riadenia.
Úrad pravidelne sledoval a vyhodnocoval rušivé momenty zasahujúce do práce svojich
organizačných útvarov so zámerom odhaľovať rezervy, zmierňovať nepriaznivé dopady
a postupne ich odstraňovať s cieľom dosahovať požadovanú kvalitu výstupov, a tým aj
kvalitu činnosti úradu ako celku.
Materiálno-technické podmienky činnosti úradu sú relatívne dostatočné, vybavenie
výpočtovou technikou a prístup k informáciám je na vyhovujúcej úrovni, čo výrazne zvýšilo
úroveň a objem elektronickej komunikácie v rámci úradu a úradu s ústrednými orgánmi
štátnej správy, organizáciami, odberateľmi a širokou verejnosťou.
Obvodný úrad Prešov prijal opatrenia na zefektívnenie a šetrenie finančných prostriedkov
v súvislosti s úspornými opatreniami vlády Slovenskej republiky. Komunikácia medzi
odbormi prebieha výlučne v emailovej podobe. Znížil sa počet služobných mobilných
telefónov na minimum, šetrí sa kancelársky papier a elektrická energia. Zracionalizovalo sa
usporiadanie kancelárií.

-

Úrad na základe hodnotenia svojho doterajšieho pôsobenia vyvodil tieto závery :
Zvýšenú pozornosť musí úrad venovať kvalite spolupráce s mestami, obcami, miestnymi
orgánmi štátnej správy v územnom obvode Prešovského kraja a neziskovými
organizáciami vo svojej územnej pôsobnosti.
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-

Kvalifikovaným posudzovaním produkovaných materiálov motivovať podriadených
zamestnancov k zvýšenej osobnej zodpovednosti za ich kvalitu. Viesť zamestnancov
k tomu, aby s primeranou vecnosťou, silou argumentov a reálnym ovládaním
legislatívnych noriem dokázali hľadať a nachádzať riešenia, vzájomnými konzultáciami,
radami a ochotou pomôcť pozitívne prispievali k skvalitneniu práce a celkovému imidžu
úradu a jeho prezentácii na verejnosti.

Obvodný úrad Prešov zabezpečil v súlade s platnými predpismi prípravu a vykonanie
sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Okrem uvedeného Obvodný úrad Prešov zabezpečoval úlohy a činnosti vyplývajúce
zo všeobecne záväzných právnych predpisov na jednotlivých odboroch v súlade s právnymi
predpismi platnými pre jednotlivé úseky. Boli dodržiavané všetky predpisy, nariadenia a
usmernenia nadriadených orgánov pre jednotlivé činnosti. Aplikácia nových zákonov, resp.
novelizovaných zákonov bola v súlade s ich účinnosťou a pôsobnosťou.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Obvodný úrad Prešov je orgán všeobecnej štátnej správy zriadený zákonom č.
515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Obvodný úrad Prešov ako obvodný úrad v sídle kraja podľa rozhodnutia vlády
koordinuje plnenie spoločných úloh s inými miestnymi orgánmi štátnej správy pri riešení
spoločensky závažných javov a prednosta obvodného úradu je oprávnený na plnenie
spoločných úloh požadovať potrebné podklady a ukladať úlohy vedúcim iných miestnych
organov štátnej správy v územnom obvode Prešovského kraja.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že adresátmi výstupov činnosti úradu sú rôzne subjekty.
Sú to predovšetkým
• ústredné orgány štátnej správy
• miestne orgány štátnej správy v územnom obvode Prešovského kraja
• mestá a obce
• fyzické a právnické osoby
• neziskové organizácie
• odborná a laická verejnosť
Výročná správa je zverejnená na webovej stránke Obvodného úradu Prešov:
www.minv.sk/?obvodny-urad-presov.

