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1.

Identifikácia organizácie

Názov:
Sídlo:
Rezort:
Kontakt:
Forma hospodárenia:

Obvodný úrad životného prostredia Prešov
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Telefón: 051/4881201, fax: 051/7723633,
e-mail: sekretariat@po.ouzp.sk, www.po.ouzp.sk
rozpočtová organizácia

Krajský úrad životného prostredia v Prešove bol zriadený zákonom č. 525/2003 Z.z. o štátnej
správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ako orgán miestnej štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
a svoju činnosť začal 1. januára 2004. Zákonom č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach
v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára
2013 krajské úrady životného prostredia boli zrušené a ich pôsobnosť prešla na obvodné
úrady životného prostredia v sídle kraja. Štátnu správu starostlivosti o životné prostredie
vykonával Obvodný úrad životného prostredia Prešov (ďalej len „OÚŽP Prešov“) v územnom
obvode Prešovského kraja od 01.01.2013 do 30.09.2013.
Prednosta OÚŽP Prešov: - PaedDr. Miroslav Benko
Členovia vedenia: vedúci odborov OÚŽP Prešov a prednostovia obvodných úradov
životného prostredia Prešovského kraja
Ing. Iveta Sluťáková
 vedúca odboru ekonomiky a prevádzky OÚŽP Prešov
RNDr. Marta Makarová
 vedúca odboru ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích
konaní kraja OÚŽP Prešov
Ing. Božena Jacko Lysáková
 vedúca odboru ochrany zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja OÚŽP
Prešov
Ing. Dušan Vočko
 vedúci odboru štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu OÚŽP Prešov
Ing. Zuzana Michniewiczová
 vedúca oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia obvodu OÚ
ŽP Prešov
Ing. Nadežda Minčíková
 vedúca oddelenia ochrany zložiek životného prostredia obvodu OÚ ŽP Prešov
Prednostovia OUŽP za rok 2013:
OÚ ŽP Bardejov:
Ing. Mária Hankovská
- 1.1.2013 do 30.9.2013,
OÚŽP Humenné
Ing. Jozef Harakaľ

- 1.1.2013 do 30.9.2013,

OÚ ŽP Kežmarok:
Ing. Pavol Krigovský

- 1.1.2013 do 30.9.2013,

OÚ ŽP Poprad:
Ing. Jozef Slovík

- 1.1.2013 do 30.9.2013,
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OÚŽP Stará Ľubovňa:
PaedDr. Ladislav Polák

- 1.1.2013 do 30.9.2013,

OÚŽP Stropkov:
Ing. Michal Malina

- 1.1.2013 do 30.9.2013,

OÚŽP Vranove nad Topľou:
Ing. Juraj Andrejco
- 1.1.2013 do 30.9.2013.

Charakteristika organizácie
Do OÚŽP Prešov bolo organizačne začlenených osem OÚŽP bez právnej subjektivity. Mimo
OÚŽP bolo zriadených päť stálych pracovísk OÚŽP. OÚŽP plnia úlohy štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie v územných obvodoch jednotlivých okresov kraja.
OÚŽP Prešov a OÚŽP v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti tvorili jeden právny subjekt.
OÚŽP Prešov bol podľa § 9 ods.1 písm. c) zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov služobný úrad; bol zároveň
služobným úradom obvodných úradov, ktoré sú bez právnej subjektivity, ale
v administratívno-správnom konaní konali samostatne.
OÚŽP Prešov bol právnická osoba; štatutárnym orgánom bol prednosta, ktorý bol zároveň
vedúcim služobného úradu OÚŽP (ďalej len „prednosta").
OÚŽP Prešov vykonával štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných
predpisov. 1)
OÚŽP Prešov bol druhostupňovým orgánom štátnej správy vo veciach, v ktorých v správnom
konaní v prvom stupni konali obvodné úrady, ak osobitný predpis neustanovoval inak.2

1

Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon), zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 237/2002 Z.z. o obchode s ohrozenými
druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zákon č. 15/2005 Z.z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, reguláciou
obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (do 1.6.2010 zákon
č. 478/2002 Z.z o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov), zákona č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy
Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 401/1998
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších predpisov, zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní
s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 286/2009 Z.z.
o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za
uloženie odpadov, zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/20014 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení
neskorších predpisov, zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.
2

Napríklad zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné
celky.
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OÚŽP Prešov riadil a kontroloval výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
vykonávanej OÚŽP3), ktoré boli bez právnej subjektivity organizačne začlenené do OÚŽP
Prešov.
OÚŽP Prešov na plnenie svojich úloh používal majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky,
ktorý spravoval podľa osobitného predpisu.4)
OÚŽP Prešov zriaďoval so súhlasom MŽP SR osobitné odborné organizácie na zabezpečenie
odborných činností starostlivosti o životné prostredie.5)
V rozsahu svojej pôsobnosti a na základe osobitného zákona, mohol OÚŽP Prešov vydávať
pre svoj územný obvod všeobecne záväzné vyhlášky vo veciach starostlivosti o životné
prostredie.6)
OÚŽP Prešov bol orgánom miestnej štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na
úseku:
a) ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme,
b) odpadového hospodárstva,
c) obalov a odpadov z obalov,
d) vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho
využívania,
e) rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb,
f) povodní a prevencie pred povodňami.7)
g) ochrany prírody a krajiny,
h) ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov
a voľne rastúcich rastlín,
i) prevencie závažných priemyselných havárií,
j) environmentálnych záťaží,
k) posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Pôsobenie OÚŽP Prešov a OÚŽP možno charakterizovať nasledujúcimi činnosťami:
- vykonávajú štátnu správu starostlivosti o životné prostredie,
- rozhodujú o žiadostiach, ktorými sa povoľuje činnosť alebo uskutočnenie stavby alebo
zariadenia alebo ich prevádzka alebo iná činnosť regulovaná právom životného prostredia,
- vydávajú stanoviská alebo vyjadrenia v konaniach, kde činnosť alebo stavbu týkajúcu sa
životného prostredia povoľuje iný orgán štátnej správy,
- dozerajú, ako právnické osoby, fyzické osoby a obce dodržiavajú všeobecne záväzné právne
predpisy na ochranu životného prostredia,
- ukladajú pokuty, opatrenia na nápravu a niektoré iné povinnosti za preukázané porušenie
právnych povinností v oblasti životného prostredia,
- vydávajú všeobecne záväzné vyhlášky,
- vybavujú sťažnosti, petície, oznámenia a podnety fyzických osôb, právnických osôb a iných
orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy,
3

§ 4 ods. 2 písm. b).
Zákon NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
5
§ 4 ods. 3 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
4

6

§ 7 ods. 2 zákona č. 525/2003 Z.z. a § 5 zákona č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

5

- vytvárajú, vydávajú, aktualizujú a zverejňujú programy, plány a iné dokumenty
koncepčného charakteru,
- vedú automatizovaný informačný systém,
- zhromažďujú a šíria informácie o životnom prostredí,
- poskytujú informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. (zákon o slobodnom prístupe k
informáciám), čím prispievajú k environmentálnej informovanosti občanov a zvyšovaniu
dôvery k štátnej správe.
Hlavnými užívateľmi výstupov OÚŽP Prešov a OÚŽP je predovšetkým verejnosť, teda
fyzické a právnické osoby, pričom členovia verejnosti pritom nie sú len priamymi adresátmi
vydávaných vyjadrení, stanovísk, povolení, súhlasov a výnimiek. Verejnosť predstavuje
cieľovú skupinu uskutočňovanej štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v širšom
slova zmysle, aj keď činnosť OÚŽP Prešov a OÚŽP vedie k predchádzaniu a obmedzovaniu
znečisťovania a poškodzovania životného prostredia a k odstráneniu znečisťovania alebo
poškodzovania, čo v konečnom dôsledku prispieva k zvýšeniu kvality života obyvateľstva.

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
2.1 Poslanie
Hlavnou činnosťou obvodného úradu životného prostredia bol výkon štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie a dosiahnutie vysokej kvality životného prostredia
a zlepšenie ochrany a využívania prírodných zdrojov a krajiny na jednotlivých úsekoch
starostlivosti o životné prostredie.
OÚŽP Prešov, ako orgán starostlivosti o životné prostredie vo svojej územnej pôsobnosti:
1. považoval skvalitňovanie životného prostredia za základnú podmienku trvalo
udržateľného rozvoja a zlepšenia zdravotného stavu obyvateľstva,
2. preferoval preventívne opatrenia pred nápravnými,
3. zavádzal princíp „znečisťovateľ platí",
4. presadzoval uplatňovanie environmentálneho práva EÚ a SR a plnenie prijatých
medzinárodných záväzkov v starostlivosti o životné prostredie a prírodného dedičstva na
všetkých úrovniach,
5. presadzoval zahrnutie environmentálnej politiky do koncepcií hospodárskeho rozvoja,
6. ochraňoval ovzdušie, ozónovú vrstvu Zeme a klimatický systém Zeme,
7. ochraňoval a zasadzoval sa za racionálne využívanie vôd,
8. zabezpečoval ochranu pred povodňami a zmiernenie účinkov povodní a sucha,
9. zachovával biologickú a krajinnú diverzitu a ochranu významných prírodných stanovíšť
a prírodných zdrojov,
10. zabezpečoval zhodnocovanie odpadov a zneškodňovanie nebezpečných odpadov,
11. posudzoval vplyvy na životné prostredie.
Vo svojej činnosti, mimo iné, operatívne riešil podnety podávané občanmi, poskytoval
informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. (zákon o slobodnom prístupe
k informáciám), spracovával správy, programy, vydával všeobecne záväzné vyhlášky, čím
prispieval k environmentálnej informovanosti občanov a k zvyšovaniu dôvery k štátnej
správe.
OÚŽP Prešov v pôsobnosti kraja pri výkone svojej činnosti spolupracoval
a) s inými štátnymi orgánmi,
b) s orgánmi územnej samosprávy,
c) s inými právnickými osobami a občianskymi združeniami, pôsobiacimi vo veciach
starostlivosti o životné prostredie.
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Do OÚŽP Prešov boli bez právnej subjektivity organizačne začlenené OÚŽP Prešovského
kraja, ktoré v administratívnosprávnom konaní konali samostatne.
Obvodné úrady životného prostredia boli zriadené po nadobudnutí účinnosti zákona
č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v januári 2004. V prvom stupni výkonu
štátnej správy vykonávali štátnu správu starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných
predpisov.
Obvodné úrady životného prostredia plnili ďalej tieto úlohy:
a) vykonávali v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach,
v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konala obec,
b) poskytovali obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov, podľa ktorých obec
plní úlohy štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
c) poskytovali obciam na požiadanie údaje o evidencii, ak ide o údaje, ktoré sa jej týkajú,
d) kontrolovali výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej
obcami,
e) upozorňovali obce na nedostatky, ktoré zistili v ich činnosti pri výkone štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie,
f) kontrolovali výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade s týmto
zákonom,
g) vykonávali štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky
na miestnej úrovni akciami, na ktoré bola poskytnutá podpora z Environmentálneho fondu.
2.2 Strednodobý výhľad organizácie
Strednodobý výhľad organizácie sa riadi všeobecnými koncepciami starostlivosti o životné
prostredie schvaľovanými ústredným orgánom štátnej správy.
3. Činnosť organizácie
OÚŽP Prešov vykonával svoju činnosť v súlade so Štatútom Krajského úradu životného
prostredia v Prešove z 29. júna 2005 č. 20/2005-1.9, vydaný rozhodnutím ministra životného
prostredia Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júla 2005, Organizačným poriadkom
Krajského úradu životného prostredia v Prešove zo dňa 14. novembra 2004 č. 1/2005/00202001, Plánom hlavných a legislatívnych úloh na rok 2013 ako aj všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
Úlohy OÚŽP Prešov zabezpečovali:
Kancelária prednostu,
Osobný úrad,
Útvar kontroly,
Odbor ekonomiky a prevádzky,
Odbor ochrany zložiek ŽP a odvolacích konaní kraja,
Odbor ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP a odvolacích konaní kraja
a 8 OÚŽP Prešovského kraja:
OÚŽP Prešov vrátane stáleho pracoviska v Sabinove,
OÚŽP Bardejov,
OÚŽP Humenné vrátane stálych pracovísk v Medzilaborciach a v Snine,
OÚŽP Kežmarok,
OÚŽP Poprad vrátane stáleho pracoviska v Levoči,
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OÚŽP Stará Ľubovňa,
OÚŽP Stropkov vrátane stáleho pracoviska vo Svidníku,
OÚŽP Vranov nad Topľou.
Kancelária prednostu koordinovala systém environmentálnej organizácie
s vnútornými a vonkajšími väzbami na jednotlivé organizačné útvary obvodného úradu v sídle
kraja a obvodných úradov v jeho riadení. Podieľala sa na analýzach pôsobnosti, činnosti
a štruktúre miestnych orgánov štátnej správy starostlivosti o životné prostredie. Metodicky
usmerňovala obvodné úrady v oblasti organizácie a administratívy.
V rámci svojej pôsobnosti poskytovala informácie v súlade so zákonom č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Plne zabezpečovala úlohy na úseku
správy registratúry podľa schváleného Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu.
Na úseku informatiky zabezpečovala funkčnosť a modernizáciu PC siete výpočtovej
techniky a pod.
Osobný úrad, v súlade s ustanovením § 14 zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečoval plnenie úloh, ktoré služobnému
úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov a z uplatňovania právnych vzťahov.
Spolu s odborom ekonomiky a prevádzky sa vedením mzdového účtovníctva podieľal na
efektívnom a plánovitom hospodárení so mzdovými prostriedkami, s prostriedkami určenými
na povinné a dohodnuté zrážky z platov zamestnancov a s prostriedkami sociálneho fondu.
K dôležitým aktivitám osobného úradu patrilo spracovanie štatistických výkazov a zisťovaní,
účasť na kolektívnom vyjednávaní so základnou organizáciou Slovenského odborového zväzu
verejnej správy, aktívna spolupráca s SAŽP Banská Bystrica a dozor nad dodržiavaním
zákona o ochrane osobných údajov v služobnom úrade.
Osobný úrad sa zameriaval na koncepčnú, koordinačnú, metodickú, rozborovú
a kontrolno-finančnú činnosť vrátane vybavovania sťažností a petícií na OÚŽP a OÚŽP
v jeho pôsobnosti.
Kontrolná činnosť osobného úradu vyplynula z uznesení vlády, úloh stanovených
organizačným poriadkom obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja a z poverení
prednostu obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja. Kontroly boli vykonávané na
základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2013.
Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti
kontroly OÚŽP Prešov do 30.09. 2013

osobného úradu, kancelárie prednostu

Činnosť
Počet podaní celkom (počet spisov)
Počet potvrdení o štátnej službe + potvrdenia
o zamestnaní o výkone práce vo verejnom záujme
Počet vzniku štátno-zamestnaneckého pomeru
Počet zmien štátno-zam. pomeru + prac. pomeru
Počet oznámení o prechode práv a povinností
vyplývajúcich zo štátnozamestnaneckých vzťahov
Počet zaradení štátneho zamestnanca v súlade s §
39 ods. 1 zákona o štátnej službe
Počet oznámení o prechode práv a povinností
vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov
Počet skončení štátno-zamestnaneckého pomeru
Počet oznámení o výške a zložení funkčného platu
štátnych zamestnancov

a úseku

Osobný
úrad
Počet
156
111 + 21

Kancelária
prednostu
Počet
64
-

Úsek
kontroly
Počet
73
-

Spolu
Počet
293
132

11
186+ 33
99

-

-

11
219
99

11

-

-

11

21

-

-

21

13
184

-

-

13
184
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Počet oznámení o výške a zložení funkčného platu
verejných zamestnancov
Počet sťažností
Počet petícií
Počet podaní v zmysle zákonov o slobodnom
prístupe k informáciám
Iné úkony
Počet vykonaných vnútorných kontrol zákona
č. 211/2000 Z.z.
Počet výkonu vnútornej kontroly v zmysle zákona
č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe
Počet vykonaných vnútorných kontrol
vybavovania sťažností a petícií
Počet výkonu vnútornej kontroly plnenia
uznesení vlády
Počet výkonu vnútornej kontroly dodržiavania
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Počet výkonu vnútornej kontroly dodržiavania
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
a zákona č. 264/2008 Z.z. o kolkových známkach
Počet žiadostí o prijatie do zamestnania
Kontrola finančných prostriedkov na prenesený
výkon štátnej správy poskytnutým obciam a
mestám
Kontrola výdavkov poskytnutých na cestovné
úhrady pri služobných cestách
Počet vymáhaných pohľadávok

21

-

-

21

1
0
2

0
1
2

0
0
0

1
1
4

398
-

226
-

48

672

9

9

-

15

15

-

4

4

-

1

1

-

0

0

-

-

73
-

-

2
-

2
73

0

0

-

-

-

-

1
35

1
35

Útvar kontroly plnil úlohy v oblasti vnútornej kontroly úradu v súčinnosti
s odbornými útvarmi OÚŽP, vypracúval návrh zamerania kontrolnej činnosti na príslušné
obdobie, prešetrovanie sťažností a petícii, predkladal ročnú správu o vybavovaní petícií a
sťažností za úrad. Pripravoval výročnú správu úradu, plán hlavných a legislatívnych úloh
úradu, prevenciu kriminality. Vykonával správu a vymáhanie pohľadávok úradu, aplikáciu
zákona o správe majetku štátu a zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Spracúval analýzy,
štatistiky, výkazy týkajúce sa činnosti úradu.
Odbor ekonomiky a prevádzky
V roku 2013 Obvodný úrad životného prostredia Prešov prostredníctvom odboru ekonomiky
a prevádzky čerpal finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a plnil príjmy v súlade
s rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2013 a hospodáril s prostriedkami zo štátneho
rozpočtu hospodárne, efektívne a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov.
Obvodný úrad životného prostredia Prešov ukončil hospodárenie k 30.9.2013 v súlade
s rozpísanými záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu a platnou legislatívou.
Obvodný úrad životného prostredia Prešov i naďalej vypracovával, ako orgán špecializovanej
štátnej správy, vnútorné interné predpisy v oblasti finančného riadenia, obehu účtovných
dokladov, cestovných náhrad zamestnancov a členov stráže prírody, používania služobných
motorových vozidiel, verejného obstarávania a operatívnej evidencie majetku štátu. Príkazom
prednostu boli vykonané inventarizácie majetku a záväzkov k 30.09.2013 v súlade s § 29 a
§ 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
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Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti odboru ekonomiky a prevádzky OÚŽP Prešov do
30.09.2013
Činnosť
Počet podaní celkom
Počet uzavretých zmlúv o výpožičke
Počet uzavretých zmlúv o nájme
Počet uzatvorených zmlúv o prevode správy majetku štátu
Počet uzatvorených zmlúv o dielo
Počet vydaných rozhodnutí o neupotrebiteľnosti majetku štátu
Počet vydaných rozhodnutí o prebytočnosti majetku štátu
Počet vydaných oznámení obciam na prenesený výkon ŠS na rok 2013
Počet vydaných oznámení o poskytnutí finančných prostriedkov na povodne
Počet sťažností
Počet vybavených podaní v zmysle zákonov o slobodnom prístupe k informáciám
Počet uzatvorených dohôd o hmotnej zodpovednosti na vedenie mot.vozidiel
Počet vykonaných vonkajších kontrol Správou finančnej kontroly v Košiciach
týkajúcich sa hospodárenia s finančnými prostriedkami
Počet vykonaných vonkajších kontrol Najvyšším kontrolným úradom SR
týkajúcich sa hospodárenia s finančnými prostriedkami
Počet vykonaných verejných obstarávaní v zmysle zák. č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní okrem §102
Hodnota odvedených správnych poplatkov daňovému subjektu
Počet výkonu vnútornej kontroly v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v ŠS

Počet, hodnota
131
4
3
0
0
11
0
1343
0
0
1
5
0
0
0
5350,50
0

Odbor kvality životného prostredia plnil úlohy vyplývajúce zo zákonov, súvisiacich
právnych predpisov a ďalších všeobecne záväzných predpisov na úsekoch štátnej správy:
ochrana ovzdušia, odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa, environmentálne záťaže a na
úseku prevencie závažných priemyselných havárií. Prvostupňová činnosť sa týkala úsekov
štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej vodnej správy, štátnej správy na úseku
environmentálnej záťaže (EZ) a to najmä konaní vo veciach udeľovania súhlasov na prepravu
nebezpečných odpadov, udeľovania súhlasov na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší
produkt a nie za odpad, prevádzkovania mobilných zariadení na zhodnocovanie
alebo zneškodňovanie odpadov, povoľovania vodných stavieb, nakladanie s vodami, určovaní
povinnej osoby, schvaľovania plánu prác na odstránenie EZ. Na úseku prevencie závažných
priemyselných havárií sa v zmysle príslušných právnych predpisov sa prvostupňová činnosť
nevykonáva.
Úsek ochrany ovzdušia v priebehu roka 2013 vykonal vnútornú kontrolu na:
 OÚŽP v Humennom vrátane stálych pracovísk v Snine a Medzilaborciach,
 OÚŽP v Stropkove vrátane stáleho pracoviska Svidník,
 OÚŽP v Bardejove,
 OÚŽP vo Vranove nad Topľou
s výsledkom vydania záznamu.
Vonkajšia kontrola bola uskutočnená v meste Prešov, so zameraním sa na plnenie opatrení
akčných plánov na zlepšenie kvality ovzdušia a programov na zlepšenie kvality ovzdušia.
V období 2012-2013 bola spracovaná Stratégia pre redukciu prachových častíc v ovzduší
pracovnou skupinou, na práci ktorej sa úsek ochrany ovzdušia podieľal. Stratégia bola
schválená vládou 11.2.2013 (uznesenie vlády č. 77 z 11. februára 2013).
Bola vypracovaná a zverejnená Informácia o kvalite ovzdušia, podiele jednotlivých zdrojov
na znečisťovaní ovzdušia, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch
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v Prešovskom kraji. Predmetná informácia je zverejnená na internetovej stránke OÚŽP
v Prešove.
V roku 2013 boli spracované dve nové vyhlášky – akčné plány na zlepšenie kvality ovzdušia:
1. Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Prešov č. 1/2013
z 21. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre
územie mesta Vranov nad Topľou a obcí Hencovce, Kladzany, Kučín, Majerovce a Nižný
Hrabovec pre znečisťujúcu látku PM10.
2. Všeobecne záväzná vyhláška Obvodného úradu životného prostredia Prešov č. 2/2013
z 21. februára 2013, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia pre
územie mesta Prešov a obce Ľubotice pre znečisťujúcu látku PM10.
V roku 2013 bola uskutočnená výzva na uplatňovanie opatrení podľa akčných plánov pre
oblasti riadenia kvality ovzdušia v Prešovskom kraji podľa vyššie uvedených vyhlášok pre
územie mesta Prešov a obce Ľubotice 25.4.2013 a 24.10.2013, pre územie mesta Vranov nad
Topľou a obcí Hencovce, Kladzany, Kučín, Majerovce a Nižný Hrabovec 24.10.2013.
V súvislosti s prekročením limitnej hodnoty PM10 boli dotknuté organizácie vyzvané, aby
prijali nevyhnutné opatrenia na obmedzenie prašnosti (napr. aby práce pri čistení komunikácii
boli prevádzané tak, aby bol minimalizovaný vznik tuhých častíc prostredníctvom mokrej
technológie, ručným čistením s okamžitým odstránením tuhých častíc, kontrola a čistenie
odlučovacích zariadení, zastavenie a obmedzenie prevádzky).
Úsek ochrany ovzdušia v rámci svojej pôsobnosti spolupracuje so Slovenskou inšpekciou
životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Košice, odborom inšpekcie ochrany
ovzdušia, Slovenským hydrometeorologickým ústavom v Bratislave a jeho odborom
monitorovania emisií a kvality ovzdušia v Košiciach, s Regionálnymi úradmi verejného
zdravotníctva v Prešove, Vranove nad Topľou a Humennom, VÚC, ako aj mestami a obcami
v oblastiach riadenia kvality ovzdušia.
Bolo sledované dodržiavanie termínov stanovených pre OÚŽP na včasné naplnenie databázy
systému NEIS, ako aj ďalšie zisťovania (fluórované uhľovodíky, predaj, dovoz a výroba
palív, VOC, kvóty skleníkových plynov a SO2, spaľovne odpadov, identifikácia nových
prevádzok IPKZ v kraji– novela zákona za všetky úseky).
Úsek ochrany ovzdušia plnil úlohu mesačného sledovania výkonov štátnej správy a počtu
pracovníkov za celý Prešovský kraj pre MŽP SR.
V roku 2013 prebehlo viacero legislatívnych zmien v predpisoch ochrany ovzdušia, spolu
s príslušnými OÚŽP v kraji sa úsek ochrany ovzdušia podieľal na ich príprave v rámci
interného a medzirezortného pripomienkového konania.
Úsek ochrany ovzdušia sa pri výkone štátnej správy riadil zákonmi:
 zákon č. 137/2010 o ovzduší v znení neskorších predpisov
 zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, v znení neskorších
predpisov
 zákon č. 321/2012 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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zákon č. 286/2009 Z.z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, od 1.11.2012 v znení zákona č. 321/2012 Z. z.
 zákon č. 572/2004 Z.z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými k uvedeným zákonom.


Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti úseku ochrany ovzdušia OÚŽP Prešov do 30.9.2013
Činnosť
Počet podaní celkom (počet spisov)
Počet vyjadrení a stanovísk
Počet vydaných rozhodnutí celkom / z toho počet rozhodnutí vydaných mimo
správneho konania (ŠVS, EIA/SEA)
Počet vydaných všeobecne záväzných vyhlášok
Počet odvolaní proti rozhodnutiam OÚŽP
Počet sťažností
Počet petícií
Počet podaní v zmysle zákonov o slobodnom prístupe k informáciám
Iné úkony (napr. zverejňovanie dokumentov na internete vyplývajúce zo
zákonov pre úseky OO, OH , ŠVS, EIA/SEA) / z toho NEIS (ZZO)
Počet vykonaných vonkajších kontrol
Počet vykonaných vnútorných kontrol
Počet vypracovaných protokolov z kontrolnej činnosti
Počet miestnych obhliadok
Celková hodnota správnych poplatkov / počet subjektov

Počet, hodnota
45
10
0/0
2
0
0
0
1
4/0
1
4
0
0
0€ /0

Úsek odpadového hospodárstva v priebehu roka 2013 vykonal vnútornú kontrolu na:
 OÚŽP v Humennom vrátane stálych pracovísk v Snine a Medzilaborciach,
 OÚŽP v Stropkove vrátane stáleho pracoviska Svidník,
 OÚŽP v Bardejove,
 OÚŽP vo Vranove nad Topľou
s výsledkom vydania záznamu.
Vonkajšie kontroly boli vykonané v nasledovných subjektoch:
 H+EKO spol. s r.o., Košice,
 ECO World s.r.o., Vranov nad Topľou
s výsledkom vydania záznamu.
Úsek odpadového hospodárstva sa pri výkone štátnej správy riadi zákonmi:
 zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
 zákon č. 119/2010 Z.z o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov
a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými k uvedeným zákonom.
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Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti úseku odpadového hospodárstva OÚŽP Prešov do
30.09.2013
Činnosť
Počet podaní celkom (počet spisov)
Počet vyjadrení a stanovísk (okrem záverečných stanovísk EIA/SEA)
Počet vydaných rozhodnutí celkom / z toho počet rozhodnutí vydaných mimo
správneho konania (ŠVS, EIA/SEA)
Počet odvolaní proti rozhodnutiam OÚŽP
Počet sťažností
Počet petícií
Počet podaní v zmysle zákonov o slobodnom prístupe k informáciám
Iné úkony (napr. zverejňovanie dokumentov na internete vyplývajúce zo
zákonov pre úseky OO, OH , ŠVS, EIA/SEA) / z toho NEIS (ZZO)
Počet vykonaných vonkajších kontrol
Počet vykonaných vnútorných kontrol
Počet vypracovaných protokolov z kontrolnej činnosti
Počet miestnych obhliadok
Celková hodnota správnych poplatkov / počet subjektov

Počet, hodnota
87
28
25 / 0
0
1
0
3
1030
2
4
0
0
101/16

V roku 2013 bol na úseku odpadového hospodárstva vypracovaný Program
odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015, v súlade s cieľmi
a opatreniami stanovenými v POH Slovenskej republiky na roky 2011 – 2015. Program
odpadového hospodárstva Prešovského kraja je strategický dokument, ktorý určuje
smerovanie odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni a bol posudzovaný podľa zákona
NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Záväzná časť Programu odpadového
hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 – 2015 bola vyhlásená vo Vestníku vlády
Slovenskej republiky Vyhláškou Okresného úradu Prešov č. 399/2013 z 20. 12. 2013
s účinnosťou od 01.02.2014.

Úsek štátnej vodnej správy v priebehu roka 2013 vykonal vnútornú kontrolu na:
 OÚŽP v Humennom vrátane stálych pracovísk v Snine a Medzilaborciach,
 OÚŽP v Stropkove vrátane stáleho pracoviska Svidník,
 OÚŽP v Bardejove,
 OÚŽP vo Vranove nad Topľou
s výsledkom vydania záznamu.
Vonkajšie kontroly boli vykonané vo firmách:
 SULÍNKA, s.r.o. , Stará Ľubovňa
 SVP š.p. OZ Košice, Správa Dunajca a Popradu
 Lomnická teplárenská, s.r.o. Veľká Lomnica
s výsledkom vydania záznamu.
Úsek štátnej vodnej správy sa pri výkone štátnej správy riadil zákonmi:
 zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov,
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zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení
zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších
predpisov,
 zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov,
a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými k uvedeným
zákonom.


Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti úseku štátnej vodnej správy OÚŽP Prešov do
30.09.2013
Činnosť
Počet podaní celkom
Počet vyjadrení a stanovísk (okrem záverečných stanovísk EIA/SEA)
Počet vydaných rozhodnutí celkom / z toho počet rozhodnutí vydaných mimo
správneho konania (ŠVS, EIA/SEA)
Počet odvolaní proti rozhodnutiam OUŽP
Počet súdnych sporov
Počet sťažností
Počet petícií
Počet podaní v zmysle zákonov o slobodnom prístupe k informáciám
Iné úkony (napr. zverejňovanie dokumentov na internete vyplývajúce zo
zákonov pre úseky OO, OH , ŠVS, EIA/SEA) / z toho NEIS (ZZO)
Počet vydaných všeobecne záväzných vyhlášok
Počet vykonaných vonkajších kontrol
Počet vykonaných vnútorných kontrol
Počet vypracovaných protokolov z kontrolnej činnosti
Počet miestnych obhliadok
Celková hodnota správnych poplatkov / počet subjektov

Počet, hodnota
103
44
42 / 0
4
2
4
0
5
447/0
0
4
4
1
45
1276,50 € /8

Úsek prevencie závažných priemyselných havárií v priebehu roka 2013 vykonal vnútornú
kontrolu na:
 OÚŽP v Humennom vrátane stálych pracovísk v Snine a Medzilaborciach,
 OÚŽP v Stropkove vrátane stáleho pracoviska Svidník,
 OÚŽP v Bardejove,
 OÚŽP vo Vranove nad Topľou
s výsledkom vydania záznamu.
Úsek závažných priemyselných pri vonkajších kontrolách úzko spolupracoval so Slovenskou
inšpekciou životného prostredia. Zároveň pracoval s operačným systémom IS PZPH, ktorým
kontroloval aj prácu OÚŽP Prešovského kraja.
Úsek závažných priemyselných havárií sa pri výkone štátnej správy riadil zákonmi:
 zákon číslo 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi všeobecne
záväznými právnymi predpismi vydanými k uvedeným zákonom.
Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti úseku prevencie závažných priem. havárií OÚŽP
Prešov do 30.09.2013
Činnosť
Počet podaní celkom
Počet vyjadrení a stanovísk (okrem záverečných stanovísk EIA/SEA)
Počet vydaných všeobecne záväzných vyhlášok
Iné úkony (napr. zverejňovanie dokumentov na internete vyplývajúce zo

Počet, hodnota
4
2
0
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zákonov pre úseky OO, OH , ŠVS, EIA/SEA) / z toho NEIS (ZZO)
Počet vykonaných vonkajších kontrol
Počet vykonaných vnútorných kontrol

0/0
0
4

Úsek environmentálnej záťaže
Nadobudnutím účinnosti zákona č. 409/2011 Z.z. bola pre bývalé krajské úrady životného
prostredia založená kompetencia na úseku environmentálnej záťaže, ktorá zmenou
organizácie miestnej štátnej správy prešla na obvodné úrady životného prostredia v sídle
kraja.
Úsek štátnej správy na úseku environmentálnej záťaže sa pri výkone štátnej správy riadil
zákonmi:
 zákon č. 409/2011 Z.z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti úseku environmentálnej záťaže OÚŽP Prešov do
30.09.2013
Činnosť
Počet podaní celkom
Počet vyjadrení a stanovísk (okrem záverečných stanovísk EIA/SEA)
Počet vydaných rozhodnutí celkom / z toho počet rozhodnutí vydaných mimo
správneho konania (ŠVS, EIA/SEA)
Počet odvolaní proti rozhodnutiam OÚŽP
Počet súdnych sporov
Počet vykonaných vonkajších kontrol
Počet vykonaných vnútorných kontrol
Počet vypracovaných protokolov z kontrolnej činnosti
Počet miestnych obhliadok
Celková hodnota správnych poplatkov / počet subjektov

Počet, hodnota
6
0
5/0
0
0
0
0
0
4
99 € /3

Odbor ochrany prírody a krajiny
Odbor ochrany prírody a krajiny plnil úlohy vyplývajúce zo zákonov, súvisiacich právnych
predpisov a ďalších všeobecne záväzných predpisov na úsekoch štátnej správy ochrany
prírody a krajiny, posudzovania vplyvov na životné prostredie a prevencii a náprave
environmentálnych škôd. Prvostupňová činnosť sa týkala úsekov štátnej správy ochrany
prírody a krajiny a to najmä konaní vo veciach povoľovanie výnimiek zo zákazov, vydávania
súhlasov, vydávania rozhodnutí o náhrade za obmedzenie bežného obhospodarovania
a vydávania odborných stanovísk k činnostiam v územiach NATURA 2000, vyjadrení a iných
stanovísk podľa zákona č. 543/2002 Z.z..
Na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie sa vykonávali úkony, ktoré nie sú
úkonmi správneho konania.
Činnosť úseku spočívala najmä vo vedení procesov
posudzovania vplyvov na životné prostredie o strategických dokumentoch vrátane vydávania
záverečných stanovísk a tiež procesov vo veci posudzovania vplyvov na životné prostredie
činností podliehajúcich povinnému hodnoteniu.

Úsek ochrany prírody a krajiny v priebehu januára až septembra 2013 vykonal vnútornú
kontrolu na:
 OÚŽP Prešov, na odbore štátnej správy starostlivosti o ŽP obvodu
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 OÚŽP Stará Ľubovňa
s výsledkom vyhotovenia záznamu z kontroly.
Poznámka: kontroly výkonu štátnej správy v zmysle Plánu kontrol na rok 2013, ktoré boli
naplánované na mesiac október a november 2013, boli vykonané odborom opravných
prostriedkov Okresného úradu Prešov, ako príslušným orgánom ochrany prírody
a krajiny na kontrolu výkonu štátnej správy vykonávanú okresnými úradmi v súlade s § 4
zákona č.180/2013 Z.z.
Úsek ochrany prírody a krajiny vykonal v roku 2013 vonkajšie kontroly a krajské revízie
chránených území:
 subjekt: Obec Komárov, Komárov 55, 086 11 Hrabovec, štátny dozor – dodržiavania
podmienok rozhodnutia OÚŽP Prešov č.j.: 2013/1036-5516 zo dňa 22.03.2013, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa 18.04.2013
 subjekt: Štrkopiesky Batizovce, s.r.o., Batizovce 674, 059 35 Batizovce, štátny dozor –
dodržiavania podmienok dodržiavanie rozhodnutia KÚŽP v Prešove č. 1/2010/00995-005 zo
dňa 19.07.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.08.2010.
 subjekt: Slovenský horolezecký spolok JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava –
dodržiavania podmienok rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia v Prešove, odboru
ochrany prírody a krajiny č.j.: 2012/262-3442 zo dňa 24.04.2012, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 22.05.2012
s výsledkom vyhotovenia záznamu z kontrol.
 krajská revízia PP Jazero (okr. Stará Ľubovňa)
 krajská revízia NPP Aksamitka (okr. Stará Ľubovňa)
u všetkých revízií bol vyhotovený záznam s uložením opatrení.
V roku 2013 bolo na území prešovského kraja riešených 14 prípadov škôd na
majetku (najmä na hospodárskych zvieratách vrátane včelstiev), ktoré spôsobil určený
živočích (medveď hnedý – 2x, vlk dravý 12x). Výška škody spôsobená v týchto 14 prípadoch
určenými živočíchmi, o ktorej uhradenie poškodené osoby požiadali, predstavuje v roku 2013
– 18.938,35 €.
V roku 2013 bolo ukončené jedno konanie o priznaní náhrady za obmedzenie bežného
obhospodarovania v NPR Humenský Sokol. Žiadateľovi bola priznaná náhrada za
obmedzenie bežného obhospodarovania vo výške 4 357 Euro. Jednalo sa o náhradu za
obmedzenie v ochranných lesoch v NPR Humenský Sokol a vydanie rozhodnutia o priznaní
tejto náhrady bolo konsekvenciou rozsudku Najvyššieho súdu SR.
V roku 2013 obdržal orgán ochrany prírody a krajiny dve žiadosti o priznanie náhrady za
obmedzenie bežného obhospodarovania v chránených územiach v súvislosti s nepovolením
výnimiek na spracovanie kalamity. Správne konania o priznaní náhrady v celkovej výške
73 394 Euro, o ktorú žiadatelia požiadali v roku 2013, neboli v roku 2013 ukončené.
V roku 2013 úsek ochrany prírody a krajiny začal:
 prerokovanie návrhu na zrušenie ochrany prírodnej rezervácie Bišár (okr. Sabinov).
(Poznámka: Dokumentácia z prerokovacieho procesu bola zaslaná na MŽP SR januári
2014).
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 prerokovanie 23 návrhov na vyhlásenie lokalít NATURA 2000 za chráneného územia
v kategóriách chránených území národnej siete. Na základe návrhov projektov ochrany
začali procesy prerokovávania pre vyhlásenie chránených území:
 CHA Alúvium Rieky (okres Humenné)
 CHA Brekovský hradný vrch (okres Humenné)
 CHA Dravčianska stráň (okr. Levoča)
 CHA Drieňová (okr. Humenné)
 PR Dunitová skalka (okres Prešov)
 CHA Hradská lúka (okres Levoča
 PR Humenská (okr.Humenné)
 PR Humenský Sokol (okr.Humenné)
 CHA Jasová hora (okr. Levoča)
 CHA Jereňaš (okr. Levoča)
 CHA Laborec (okr.Medzilaborce)
 CHA Levočská dubina (okr. Levoča)
 CHA Medzianske skalky (okr.Vranov nad Topľou)
 CHA Nemecká hora (okr. Levoča)
 CHA Ordzovianska dubina (okr. Levoča)
 CHA Pažica (okres Levoča)
 CHA Pieninské bradlá (okres Stará Ľubovňa)
 CHA Poprad (okres Poprad)
 CHA Radvanovské skalky (okr.Vranov nad Topľou)
 PR Rajtopíky (okr. Levoča)
 CHA Sekanka (okr. Levoča)
 CHA Sútok Udavy s Ílovnicou (okres Humenné)
 CHA Ublianka (okres Snina)
(Poznámka: Procesy prerokovávania neboli v roku 2013 ukončené a pokračovali i
v roku 2014.)
 prerokovanie návrhu na zmenu výmery chráneného územia národnej siete chránených
území – CHA Litmanovský potok (okr. Stará Ľubovňa)
(Poznámka: Proces prerokovávania nebol v roku 2013 ukončený a pokračoval i v roku 2014.)
V roku 2013 orgán ochrany prírody vydal vyhlášku Obvodného úradu životného
prostredia Prešov č. 4/2013 z 21. augusta 2013, ktorou sa zrušuje ochrana chránených
stromov Lipy vo Veľkrope a vypracoval jeden návrh vyhlášky pre vyhlásenie verejnosti
voľne prístupnej jaskyne - Lučivnianskej jaskyne (vyhláška nebola v roku 2013 vydaná).
V júli 2013 zabezpečil odbor ochrany prírody a krajiny školenia pre kandidátov na člena
stráže prírody v spolupráci so ŠOP SR a policajným zborom. Následne, po vykonaní skúšok,
boli ustanovení noví členovia stráže prírody pre územie prešovského kraja. K 31.12.2013 je
pre územie prešovského kraja v zozname členov stráže prírody evidovaných 110 členov
stráže prírody ustanovených podľa zákona č.543/2002 Z. z..
Úsek ochrany prírody a krajiny zorganizoval dvojdňovú poradu pracovníkov obvodných
úradov životného prostredia v Prešovskom kraji, ktorá sa uskutočnila v mesiaci jún 2013
a bola primárne zameraná na problematiku historickej zelene.
Úsek ochrany prírody a krajiny tiež zorganizoval poradu s odbornými organizáciami
ochrany prírody pôsobiacimi na území Prešovského kraja, ktorá sa uskutočnila v októbri 2013
v Prešove a bola zameraná na problematiku vyhlasovania chránených území.
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Úsek ochrany prírody a krajiny sa pri výkone štátnej správy riadil zákonmi:
 zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne žijúcich
rastlín reguláciou obchodu s nimi a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
 vyhlášky k vyššie uvedeným zákonom a iné právne predpisy vydané pre
vykonávanie
vyššie uvedených zákonov,
Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti úseku ochrany prírody a krajiny OÚŽP Prešov do
30.09.2013
Činnosť
Počet podaní (spisov) celkom
Počet vyjadrení a stanovísk (okrem záverečných stanovísk EIA/SEA)
Počet vydaných rozhodnutí celkom / z toho počet rozhodnutí vydaných mimo
správneho konania
Počet podaní v zmysle zákonov o slobodnom prístupe k informáciám
Počet všeobecne záväzných vyhlášok vydaných /vypracovaných
Počet sťažností
Počet súdnych sporov
Počet vykonaných štátnych dozorov/krajských revízií
Počet vykonaných vnútorných kontrol
Počet odvolaní proti rozhodnutiam KÚŽP
Iné úkony (napr. pozvánky, záznamy, správy, podklady, zverejňovanie
dokumentov na internete vyplývajúce zo zákonov pre úsek OPaK, žiadosti
o usmernenia, o podklady)
Počet miestnych obhliadok
Celková hodnota správnych poplatkov v eurách

Počet, hodnota
407
331
127/0
7
1/1
0
1
3/2
2
4
2403

32
4 220,00

Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie v priebehu roka 2013 vykonal vnútornú
kontrolu na:
 OÚŽP Prešov, odbor štátnej správy starostlivosti obvodu
 OÚŽP Stará Ľubovňa,
s výsledkom vyhotovenia záznamu z kontroly.
Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie v spolupráci s ÚPN VÚC Prešovského
kraja zorganizoval v júni 2013 v Prešove pracovnú poradu pracovníkov obvodných úradov
životného prostredia v Prešovskom kraji, ktorá sa uskutočnila za účasti MŽP SR .
Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie okrem iného v roku 2013 ukončil proces
posudzovania strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Prešovského
kraja na roky 2011 – 2015“, ktorý je strategickým koncepčným dokumentom a rieši územie
celého Prešovského kraja, a to vydaním záverečného stanoviska z procesu posudzovania.
Úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie sa pri výkone štátnej správy riadil zákonmi:
 zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
 vyhlášky k vyššie uvedeným zákonom
a iné právne predpisy vydané pre
vykonávanie vyššie uvedených zákonov.
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Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie
OÚŽP Prešov do 30.09.2013
Činnosť
Počet podaní celkom
Počet vyjadrení a stanovísk (okrem záverečných stanovísk EIA/SEA)
Počet vydaných rozhodnutí celkom / z toho počet rozhodnutí vydaných mimo
správneho konania – záverečné stanoviská
Počet podaní v zmysle zákonov o slobodnom prístupe k informáciám
Iné úkony (napr. pozvánky, záznamy, správy, podklady, zverejňovanie
dokumentov na internete vyplývajúce zo zákona EIA/SEA, žiadosti
o usmernenia, o podklady)
Počet vykonaných vnútorných kontrol

Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti OÚŽP Prešov do 30.09. 2013
s krajskou pôsobnosťou

Počet, hodnota
6
6
0 /1
0
38
2

za odbory úradu

P.č.

Činnosť

Počet, hodnota

1.
2.
3.
4.

Počet podaní celkom
Počet vyjadrení a stanovísk (okrem záverečných stanovísk EIA/SEA)
Počet záverečných stanovísk vydaných v rámci EIA/SEA
Počet vydaných rozhodnutí celkom / z toho počet rozhodnutí
vydaných mimo správneho konania (ŠVS, EIA/SEA)
Počet odvolaní proti rozhodnutiam OÚŽP v sídle kraja
Počet súdnych sporov
Počet sťažností
Počet petícií
Počet podaní v zmysle zákonov o slobodnom prístupe k informáciám
Počet vydaných všeobecne záväzných vyhlášok/vypracovaných
Iné úkony (napr. zverejňovanie dokumentov na internete vyplývajúce
zo zákonov pre úseky OO, OH , ŠVS, EIA/SEA) / z toho NEIS (ZZO)
Počet vykonaných vonkajších kontrol
Počet vykonaných vnútorných kontrol
Počet vypracovaných protokolov z kontrolnej činnosti
Počet miestnych obhliadok
Počet registrácií exemplárov
Počet registrovaných preukazov
Počet hlásených havárií
Celková hodnota správnych poplatkov / počet subjektov
Celková hodnota pokút / počet subjektov
Celková hodnota vybraných pokút / počet subjektov
Celková hodnota poplatkov za znečisťov. ovzdušia / počet subjektov
Celková hodnota vybraných poplatkov za znečisťov. ovzdušia / počet
subjektov
Počet evidenčných čísiel v ASU

1 082
421
0

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23
24.

199/1
8
3
6
0
20
3/1
4 806/0
12
52
1
81
0
0
0
5 370/23
0/0
0/0
0/0
0/0
14 968
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Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti všetkých OÚŽP v Prešovskom kraji do 30.09. 2013
(vrátane odboru štátnej správy starostlivosti o životné prostredie obvodu OÚŽP Prešov,
bez odborov s jeho krajskou pôsobnosťou)
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Činnosť
Počet podaní celkom
Počet vyjadrení a stanovísk (okrem záverečných stanovísk EIA/SEA)
Počet záverečných stanovísk vydaných v rámci EIA/SEA
Počet vydaných rozhodnutí celkom / z toho počet rozhodnutí vydaných mimo
správneho konania (ŠVS, EIA/SEA)
Počet odvolaní proti rozhodnutiam OÚŽP
Počet súdnych sporov
Počet sťažností
Počet petícií
Počet podaní v zmysle zákonov o slobodnom prístupe k informáciám
Počet vydaných všeobecne záväzných vyhlášok/vypracovaných
Iné úkony (napr. zverejňovanie dokumentov na internete vyplývajúce zo
zákonov pre úseky OO, OH , ŠVS, EIA/SEA) / z toho NEIS (ZZO)
Počet vykonaných vonkajších kontrol
Počet vykonaných vnútorných kontrol
Počet vypracovaných protokolov z kontrolnej činnosti
Počet miestnych obhliadok
Počet registrácií exemplárov
Počet registrovaných preukazov
Počet hlásených havárií
Celková hodnota správnych poplatkov / počet subjektov
Celková hodnota pokút / počet subjektov
Celková hodnota vybraných pokút / počet subjektov
Celková hodnota poplatkov za znečisťov. ovzdušia / počet subjektov
Celková hodnota vybraných poplatkov za znečisťov. ovzdušia / počet subjektov
Počet evidenčných čísiel v ASU

Kvantitatívne vyhodnotenie činnosti OÚŽP Prešov
obvodných úradov životného prostredia v jeho riadení)
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

do

30.09.

Činnosť
Počet podaní celkom
Počet vyjadrení a stanovísk (okrem záverečných stanovísk EIA/SEA)
Počet záverečných stanovísk vydaných v rámci EIA/SEA
Počet vydaných rozhodnutí celkom / z toho počet rozhodnutí vydaných mimo
správneho konania (ŠVS, EIA/SEA)
Počet odvolaní proti rozhodnutiam OÚŽP
Počet súdnych sporov
Počet sťažností
Počet petícií
Počet podaní v zmysle zákonov o slobodnom prístupe k informáciám
Počet vydaných všeobecne záväzných vyhlášok/vypracovaných
Iné úkony (napr. zverejňovanie dokumentov na internete vyplývajúce zo
zákonov pre úseky OO, OH , ŠVS, EIA/SEA) / z toho NEIS (ZZO)
Počet vykonaných vonkajších kontrol
Počet vykonaných vnútorných kontrol
Počet vypracovaných protokolov z kontrolnej činnosti
Počet miestnych obhliadok
Počet registrácií exemplárov
Počet registrovaných preukazov
Počet hlásených havárií
Celková hodnota správnych poplatkov / počet subjektov
Celková hodnota pokút / počet subjektov
Celková hodnota vybraných pokút / počet subjektov
Celková hodnota poplatkov za znečisťov. ovzdušia / počet subjektov
Celková hodnota vybraných poplatkov za znečisťov. ovzdušia / počet subjektov
Počet evidenčných čísiel v ASU

Počet, hodnota
13 212
5 835
59
3 405/109
30
15
6
1
72
0
12 563/2 592
402
17
51
2 579
87
40
10
39 028,5/696
8 769/108
7 761/86
343 440, 9/706
134 520,25/408
50 167

2013

(vrátane

Počet, hodnota
14 294
6 256
59
3 604/110
38
18
13
1
95
3/1
17 369/2 592
414
740
52
2 660
87
40
10
44 398,5 € /719
8 769 € /108
7 761 € /86
343 440,9 € /706
134 520,25 € /408
65 135
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4.
4.1

ROZPOČET ORGANIZÁCIE
ROZPOČET ORGANIZÁCIE OD 1.1.2013 – 30.09.2013
Obvodný úrad životného prostredia Prešov obdržal od kapitoly MŽP SR začiatkom
roka 2013 schválený rozpočet:
Výdavky
Príjmy

1 774 991,00 €
6 000,00 €

V priebehu roka bol rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami MŽP SR, ktorého
konečný stav činil k 30.9.2013:
výdavky
príjmy

2 357 331,79 €
4 263,54 €

4.1.1 PRÍJMY
Príjmy za hodnotené obdobie boli naplnené vo výške
z celkového rozpočtu v percentách to predstavuje

4 263,54 €
71,06 %

Úhrn dosiahnutých príjmov pripadá na:
- príjem z prenajatých budov
- príjem za porušenie predpisov
- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb
- príjem z dobropisov za min. rok
- trovy konania, mylné platby
- z dobropisov
- vrátky

726,70 €
2 517,70 €
20,26 €
52,21 €
485,08 €
61,59 €
461,59 €

4.1.2. BEŽNÉ VÝDAVKY
Čerpanie bežných výdavkov je uvedené v tabuľkovej forme so stručným komentárom
v eurách.
Prvok 07605- Obvodné úrady ŽP
Názov
Mzdy, platy,
služobné príjmy
Poistné do
poistných fondov
Tovary a služby

Ekonomická
klasifikácia

Upravený
rozpočet

Schválený
rozpočet

Skutočnosť
k 30.09.2013

%

1 038 151

1 038 151

779 115,15 75,05

610
36 2834

380 834

288 335,92 75,71

620
630

371 006

369 106

279 215,58 75,65

Bežné transfery

640

3 000

2 900

2 266,55 78,16

Kapitálové výdavky

700

0

0

1 774 991

1 79 0991

1 348 933,30 75,32

Výdavky spolu

600+700

0

0

Prvok 075050-Druhová a územná ochrana
Tovary a služby

630

0

5 895

1 194,46 20,26

Bežné transfery

640

0

474 842,79

474 842,79 100,00

Bežné výdavky

600

0

480 737,79

476 037,25 99,02
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Prvok 0750103- Ochrana pred povodňami
Bežné transfery obci

641

0

0

0

85 603

0

0

Prvok 07601- Prenesený výkon ŠS
Bežný transfer - Dotácia
na prenesený výkon ŠS

641

81 962,02 95,75

4.1.3 PODPROGRAMY
PODPROGRAM 07505
Trieda 05.4.0
PRVOK 0750501- Druhová a územná ochrana
Bežný transfer (640) v rámci uvedeného programu bol účelovo použitý na náhradu
škody spôsobenej určeným živočíchom vlkom dravým a medveďom hnedým v
celkovej výške 470 485,28 € na náhradu za bežné obhospodarovanie bolo vyplatené
4 357,51 €.
Bežné výdavky (630) vo výške 1194,46 € boli použité:
- na úhradu služieb pre hendikepované živočíchy v zmysle uzatvorenej zmluvy.
PODPROGRAM 07601
trieda 05.6.0
PRVOK 07601- Koncipovanie a riadenie environmentálnej politiky koordinácia
programov
Finančné prostriedky vo výške 85 603 Eur boli nášmu úradu pridelené rozpočtovým
opatrením č.1/2013 v programe 07601- Koncipovanie a riadenie environmentálnej
politiky na prenesený výkon štátnej správy.
V súlade s § 9 ods. 4 písm. g) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov je správca kapitoly povinný oznámiť obciam a vyšším územným celkom,
ktoré zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy sumu výdavkov na úhradu
nákladov preneseného výkonu štátnej správy v lehote do 30 dní po nadobudnutí
účinnosti zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok. Obvodný úrad životného
prostredia Prešov listom v mesiaci január 2013 oznámil obciam a mestám, že podľa
§ 2 výnosu MŽP SR č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií obciam na
úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
poskytne dotáciu na rok 2013.
Výška dotácie na rok 2013 na 1 obyvateľa predstavuje čiastku 0,10811 EUR.
Na základe § 3 výnosu MŽP SR č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií
obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné
prostredie dotáciu výkonu štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny nemožno
poskytnúť obci, v ktorej na celom území má vyhradenú pôsobnosť obce obvodný úrad
životného prostredia podľa osobitného predpisu a obci, na ktorej území si obvodný
úrad životného prostredia vyhradil pôsobnosť iba na jeho časti, možno poskytnúť
dotáciu v pomernej časti k výmere územia obce s nevyhradenou pôsobnosťou.
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Na základe toho celková výška poskytnutej dotácia predstavovala čiastku 81 962,02 €,
ktorá podlieha predmetu zúčtovania finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom.
Zvyšná čiastka vo výške 3 640,98 € bola ponechaná na výdavkovom účte organizácie.

PODPROGRAM 07605
Trieda 0560- Obvodné úrady životného prostredia
4.1.4

ODVODY, TOVARY A SLUŽBY, TRANSFERY
Odvody do poistných fondov (620)
Poistné do jednotlivých poisťovní bolo za hodnotené obdobie odvádzané na základe
platného zákona o sociálnom poistení, ktorého čiastka predstavovala výšku
288 335,92 €. Obvodný úrad životného prostredia v roku 2013 vyplatil príspevok do
doplnkových dôchodkových poisťovní na základe uzatvorenej kolektívnej zmluvy vo
výške 2% z objemu hrubých miezd, ktorý činil 14 374,35 €.
Cestovné náhrady (631)
Výdavky súvisiace s tuzemskými služobnými cestami zamestnancov v pracovnom
a štátnozamestnaneckom pomere boli vyplácané v zmysle zákona č. 283/2002 Z.z.
o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov t.j. cestovné, stravné,
ubytovanie a vedľajšie výdavky vrátane služobných ciest boli realizované za účelom
zvyšovania odbornej kvalifikácie v celkovej čiastke 4 403,77 €.
Energie, voda a komunikácie (632)
Prevádzkové výdavky za celý Prešovský kraj, t.j. za 8 obvodných úradov životného
prostredia a 5 stálych pracovísk životného prostredia a samotný obvodný úrad
životného prostredia v sídle kraja boli vynaložené na zaplatenie elektrickej energie,
plynu a tepelnej energie vo výške 50 642,05 €, vodného - stočného vo výške 3 819,36
€, poštovného a telefónnych poplatkov vo výške 47 052,56 €, internetov vo výške
1 661,92 €. Zoskupenie týchto podpoložiek predstavuje skutočné čerpanie v čiastke
103 175,89 €.
Materiál (633)
Čerpanie zoskupenia (633) z celkového rozpočtu je nasledovne:
 Interiérové vybavenie
- nákup kancelárskeho nábytku
2 354,69 €
 Výpočtová technika
762,89 €
 Nákup prevádzkových strojov
428,78 €
 Nákup všeobecného materiálu
- kancelársky a xerografický papier, kancelárske potreby, tlačivá,
formuláre, tonery, čistiace a hygienické potreby
11 980,20 €
 Ročný poplatok upgrade program PAM a ASU
2 105,94 €
 Nákup odborných časopisov
472,74 €
 Ochranné pracovné pomôcky
1 475,10 €
 Reprezentačné výdavky na pohostenie a občerstvenie
580,68 €
Dopravné (634)
Zoskupenie tejto položky obsahuje všetky výdavky vynaložené na spotrebované
pohonné hmoty pri pracovných cestách služobnými motorovými vozidlami, nákup
olejov, mazív, špeciálnych kvapalín a ostatné vo výške 14 077,08 €. Obvodný úrad ŽP
v priebehu roka vykonal najnutnejšie opravy na služobných motorových vozidlách,
zabezpečil emisné kontroly, poplatky za STK, nákup diaľničných známok, servisné
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prehliadky a podobne. Úrad zaplatil poisťovni Kooperatívna a.s. za služobné
motorové vozidlá zákonné a havarijne poistenie vo výške 492,56 €.
Rutinná a štandardná údržba (635)
Zoskupenie výdavkov spojené s údržbou a opravami bolo za hodnotené obdobie
čerpané v celkovej sume 4 396,62 €. Jednalo sa o fyzické opotrebenie a poškodenie
výpočtovej techniky, kopírovacích strojov a tlačiarní.. Oprava budov a garáži
v správe OUŽP ako aj výdavky na základe zmlúv o výpožičke za jednotlivé obvodné
úrady predstavovali čiastku 1 991,89 € .
Nájom za prenájom (636)
Zoskupenie (636) nájomného predstavuje výšku 37 516,80 €, ktoré bolo použité na
zaplatenie nájomného za nájom kancelárskych priestorov a garáži v zmysle
podpísaných zmlúv vo výške 37 074,60 €. Za prenájom priečinkov na pošte za
jednotlivé obvodné úrady a stále pracoviska vrátane OÚŽP Slovenskej pošte bolo
zaplatených 442,20 €.
Služby (637)
 Školenia, kurzy a semináre
- nájomné sál, ubytovanie, poplatok za stravu, ostatné účastnícke
poplatky na školenia
1 512,80 €
 Všeobecné služby
- prevádzkové výdavky súvisiace s upratovaním (práce na základe zmlúv),
odvoz odpadu, nákup tlačív, renovácia tonerov a pod.
26 090,44 €
 Špeciálne služby
- výdavky za stráženie objektov v ktorých sídlia jednotlivé OÚŽP
750,46 €
▪ Poplatky a odvody
122,57 €
 Spracovanie odborného posudku
600,00 €
 Príspevok na stravovanie zamestnancov
41 174,75 €
 Prídel do sociálneho fondu tvorený v zmysle z. č. 152/1994 Z .z.
o sociálnom fonde a kolektívnej zmluvy vo výške 1,5%
z objemu hrubých funkčných platov čiastku
11 505,04 €
 Daň z nehnuteľnosti a poplatok za vývoz komunálneho odpadu
3 968,77€
 Reprezentačné výdavky
60,00 €

Bežné transfery (640)
OUŽP Prešov vyplatil odstupné vo výške 457,80 € z titulu odvolania krajského
prednostu začiatkom januára 2013.
Nemocenské dávky platené zamestnávateľom boli ku koncu septembra 2013
vyplatené vo výške 1 808,75 €.

4.1.5 POHĽADÁVKY
Obvodný úrad životného prostredia eviduje vo svojej účtovnej evidencií pohľadávky
za trovy konania, ktoré sú vydané jednotlivými obvodnými úradmi ŽP, pohľadávky za
náhradu škody z trestnej činnosti, poskytnutie informácií v celkovej výške 24 784,19
€.
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Rozpis pohľadávok k 30.09.2013
Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v Eur/
Pohľadávky

Riadok
súvahy

Hodnota pohľadávok

Opis

Trovy konania

066

450,37 Z vydaných rozhodnutí

Pokuty - náhrada škody

066

23 762,76 Z trestnej činnosti, pokuty

Ostatné

066

271,06 Informácie, iné

Spolu

24 784,19

4.1.6. ZÁVAZKY
Záväzky prevádzkového charakteru
predstavujú čiastku 9 142,76 €.

vykázané

stavom

k 30.09.2013

Jedná sa o predpísané záväzky za neuhradené neinvestičné faktúry prevádzkového
charakteru, ktoré došli začiatkom októbra 2013 do organizácie a týkali sa
zdaňovacieho obdobia k 30.9.2013.
Záväzky podľa doby splatnosti v Eur /riadky 140 a 151 súvahy/:
Záväzky podľa doby splatnosti
Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho

Výška
k 30.09.2013
105,47

Záväzky v lehote splatnosti

105,47

Záväzky po lehote splatnosti

0

Krátkodobé záväzky /r.151/ spolu

9 142,76

Záväzky v lehote splatnosti

9142,76

Záväzky po lehote splatnosti
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

9248,23

Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v € (riadky 140 a 151 súvahy)
Záväzky podľa zostatkovej
doby splatnosti
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka

Výška
k 30.09.2013
9 248,23

Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov
Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

9 248,23
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a) Záväzky zo sociálneho fondu (v Eur)
Sociálny fond
Stav k 1.januáru

Výška
k 30.09.2013
772,23

Tvorba sociálneho fondu

11 505,04

Čerpanie sociálneho fondu

12 180,08

Stav k 31.decembru

97,19

4.1.7 ZHODNOTENIE VÝSLEDKU KONTROL
V priebehu hodnoteného obdobia nebola vykonaná vonkajšia kontrola.
4.1.8 ZHODNOTENIE MAJETKOVEJ POZÍCIE
Prebytočný nehmotný a hmotný majetok štátu
Obvodný úrad životného prostredia ako správca majetku štátu k 30.09.2013 evidoval
dočasne prebytočný nehnuteľný majetok štátu ( voľné priestory v AB Stropkov).
4.1.9 Dodržiavanie platobnej disciplíny
Pohľadávky OUŽP v Prešove sa priebežné vymáhali. Postup pri vymáhaní bol
nasledovný:
Obvodné úrady zasielajú dlžníkom výzvy na úhradu pohľadávok v prípade
nedobrovoľného plnenia pohľadávky zo strany dlžníkov. Po výzvach (väčšinou sa
zasielajú 2 výzvy na úhradu, kde je dlžník upovedomený, že v prípade neuhradenia
pohľadávky táto bude vymáhaná formou exekúcie). Ak dlžník ani po výzvach
neuhradí pohľadávku, OÚŽP postúpi vec na exekučné vymáhanie cez
Environmentálny fond so sídlom v Bratislave (jedná sa o vymoženie istiny).
Environmentálny fond bol Ministerstvom životného prostredia SR určený ako správca
pohľadávok, ktoré vznikli z rozhodovacej činnosti krajských a obvodných úradov ŽP.
Dlžník platobne insolventný môže požiadať o vyhotovenie splátkového kalendára,
ktorý vypracuje Environmentálny fond v Bratislave.
Nedobytne pohľadávky vedené v účtovníctve OUŽP Prešov sa riešili priebežne
formou škodovej komisie, ktorá prijme záver ohľadom týchto pohľadávok - zväčša
dôjde k ich odpísaniu z účtovníctva z dôvodu, že ďalšie vymáhanie by bolo neúspešné
alebo nehospodárne, resp. v dôsledku premlčania (preklúzie a pod).

5.

PERSONÁLNE OTÁZKY
Obvodný úrad životného prostredia Prešov bol služobným úradom štátnych
zamestnancov, ktorí vykonávali štátnu službu v Obvodnom úrade životného prostredia
Prešov a v obvodných úradoch životného prostredia v jeho pôsobnosti. Bol
zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávali práce vo verejnom záujme
v Obvodnom úrade životného prostredia Prešov a v obvodných úradoch životného
prostredia v jeho pôsobnosti.
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Na OÚŽP pôsobil Osobný úrad, ktorý zabezpečoval uplatňovanie štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov. Plnil úlohy vyplývajúce zo zákona o
štátnej službe. Plnil úlohy v oblasti vzdelávania zamestnancov. Zabezpečoval úlohy
v oblasti odmeňovania zamestnancov, sledoval plnenie povinností štátnych
zamestnancov vo veciach majetkového priznania, zabezpečoval výkon agendy na úseku
dôchodkového zabezpečenia, vedenia evidenčných listov a dobe zamestnania.
Zabezpečoval výkon agendy súvisiacej so zdravotným a nemocenským poistením
zamestnancov, mesačným spracovaním výkazov o výške poistného pre jednotlivé
zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Zabezpečoval úlohy vyplývajúce zo zákonov o daniach. Komplexne spracovával platy
zamestnancov. Organizoval výberové konania na miesta vedúcich zamestnancova
a výbery na voľné štátno-zamestnanecké miesta príp. miesta vedúcich zamestnancov
podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme, zabezpečoval právnu agendu úradu,
zastupoval úrad v sporoch právnej povahy, poskytoval právne služby OÚŽP v sídle
kraja a OÚŽP. Pripravoval interné predpisy úradu.
Počet zamestnancov k 30.09.2013
V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 667 zo 6. októbra 2010 k návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2011 až 2013 bol na Obvodnom úrade životného prostredia
Prešov k 30.09.2013 limit zamestnancov v počte 121, a to v členení:


počet zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č.400/2009 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 103
počet zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
18
Priemerný evidenčný počet zamestnancov za rok 2013 (01.01.2013-30.09.2013)
- zamestnanci odmeňovaní podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
98,10
- zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom záujme
18,00

 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Obvodného úradu životného prostredia
v Prešove k 30.09.2013
Stupeň vzdelania
základné vzdelanie
stredné vzdelanie
úplné stredné vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa
vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa

Počet zamestnancov
0
2
10
5
102

 Veková štruktúra zamestnancov Obvodného úradu životného prostredia v Prešove
k 30.09.2013
do 20 rokov
0

21r. - 30r.
8

31r. - 40r.
18

41r. - 50r.
47

51r. - 60r.
44

nad 61r.
2
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Prehľad o počte štátno-zamestnaneckých a funkčných miest pre zamestnancov
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
Úrad
OÚŽP Prešov
OÚŽP PO prac. Sabinov
OÚŽP Humenné
OÚŽP HE pr. Medzilaborce
OÚŽP HE prac. Snina
OÚŽP Stropkov
OÚŽP Stropkov pr. Svidník
OÚŽP Poprad
OÚŽP Poprad prac. Levoča
OÚŽP Bardejov
OÚŽP Kežmarok
OÚŽP Stará Ľubovňa
OÚŽP Vranov nad Topľou



Počet systemizovaných
ŠZM
29
4
7
3
4
6
4
11
4
8
6
7
8

Počet funkčných miest pre
zamestnancov vykonávajúcich práce
vo verejnom záujme
8
1
0,5
2
1
0,5
1
2
1
1

Štruktúra štátnych zamestnancov Obvodného úradu životného prostredia podľa
druhu štátnej služby k 30.9.2013
Druh štátnej služby
stála štátna služba
dočasná štátna služba
Druh miesta pri výkone práce vo verejnom záujme
na dobu neurčitú
na dobu určitú – na zastupovanie

počet zamestnancov
96, z toho 3 uvoľnený na výkon
verejnej funkcie a 4 na MD/RD
16
počet zamestnancov
19 (z toho sú 2 úväzky po 0,5)
2 z toho 1 uvoľnená na výkon verejnej
funkcie a 1 na MD/RD

Činnosť osobného úradu
ako osobitného útvaru služobného úradu, v roku 2013 bola zameraná hlavne na:





činnosti súvisiace so vznikom, zmenou a skončením štátnozamestnaneckých
vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov.
Prípravu reformy ESO II. od pripomienkovania návrhu zákona program ESO II,
cez vypracovávanie podkladov týkajúcich sa delimitácie, platovej inventúry,
zoznamov delimitovaných zamestnancov, písomností týkajúcich sa prechodu
štátnozamestnaneckých a pracovnoprávnych vzťahov na Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky k 1.10.2013.
Realizáciu výberových konaní na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých
miest na Obvodnom úrade životného prostredia Prešov a na obvodných úradoch
životného prostredia v pôsobnosti Obvodného úradu životného prostredia Prešov
v zmysle zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Služobný úrad Obvodný úrad životného
prostredia Prešov vyhlásil a následne zrealizoval tri vonkajšie výbery na obsadenie
miest štátnych zamestnancov a dve výberové konania na obsadenie miest vedúcich
štátnych zamestnancov.
Realizovali sa tri výberové konania na obsadenie miest vedúcich štátnych
zamestnancov:
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VK č. VK č. OÚ ŽP 1/2013 – hlavný radca - vedúci odboru štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie obvodu Obvodný úrad životného prostredia
Prešov. Výberové konanie bolo úspešné. Do výberového konania sa prihlásili dvaja
uchádzači. Jeden uchádzač nespĺňal podmienku vnútorného výberového konania –
nebol štátnym zamestnancom Služobného úradu Obvodný úrad životného
prostredia Prešov, preto nebol zaradený do výberového konania. Výberového
konania sa zúčastnil 1 uchádzač, ktorý vyhovel a zvíťazil – Ing. Dušan Vočko.
VK č. VK č. OÚ ŽP 2/2013 – odborný radca - vedúci Oddelenia ochrany prírody a
vybraných zložiek životného prostredia obvodu, Odbor štátnej správy starostlivosti o
životné prostredie obvodu na Obvodnom úrade životného prostredia Prešov.

Výberové konanie bolo úspešné. Do výberového konania sa prihlásili 3 uchádzači.
Dvaja uchádzači nespĺňali podmienku vnútorného výberového konania – neboli
štátnymi zamestnancami Služobného úradu Obvodný úrad životného prostredia
Prešov, preto neboli zaradení do výberového konania. Výberového konania sa
zúčastnil 1 uchádzač, ktorý vyhovel a zvíťazil – Ing. Zuzana Michniewiczová.
VK č. OÚ ŽP 4/2013 – odborný radca – vedúci odboru kvality životného
prostredia na Obvodnom úrade životného prostredia Humenné. Výberové konanie
bolo úspešné. Do výberového konania sa prihlásil jeden uchádzač, ktorý splnil
podmienky prihlásenia sa do výberového konania. Výberového konania sa
zúčastnil 1 uchádzač, ktorý vyhovel a zvíťazil – Ing. Ján Harmaňoš.
Realizovalo sa päť vonkajších výberov na obsadenie troch voľných
štátnozamestnaneckých miest v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Výber č. OÚ ŽP 3/2013 - odborný radca na Oddelení ochrany zložiek
životného prostredia obvodu, Odbor štátnej správy starostlivosti o životné prostredie
obvodu na Obvodnom úrade životného prostredia Prešov. Výber bol úspešný. Do
výberového konania sa prihlásili šiesti uchádzači, ktorí zároveň splnili podmienky
prihlásenia sa do výberu. Výberového konania sa zúčastnili šiesti uchádzači.
Odborné znalosti sa preverovali formou písomného testu pozostávajúceho z 15
otázok a ďalšie predpoklady boli posúdené na základe osobného pohovoru pred
výberovou komisiou. Po vyhodnotení písomnej časti výberového konania vyhoveli
dvaja uchádzači. Osobného pohovoru sa zúčastnili úspešne dvaja uchádzači.
Víťazom výberového konania sa stal: Ing. Pavel Guman
Výber č. OÚ ŽP 5/2013 - odborný radca na Obvodnom úrade životného
prostredia Humenné – stále pracovisko Medzilaborce na úseku štátnej vodnej
správy. Výber bol úspešný. Do výberu sa prihlásil jeden uchádzač, ktorý splnil
podmienky prihlásenia sa do výberu. Výberu sa zúčastnil 1 uchádzač, ktorý
vyhovel a zvíťazil – Mgr. Miroslav Latta.
Výber č. OÚ ŽP 7/2013 - odborný radca na Obvodnom úrade životného
prostredia Prešov – stále pracovisko Sabinov na úseku ochrany ovzdušia
a posudzovania vplyvov na životné prostredie. Do výberu sa prihlásilo dvanásť
uchádzačov, ktorí splnili podmienky prihlásenia sa do výberu. Výberu sa
zúčastnilo 9 uchádzačov. Odborné znalosti sa preverovali formou písomného testu
pozostávajúceho z 15 otázok a ďalšie predpoklady boli posúdené na základe
osobného pohovoru pred výberovou komisiou. Po vyhodnotení písomnej časti
výberového konania vyhovelo päť uchádzačov. Osobného pohovoru sa zúčastnilo
päť uchádzačov. Dvaja uchádzači nevyhoveli ústnej časti. Víťazkou výberového
konania sa stala - Ing. Marta Bujňáková
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Výber č. OÚ ŽP 8/2013 - odborný radca na Obvodnom úrade životného
prostredia Poprad – stále pracovisko Levoča na úseku ochrany ovzdušia. Do výberu
sa prihlásilo sedem uchádzačov, ktorí splnili podmienky prihlásenia sa do výberu.
Výberu sa zúčastnili štyria uchádzači. Po vyhodnotení písomnej časti výberového
konania vyhoveli traja uchádzači. Osobného pohovoru sa zúčastnili traja uchádzači
a dvaja uchádzači vyhoveli. Víťazom výberového konania sa stala - Ing. Ján
Rusnačko.
Výber č. OÚ ŽP 14/2013 - odborný radca na Obvodnom úrade životného
prostredia Prešov – stále pracovisko Sabinov na úseku ochrany ovzdušia. Do
výberu sa prihlásilo šesť uchádzačov, ktorí splnili podmienky prihlásenia sa do
výberu. Výberu sa zúčastnilo päť uchádzačov. Po vyhodnotení písomnej časti
výberového konania vyhoveli štyria uchádzači. Osobného pohovoru sa zúčastnili
štyria uchádzači. Traja uchádzači nevyhoveli ústnej časti výberu. Víťazkou
výberového konania sa stala - Ing. Monika Piskoríková








Vzdelávanie zamestnancov
- Vzdelávanie v hodnotenom období bolo zamerané hlavne na prehlbovanie
a zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov úradu. Cieľom prehlbovania
kvalifikácie bolo priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie
požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie štátnej služby
v príslušnom odbore štátnej služby alebo potrebných na vykonávanie činností
uvedených v pracovnej náplni.
- V rámci zvyšovania kvalifikácie štátnych zamestnancov, ktorí nespĺňali osobitné
kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 462/2004 Z.z., ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o OKP na výkon niektorých činností na úseku
starostlivosti o životné prostredie absolvovalo 5 štátnych zamestnancov odborné
vzdelávanie:
- prednostovia obvodných úradov životného prostredia
-1
- úsek odpadového hospodárstva
-2
- úsek štátnej správy ochrany vôd
-1
- úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny
-1
Zabezpečoval činnosti súvisiace s vykonávaním absolventskej praxe a odbornej
praxe študentov škôl,
Prijímal resp. aktualizoval interné predpisy Obvodného úradu životného
prostredia Prešov.
Plnil povinností vo veciach majetkového priznania štátnych zamestnancov.
Zabezpečoval prípravu, pripomienkovanie a uzatváranie právnych zmlúv a dohôd.
Pripravoval podklady a realizoval zmeny súvisiace so zrušením Obvodných
úradov životného prostredia – vypracovávanie oznámení o prechode práv
a povinností zo štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov na
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
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Organizačná štruktúra
Obvodného úradu životného prostredia Prešov
Prednosta
(vedúci služobného úradu)

Kancelária prednostu

Osobný úrad

Odbor ekonomiky
a prevádzky

Útvar Kontroly

Odbor ochrany prírody,
vybraných zložiek životného
prostredia a odvolacích
konaní kraja

Odbor štátnej správy
starostlivosti
o životné prostredie
obvodu

Oddelenie ochrany prírody,
vybraných zložiek životného
prostredia obvodu

Odbor ochrany
zložiek životného
prostredia a
odvolacích konaní
kraja

Odbor ochrany zložiek životného
prostredia obvodu

6. ZÁVERY A HODNOTENIE VÝVOJA ORGANIZÁCIE
Obvodný úrad životného prostredia Prešov vykonával do 30.09.2013 svoju činnosť
v súlade so Štatútom krajského úradu životného prostredia v Prešove, Organizačným
poriadkom krajského úradu, všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj svojimi
internými predpismi. Činnosť OÚŽP za hodnotené obdobie vychádzala z princípov
Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky z oblasti starostlivosti o životné
prostredie a riadila sa príslušnými zákonmi životného prostredia.
Činnosť OÚŽP za hodnotené obdobie možno hodnotiť pozitívne. Obvodný úrad
životného prostredia Prešov pri svojej činnosti spolupracoval najmä so Slovenskou
inšpekciou životného prostredia, s rezortnými organizáciami životného prostredia, ako aj
so samotným MŽP SR. Činorodá bola aj spolupráca s mimovládnymi ochranárskymi
združeniami, samosprávnymi orgánmi aj jednotlivými obcami v rámci príslušnosti OÚŽP.
Ako nevyhnutná sa javí potreba spolupráce medzi Okresným úradom Prešov, odborom
starostlivosti o životné prostredie a ostatnými orgánmi štátnej správy (spolupráca
v legislatívnom procese, pomoc pri výklade právnych predpisov, riešenie krízových
situácií) a medzi štátnou správou a orgánmi obcí pri prenesenom výkone štátnej správy,
s čím súvisí aj potreba vysokokvalifikovaných odborných zamestnancov, ktorých je
v súčasnom období problém finančne zainteresovať.
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Ťažiskom práce OÚŽP Prešov a podriadených pracovísk bola rozhodovacia činnosť
v správnom konaní. Vedúci jednotlivých odborov OÚŽP aktívne pôsobili pri skvalitňovaní
a celkovom zefektívnení rozhodovacieho procesu nielen v odvolacom konaní, ale aj
formou kontrol na okresnej úrovni a organizovaním spoločných odborných porád.
Komunikáciu uľahčili konštruktívne krajské environmentálne porady prednostu
obvodného úradu v sídle kraja s prednostami obvodných úradov a porady prednostu
s vedúcimi odborov obvodného úradu, ktoré umožnili operatívne riešenie problémov už pri
ich vzniku.
OÚŽP si jasne uvedomil potrebu priblíženia sa k občanovi, a preto proaktívne riešil
podnety fyzických a právnických osôb formou podávania informácii, vybavovaním
sťažností a petícií, zapájaním sa do projektu absolventskej praxe Európskeho sociálneho
fondu a kontaktom s médiami.
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7.

7.1.

VYHODNOTENIE PLÁNU HLAVNÝCH A LEGISLATÍVNYCH ÚLOH ZA
ROK 2013
Vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2013 (do 30.09.2013)
Vyhodnotenie plánu hlavných úloh Obvodného úradu životného prostredia
Prešov za rok 2013
Odbor ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP a odvolacích konaní kraja

P.č.

Názov úlohy

Gestor

1.

Zorganizovanie pracovnej porady
s pracovníkmi obvodných úradov životného
prostredia na úseku posudzovania vplyvov na
životné prostredie.
Nepredkladá sa

vedúci odboru ochrany
prírody a vybraných
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja

2.

Zorganizovanie pracovnej porady
s pracovníkmi obvodných úradov životného
prostredia na úseku ochrany prírody a krajiny.
Nepredkladá sa

3.

Zorganizovanie pracovnej porady s odbornými
organizáciami OPaK.
Nepredkladá sa

4.

Aktualizácia zoznamu členov stráže prírody v
kraji.
Nepredkladá sa

vedúca odboru ochrany
prírody a vybraných
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja
vedúca odboru ochrany
prírody a vybraných
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja
vedúca odboru ochrany
prírody a vybraných
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja
vedúca odboru ochrany
prírody a vybraných
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vykonanie revízie na krajskom stupni - NPP
Aksamitka, PR Jazero
Nepredkladá sa
Vykonanie revízie na okresnom stupni v
okrese Snina - PR Grúnik, PR Stružnická
dolina, PR Hostovické lúky, PR Udava, PR
Uličská ostrá, NPR Pľaša, NPR Rožok.
Nepredkladá sa
Vykonanie revízie na okresnom stupni v
okrese Humenné - NPR Vihorlat.
Nepredkladá sa
Vykonanie revízie na okresnom stupni v
okrese Medzilaborce - NPR Palotská jedlina,
PR Haburské rašelinisko, PR Pod Demjatou.
Nepredkladá sa
Vykonanie revízie na okresnom stupni v
okrese Stropkov - CHA Driečna.
Nepredkladá sa
Vykonanie revízie na okresnom stupni v
okrese Svidník - NPR Komárnická jedlina.
Nepredkladá sa

prednosta OÚŽP v
Humennom

prednosta OÚŽP v
Humennom
prednosta OÚŽP v
Humennom
prednosta OÚŽP v
Stropkove
prednosta OÚŽP v
Stropkove

Vyhodnotenie
úlohy

Úloha splnená, porada
uskutočnená 26.07.2013

Úloha splnená, porada
uskutočnená 19.06.2013
Úloha splnená, porada
uskutočnená
08.10.2013
Úloha splnená
k 31.07.2013
Úloha splnená, revízie
vykonané
13.11.2013, 26.11.2013
Úloha splnená, revízie
vykonané
22.3.2013, 22.3.2013,
9.8.2013, 9.8.2013,
26.7.2013, 2.8.2013,
16.8.2013
Úloha splnená, revízia
vykonaná
12.12.2013
Úloha splnená, revízie
vykonané
20.8.2013, 2.10.2013,
11.12.2013
Úloha splnená, revízia
vykonaná
14.6.2013
Úloha splnená, revízia
vykonaná
8.8.2013
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11.

Vykonanie revízie na okresnom stupni v
okrese Bardejov - NPR Becherovská tisina.
Nepredkladá sa

prednosta OÚŽP v
Bardejove

Úloha splnená, revízia
vykonaná 20.05.2013

12.

Vykonanie revízie na okresnom stupni v
okrese Prešov - NPR Kamenná baba.
Nepredkladá sa

vedúci odboru štátnej
správy starostlivosti o
životné prostredie obvodu
v Prešove

Úloha splnená, revízia
vykonaná
11.12.2013

prednosta OÚŽP v
Poprade

Úloha splnená, revízia
vykonaná
12.12.2013

prednosta OÚŽP v Starej
Ľubovni

Úloha splnená, revízia
vykonaná 12.12.2013

prednosta OÚŽP vo
Vranove n/T

Úloha splnená, revízie
vykonané
9.5.2013, 9.5.2013,
21.5.2013

prednosta OÚŽP v
Kežmarku

Úloha splnená, revízie
vykonaná
15.5.2013, 11.9.2013

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Vykonanie revízie na okresnom stupni v
okrese Poprad -NPR Javorová dolina.
Nepredkladá sa
Vykonanie revízie na okresnom stupni v
okrese Stará Ľubovňa - PP Rebrá.
Nepredkladá sa
Vykonanie revízie na okresnom stupni v
okrese Vranov nad Topľou -, CHA
Radvanovské skaly, CHA Medzianske skaly,
CHA Štefanovská borina
Nepredkladá sa
Vykonanie revízie na okresnom stupni v
okrese Kežmarok - PR Jezerské jazero, PR
Veľké Osturnianske jazero.
Nepredkladá sa
Spracovať a evidovať oznámenia a kópie zmlúv
o finančnom krytí zodpovednosti za
environmentálnu škodu.
Informuje sa MŽP SR
Vedenie evidencie o navrhovaných činnostiach
a strategických dokumentov a vkladanie na
webové sídlo MŽP SR.
Nepredkladá sa

vedúci odboru štátnej
správy starostlivosti o ŽP
obvodu
vedúci odboru štátnej
správy starostlivosti o ŽP
obvodu

Úloha splnená priebežne

Úloha splnená priebežne

Odbor ochrany zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja
Úsek štátnej vodnej správy

19.

20.

21.

22.

Pre účely zabezpečenia postupu plnenia
opatrení vyplývajúcich zo schváleného
Vodného plánu Slovenska predkladať na MŽP
SR špecifikované rozhodnutia od OŠVS (najmä
podľa §15 ods.6 vodného zákona).
Termín predloženia: podľa pokynov MŽP
SR
Aktualizácia databázy rozhodnutí, ktorými boli
určené ochranné pásma vodárenských zdrojov v
pôsobnosti kraja.
Termín predloženia: podľa požiadavky
MŽP SR
Zorganizovanie odborného školenia o
povodňových záchranných prácach pre
zamestnancov obvodných úradov a ďalších
osôb zapojených do výkonu ochrany pred
povodňami.
Nepredkladá sa
Aktualizácia povodňového plánu okresu –
podľa potreby. Predkladá sa v prípade
potreby schválenia zmien

vedúci odboru ochrany
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja

vedúci odboru štátnej
správy starostlivosti o ŽP
obvodu

v roku 2013 neboli
vydané špecifikované
rozhodnutia

Úloha splnená v termíne
k 15.01.2014

vedúci odboru ochrany
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja

Úloha splnená v termíne
13. až 14. 03.2012

vedúci odboru štátnej
správy starostlivosti o ŽP
obvodu

Úloha splnená priebežne
do 30.09.2013
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23.

24.

25.

26.

27.

Aktualizácia povodňového plánu kraja – podľa
potreby.
Predkladá sa v prípade potreby schválenia
zmien
Spolupráca pri tvorbe novely zákona č. 7/2010
Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona
č. 345/2012 Z. z. a Vyhlášky MŽP SR č.
252/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o predkladaní priebežných správ o
povodňovej situácii a súhrnných správ o
priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných
opatreniach.
Nepredkladá sa
V spolupráci v MŽP SR a SVP š.p.
zabezpečenie verejného prerokovania prvého
predbežného hodnotenia plánov manažmentu
povodňového rizika.
Nepredkladá sa
Vypracovať grafickú prílohu aktualizovaného
Plánu rozvoja verejných vodovodov a grafickú
prílohu aktualizovaného Plánu rozvoja
verejných kanalizácií so zohľadnením reálneho
vývoja v týchto oblastiach (pôvodne príloha č.
1), t.j. aktualizovať schémy návrhu riešenia
verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
Termín predloženia: do 30.08.2013
Dopracovať aktualizáciu Plánu rozvoja
verejných vodovodov a verejných kanalizácií za
kraj po predložení pripomienok sekcie vôd
MŽP SR.
Termín predloženia podľa požiadavky MŽP
SR do 30.03.2013

vedúci odboru ochrany
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja

vedúci odboru ochrany
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja

vedúci odboru ochrany
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja

Úloha splnená priebežne
do 30.11.2013

Úloha plnená priebežne

Úloha plnená priebežne

vedúci odboru ochrany
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja

Úloha plnená k termínu
30.08.2013

vedúci odboru ochrany
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja

Úloha splnená k
30.3.2013

Úsek štátnej správy ochrany ovzdušia

28.

29.

30.

Uplatňovať opatrenia akčných plánov na
zlepšenie kvality ovzdušia podľa vývoja
znečistenia ovzdušia; kontrola a zverejnenie
plnenia opatrení akčných plánov.
Termín predloženia: priebežne počas roka
Dodržiavanie termínu odosielania kópií
rozhodnutí týkajúcich sa vydania, zmeny alebo
zrušenia povolení na vypúšťanie skleníkových
plynov do ovzdušia v súlade s § 5 ods. 6)
zákona č. 414/2012 o obchodovaní s emisnými
kvótami a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Nepredkladá sa
Spracovať a sprístupniť ročnú informáciu
o kvalite ovzdušia v Prešovskom kraji
a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho
znečisťovaní v roku 2012.
Nepredkladá sa

vedúci odboru ochrany
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja

Úloha plnená priebežne
počas roka

vedúci odboru ochrany
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja, vedúci
odboru štátnej správy
starostlivosti o životné
prostredie obvodu,
prednostovia OÚŽP v
územnej pôsobnosti kraja

Úloha plnená priebežne

vedúci odboru ochrany
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja

Úloha splnená
v termíne do 31.12.2013
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31.

32.

33.

34.

Spracovať údaje o fluórovaných skleníkových
plynoch, výrobkoch a zariadeniach.
Termín predloženia:
do 15.3.2013 (predkladá sa MŽP SR)
Začať spracovanie programov na zlepšenie
kvality ovzdušia v závislosti od výsledkov
hodnotenia kvality ovzdušia poverenou
organizáciu a pokynov MŽP SR na ďalšie
obdobie.
Termín predloženia: podľa termínov
a pokynov MŽP SR
Spracovať súhrnné ročné vyhodnotenie
prevádzkovej evidencie zdrojov NEIS a údajov
o množstve a kvalite predaných palív.
Termín predloženia: do 31.05.2013
(predkladá sa SHMÚ)
Spracovať údaje o množstvách a kvalite
predaných palív.
Termín predloženia: do 31.05.2013
(predkladá sa SHMÚ)

vedúci odboru štátnej
správy starostlivosti o ŽP
obvodu

vedúci odboru ochrany
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja

vedúci odboru štátnej
správy starostlivosti o ŽP
obvodu
vedúci odboru štátnej
správy starostlivosti o ŽP
obvodu

Úloha splnená
v termíne do 13.02.2013

Úloha splnená podľa
pokynov

Úloha splnená v termíne
do 31.05.2013

Úloha splnená v termíne

Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva
35.

Prerokovanie návrhu POH Prešovského kraja
do roku 2015
Nepredkladá sa

36.

Spolupracovať pri vypracovaní podkladov
návrhu POH Prešovského kraja do roku 2015.
Termín predloženia. Do 30.06.2013

37.

38.

39.

Zorganizovanie pracovnej porady s
pracovníkmi obvodných úradov životného
prostredia na úseku odpadového hospodárstva.
Nepredkladá sa
Kontrolná činnosť u prevádzkovateľov pri
nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu na
základe § 21 zákona č. 514/2008 Z.z. o
nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Nepredkladá sa
Vedenie evidencie o hlásení o odpadoch do
databázy RISO.
Nepredkladá sa

vedúci odboru ochrany
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja
vedúci odboru štátnej
správy starostlivosti o ŽP
obvodu
vedúci odboru ochrany
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja

vedúci odboru ochrany
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja

vedúci odboru ochrany
zložiek ŽP a odvolacích
konaní kraja

Úloha splnená
11.06.2013

Úloha splnená v termíne

Úloha splnená dňa
18.09.2013.

Úloha splnená

Úloha plnená priebežne

Odbor ekonomiky a prevádzky

40.

Dodržiavať rozsah, spôsob a termíny
predkladania údajov na hodnotenie plnenia
rozpočtu verejnej správy na rok 2012.
Termín predloženia:
25.4.2013
25.7.2013
25.10.2013
25.1.2014

vedúci odboru ekonomiky
a prevádzky

splnená za I., II., III
štvrťrok .Plnenie úlohy
za IV. štvrťrok nie je
predmetom hodnotenia z
dôvodu zániku
"organizácie"
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41.

Oznámiť obciam a mestám dotáciu na
prenesený výkon štátnej správy týkajúcu sa
životného prostredia v Prešovskom kraji
pridelenú MŽP SR na rok 2013.
Termín predloženia: 31.01.2012

vedúci odboru ekonomiky
a prevádzky

Úloha splnená v
stanovenom termíne do
31.01.2013

Osobný úrad

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

Vyhodnotenie plnenia Plánu hlavných a
legislatívnych úloh KÚŽP v Prešove za rok
2012 a Plán hlavných a legislatívnych úloh
OÚŽP Prešov na rok 2013.
Termín predloženia: podľa požiadaviek
a pokynov MŽP SR
Výročná správa OÚŽP Prešov za rok 2012 a
príprava verejného odpočtu.
Termín predloženia: 31.05.2013
Správa o vybavovaní petícií a sťažností OÚŽP
Prešov a OÚŽP v pôsobnosti kraja za rok 2012.
Termín predloženia: do 10.01.2013
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti OÚŽP Prešov
za rok 2012.
Temín predloženia: podľa pokynov
Vyhodnotenie plnenia uznesení vlády SR za rok
2012.
Termín predloženia: podľa pokynov MŽP
SR
Plán kontrolnej činnosti OÚŽP Prešov na rok
2014.
Podľa pokynu MŽP SR
Stav a vyhodnotenie úrovne vybavovania na
úseku sprístupňovania informácií podľa zákona
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov znení neskorších predpisov.
Termín predloženia: podľa pokynu MŽP SR
Vypracovať plán hlavných a legislatívnych úloh
na rok 2013.
Termín predloženia: podľa pokynu MŽP SR

50.

Vykonať ročné zúčtovanie dane za rok 2012 na
základe písomných žiadostí zamestnancov.
Nepredkladá sa

51.

Vykonať ročné zúčtovanie zdravotného
poistenia za rok 2012.
Nepredkladá sa

52.

53.

Vzdelávanie k zelenému verejnému
obstarávaniu na tému "Uplatňovanie
environmentálnych požiadaviek vo verejnom
obstarávaní v pôsobnosti OÚŽP Prešov a
miest/obcí v jeho územnej pôsobnosti".
Termín predloženia: podľa pokynov MŽP
Úlohy vyplývajúce zo zákona č. 184/1999 Z.z.
o používaní jazykov národnostných menšín v
znení neskorších predpisov.
Termín predloženia: od. 01.07.2012

zamestnanec kontroly
OÚŽP Prešov

Úloha splnená v
požadovanom termíne
13.02.2013

zamestnanec kontroly
OÚŽP Prešov

Úloha splnená v termíne
26.04.2013

zamestnanec kontroly
OÚŽP Prešov

Úloha splnená v
požadovanom termíne
10.01. 2013

zamestnanec kontroly
OÚŽP Prešov

Úloha splnená v termíne
31.01. 2013

zamestnanec kontroly
OÚŽP Prešov

Úloha splnená v termíne
26.06. 2013

zamestnanec
kontroly OÚŽP Prešov

Úloha nesplnená, od
1.10.2013 v gescii
organizačného odboru

zamestnanec kontroly
OÚŽP Prešov

Úloha splnená v termíne
do 31.03. 2013

zamestnanec kontroly
OÚŽP Prešov

Úloha splnená v termíne
do 13.02.2013 podľa
organizačnej štruktúry

osobný úrad OÚŽP
Prešov-referent práce a
miezd

Úloha splnená v termíne
do 31.03.2013

osobný úrad OÚŽP
Prešov-referent práce a
miezd

Úloha splnená v termíne
do 31.03.2013

kancelária prednostu

Úloha nesplnená, neboli
dané pokyny

kancelária prednostu

Úloha splnená priebežne
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54.

Vypracovať Zoznam platných všeobecne
záväzných vyhlášok v pôsobnosti OÚŽP v sídle
kraja a zaslať na odbor environmentálnej
politiky MŽP SR
Termín predloženia:31.3.2013

kancelária prednostu

Úloha splnená
v termíne

Legenda:
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
KÚŽP v Prešove – Krajský úrad životného prostredia v Prešove
OÚŽP – príslušný obvodný úrad životného prostredia
POH Prešovského kraja – Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja
NPR – národná prírodná rezervácia
CHS – chránený strom
PR – prírodná rezervácia
NPP – národná prírodná pamiatka
PP – prírodná pamiatka
SHMÚ – Slovenský hydrometeorologický ústav
OPaK – orgán ochrany prírody a krajiny
OŠVS – orgán štátnej vodnej správy
NEIS – národný emisný informačný systém
PAM – personalistika a mzdy

7.2.

Vyhodnotenie plánu legislatívnych úloh na rok 2013
Vyhodnotenie plánu legislatívnych úloh Obvodného úradu životného prostredia
Prešov na rok 2013 (do 30.09.2013)
P.č.

1.

2.

3.

Názov úlohy
Vydanie VZV, ktorou sa vydáva záväzná časť
POH Prešovského kraja na obdobie ustanovené v
programe odpadového hospodárstva Slovenskej
republiky.
Termín: podľa pokynov MŽP SR

Vyhlasovanie, zmena a zrušovanie vôd vhodných
na kúpanie VZV OÚŽP Prešov.
Termín: podľa požiadaviek a pokynov MŽP SR

Prerokovanie zámerov a vydanie VZV pre CHÚ
(UEV) patriacich do siete NATURA 2000 podľa
projektov doručených na OÚŽP Prešov.
Termín : priebežne počas celého roka 2013

Gestor
vedúci odboru
ochrany zložiek
životného
prostredia a
odvolacích konaní
kraja OÚŽP Prešov
vedúci odboru
ochrany zložiek
životného
prostredia a
odvolacích konaní
kraja OÚŽP Prešov

vedúci odboru
ochrany prírody,
vybraných zložiek
životného
prostredia a
odvolacích konaní
kraja OÚŽP Prešov

Vyhodnotenie
úlohy
čiastočne splnená
Návrh VZV
predložený do
30.12.2013 na MŽP
SR.

v roku 2013
požiadavky neboli
predložené

čiastočne splnená
V novembri a
decembri 2013
doručených na odbor
starostlivosti o ŽP OÚ
Prešov 24 návrhov na
vyhlásenie CHÚ
(ÚEV). Procesy
prerokovania začaté
do 20.12.2013.
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4.

5.

Vydanie návštevných poriadkov chránených
území podľa doručených návrhov.
Termín: priebežne počas celého roka 2013

vedúci odboru
ochrany prírody,
vybraných zložiek
životného
prostredia a
odvolacích konaní
kraja OÚŽP Prešov

Prerokovanie zámerov pre vyhlásenie zón CHÚ,
CHÚ a ochranných pásiem podľa projektov
doručených na OÚŽP.
Termín: priebežne počas celého roka 2013

vedúci odboru
ochrany prírody,
vybraných zložiek
životného
prostredia a
odvolacích konaní
kraja OÚŽP Prešov

Návrhy neboli na
OÚŽP doručené.

čiastočne splnená
V decembri 2013
doručený návrh na
vyhlásenie CHA
Litmanovský potok.
Proces prerokovania
začatý do 18.12.2013.

Legenda:
MŽP SR – Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
KÚŽP v Prešove – Krajský úrad životného prostredia v Prešove
OÚŽP – príslušný obvodný úrad životného prostredia
CHÚ – chránené územie
ÚEV – územie európskeho významu
VZV – všeobecne záväzná vyhláška
POH Prešovského kraja – Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja
CHA - chránený areál
PR – prírodná rezervácia
PP – prírodná pamiatka

8.

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2013

Hodnotenie odborov starostlivosti o životné prostredie Okresných úradov (v
sídlach krajov – Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Nitra, Prešov
a Košice)
SEKCIA ENVIRONMENTÁLNEHO HODNOTENIA A RIADENIA
a.) prínos odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ pre ústredný orgán
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie je orgán štátnej správy ochrany
ovzdušia, ktorému je zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
zverená zodpovednosť za presadzovanie právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia
vo vzťahu k veľkým a stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia a vo vzťahu k výrobcom,
dovozcom a predajcom palív a regulovaných výrobkov, pokiaľ ide o kvalitu týchto produktov.
Taktiež rozhoduje o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia spôsobované veľkými a strednými
zdrojmi. Tieto kompetencie presadzoval vydávaním súhlasov pri povoľovaní zdrojov
znečisťovania ovzdušia alebo povoľovaní ich zmien ako i kontrolnou činnosťou spojenou
s ukladaním opatrení na nápravu a pokút. Každoročne spracováva súhrnné ročné
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vyhodnotenie prevádzkovej evidencie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia
a predkladá ich do Národného emisného informačného systému.
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie v sídle kraja má okrem
uvedených kompetencií zverenú aj zodpovednosť za kvalitu ovzdušia vo svojom územnom
obvode. Za účelom dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia a jej trvalého udržania vypracováva
a vydáva programy na zlepšenie kvality ovzdušia a akčné plány a kontroluje plnenie opatrení
z týchto dokumentov.
Z pohľadu pôsobnosti odboru environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti sú
odbory starostlivosti o životné prostredie OÚ (ďalej len „OSoŽP OÚ“)orgánmi štátnej správy
na úseku prevencie závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/20025 Z. z. a na
úseku prevencie a nápravy environmentálnych škôd podľa zákona č. 359/2007 Z. z.. Prijímali
a podľa
potreby preverovali oznámenia prevádzkovateľov kategorizácii podnikov,
aktualizovali register podnikov kategórie a A a kategórie B, preskúmavali bezpečnostné
správy a ich aktualizácie, zabezpečovali informovanie verejnosti. OSoŽP OÚ si plnili
povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákonov č. 261/2002 Z. z. a č. 359/2007 Z. z. a
zamestnanci zodpovední za spracovávanie a vedenie agendy súvisiacej s výkonom vyššie
uvedených zákonov venovali plneniu povinností a úloh vyplývajúcich mu z nich dostatočnú
pozornosť.
Odbory starostlivosti o životné prostredie okresných úradov a okresných úradov
v sídle kraja sú orgánmi miestnej štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva podľa
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch. Hlavnou
činnosťou odborov starostlivosti o životné prostredie okresných úradov je rozhodovacia
činnosť v správnom konaní a aktívne pôsobenie pri skvalitňovaní a zefektívnení
rozhodovacieho procesu nielen v odvolacom konaní, ale najmä v rozhodujúcom podiele
v prvom stupni výkonu štátnej správy odpadového hospodárstva.
Za prínos možno označiť aj možnosť pripomienkovania návrhov všeobecne záväzných
právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva a upozorňovanie na potrebu
vypracovania metodických pokynov potrebných na bezproblémový výkon štátnej správy
odpadového hospodárstva a možné riziká spojené s výkonom niektorých činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi.
Odbory starostlivosti o životné prostredie okresných úradov majú v oblasti
posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona o EIA postavenie:
a)

povoľujúceho orgánu pre navrhovanú činnosť, ktorá je predmetom posudzovania (napr.
vodné stavby, prevádzky na nakladanie s odpadmi),

b) príslušného orgánu, ktorý vedie proces posudzovania navrhovaných činností
a strategických dokumentov s dosahom na svoj územný obvod (napr. Programy
odpadového hospodárstva, Plány rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
na úrovni kraja, územné plány obcí, stavby a činnosti uvedené v prílohe č. 8 zákona),
c)

dotknutého orgánu, ktorý dáva stanovisko k navrhovanej činnosti (zámer, správa
o hodnotení), ktoré je zohľadnené pri vypracovaní záverečného stanoviska pre
navrhovanú činnosť a jeho pripomienky sú zapracované do odporúčacích podmienok pre
etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti.
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Pracovníci odborov starostlivosti o životné prostredie okresných úradov sú prizývaní
k účasti na prerokovaní rozsahu hodnotenia a na verejnom prerokovaní.
b) prínos odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ pre ostatné organizácie verejnej
správy
Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie riadi a kontroluje prenesený
výkon štátnej správy ochrany ovzdušia uskutočňovaný obcami. Okresný úrad odbor
starostlivosti o životné prostredie v sídle kraja spolupracuje s obcami, vyššími územnými
celkami, so Slovenským hydrometeorologickým ústavom, s regionálnymi úradmi verejného
zdravotníctva, s orgánmi štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií
a so správcami pozemných komunikácií pri tvorbe programov na zlepšenie kvality ovzdušia
a akčných plánov.
Odbory starostlivosti o životné prostredie OÚ vykonávali štátnu správu ako na úseku
prevencie závažných priemyselných havárií tak aj na úseku prevencie a nápravy
environmentálnych škôd. Spolupracovali s ostatnými orgánmi štátnej správy ako aj so
Slovenskou agentúrou životného prostredia, ktorej poskytovali podklady do informačného
systému prevencie závažných priemyselných havárií a informačného systému prevencie
a nápravy environmentálnych škôd.
Odbory starostlivosti o životné prostredie okresných úradov a okresných úradov
v sídle kraja aktívne spolupracovali so SIŽP, SAŽP a Okresnými riaditeľstvami policajného
zboru pri riešení podnetov a zistení porušovania zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
c) prínos odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ pre širokú verejnosť
Prínosom pre širokú verejnosť je znižovanie emisií vypúšťaných do ovzdušia
a zlepšovanie kvality ovzdušia tak, aby sa dosiahla dobrá kvalita ovzdušia na celom území
Slovenskej republiky. Prínosom je aj zverejňovanie informácií o kvalite ovzdušia,
vybavovanie sťažností a petícií občanov a poskytovanie informácií podľa zákona č.211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Prínosom bol výkon štátnej správy podľa zákona č. 261/2002 Z. z. s výnimkou vecí
patriacich do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy a zákona č. 359/2007 Z. z. a tým aj
zlepšenie kvality prevencie závažných priemyselných havárií a kvality prevencie a nápravy
environmentálnych škôd, čo v konečnom dôsledku znamenalo zníženie resp. elimináciu rizika
vzniku závažnej priemyselnej havárie a tým aj zníženie resp. elimináciu dôsledkov závažnej
priemyselnej havárie na život a zdravie ľudí, na životné prostredie a majetok ako i zníženie
resp. elimináciu rizika vzniku environmentálnej škody alebo bezprostrednej hrozby
environmentálnej škody a teda zníženie resp. elimináciu dôsledkov takejto škody na životné
prostredie.
Prínos odborov starostlivosti o životné prostredie okresných úradov pre širokú
verejnosť úzko súvisí s výkonom štátnej správy OH, najmä vydávaním stanovísk, vyjadrení,
súhlasov, poskytovaní informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Odbory
starostlivosti o životné prostredie okresných úradov pôsobia aj ako kontrolné orgány štátneho
dozoru pri udeľovaní pokút, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu. O činnosti odborov
starostlivosti o životné prostredie okresných úradov a okresných úradov v sídle kraja
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je verejnosť informovaná prostredníctvom výročných správ prezentovaných na verejných
odpočtoch jednotlivých úradov.
SEKCIA VÔD
Na základe uskutočnenej reformy a organizácii miestnej štátnej správy od 1.1.2013
prešiel prechod práv z krajských úradov životného prostredia na obvodné úrady životného
prostredia v sídlach krajov, ktoré boli v platnosti do 30.9.2013 a tie od 1.10.2013 zákonom č.
180/2013 Z.z. na okresné úrady v sídlach krajov, vnútorne začlenené na odbory starostlivosti
o životné prostredie (ďalej iba „úrad“). Tieto úrady vykonávajú štátnu správu starostlivosti
o životné prostredie podľa osobitných predpisov, v oblasti vôd majú pôsobnosť založenú
vodným zákonom podľa § 58 písm. b) ako orgán štátnej vodnej správy a rozsah kompetencií
upravený v ust. § 60 zákona.
Vo všeobecnosti podľa kompetenčného zákona (zákon č. 525/2003 Z.z. v znení
neskorších predpisov) vykonávali štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v druhom
stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konali býv. obvodné úrady
životného prostredia (teraz okresné úrady), ak nebolo osobitným predpisom ustanovené inak
a riadili a kontrolovali výkon prvostupňovej štátnej správy starostlivosti o ŽP uskutočňovanej
býv. obvodnými úradmi životného prostredia.
Na úseku životného prostredia miestne orgány štátnej vodnej správy (ďalej iba „ošvs“)
– OÚŽP v sídle kraja, OÚŽP (pre oba úrady teraz „okresné úrady“) a SIŽP pri výkone svojej
činnosti navzájom spolupracujú, ako aj spolupracujú s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi
územnej samosprávy a s inými právnickými osobami a občianskymi združeniami pôsobiacimi
vo veciach starostlivosti o životné prostredie. V súvislosti s rozhodovacou činnosťou ošvs vo
veciach štátnej správy ministerstvo ako ústredný orgán štátnej vodnej správy preskúmava
rozhodnutia úradov vydané v správnom konaní.
Hlavnou činnosťou úradu na úseku štátnej správy je plnenie úloh zabezpečovaných pri
výkone miestnej štátnej správy, ktorú vykonáva podľa osobitných zákonov. V gescii sekcie
vôd tunajšieho ministerstva ide o výkon štátnej správy podľa zákonov:
1. vodného zákona – výkon štátnej vodnej správy uskutočňovanej podľa § 60,
2. zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene
a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov – výkon štátnej správy na úseku VVaVK podľa § 36 ods. 4;
3. zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami – výkon štátnej správy na úseku
ochrany pred povodňami podľa § 24;
4. zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov – výkon štátnej správy
na úseku rybárstva podľa § 38 v rozsahu odvolacieho orgánu.
Okrem iných činností vykonávaných na konkrétnom úseku štátnej správy úrady
v zmysle pôsobnosti vodného zákona koordinujú plnenie úloh vyplývajúcich z plánov
manažmentu povodí a programov opatrení zameraných na dosiahnutie environmentálnych
cieľov a zabezpečuje úlohy, ktoré vyplývajú z vládou SR schváleného Vodného plánu
Slovenska. V tejto súvislosti sekcia vôd požiadala aj v roku 2013 o zabezpečenie plnenia
úlohy predkladať na MŽP SR vyšpecifikované rozhodnutia od OŠVS (najmä podľa § 15 ods.
6 vodného zákona), ďalej pokračovať v plnení úlohy aktualizáciou evidencie rozhodnutí,
ktorými boli určené ochranné pásma vodárenských zdrojov na území kraja vytvorenej
databázy rozhodnutí, ako aj zabezpečiť priebežne plnenie úlohy vo veci vedenia evidencie
o vodách a zasielanie relevantných údajov do súhrnnej evidencie, ktorú spravuje ústav SHMÚ podľa § 29 ods. 5 vodného zákona a § 24 ods. 5 a § 25 ods. 1 písm. c) vyhlášky MŽP
SR č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.
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Úrady na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií vykonávajú dohľad a na
základe zistených porušení zákona následne ukladajú pokuty ako nápravné opatrenia pre
vlastníkov a prevádzkovateľov týchto zariadení. Touto činnosťou zabezpečujú na tomto úseku
štátnej správy uplatňovanie legislatívnych noriem v praxi. V zmysle § 37 zákona č. 442/2002
Z.z. v znení neskorších predpisov vyplynula pre OŠVS požiadavka v rámci plánu hlavných
úloh vypracovať aktualizáciu Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií
jeho textovej časti a grafickej prílohy do konca roku 2013.
Z legislatívnych úloh bola požiadavka na vydanie všeobecnej záväznej vyhlášky úradu,
napr. na zmenu vyhláseného zoznamu vôd určených na kúpanie na podklade § 8 vodného
zákona a podľa § 60 ods. 6 písm. a) zákona.
Z hľadiska plnenia úloh v oblasti ochrany pred povodňami je požiadavka na vydanie
VZV pre určenie inundačných území alebo.
Na základe vyhodnotenia úloh úradov za rok 2013 ústredný orgán skonštatoval, že
všetky úlohy požadované sekciou vôd boli splnené.
Záverom možno konštatovať, že úrady operatívne plnili úlohy požadované
ministerstvom, najmä zabezpečovali podklady, poskytovali odpovede na žiadosti
o informáciu podľa zákona
č. 211/2000 Z. z. o informáciách v znení neskorších
predpisov, prešetrovali sťažnosti a petície, vykonávali miestne obhliadky a kontroly
skutkového stavu na základe podnetov.
V oblasti spolupráce s verejnosťou a verejnoprávnymi inštitúciami zabezpečovali
zverejnenie rozhodovacej činnosti na svojich webových sídlach a prostredníctvom
enviroportálu.
Významný podiel spolupráce predstavuje koordinácia činností s dotknutými orgánmi
štátnej správy a orgánmi samosprávy ako aj ďalšími odbornými a vedeckými inštitúciami
a osobitným dôrazom na spoluprácu SIŽP v rozsahu zákonom vymedzených pôsobností.
OCHRANA PRÍRODY A TVORBA KRAJINY
1. Prínos úradov životného prostredia oddelení ochrany prírody pre ústredný orgán
Úrady životného prostredia, oddelenia ochrany prírody v ich riadiacej pôsobnosti sú
orgánmi miestnej štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na jednotlivých úsekoch
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa nasledovných osobitných zákonov
a) ochrany prírody a krajiny (zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov),
b) ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne
rastúcich rastlín (zákon č. 15/2005 Z. z. ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a
voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov),
c) posudzovania vplyvov na životné prostredie (zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov),
d) prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov),
e) štátnej správy starostlivosti o životné prostredie (zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe
starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov),
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n) štátnej správy pri prevencii a náprave environmentálnych škôd (zákon č. 359/2007 Z. z.
o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov),
Úrady životného prostredia, oddelenia ochrany prírody v ich riadiacej pôsobnosti
priamo participujú s inými rozhodovacími orgánmi štátnej správy v štyroch zákonoch
a súvisiacich predpisoch
a) zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
b) zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení
neskorších predpisov,
c) zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších
predpisov,
d) zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov.
Úrady životného prostredia, oddelenie ochrany prírody a krajiny participuje tiež pri
rozhodovacej a inej činnosti:
a) v rámci rezortu životného prostredia s inými rozhodovacími orgánmi štátnej správy
starostlivosti o životné prostredie (úsek štátnej vodnej správy, úsek odpadového
hospodárstva, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie, úsek ochrany ovzdušia,
úsek prevencie závažných priemyselných havárií)
b) mimo rezortu životného prostredia s inými rozhodovacími orgánmi štátnej správy v súlade
s nasledovnými zákonmi a ich súvisiacimi predpismi (zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch
v znení neskorších predpisov, zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného
bohatstva (banský zákon)
v znení neskorších predpisov, zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach
(geologický zákon)
v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov)
c) s políciou, súdmi a prokuratúrou.
2) Prínos úradov životného prostredia, oddelení ochrany prírody a krajiny pre ostatné
organizácie verejnej správy
Úrady životného prostredia, oddelenia ochrany prírody a krajiny aktívne spolupracujú
so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, s osobitnými odbornými organizáciami
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, s obcami, zložkami policajného
zboru. V rámci rezortu je významným prínosom spolupráca so Štátnou ochranou prírody
Slovenskej republiky pri vyhlasovaní a praktickej ochrane osobitne chránených častí prírody,
so Slovenským vodohospodárskym podnikom, a ďalšími organizáciami. Intenzívna a
neodmysliteľná bola súčinnosť úradov životného prostredia pri spoločných postupoch
osobitných konaní s lesnými úradmi (zmeny a obnovy lesných hospodárskych plánov),
stavebnými úradmi (územno-plánovacia dokumentácia), banskými úradmi (dobývacie
priestory a banská činnosť), s obcami v spravovanom regióne vo veciach preneseného výkonu
štátnej správy na úseku životného prostredia, tiež s dotknutými organizačnými útvarmi
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Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky pri vyhlasovaní prieskumných území
a chránených ložiskových území.
Úrady životného prostredia, oddelenia ochrany prírody a krajiny vykonávajú štátny
dozor a kontrolujú výkon štátnej správy na ochrany prírody a krajiny. Spolupracujú
s ostatnými orgánmi štátnej správy ako aj so Slovenskou agentúrou životného prostredia,
ktorej poskytujú podklady do informačného systému EIA/SEA.
3) Prínos pre širokú verejnosť
Prínos úradov životného prostredia pre širokú verejnosť úzko súvisí s výkonom
štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, najmä vydávaním stanovísk,
vyjadrení, povolení, súhlasov a výnimiek podľa osobitných predpisov, poskytovaní informácií
v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,
vybavovaní petícií v súlade so zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

V Prešove dňa 24. 03. 2014

Schválil:

PaedDr. Miroslav B e n k o
vedúci odboru
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