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1. Identifikácia organizácie
Názov:

Obvodný úrad Dolný Kubín

Sídlo:

Námestie Slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Rezort:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Kontakt:

tel: 043/581 01 01,
fax: 043/581 01 07
emial.: prednosta@dk.vs.sk
web: http://www.minv.sk/?obvodny-urad-dolny-kubin

Prednosta:

Mgr. Pavol Ľorko

Vedúci odborov:

Odbor všeobecnej vnútornej správy: Mgr. Miroslav Andris
Odbor živnostenského podnikania: Mgr. Ľubica Matláková
Odbor ekonomický: Ing. Katarína Čajková
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia: Mgr. Martin Gočala
Odbor organizačný: Mgr. Ján Raclavský
Obvodný úrad je právnická osoba. Je rozpočtová organizácia štátu zapojená
finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad (ďalej len ,,ObÚ“) je právnickou osobu rozpočtom a finančnými
vzťahmi napojený na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ObÚ spravuje
majetok štátu, ktorý slúži na jeho činnosť a zabezpečuje materiálno-technické vybavenie
ObÚ. Zabezpečuje výkon štátnej správy, na jednotlivých úsekoch štátnej správy, ktoré riadia
a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy. ObÚ vydáva na základe zákonov, v ich medziach
a na základe splnomocnenia zákona vyhlášky.
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ObÚ riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva vláda
Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky. Prednostu v čase jeho
neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca v rozsahu vymedzenej pôsobnosti. Prednosta
si zriaďuje poradné orgány podľa svojej potreby.
Hlavným poslaním ObÚ je uskutočňovanie výkonu štátnej správy. Zabezpečuje
kontrolu plnenia úloh a jej výsledky využíva na skvalitňovanie riadiacej činnosti a plnenie
ďalších úloh, zodpovedá za plnenie úloh pri príprave na riešenie krízových situácií a pri
plnení úloh v krízovej situácii. Okrem hlavného poslania zabezpečuje riadenie a kontrolu
výkonu štátnej správy uskutočňovaného ObÚ.
Strednodobý výhľad Obvodného úradu Dolný Kubín je zameraný hlavne na úseky
pôsobnosti jednotlivých odborov. Hlavne teda na úseku:
a. všeobecnej vnútornej správy,
b. ţivnostenského podnikania,
c. civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu, a zabezpečovanie administratívnoprávnych činností.

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

4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady
V roku 2011 došlo na Obvodný úrad Dolný Kubín celkom 421 podnetov a návrhov na
prejednanie priestupkov podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Z roku 2010
prešlo na vybavenie 53 vecí. Spolu teda bolo na vybavenie 474 vecí. Z celkového počtu
došlých vecí bolo 12 postúpené inam, takže ObÚ mal v roku 2011 na spracovanie 462 vecí.
Do roku 2012 prechádza 32 vecí, čo je 6,75% z celkového nápadu za rok 2011.
Za sledované obdobie bola prekludovaná 1 vec. PK 324/2011 – pod. Ing. Juraj Vasek
– spisový materiál bol na ObÚ v Dolnom Kubíne doručený dňa 04.10.2011 z OO PZ SR
Dolný Kubín, ku skutku došlo 10.10.2009, spis bol doručený teda 6 dní pred uplynutím

4

prekluzívnej lehoty, kedy už nebolo možné vo veci právoplatne rozhodnúť. Z prehľadu je
zrejmé, že k prekluzii nedošlo zavinením správneho orgánu tabuľka č. 6.
Tabuľka č. 6 – skladba uložených sankcií
Prejednanie bez uloženia sankcie
Pokarhanie
Pokuta / prejednané veci + rozkazné konanie /
Zákaz činnosti
Prepadnutie veci
Zastavenie konania – bez zmieru
Zmier
zastavenie konania § 30 správneho poriadku

4
27
282
0
0
16
6
1

Pre porovnanie uvádzame tabuľku výšky pokút, trov konania a náhrady škôd uložených
v rozhodnutiach v rokoch (tabuľka č. 7)
Tabuľka č. 7 – uložené pokuty, trovy konania a náhrada škody
Rok
1996
1997
1988
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Uložené pokuty
54.000
103.950
35.650
130.050
91.700
89.400
88.200
129.000
163.700
177.400
111.900
209.800
172.800
9032 € (272098
Sk)
4397 €
3795

Náhrada trov
konania
4.200
4.800
1.950
7.950
3.600
7.950
3.900
5.750
8250
14.850
9.550
34.500
34.500
1744 € (52539 Sk)

Náhrada škody
6.920
37.570,20
5.072,50
97.777,90
60.150,30
56.361
35.957,90
41.236,20
48560
51786
39.488,10
72.897,70
29.100
2110 € (63565 Sk)

1216 €
1391

1589 €
1641,93

Poznámka

Z tabuľky je zrejmé, že v roku 2011 došlo k poklesu uložených pokút oproti roku 2010
o 599 €, čo je pokles o 13,6%. Tento pokles bol zapríčinený nižším nápadom priestupkov
oproti roku 2010, ako aj ukladaním nižších sankcií z dôvodu ich vymožiteľnosti od osôb
páchajúcich priestupky. Taktiež došlo k nárastu trov konania oproti roku 2010 o 175 €. Nárast
bol zapríčinený vyšším počtom priestupkov, ktoré bolo potrebné prejednať v ústnom konaní.
V roku 2011 došlo aj k nárastu náhrady škody – 1641 € oproti roku 2010 a to o 52 €.
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Úhrada

uložených pokút dobrovoľne a úhrada pokút zabezpečená výkonom

rozhodnutia - pre porovnanie prehľad od roku 1996 uvádzame v tabuľke č. 8.
Tabuľka č. 8 – pokuty uhradené dobrovoľne a výkonom rozhodnutia
Rok

Uhradené dobrovoľne

1996
1997
1988
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

8.150
16.100
3.750
27.350
20.000
9.100
15.600
21.100
11.700
28.500
24.200
22.000
29.500
780 € (23498 Sk)

Uhradené výkonom
rozhodnutia
500
2.950
3.550
7.300
4.100
2.900
8.500
11.200
5.000
4.300
5.000
58.200
45.500
992 € (29884 Sk)

2010
2011

432 €
1110

2240 €
1404

Poznámka
na výkon dané 18.900
na výkon dané 19.100
na výkon dané 11.200
na výkon dané 26.400
na výkon dané 31.200
na výkon dané 42.200
na výkon dané 19.800
na výkon dané 39.600
na výkon dané 22.700
na výkon dané 18.900
na výkon dané 49.600
na výkon dané 146.255
na výkon dané 132.000
na výkon 4868 € (146653
Sk)
na výkon dané 3625 €
na výkon dané 910 €
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Graf č. 6 - pokuty uhradené dobrovoľne a výkonom rozhodnutia

V roku 2011 bolo uložené na pokutách celkom 3795 € z čoho bolo dobrovoľne
uhradené 1110 € a výkonom rozhodnutia 1404 €, spolu teda 2514 €. Na úsek výkonu
rozhodnutia boli postúpené návrhy na výkon rozhodnutí vo výške 910. K 31.12.1010 bola
z dôvodu organizačných zmien prepustená pracovníčka odboru VVS, ktorá pracovala na
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úseku výkonu rozhodnutia. Od 01.10.2011 bola táto agenda rozhodnutím prednosti ObÚ
Dolný Kubín presunutá na ekonomický odbor.
Splatnosť uložených pokút sa nedarí zabezpečovať v plnom rozsahu. Priestupky
páchajú zväčša osoby bez pracovného pomeru na sociálnych dávkach, prípadne úplne bez
príjmu, takže pohľadávky sa týmto stávajú dočasne nedobytné. Aj keď sú pokuty ukladané v
spodnej hranici sadzby - priemerná pokuta v roku 2011 je 14,88 €, máme za to, že vplyvom
sociálnej situácie občania nie sú schopní ani takto nízke pokuty uhrádzať.
Spracovanie a zabezpečenie úloh súvisiacich so vznikom 2 štátnozamestnaneckých
pomerov a s ukončením 1 štátnozamestnaneckého pomeru z dôvodu odchodu do invalidného
dôchodku (oznámenia o skončení ŠZP, potvrdenie o štátnej službe, vypracovaním služobnej
zmluvy, opisy činností, oznámenie o výške a zložení funkčného platu, prihlášky a odhlášky
do zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne, vystavenie evidenčného listu dôchodkového
zabezpečenia,

práce

spojené

s ukončením

a založením

spracovania

zamestnanca

v užívateľskom programe SAP...).
Spracovanie 47 oznámení o výške a zložení funkčného platu štátneho zamestnanca
v súvislosti so zmenou percenta za služobnú prax, s úpravou osobného príplatku, príplatku za
vedenie služobného motorového vozidla, príplatkom za zastupovanie

vedúceho

zamestnanca.. Vypracovanie 7 zmien služobnej zmluvy z dôvodu preloženia na inú funkciu
a 2 poverení na zastupovanie vedúceho zamestnanca. Boli vyhlásené 4 výberové konania
a uskutočnené 4 výberové konania (vymenovanie komisie, vypracovanie smernice o postupe
pri výberovom konaní, príprava hodnotiacich hárkov, spracovanie otázok na VK, pozvánky
na VK pre prihlásených uchádzačov, vyhodnotenie VK, oznámenie o výsledku VK, zaslanie
žiadosti na GP o vydanie odpisu registra trestov ). Spracovanie mesačných, štvrťročných a
ročných výkazov a hlásení o čerpaní rozpočtu, zložení počtu a štruktúre zamestnancov, o
vzdelanostnej úrovni zamestnancov, o práci, o odvedenej preddavkovej dani pre MV SR,
Štatistický úrad SR, sociálnu poisťovňu, daňový úrad, zdravotné poisťovne, dôchodkové
spoločnosti. Mesačné spracovávanie miezd v programe SAP (evidovanie dovoleniek,
potvrdení od lekárov, PN, kontrola dochádzky, evidovanie stravného, pracovnej pohotovosti,
nadčasov, sociálneho fondu, odmien, daňového bonusu, zmeny v zložení a výške platov,
spracovanie podkladov pre mzdy, výpočet miezd, spracovanie výkazov pre učtáreň, rozpočet,
sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, oznámenie do ZP o zmene platiteľa poistného za
zamestnancov počas PN, doplnkové dôchodkové poisťovne, daňový úrad, vytlačenie
výplatných pások a množstva iných úkonov, ktoré je potrebné každý mesiac opakovane
nahrávať a vykonávať). Ročné zúčtovanie dane pre 24 zamestnancov (zaevidovanie žiadostí,
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vystavenie potvrdenia o príjme, zhromažďovanie a odkontrolovanie úplnosti podkladov
k spracovaniu RZD a jeho spracovanie, vystavenie oznámenia o výsledku RZD, vystavenie
potvrdenie k odvedeniu 2 % dane, spracovanie ročného hlásenia pre daňový úrad o zúčtovaní
dane). Spracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2010 . Spracovanie
evidenčných listov a mzdových listov za rok 2010 pre zamestnancov ObÚ. Spracovanie a
vybavenie 72 žiadostí o vydanie potvrdení o zamestnaní a príjme pre súčasných aj bývalých
zamestnancov, potvrdení pre účely priznania starobného alebo invalidného dôchodku,
a rôznej korešpondencie. Vydanie 36 platobných príkazov zahŕňa predovšetkým prácu so
sociálnym fondom – mesačné prídely, príspevky na stravu a platby podľa smernice o tvorbe a
použití sociálneho fondu. V réžii osobného úradu bolo uzatvorených 5 dohôd – chránené
dielne, dohody o vykonaní práce, dohody s ÚPSVaR o zamestnávaní absolventov. Osobný
úrad pripravil a vydal 5 vnútorných predpisov a dodatkov k vnútorným predpisov týkajúcich
sa pracovného poriadku, služobného poriadku, tvorby a použitia

sociálneho fondu,

pracovného času, dohody so zamestnaneckým dôverníkom. Bolo vykonaných 6 vnútorných
kontrol na úseku pokladne a dochádzky zamestnancov. Priebežne počas roka vybavovanie
množstvo požiadaviek z MV SR a konzultácie so spracovateľmi programu SAP.
Na základe zákona č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
a nariadenia vlády SR z 15. decembra 2010 pod č. 1/2011 sa v lehote od 21.05.2011 do
06.06.2011 vykonalo na území obvodu Obvodného úradu Dolný Kubín sčítanie obyvateľov,
domov a bytov 2011. Na tomto projekte sa podieľali všetci zamestnanci odboru VVS. Podľa
harmonogramu OTZ SOBD 2011 boli plnené úlohy od mesiaca februára do mesiaca júna
2011, kedy boli zozbierané sčítacie tlačivá z jednotlivých obcí odovzdané na ŠÚ Žilina. Nie je
možné uviesť počet úkonov, ktoré boli v súvislosti so sčítaním vykonané, pretože sa jednalo
o každodenné metodické usmerňovanie obcí, tvorbu sčítacích obvodov, preberanie sčítacích
tlačív od obcí, ich fyzická kontrola a odovzdanie tlačív ŠÚ. Tieto úkony boli vykonávané nad
rámec riadnej pracovnej náplne, aj po riadnom pracovnom čase a počas sčítania boli v plnom
rozsahu zabezpečované ostatné činnosti odboru. Za túto činnosť neboli pracovníkom
vyplatené žiadne odmeny. Na sčítanie obyvateľov bol rozpočet pre Obvodný úrad 2 519 € a
pre obce 38 624,75 €. Počas roka 2011 sme v našom obvode zaevidovali aj záplavy vo
viacerých obciach pre ktoré bolo vyčlenené celkovo 145 239 €. Podľa obcí uvádzame
rozdelenie v tabuľke.
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Obec

Predložené
výdavky

Upravené
náklady na ZP
celkom

Odpočítané
výdavky

Dolný Kubín

69580,22

530,23

69049,99

Oravská Poruba

30595,63

300

30295,63

5320,83

0

5320,83

Vyšný Kubín

21231,27

0

21231,27

Žaškov

23292,63

3950,37

19342,26

Spolu

150020,6

4780,6

145239,98

Párnica

Civilná ochrana a krízový manažment ObÚ Dolný Kubín organizoval v roku 2011
obvodné kolo Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany, ktorého sa zúčastnilo celkovo 6
družstiev z obvodu. Na zabezpečenie obvodného kola (stravné, materiálne vybavenie, poistné)
boli použité finančné prostriedky vo výške 445, 80 €.

5. Rozpočet organizácie
Na zabezpečenie plnenia úloh a celkového chodu Obvodného úradu v roku 2011 boli
prostredníctvom Ministerstva vnútra SR oznámené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu za
oblasť príjmov a výdavkov. Obvodný úrad pri čerpaní rozpočtových výdavkov postupuje
v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, zákona č. 291/2002 Z.z.
o Štátnej pokladnici, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, na základe ktorých má
spracované interné smernice.

V priebehu rozpočtového roka boli záväzné ukazovatele

upravované 19. rozpočtovými opatreniami a upravený rozpočet sa zmenil nasledovne:

Rozpočet finančných prostriedkov a ich čerpanie za rok 2011
Program U k a z o v a t e ľ
08C03
Príjmy
(podproBežné výdavky ( 600 )
gram)
v
Mzdy, platy, služobné
tom: príjmy a OOV ( 610 )
Poistné a príspevok do
poisťovní ( 620 )

Schválený

EUR
Čerpanie
Upravený Skutočnosť
v%
23 636,02

102,50

488 417,00 684 495,62 684 480,03

99,99

246 461,00 250 793,00 250 788,48

100,00

15 656,00

86 138,00

23 069,00

91 668,00

91 661,74

99,99
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Tovary a služby ( 630 )
06H03

Bežné transfery ( 640 )
Hospodárska mobilizácia
Tovary a služby ( 630 )

97 690,00

98 329,63

99,99

57 615,00 243 187,18 243 187,18

100,00

513,00

98 334,44

513,00

513,00

100,00

Záväzný ukazovateľ plnenia príjmov bol na základe očakávanej skutočnosti upravený
na sumu 23 069 €. Príjmová časť rozpočtu hodnoteného roka pozostáva len z rozpočtovaných
príjmov nedaňového charakteru. Plnenie na 102,5 % obvodný úrad dosiahol za nájom
z pozemkov, ktoré má v správe vo výške 8 597,59 €, z pokút za porušenie predpisov v oblasti
živnostenského podnikania 3 923,06 €, z pokút uložených za nesplnenie povinnosti
zákonného poistenia motorových vozidiel 5 980,94 €, z predaja pozemku 130 €. Iné nedaňové
príjmy pozostávajú z dobropisu prevádzkových nákladov vo výške 4 329,15 € a z vlastných
trov priestupkového konania 771,98 €.
Po vykonaní rozpočtových opatrení k 31. 12. 2011 bol rozpočet záväzných
ukazovateľov upravený na sumu 684 495,62 €. Úprava smerovala predovšetkým na úhradu
nákladov spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov, zníženie limitu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov
SR a na úseku matrík. Ďalšími úpravami boli vykryté potreby na úseku miezd a riešenie
mimoriadnej situácie súvisiacej s odstraňovaním následkov povodní. Bežné výdavky
v programe 08C03 zahŕňajú rozpočet aparátu vo výške 88 271,44 €, civilnej ochrany 7 394
€, verejného poriadku 150 € a náklady na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2 519 €.
Najvyšší podiel v čerpaní bežných výdavkov za rok 2011 má kategória 610 – Mzdy,
platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania. V porovnaní s rokom 2010 je
o 61 489,62 € menej.
Skutočné výdavky kategórie 620 – Poistné a príspevok do poisťovní tvorí 36,55 %-ný
podiel k objemu vyplatených miezd. Súčasťou kategórie je aj príspevok do doplnkových
dôchodkových sporiteľní vo výške 4 083,68 €.
Čerpanie na kategórii 630 – Tovary a služby je oproti roku 2010 nižšie o 2 850 €.
Úspora sa prejavila na energiách, dopravnom a rutinnej a štandardnej údržbe. Vyššie čerpanie
bolo na cestovných náhradách a nákupe materiálu, aby bol zabezpečený plynulý chod úradu.
Na úseku civilnej ochrany najvyšší podiel čerpania tvorí úhrada za služby dodávateľa spojené
s varovným a vyrozumievacím systémom civilnej ochrany vo výške 6 514,62 € a náklady na
odmeny skladníkom 2 261 €.
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Druhý najvyšší podiel v čerpaní bežných výdavkov predstavuje kategória 640 – Bežné
transfery, z ktorých najvyššia suma vo výške 145 239,98 € smerovala na úhradu nákladov
súvisiacich s odstraňovaním následkov povodní a čiastka 38 624,75 € bola poukázaná na
zabezpečenie úloh určených v zákone č. 283/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011. Finančné krytie nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia
matrík dosiahlo výšku 40 399,69 € a hlásenia pobytu občanov 13 048,20 €. Čerpanie bežných
transferov zahŕňajú aj náklady na odstupné 3 192 €, odchodné 1 902 € a nemocenské dávky
780,56 €.
Výdavky v programe 06H03 zahŕňajú náklady hospodárskej mobilizácie na tovaroch
a službách, predovšetkým na úhradu nákladov spojenú s odbornou prípravou starostov,
primátora a ich zamestnancov zabezpečujúcich úlohy v oblasti hospodárskej mobilizácie.

6. Personálne otázky
Vnútorná organizácia obvodného úradu sa člení podľa organizačného poriadku
schváleného v decembri 2011 na:
a) odbor organizačný,
b) odbor všeobecnej vnútornej správy,
c) odbor živnostenského podnikania,
d) odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
e) odbor ekonomický,
f) osobný úrad.
Prednosta si zriaďuje poradné orgány podľa svojej potreby. Poradný orgán zriadi vždy,
ak tak ustanoví všeobecne záväzný právny predpis. Poradnými orgánmi takto zriadenými sú:
-

škodová komisia,

-

inventarizačná komisia,

-

vyraďovacia a likvidačná komisia,

-

krízový štáb,

-

bezpečnostná rada,

-

evakuačnú komisiu.

Na Obvodnom úrade Dolný Kubín pracuje 28 zamestnancov. 26 zamestnancov je v štátnej
službe a 2 zamestnanci vykonávajú prácu vo verejnom záujme. Na obvodnom úrade pracuje
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celkovo 10 mužov a 18 žien. Ak sa pozrieme na prerozdelenie zamestnancov do štátnej služby
a zamestnancov vo verejnom záujme. V štátnej službe vykonávalo svoje pôsobenie celkovo
26 zamestnancov, pričom v 5. triede pracovalo 7, v 6. triede 5 v 7. triede 7, v 8. triede 6 a v 9.
triede 1 zamestnanec. Zamestnanci vo verejnom záujme boli celkovo 2 jeden v 5. plat. triede
a druhý v 8. plat. triede. Vzdelanostná štruktúra je tvorená 5 zamestnancami s ukončeným
stredoškolským vzdelaním maturitou, 6 zamestnancami s ukončeným 1. stupňov
vysokoškolského vzdelania a 17 zamestnancami s ukončeným 2. stupňom vysokoškolského
vzdelania.
Vekové zloženie zamestnancov obvodného úradu je v rozmedzí 20 – 30 roční pracujú
celkovo 2 zamestnanci, 30 – 40 roční 9 zamestnanci, 40 – 50 roční 7 zamestnanci a 50 – 60
roční. Uvedené údaje sú usporiadané v tabuľke.

Tabuľka: Platová, veková a vzdelanostná štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Dolný
Kubín k 31. 12. 2011
Platové triedy
Vzdelanie
Vekové zloženie
Pohlavie
Odbory ObÚ Počet
Dolný Kubín zam.
Štátna služba VS
5

6

7

8

9

5

8

SŠ VŠ VŠ 20- 30- 40- 50- Muž Žena
I. II. 30 40 50 60

5

2 1 0 1 1 0 0

1

1

3

1

3

1

0

2

3

7

1 1 2 1 0 1 1

1

1

5

1

3

1

2

1

6

3. Odbor VVS

5

1 1 2 1 0 0 0

0

2

3

0

0

3

2

2

3

4. Odbor

5

1 1 2 1 0 0 0

1

1

3

0

2

1

2

1

4

5

2 1 1 1 0 0 0

2

1

2

0

1

1

3

4

1

1

0 0 0 1 0 0 0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

28

7 5 7 6 1 1 1

5

6

17

2

9

7

10

10

18

1. Odbor
organizačný +
prednosta
2. Odbor
ekonomický

živnostenského
podnikania
5. Odbor CO
a KR
6. Osobný
úrad

Spolu za
ObÚ
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V rámci starostlivosti o odborný rast zamestnancov obvodného úradu

bolo

zabezpečené vzdelávanie na 76 rôznych odborných školeniach, seminároch a akreditovaných
kurzoch poriadaných hlavne Inštitútom pre verejnú správu v Bratislave a Banskej Bystrici,
IVeS Košice, Inštitútom vzdelávania EDOS-PAM, s.r.o., a tiež UNIKA Bratislava a
EUROFORMES Žilina. Pre všetkých našich zamestnancov sme zabezpečili, v priestoroch
nášho úradu, odborné školenie k normalizovanej úprave písomnosti. Vzdelávanie bolo
zamerané na získanie a rozšírenie si vedomostí zo zákonov, noviel zákonov a nových
poznatkov z oblasti správy majetku štátu, správneho konania, pohľadávok štátu a ich
vymáhania, o verejnom obstarávaní, o priestupkoch a priestupkovom konaní v praxi,
o slobodnom prístupe k informáciám, účtovníctva a rozpočtu, uplatňovania zákona o štátnej
službe, novelizácie Zákonníka práce, zákona o živnostenskom podnikaní, matričnej agendy,
zákona o kontrole, správy registratúry a iné.

7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku
7. 1 Ekonomický odbor
Na odbore ekonomickom boli v roku 2011 vykonávané nasledovné činnosti podľa
jednotlivých zamestnancov.

Ing. Daniela Hubová dôsledne uplatňuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č. 291/2002 Z.
z. o Štátnej pokladnici. Spravuje v rámci schválených a rozpísaných limitov rozpočtu,
rozpočet obvodného úradu (Výdavky - bežné a kapitálové, Príjmy – nedaňové). Zostavuje
rozpočet príjmov a výdavkov obvodného úradu. Predkladá MV SR podklady na zostavenie
návrhu

rozpočtu

ObÚ.

Vypracováva

a predkladá

MV

SR

správy

o hospodárení

s rozpočtovými prostriedkami (tabuľkové prehľady a komentáre). Sleduje čerpanie výdavkov
a plnenie príjmov mesačne, aby bola dodržaná 1/12 z celkového rozpočtu. V štátnej
pokladnici upravuje rozpočet a následne v programe SAP, v ktorom ho rozpisuje na
podpoložky ekonomickej klasifikácie MV SR. Zabezpečuje realizáciu rozpočtových opatrení
(presuny rozpočtových prostriedkov, povolené prekročenie limitu výdavkov a viazanie
rozpočtových prostriedkov) v štátnej pokladnici a v IS SAP na základe správcu kapitoly
a vlastné rozpočtové opatrenia, ako aj prikázanú reguláciu MF SR (úsporné opatrenia) a vedie
o nich operatívnu evidenciu.
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Poskytuje obciam dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej
činnosti a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR a jeho zúčtovanie so
štátnym rozpočtom. Zaslanie obciam a mestu tabuľkové prehľady na poukázanie finančných
prostriedkov mesačne a v II etape programu SAP vypracováva schvaľovacie doložky na
každú obec a mesto na platobný styk cez štátnu pokladnicu. Poskytuje obciam finančné
prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb a referenda a zabezpečuje ich
zúčtovanie. Predkladá MV SR žiadosti o vykonanie rozpočtových opatrení. Spracováva štátne
štatistické výkazy. Zabezpečuje financovanie bežných prevádzkových výdavkov a nákup
materiálu. Vypracováva objednávky ku každej úhrade na základe zmluvy a na nákupy tovarov
a služieb. Po doručení faktúr, tieto skontroluje po vecnej a formálnej stránke a vypracuje
schvaľovaciu doložku na úhradu. Vypracováva rozbor hospodárenia s finančnými
prostriedkami za obvodný úrad. Eviduje v ASU agendu týkajúcu sa rozpočtu.
Ing. Zuzana Majdišová zabezpečuje samostatne odborné spracovanie rozhodnutí vo veci
ukladania pokút za nesplnenie povinnosti povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Uvedené je zachytené v zákone
o správnom konaní č. 71/1976 Zb. a zákone č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Prvým krokom pre riešenie prípadov povinného zmluvného poistenia
(PZP) je doručenie zoznamu zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Uvedený zoznam je
doručený na CD a musí sa spracovať (rozdeliť na FO a PO), vylúčiť EČ, ktoré nie sú
príslušné podľa miesta a odoslať odstúpenia nepríslušných EČ na ostatné obvodné úrady.
Najnovší zoznam, ktorý prišiel má 2700 prípadov. Keďže staršie obdobia ešte nie sú
premlčané pracujeme zo zoznamami zo dňa 3. 3. 2009 a 14. 12. 2009. Každý obsahuje po cca.
2500 prípadov. Upravené a zoradené zoznamy (väčšinou podľa abecedy) sa zasielajú po
častiach na Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Dolnom Kubíne. Po doplnení vlastníctva
motorového vozidla sa zoznam vracia. Na www. stránke slovenskej kancelárie poisťovateľov
sa zisťuje poisťovňa, kde mohlo byť motorové vozidlo poistené. O začatí správneho konania
obvodný úrad upovedomí všetkých známych účastníkov konania, tzn. majiteľa motorového
vozidla, tým že sa mu zašle výzva, v ktorej musí do 7 pracovných dní doručiť potvrdenie
o PZP.
Všetky prípady sú evidované v systéme ASU podľa jednotlivých úkonov, ktoré sa v nich
uskutočňujú.
Počas roka 2011 sa dokončoval zoznam z 3.3.2009 – 2043 prípadov a z 14.12.2009
1761 prípadov, následne sa prešlo na zoznam z 10.6.2011 2103 prípadov.
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Evidencia

pohľadávok

týkajúcich

sa

PZP

v pohľadávkovom

systéme,

kde

vyznačujeme sumu, dátum vykonateľnosti a po dohode s ekonómkou dátum úhrady,
čiastočnej úhrady a ako bola pohľadávka zaplatená, či dobrovoľne alebo výkonom. Každý
mesiac poskytujeme zostavu na odsúhlasenie p. Palugovej.
Zabezpečovanie materiálno – technického vybavenia obvodného úradu. Ide
o zásobovanie obvodného úradu kancelárskymi potrebami. Nákup uskutočňujeme na základe
požiadaviek ObÚ, vystavením žiadanky a postupne objednávky v rámci rámcovej dohody vo
firme Xepap s. r. o. Zvolen. Po dodaní tovaru tovar evidujeme v programe WIN IBEU, kde
zadávame príjemky na sklad, zadávam nové položky a nové ceny pre nový tovar. Každý
mesiac vydávam kancelárske potreby podľa žiadaniek jednotlivým odborom. Výdaj je
doložený výdajkou kancelárskych potrieb. Sledujeme stav kancelárskych potrieb a v prípade
nutnosti dopĺňame sklad. Raz ročne – na konci roka robíme inventarizáciu skladu
kancelárskych potrieb.
Zabezpečovanie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a predmetov
operatívnej evidencie (POE) v systéme SAP – FI AA. Podľa požiadaviek ministerstva vnútra
– p. Garaj a ostatných komoditných pracovníkov, sa zabezpečovalo preklopenie údajov zo
starého programu do nového programu a doplnenie údajov podľa požiadaviek. Každoročne
ministerstvo vnútra vyžaduje kontrolu kariet (kontrola a doplnenie: hospodára, interných
kódov, miestnosti, osobného čísla, fondu, funkčnej oblasti, grant, finančné stredisko, kód
inventarizácie, podstredisko, zdroj financovania, transfery, kód produkcie, komoditná
skupina, hlavný objekt, pôvod, partnerská spoločnosť, dodávateľ..). a dopĺňanie ďalších
nových údajov. Momentálne evidujeme cca 2 700 kariet majetku. Podľa požiadaviek odborov
zabezpečujeme prevod majetku medzi jednotlivými odbormi, nahrávanie do systému nákup
POE a nového hmotného majetku, rovnako aj vyradenie majetku a jeho zošrotovanie. Ďalším
úkonom je hlavne rozdelenie majetku na časti, hlavne delenie pozemkov; preraďovanie
majetku medzi komoditnými skupinami a pod..
Na konci roku zabezpečujeme inventarizáciu majetku a záväzkov. Hlavným krokom
pri začatí inventúry je:
- vypracovanie príkazu na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu
majetku a záväzkov a zriadenie čiastkových inventarizačných komisií, ktoré musia byť
popodpisované jednotlivými predsedami a členmi komisií,
- vypracovanie inventarizačného zápisu HIK a ČIK o výsledku inventarizácie majetku
a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Tento obsahuje „Vyhodnotenie prípravy
a priebehu inventarizácie majetku a výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu
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majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom – tabuľka, ktorá sa
posiela na Ministerstvo vnútra SR. Súčasťou je rekapitulácia jednotlivých účtov a hlavná
kniha, ktorú tlačí účtovníčka.

Ďalšími krokmi, je:
- vykonanie konkrétnej inventúry dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
a POE, porovnanie skutočného stavu s účtovným podľa jednotlivých komoditných skupín
majetku, v konkrétnych miestnostiach a pri konkrétnych zamestnancoch a vypracovanie
inventúrneho

súpisu,

doplnenie

údajov

a

podpisy

jednotlivých

členov

komisie

a zodpovedného zamestnanca,
- vypracovanie inventúrneho súpisu majetku podľa

zodpovedného pracovníka,

doplnené o údaje z hlavnej knihy,
- inventúra oprávok, spravidla ide o kontrolu účtovného stavu, vypracovanie
inventarizačného zápisu a súpisu, ktorý je podpísaný členmi inventarizačnej komisie,
- vypracovanie odpisového plánu dlhodobého hmotného a nehmotného majetku,
- vypracovanie inventúry pohľadávok a záväzkov, doloženie knihy pohľadávok
a záväzkov, popodpisované členmi inventarizačnej komisie,
- vypracovanie inventúrneho súpisu zásob, podpisy členov inventarizačnej komisie,
- vypracovanie inventúrneho súpisu a zápisu pri inventúre pokladní, doloženie
pokladničnej knihy, podpisy členov inventarizačnej komisie,
- vypracovanie inventúrneho súpisu pri inventúre bánk, výpisov z bánk a štátnej
pokladne, podpisy členov inventarizačnej komisie.

Mgr. Miroslava Beňušová do novembra 2011 vykonávaná agenda autodoprava, vyúčtovanie
stravných lístkov, evidencia a likvidácia pracovných ciest, BOZP bola nahradená agendou
výkonu rozhodnutí úseku všeobecnej verejnej správy. V oblasti autodopravy zabezpečovanie:
- vedenia kmeňovej a prevádzkovej dokumentácie,
- evidovanie záznamov a spisov v ASU,
- odbornej spôsobilosti vodičov referentov a vodičov vozidiel na získanie oprávnenia
na vedenie vozidiel, zabezpečiť im formálne náležitosti ku skúškam a termíny preskúšania,
- nadobudnutia vozidla, preberanie a odovzdávanie a vyraďovanie vozidiel medzi
prevádzkovateľmi vozidiel,
- prihlasovania vozidla do osobitnej evidencie vozidiel,
- poisťovania vozidiel, príprava zmlúv,
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- prípravy dokumentácie pri dopravných nehodách a škodových udalostiach,
- zápisov do kmeňových listov vozidiel,
- záznamov do kmeňových kníh vozidiel,
- prípravy protokolov o odovzdaní a prevzatí platobnej karty na bezhotovostný nákup
pohonných hmôt,
- prípravy zmlúv so Slovnaftom,
- vypisovania a vedenie mesačných prehľadov o spotrebe PHM motorových vozidiel,
- evidencie žiadaniek na prepravu osobnými motorovými vozidlami v denníku
dispečera,
- kontroly formálnych a obsahových náležitostí žiadaniek,
- schvaľovania a vypisovania príkazov na jazdu motorových vozidiel obvodného
úradu,
- kontroly kníh prevádzky osobných motorových vozidiel,
- prípravy podkladov k mesačnému vyúčtovaniu PHM motorových vozidiel,
- mesačného vyúčtovania PHM motorového vozidla Škoda Super B,
- mesačného vyúčtovania PHM motorového vozidla Škoda Felícia Combi,
- mesačného vyúčtovanie motorových vozidiel PHM v programe SAP,
- spracovania a evidencie nadčasových hodín vodiča za každý mesiac,
- vypracovania nariadení na vykonávanie práce nadčas vodiča za každý mesiac
(podklad na poskytnutie náhradného voľna alebo výplaty za prácu nadčas),
- spolupráce pri vypracovaní vnútorných predpisov autoprevádzky,
- STK vozidiel a ich evidencia,
- spracovania normatívnych počtov automobilovej techniky,
- vybavovania ostatných požiadaviek z MVSR,
- spolupráce s MVSR, Sekcia verejnej správy, Odbor ekonomiky verejnej správ(Ing.
Horvát).
Na úseku verejného obstarávania zabezpečovanie vypisovania žiadaniek na nákup
tovarov a služieb obvodného úradu, realizácia prieskumov trhu a evidovanie záznamov
a spisov v ASU. Hľadanie prostredníctvom internetu alebo inými dostupnými prostriedkami
dodávateľov na konkrétny tovar alebo služby, spracovanie formuláru na informatívny
prieskum trhu. Spracovanie žiadostí a výziev a následné zaslanie vybraným dodávateľom na
vypracovanie cenových ponúk. Vyhodnotenie ponúk a výber najvhodnejšieho dodávateľa
resp. uchádzača, vypracovanie zápisu z vyhodnotenia prieskumu trhu. Spracovanie návrhu
zákazky s nízkou hodnotou a spracovanie plánu decentrálne obstarávaných zákaziek
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obsahujúceho súhrn tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré je potrebné zabezpečiť
v priebehu roka.
Spracovanie plánu zadávania zákaziek decentrálnymi verejnými obstarávateľmi na základe
rámcových dohôd. Spracovanie plánu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami a spracovanie
súhrnnej správy o zákazkách s nízkou hodnotou a zabezpečiť jej zverejnenie na webovom
sídle. Mesačné spracovanie informácií o realizácii zákaziek na základe rámcových dohôd
a následné elektronické odoslanie na príslušné komoditné centrá. Spolupráca pri vypracovaní
vnútorných predpisov o verejnom obstarávaní. Spracovanie ročného výkazu o použitých
postupoch verejného obstarávania a príprava podkladov pre zverejnenie zmlúv verejného
obstarávania na internetovej stránke.
Spracovanie evidencie a následné mesačné vyúčtovanie stravných lístkov pre
zamestnancov obvodného úradu (každý mesiac), objednanie stravných lístkov. Zabezpečenie
odovzdania stravných lístkov každému zamestnancovi osobne na podpis. Pripraviť
a odovzdať spracovaný materiál pre personálne, mzdové a ekonomické potreby. Príprava
zoznamu zamestnancov, ktorí majú nárok na darčekové lístky za rok 2010 a ich odovzdanie
darčekových lístkov každému zamestnancovi osobne na podpis.
Vedenie evidencie pracovných ciest zamestnancov obvodného úradu ako aj storno
pracovných ciest. Likvidácia cestovných príkazov zamestnancov. Kontrola formálnej
a obsahovej stránky cestovných príkazov a odovzdanie CP pokladníkovi úradu.

Evidencia školení BOZP a PO zamestnancov a zabezpečenie školenia pre
novoprijatých zamestnancov v oblasti BOZP a PO. Zabezpečenie pravidelných školení pre
všetkých zamestnancov v oblasti BOZP a PO, vypracovanie zoznamu zamestnancov, ktorí
majú nárok na používanie ochranných pracovných prostriedkov. Vypracovanie zoznamu
elektrospotrebičov, ktoré majú jednotlivý zamestnanci a oboznámenie zamestnancov s ich
používaním. Evidovanie záznamov a spisov v ASU, evidovanie došlých a odoslaných zmlúv
obvodného úradu v ASU. Spracovanie súhlasu s identifikačnými údajmi zverejňovanej
zmluvy na CRZ a zverejnenie zmluvy na CRZ, evidovanie došlých potvrdení o zverejnení
zmlúv na CRZ.
Spracovanie kariet zamestnancov (majiteľov) a zoznamu kľúčov obvodného úradu,
ktorých

sú

užívateľmi

a

zabezpečenie

zamestnancovi. Zabezpečenie a

odovzdania

potrebných

evidencia opráv priestorov ObÚ.

kľúčov

každému

Evidencia zmlúv

o pripojení, dodacích listov a vybavovanie žiadostí na nové mobilné telefóny. Vybavovanie
žiadostí o zmenu užívateľov mobilných telefónov a spracovanie odovzdávacích a preberacích
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protokolov mobilných telefónov. Spracovanie telefónnych limitov na priamych linkách,
telefónnej ústredne a mobilných telefónov a následné zaslanie e-mailom vedúcim odborov.
Evidencia potvrdení o zaplatení nadlimitov na mobilných telefónoch a evidencia zdôvodnení
prekročenia limitu za telekomunikačné služby.

Albína Paholeková zabezpečenie výkonu rozhodnutia – správne konanie v 2. stupni. Výzva na
úhradu pohľadávky a zisťovanie informácií v Obchodnom registri. Preverenie bankových
účtov povinného (min 6 najrozšírenejších bánk). Zisťovanie zamestnania na sociálnej
poisťovni. Oznámenie o začatí výkonu rozhodnutia a exekučný príkaz na výkon rozhodnutia
prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke. Oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti
príkazu na výkon rozhodnutia.
Žiadosti o podanie informácie ohľadne stavu exekučného konania. Návrh na
zastavenie exekúcie a žiadosť o vyznačenie právoplatnosti uznesenia. Upustenie od výkonu
rozhodnutia a rozhodnutie o zastavení exekúcie. Na úseku správa majetku štátu:
•

Právna agenda v oblasti nehnuteľného majetku štátu,

•

Návrhy na vklad a iná činnosť v kontakte s katastrom nehnuteľností,

•

Podávanie daňových priznaní,

•

Spolupráca s organizačným odborom MVSR a Odborom správy majetku štátu MFSR,

•

Evidencia pohľadávok z prevodu majetku a nájomných zmlúv,

•

Vypracovanie nájomných a kúpnopredajných zmlúv,

•

Obhliadky pozemkov,

•

Rozhodnutia o dočasnej a trvalej prebytočnosti majetku štátu,

•

Komunikácia s nájomcami a kupujúcimi,

•

Prieskum cenových hladín – mestá, obce, realitné kancelárie.

Na úseku pokladne:
•

Príjem pokladničnej hotovosti – správne poplatky, pokuty, trovy konania, nájmy,

•

Výdaj pokladničnej hotovosti – drobné nákupy, cestovné náhrady, cestovné
a svedočné,

•

Inventarizácia pokladne,

•

Odvod prijatej hotovosti na účet vo VUB a prevod na úšty v ŠP,

•

Inventúry pokutových blokov.
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Vyžiadané úlohy e-mailovou poštou – bez evidencie v ASU ide úlohy v počte 76.
Niektoré z nich predstavujú mesačnú prácu, hlavne v oblasti výkazníctva a účtovných
závierok. Väčšina úloh vyžaduje zbieranie podkladov a analytickú činnosť ktorá zaberie
minimálne týždeň. Len málo z úloh uvedených vyššie je možné vybaviť za menej ako jeden
deň. Rok má 56 pracovných týždňov, z čoho je zrejmé, že uvedených 76 úloh predstavuje
vysokú pracovnú náročnosť vzhľadom na to, že sú to úlohy mimo bežných pracovných
postupov. Na ich spracúvaní sa podieľajú Bc.Irena Palugová, Ing.Daniela Hubová a Ing.
Katarína Čajková

7. 2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy zabezpečuje prejednávanie priestupkov, organizáciu
volieb a matrík v okrese. V roku 2011 došlo na Obvodný úrad Dolný Kubín celkom 421
podnetov a návrhov na prejednanie priestupkov podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch. Z roku 2010 prešlo na vybavenie 53 vecí. Spolu teda bolo na vybavenie 474
vecí. Z celkového počtu došlých vecí bolo 12 postúpené inam, takže ObÚ mal v roku 2011 na
spracovanie 462 vecí. Do roku 2012 prechádza 32 vecí. Za sledované obdobie roku 2011
nenapadla na objasňovanie žiadna vec, z roku 2010 neprešla žiadna vec, teda v roku 2011
nebola objasňovaná žiadna vec. Pre ilustráciu prikladáme analýzu priestupkov na vybavenie v
rokoch 1997 až 2011 a využívanie rozkazného konania v tabuľke.

Priestupky na vybavenie v rokoch 1997 až 2010 a využívanie rozkazného

1996

Počet vecí na
vybavenie
222

konania
Z toho v rozkaznom
konaní
117

1997

246

191

1998

244

60

1999

324

210

2000

296

208

Rok

Poznámka
+ 26 postúpených inam,
43 odložených
+ 33 postúpených inam,
42 odložených, 4
prechádzajú do roku
1998
+ 20 postúpených inam,
48 odložených, do roku
1999 prechádza 136 vecí
+ 43 postúpených inam,
87 odložených, do roku
2000 prechádza 19 vecí
+ 10 postúpených inam,
57 odložených, do roku
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2001

346

129

2002

269

153

2003

297

163

2004

367

287

2005

304

168

2006

251

185

2007

487

238

2008

474

257

2009

629

296

2010

529

232

2011

462

227

2001 prechádza 50 vecí
+ 20 postúpených inam,
46 odložených, do roku
2002 prechádza 33 vecí
+ 24 postúpených inam,
47 odložených, do roku
2003 prechádza 27 vecí
+ 62 postúpených inam
a odložených, do roku
2004 prechádza 15 veci
+ 99 postúpených inam
a odložených, do roku
2005 prechádza 11 vecí
+ 69 postúpených inam
a odložených, do roku
2006 prechádza 26 vecí
+ 44 postúpených inam
a odložených, do roku
2007 prechádza 17 vecí
+ 25 postúpených inam,
do roku 2008 prechádza
29 vecí
+ 13 postúpených inam,
do roku 2009 prechádza
37 vecí
+ 4 veci postúpené inam,
do roku 2010 prechádza
68 vecí
+ 12 vecí postúpených
inam, do roku 2011
prechádza 54 vecí
+ 12 vecí postúpených
inam, do roku 212
prechádza 32 vecí
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Graf č. 1 - priestupky na vybavenie v rokoch 1997 až 2011 a využívanie rozkazného
konania
Skladba prejednávaných priestupkov:

a) Priestupky podľa §-u 21 zákona č. 372/90 Zb - spolu 3, priestupcovia nad 18 rokov,
z toho 3 rozkaz,
b) Priestupky podľa § 30 zákona č. 372/1990 Zb - spolu 8, priestupcovia do 18 rokov
4, 4 priestupcovia nad 18 rokov, z toho 2 v rozkaznom konaní,
c) Priestupky podľa § 42a zákona č. 372/1990 Zb - spolu 0,
d) Priestupky podľa §-u 47 zákona č. 372/90 Zb - spolu 13 priestupcov nad 18 rokov,
z toho 13 v rozkaznom konaní,
e) Priestupky podľa §-u 48 zákona č. 372/1990 Zb - spolu 0,
f) Priestupky podľa §-u 49 zákona č. 372/90 Zb - spolu 191, z toho priestupcovia nad
18 rokov 182, priestupcovia do 18 rokov 9, z toho 148 v rozkaznom konaní,
g) Priestupky podľa §-u 50 zákona č. 372/90 Zb - spolu 144, z toho priestupcovia nad
18 rokov 131, priestupcovia do 18 rokov 13, z toho v rozkaznom konaní 71.
Spolu za body a) až f) - priestupcovia nad 18 rokov spáchali celkom 334 priestupkov
a priestupcovia do 18 rokov spáchali 26 priestupkov, z toho v rozkaznom konaní bolo
rozhodnuté v 237 veciach, teda ObÚ za sledované obdobie prejednal a v rozkaznom konaní
rozhodol vo vyššie uvedenej skladbe celkom 360 priestupkov. Celkom 94 vecí bolo
odložených. Z celkového nápadu na spracovanie teda do roku 2012 prešlo 32 vecí.
Okres Dolný Kubín tvorí 23 obcí a mesto Dolný Kubín s celkovým počtom obyvateľov
39.792. Miera priestupkovosti v okrese dosiahla 10,80 priestupku na 1000 obyvateľov
(z vybavených vecí ). Početne najviac priestupkov bolo spáchaných v meste Dolný Kubín,
celkove 352, čo však pri počte obyvateľov 19923 činí 1,76 priestupku na 100 obyvateľov. Na
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obciach sa páchali priestupky najmä v obci Istebné - 25, čo pri počte obyvateľov 1452 činí
1,72 priestupku na 100 obyvateľov, v Leštinách - 3, čo pri počte obyvateľov 224 činí 1,33
priestupku na 100 obyvateľov a v obci Žaškov - 17, čo pri počte obyvateľov 1700 činí až 1,00
priestupku na 100 obyvateľov.
Oproti iným rokom došlo k poklesu priestupkovosti nielen v meste Dolný Kubín ale aj
na jednotlivých obciach okresu. V roku 2008 v 5 obciach okresu nebol spáchaný ani jeden
priestupok, v roku 2009 došlo k poklesu, len v 3 obciach nebol spáchaný ani jeden priestupok
a v roku 2010 len v dvoch obciach nebol spáchaný žiadny priestupok, v roku 2011 nebol
spáchaný priestupok v 3 obciach. Až v 19 obciach bolo spáchaných viac ako 1 priestupok na
100 obyvateľov.
Prehľad priestupkovosti v jednotlivých obciach okresu
Obec
Dolný Kubín
Bziny
Dlhá nad Oravou
Horná Lehota
Chlebnice
Istebné
Jasenová
Kraľovany
Krivá
Leštiny
Malatiná
Medzibrodie n/O
Oravská Poruba
Oravský Podzámok
Osádka
Párnica
Pokryváč
Pribiš
Pucov
Sedliacka Dubová
Veličná
Vyšný Kubín
Zázrivá
Žaškov
Priestupky spáchané
mimo teritória okresu

Počet
priestupkov
352
3
3
2
9
25
1
5
0
3
0
6
2
6
2
10
1
0
6
3
6
2
10
17

Počet
obyvateľov
19923
524
1359
537
1582
1452
386
474
780
224
844
431
911
1328
143
715
194
474
722
495
814
539
2842
1700

Počet priest.
na 100 obyv.
1,76
0,57
0,07
0,37
0,56
1,72
0,25
1,05
0
1,33
0
1,39
0,21
0,45
1,39
1,39
0,51
0
0,83
0,60
0,73
0,37
0,35
1,00

Poznámka

2
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Z výkazu je zrejmé, že najviac priestupkov, celkom 191 bolo spáchaných na úseku
priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu. Z celkového počtu 191 priestupkov
priestupcovia do 18 rokov spáchali celkom 9 priestupkov, z celkového počtu bolo 148
priestupkov prejednaných v rozkaznom konaní.

Priestupky na úseku občianskeho spolunažívania
Rok

Počet
priestupkov
celkom
123
115
54
157
131
161
95
140
198
145
132
277
230
239
215
191

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Z toho priestupcovia do 18
rokov

Poznámka

5
4
3
1
10
15
1
12
5
8
5
19
18
10
10
9

Z tabuľky je zrejmé, že došlo k zníženiu priestupkov oproti roku 2011 o 24 priestupkov,
čo činí pokles o 11,16%.
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Graf č. 2 - priestupky na úseku občianskeho spolunažívania
Druhým úsekom, na ktorom bolo spáchaných najviac priestupkov je úsek priestupkov
proti majetku. Na tomto úseku bolo spáchaných 144 priestupkov, z toho 13 priestupkov
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spáchali priestupcovia do 18 rokov a 131 spáchali priestupcovia nad 18 rokov, z toho bolo 71
vecí prejednaných v rozkaznom konaní.
Priestupky proti majetku
Rok

Počet
priestupkov
celkom
52
78
45
133
75
99
104
91
102
116
86
156
119
192
127
144

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Z toho priestupcovia do 18
rokov

Poznámka

11
9
7
16
11
18
9
13
21
30
9
29
25
45
6
13

Z porovnania je zrejmý nárast priestupkovosti oproti roku 2010 a to až o 17 vecí, čo
činí 13,38 %.
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Graf č. 3 - priestupky proti majetku
Tretím úsekom, na ktorom bolo spáchaných najviac priestupkov je úsek priestupkov
proti verejnému poriadku.
Priestupky proti poriadku v správe
25

Rok

Počet
priestupkov
celkom
5
11
8
11
17
9
13
15
11
9
7
10
12
12
8
13

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Z toho priestupcovia do 18
rokov

Poznámka

0
0
0
0
1
1
0
2
0
3
0
0
1
1
0
0

Je zrejmé, že na tomto úseku došlo v roku 2011 k nárastu v priebehu sledovania od
roku 2004. Po poklese v roku 2006 dochádzalo stabilne k nárastu až do roku 2009, v roku
2010 je však pokles o 4 vecí oproti roku 2009, v roku 2011 opäť k nárastu o 5 vecí, čo činí
37,5%.
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Graf č. 4 – priestupky proti verejnému poriadku
Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že skladba priestupkovosti oproti roku
2002, kedy došlo k takému nárastu priestupkovosti na úseku priestupkov proti majetku, že
priestupky proti majetku prvý krát predstihli priestupky proti občianskemu spolunažívaniu,
nezaznamenala od tohto obdobia žiadne zmeny. Stav sa vrátil pred rok 2002, teda po roku
2003 opätovne priestupcovia páchajú prevážne priestupky proti občianskemu spolunažívaniu.
26

Došlo však k poklesu priestupkov páchaných osobami do 18 rokov veku v porovnaní
s predchádzajúcim obdobím.
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Graf č. 5 porovnanie §§ 49 a 50
V oblasti priestupkov proti majetku prevažujú drobné krádeže v obchodoch s
orientáciou na cukrovinky, alkohol a potraviny, ako aj krádeže šrotu - železa i farebných
kovov. Analýzou priestupkovosti v oblasti občianskeho spolunažívania bolo zistené, že veľmi
častou príčinou páchania priestupkov sú nevyjasnené vlastnícke pomery k pôde a majetku a z
toho vyplývajúce hádky medzi príbuznými. Páchaniu týchto priestupkov (podľa písm. d/) je
podmienené celkovou klímou v spoločnosti, ľudia sa k sebe hrubo správajú z príčin, ktoré
potom nevedia uspokojivo vysvetliť. Zaujímavou skutočnosťou je to, že došlo k nárastu
percenta priestupkov páchaných pod vplyvom alkoholu. V poslednej dobe sa rozmáha
neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci, teda pri zákrokoch či
už štátnej alebo mestskej polície. Toto je zrejme podmienené nárastom preventívnych kontrol
v zábavných podnikoch.
V roku 2011 spáchali mladiství celkom 26 priestupkov, z toho 13 na úseku priestupkov
proti majetku. Celový nárast oproti roku 2010 je o 8 priestupkov, čo je štatisticky nárast
o 30,7%. Vo väčšine prípadov však išlo o jednorázové vybočenie z noriem správania.
V roku 2011 účastníci konania podali 3 odvolania proti rozhodnutiam správneho
orgánu. Z 462 vecí na spracovanie teda odvolania tvorili 0,64%. V roku 2011 nebola
vykonaná na ObÚ previerka Okresnou prokuratúrou v Dolnom Kubíne. Okresná prokuratúra
v Dolnom Kubíne podala v troch veciach upozornenie prokurátora, vo všetkých veciach bolo
prokurátorovi vyhovené. Konanie sa v prevažnej miere začína v lehote do 30 dní, len
v nevyhnutných prípadoch do 60 dní. V roku 2011 bolo na MV SR zaslaných 5 žiadosť
o predĺženie lehoty na rozhodnutie.
V mesiacu decembri 2011 bolo na ObÚ doručených 21 priestupkových spisov
z ktorých bolo 7 právoplatne ukončených, 14 prešlo do roku 2012.
27

V roku 2011 bolo v rozkaznom konaní prejednaných celkom 227 vecí, čo činí 49,13 %
z vybavených priestupkov. Pokiaľ urobíme štatistický rozbor len z vybavených priestupkov –
odložené (94), je v rozkaznom konaní prejednaných 61,68%. Odpor bol podaný proti 3
rozkazom, ktoré boli následne prejednané v ústnom konaní. Tieto 3 vecí nie sú započítané do
rozkazného konania. V týchto 227 právoplatných veciach boli uložené pokuty v celkovej
výške 2390 €. Priemerná pokuta v rozkaznom konaní je 10,52 €.
V roku 2011 bolo podaných 17 návrhov na prejedanie priestupku proti občianskemu
spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. a/ zákona o priestupkoch, oproti roku 2010, kedy bolo
22 návrhových deliktov došlo k ich poklesu o 29,41%. V prevážnej miere išlo o nadávky
medzi manželmi, prípadne medzi blízkymi príbuznými a susedmi. V 6 prípadoch, pri
priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49/1a došlo k zmieru.
V roku 2011 bolo na ObÚ v Dolnom Kubíne zaslaných 571 dožiadaní o výpis
z registra priestupkov, čo je o 237 menej ako v roku 2010, čo je pokles o 29,33%. Dožiadania
sú podľa možnosti vybavované obratom. K poklesu došlo z dôvodu možnosti prístupu
policajných orgánov do aplikácie MAKOP a policajné orgány žiadajú o výpisy len v tých
veciach, v ktorých potrebujú prílohy – právoplatné rozhodnutia o priestupku.
V roku 2011 bolo zaevidovaných do podsystému 74 priestupkov proti majetku
spáchaných formou krádeže, čo je o 15 menej ako v roku 2010, toto bolo zapríčinené
znížením nápadu majetkových priestupkov spáchaných formou krádeže v roku 2011.
Z polície nebol na prejednanie zaslaný priestupok, ktorý by bolo potrebné polícii
v nadväznosti na § 212 ods. 2 písm. f/ Trestného zákona vrátiť späť.
Obvodný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy, v rámci spolupráce poskytuje na
požiadanie metodickú činnosť Mestskej polícii v Dolnom Kubíne. Pracovník odboru sa v
priebehu roku 2011 2x zúčastnil na porade pracovníkov MsP. Taktiež spolupráca s OO-PZ
SR Dolný Kubín je na veľmi dobrej úrovni. Vykonávame podľa potreby rozbor
priestupkovosti so zástupcami OO-PZ, zúčastňujeme sa porád, pri ktorých na konkrétnych
veciach upozorňujeme na nedostatky. Je zrejmé, že túto činnosť je potrebné vykonávať i
naďalej, pretože kvalita predkladaných správ o objasňovaní priestupkov sa zvýšila tak, že je
možné veci vybavovať aj v rozkaznom konaní. Podobne dobrú spoluprácu máme aj s
Okresným súdom a Okresnou prokuratúrou v Dolnom Kubíne. Sporné veci, v ktorých vidíme
podozrenie z trestného činu sú po konzultácii s OP tejto odstupované na ďalšiu realizáciu. V
roku 2011 nebol podaný na ObÚ podnet na objasňovanie priestupku.
Opatrenia, ktoré boli prijaté a ktoré vyplývajú z porád na všetkých úrovniach, previerok
vykonaných na obvodných nadriadenými orgánmi alebo orgánmi dozoru nad zákonnosťou sú
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preškoľované so zamestnancami pracujúcimi na týchto úsekoch pravidelne na pracovných
poradách s tým, aby bol výkon štátnej správy na každom z úsekov odboru rýchly a efektívny.
Na úseku verejných zbierok v roku 2011 boli doručené 2 žiadosti o povolenie verejnej
zbierky, z roku 2010 neprešli žiadne verejné zbierky, teda v roku 2011 boli na spracovanie 2
verejné zbierky, 2 verejné zbierky boli v roku 2011 ukončené, teda u nich bolo predložené
žiadateľom aj konečné vyúčtovanie zbierky. Do roku 2012 neprechádza žiadna verejná
zbierka.
Verejné zbierky
Rok
2005
2006
2007
2008

Počet právoplatných rozhodnutí na úseku
verejných zbierok
3
1
6
3+6

2009
2010
2011

5
5
2

Poznámka

prechádzajú do roku 2008
6 prechod z roku 2007, do
roku 2009 prechádzajú 2
zbierky
do roku 2010 prechádza 0
do roku 2011 prechádza 0
do roku 2012 prechádza 0

GRAF č. 8 Verejné zbierky
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Na úseku štátnych symbolov bolo v roku 2011 vykonaných 7 dohľadov nad
používaním štátnych symbolov v zmysle zákona č. 63/1993 Z.z. Išlo o kontroly u subjektov,
ktorí sú uvedení v § 3 cit. zákona. Bola vydaná 1 metodika k štátnemu smútku.
Štátne symboly
Rok

Počet dohľadov

Počet úkonov súvisiacich

Poznámka
29

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

s dohľadom
50
0
69
74
21
98
42

22
3
14
7

GRAF č. 9 Štátne symboly
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Na úseku volieb a referenda v roku 2011 boli vyhlásené rozhodnutím predsedu NR SR
pod č. 347/2011 zo dňa 19.10.2011 nové voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Na
zabezpečení a príprave volieb sa podieľali všetci zamestnanci odboru VVS, zabezpečovali
činnosti uvedené v harmonograme na zabezpečenie volieb. Celkom bolo vykonaných v roku
2011 cca 200 úkonov, jednalo sa úkony vyplývajúce z harmonogramu ako aj metodická
činnosť pre obce.
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Úkony vykonané na úseku matrík v roku 2011
Por.
Úkon
číslo
1. kontrola vedenia matriky

Počet

poznámka

9
30

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

prevzatie zbierky listín a ich založenie
v matričnom archíve
dodatočné záznamy, poskytovanie
informácií z matričných kníh
metodické riadenie matrikárok na
obciach
príprava a vykonanie skúšky matrikára
súhlas na zmenu zápisu v matrike
rozhodnutie o povolení zmeny mena
alebo priezviska
stanoviská k dokladom cudzieho štátu
autentizácia matričnej knihy
poskytovanie informácií
Štatistika
FinPVSSi
legalizácia verejných listín
pracovné stretnutia matrikárok/
školenia
bežná pošta

54/1312
160

telefonicky, osobne

3

telefonicky, osobne

4

príprava 2 matrikárok
na ObÚ

1
13
4
5
5
14
1
61

osobne, telefonicky
osobne

1/1
100

Ďalšia činnosť mimo úseku matrík
Por.
Úkon
číslo
1. osvedčovanie fotokópií listín
2. osvedčovanie podpisov
štátny dozor nad spôsobom
3.
osvedčovania obcou
4. WIN-ASU

Počet

poznámka

459
917
4
382 spisov

902 záznamov

Je zrejmé, že náročnosť na vybavovanie priestupkových vecí stúpa tak v oblasti
dokazovania, ako aj v časti nákladovej. V roku 2011 tak, ako v predchádzajúcich rokoch sa
jedna vec pojednávala viackrát, čím stúpali náklady na poštovnom, v súčasnosti je problémom
doručiť rozhodnutie zúčastneným osobám, pretože priestupcovia sa v mieste trvalého bydliska
nezdržiavajú a ich pobyt je neznámy. Poukazujeme na skutočnosť, že spôsob realizácie pokút
plynúcich do rozpočtu obcí, ktorý zabezpečuje ObÚ je náročný, nákladný a ťažkopádny. Obce
nejavia záujem o zabezpečenie včasnej informácie o tom, či bola pokuta povinným uhradená,
či nie, toto je možno ovplyvnené výškou sankcie, ktorá je pre obec nezaujímavá. Náklady na
výkon rozhodnutia sú v mnohých prípadoch vyššie, ako vymáhaná sankcia. Priestupky
páchajú občania, ktorí sú sociálne odkázaní, prípadne dlhodobo bez pracovného pomeru,
takže realizácia pokuty je často nemožná, čím sa stráca predovšetkým výchovný moment
sankcie. V zákone o priestupkoch veľmi chýba ustanovenie o recidíve. Máme priestupcov,
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ktorí viackrát do roka páchajú priestupky tej istej povahy (nie krádeže) s vedomím, že sankciu
od nich nevymôžeme a nič iné sa im nemôže stať.
Vzhľadom na zvýšenie hranice priestupku proti majetku na sumu 266 €, správne
orgány dochádzajú do styku s kriminálne závadovými osobami, ktoré predtým riešili orgány
polície, prokuratúry a súdu. Vzhľadom na ich predchádzajúce skúsenosti s trestným konaním
je pre správny orgán, ktorý nedisponuje takými prostriedkami ako vyššie uvedené orgány,
obtiažne týmto osobám spáchanie priestupku preukázať. Priestupcovia začali vo zvýšenej
miere využívať inštitút advokáta, čo taktiež v značnej miere sťažuje a odďaľuje ukončenie
veci. Na ostatných úsekoch, teda na úseku výkonu rozhodnutia, úseku matrík, verejných
zbierok, štátnych symbolov, volieb a referenda a sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011
prebieha výkon štátnej správy v súlade s potrebami občanov, pre ktorých odbor poskytuje
svoje služby a v súlade s náplňou práce odboru.

7. 3 Odbor živnostenský
Odbor

živnostenského podnikania

zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku

živnostenského podnikania v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na smernicu Európskeho parlamentu a Rady č.
2006/123/ES o službách na vnútornom trhu od 1. októbra 2007, transformovanej do právneho
poriadku SR, v súlade so zákonom č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu od
01.06.2010 vykonáva aj úlohy jednotného kontaktného miesta (JKM).
Obvodný úrad je od roku 2011 zaregistrovaný v informačnom systéme vnútorného trhu
IMI. Systém IMI slúži na priamu elektronickú výmenu informácií o migrujúcich
poskytovateľoch služieb z členských štátov EHP za účelom overenia si poskytnutých údajov
alebo predložených dokladov v prípade pochybností a na výkon dozoru a kontroly nad
cezhraničnými poskytovateľmi služieb.
Činnosť odboru živnostenského podnikania v roku 2011 zabezpečovalo 5 pracovníkov.
Odbor živnostenského podnikania pri zabezpečovaní výkonu štátnej správy na úseku
živnostenského podnikania v územnom obvode evidoval k 31.12.2011 v živnostenskom
registri celkom 4 044 podnikateľských subjektov s platným živnostenským oprávnením,
z toho:

- 3 026 fyzických osôb (FO)
- 1 018 právnických osôb (PO)
Graf č. 10 Počet zaregistrovaných podnikateľských subjektov 2011
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Počet zaregistrovaných
podnikateľských subjektov r.2011
Fyzické osoby
Právnické osoby

PO
25%

Fyzické osoby..........3026
FO Právnické osoby......1018
75% Celkom.....................4044

počet FO SR, kt.vzniklo právo k podnikaniu v r. 2011 .................................265
počet FO zahr., kt.vzniklo právo k podnikaniu v r. 2011 ................................. 1
počet PO SR, kt.vzniklo právo k podnikaniu v r. 2011....................................97
počet FO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v r. 2011.......................................503
počet PO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v r. 2011.........................................40
počet živ.oprávnení, ktoré vznikli v r. 2011.................................................2540
počet živ.oprávnení, ktoré zanikli v r. 2011.................................................2402

V rozhodujúcich ukazovateľoch došlo k nárastu podnikateľských subjektov oproti roku
2010 nasledovne: Celkový počet podnikateľských subjektov je 4044, čo oproti roku 2010
predstavuje nárast o 94 podnikateľských subjektov. Fyzických osôb je zaregistrovaných 3026,
čo predstavuje zvýšenie o 45 podnikateľov oproti roku 2010. Právnických osôb bolo v roku
2011 zaregistrovaných o 49 viac ako v roku 2010.
Graf č. 11 Počet živností rok 2011
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Úsek živnostenskej registrácie
ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci
rozh. o pozastavení oprávnenia z úradnej moci
rozhodnutie o prerušení konania
rozhodnutie o zastavení konania
rozhodnutie o nevzniknutí živ.oprávnenia (nad ohlásením)
Spolu -vydané rozhodnutia v sledovanom období

0
0
0
0
2
2

INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
oznámenie o pozastavení
zánik živ. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
zmena splynutím
zmena zlúčením
iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia
výpis zo živnostenského registra
Spolu - vykonané vybrané úkony v sled. období

905
185
591
0
0
574
603
2 858

SLUŽBY JKM vykonané v sledovanom období:
Počet subjektov, kt. využili službu JKM v sledovanom
období
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)
Celkový počet úkonov služby JKM pre DR
Celkový počet úkonov služby JKM pre ZP
Celkový počet úkonov služby JKM pre OR

1 605
1 376
229
2 058
1 379
6
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LUSTRÁCIE
Počet výpisov z registra trestov
Počet lustrácii v REGOB

994
1341

Do počtu iných úkonov rozhodujúcich na úseku živnostenskej registrácie boli zahrnuté
napr.: výpisy zo živnostenského registra, výpisy z obchodného registra, úkony súvisiace so
zápisom spoločností do obchodného registra, výpisy z registra trestov, služby JKM pre
Daňové riaditeľstvo SR a zdravotné poisťovne, zániky živnostenských oprávnení, zmeny
vykonané v registri (napr. zmeny štatutárov, zodpovedných zástupcov, zmeny obchodného
mena, sídla, zmeny priezviska, bydliska, miesta podnikania, zriaďovanie a zrušovanie
prevádzkarní), výzvy podnikateľom na doplnenie podaní, oznámenia o nevykonaní zmien,
duplikáty živnostenských oprávnení, komunikácia s obchodným registrom , oznámenia pre
podnikateľské subjekty o odmietnutí zdravotnej poisťovne prijať zmeny zaslané cez JKM
Z celkových štatistických údajov služby JKM vyplýva, že v roku 2011 bolo vykonaných
8 636 úkonov rozhodujúceho charakteru, pričom tento počet úkonov nezahŕňa všetky činnosti
vykonávané na úseku živnostenskej registrácie. Štatisticky nie je možné zohľadniť úkony
z činnosti ako je napríklad spracovanie spisovej dokumentácie, zabezpečenie prípravy
dokumentov pre elektronickú komunikáciu, kontrola dokladov pre posudzovanie odbornej
spôsobilosti, kontrola účtovných dokladov, poradenská, informačná činnosť a iné.
K legislatívnym zmenám na úseku živnostenského podnikania dochádza veľmi často,
vzhľadom na široký rozsah činností a s tým súvisiacich osobitných predpisov. Z toho dôvodu
je potrebné aktualizovať údaje v živnostenskom registri, ako aj spisovej dokumentácii
podnikateľov a zosúladiť s platným právnym stavom. Okrem uvedených činností sa
zamestnanci odboru v roku 2011 zapojili do výskumného projektu „Efektívnosť správneho
konania v oblasti živnostenského podnikania“ Slovenskej poľnohospodárskej univerzity
v Nitre prostredníctvom dotazníkovej metódy. V mesiaci november, december 2011
zamestnanci odboru absolvovali náročné spracovanie problematiky elektronickej komunikácie
občana s jednotným kontaktným miestom s účinnosťou od 01.01.2012. Zamestnanci odboru
sa zúčastnili školení k jednotlivým častiam elektronického JKM po ktorých nasledovala 1. a
2. časť záťažového testovania funkčnosti elektronických služieb na Ústrednom portáli
verejnej správy SR (ÚPVS) . V rámci znižovania administratívnej záťaže podnikania v SR,
s cieľom zefektívnenia a sústredenia jednotlivých administratívnych postupov do jedného
centra je potrebné do budúcna rozšíriť služby JKM o ďalšie registračné a oznamovacie
35

povinnosti. Zámerom je, aby živnostenský úrad v postavení JKM poskytoval podnikateľom
služby na jednom mieste tak, aby plnil funkciu integrovaného obslužného miesta verejnej
správy pre podnikateľov.
Kontrolná činnosť na úseku živnostenského podnikania je systematická, vykonávaná
na základe plánu kontrolnej činnosti. Do plánu sa dostávajú tematické kontroly uložené MV
SR,

kontroly určené obvodným úradom, všetky prijaté podnety poukazujúce na rôzne

porušovanie predpisov. Kontrolná činnosť je pravidelne kontrolovaná a vyhodnocovaná.
V priebehu roka 2011 sa kontrolná činnosť vykonávala podľa vypracovaných týždňových
plánov kontrolnej činnosti. Ministerstvo

vnútra SR, odbor živnostenského podnikania

uložilo obvodným úradom tématické kontroly zamerané na:
1. kontrolu podnikateľských subjektov s prevádzkovaním činností uvedených
v Prílohe č.1

živnostenského zákona v skupine 108 „Výroba potravín a nápojov“ /

mäsiarstvo, výroba piva a sladu, výroba mliečnych výrobkov, výroba pekárenských
a cukrárenských výrobkov / - tematická kontrola trvala z roku 2010.
2. Kontrolu podnikateľských subjektov s prevádzkovaním činností uvedených
v Prílohe č.1

živnostenského zákona v skupine 106 – Výroba a spracovanie kameniva

a zemín, keramika, kamenárstvo. 111 - Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných
nástrojov a ostatných výrobkov, Stolárstvo a Zlatníctvo a klenotníctvo.
Za obdobie od 01.01.2011 do 31.12.2011 kontrolóri vykonali spolu 319 kontrolných
akcií podnikateľských subjektov. V roku 2011 bolo na základe kontrolných zistení uložených
51 blokových pokút. Uložené blokové pokuty predstavovali celkovú výšku 2 178,- Eur.
Vydaných bolo 30 rozhodnutí o uložení pokuty, výška uložených pokút rozhodnutím
predstavuje sumu 1 958,- Eur. Pre porovnanie za rok 2010 bolo uložených 29 blokových
pokút v celkovej sume 1254,-Eur, vydaných bolo 31 rozhodnutí o uložení pokuty v celkovej
sume 2710,-Eur. Za nedostatky zistené kontrolou

boli prijaté opatrenia na odstránenie

nezákonného stavu.
Údaje o činnosti na úseku živnostenskej kontroly

Počet všetkých kontrolných akcií v roku 2011
z toho v súčinnosti s iným kontrolným orgánom
Počet uložených pokút v blokovom konaní
Počet vydaných rozhodnutí o uložení pokuty
Výška uložených pokút v blokovom konaní (v €)
Výška uložených pokút rozhodnutím (v €)

319
5
51
30
2 178
1 958

Rozhodnutia vydané v roku 2011:
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rozhodnutie o uložení pokuty
Autoremedúra
rozhodnutie o zastavení konania
predvolanie na prejednanie záznamu z kontroly
oznámenie o začatí správneho konania
Výzva
dodatok k záznamu z kontroly
Počet úkonov spolu

30
0
0
0
30
107
46
583

Prehľad o výške uložených pokút:

Počet všetkých kontrolných akcií v roku 2011
z toho v súčinnosti s iným kontrolným orgánom
Počet uložených pokút v blokovom konaní
Počet vydaných rozhodnutí o uložení pokuty
Výška uložených pokút v blokovom konaní (v €)
Výška uložených pokút rozhodnutím (v €)
Spolu - výška uložených pokút v €

319
5
51
30
2 178
1 958
4 136

7. 4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
V súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov sme vykonali
vyhodnotenie činnosti odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Dolný
Kubín v nasledujúcich oblastiach:
a) Krízové riadenie
b) Civilná ochrana obyvateľstva
c) Hospodárska mobilizácia a obrana štátu
7. 4. 1 Krízové riadenie
Vypracovanie a realizáciu plánu bezpečnostnej rady, zasadania bezpečnostnej rady,
činnosť bezpečnostnej rady, spoluprácu bezpečnostnej rady s inými štátnymi orgánmi a
vyšším územným celkom. Činnosť Bezpečnostnej rady obvodu Dolný Kubín v roku 2011
vychádzala z Plánu práce a Plánu rokovaní Bezpečnostnej rady obvodu Dolný Kubín na rok
2011. Tieto základné dokumenty boli schválené uznesením BRO Dolný Kubín číslo 2 / 2011
zo dňa 2. februára 2011, pod číslom BRO-2011/00646 – 026 a boli zaslané členom
Bezpečnostnej rady obvodu Dolný Kubín. Rokovania BRO

Dolný Kubín

prebiehali

v zmysle schváleného plánu. Na jednotlivých rokovaniach boli prerokované všetky plánované
body programu. Sekretariát BRO

včas pripravoval podklady k rokovaniu BR tak, aby

jednotlivé rokovania prebehli bezproblémovo. Predkladateľom správ sa poskytovala
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metodická výpomoc formou konzultácií pred predložením správy. Sekretariát BRO
poskytoval metodickú pomoc predkladateľom správ, sledoval plnenie uznesení BRO o čom
na každom rokovaní predkladal správu. Celkovo rokovala Bezpečnostná rada obvodu Dolný
Kubín 4 krát.
Plán činnosti Obvodného úradu Dolný Kubín po vypovedaní vojny, po vyhlásení
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a pracovné plány vedúcich odborov
sú vypracované a evidované pod evidenčným číslom 3. Uvedená dokumentácia je zo strany
obvodného úradu aktualizovaná v priebehu roka podľa potreby. Koordinačná činnosť
obvodného úradu voči obciam v roku 2011 bola zameraná predovšetkým na činnosť obcí pri
realizácii aktuálnych úloh na úseku krízového riadenia. Koordinačná činnosť bola vykonaná
formou písomných oznámení a usmernení.
Spolupráca s úradmi špecializovanej štátnej správy a inými štátnymi orgánmi pri príprave
na krízovú situáciu a pri jej riešení je realizovaná prostredníctvom činnosti bezpečnostnej
rady a činnosti krízového štábu, kde členmi uvedených orgánov krízového riadenia sú aj
zástupcovia špecializovanej štátnej správy a iných štátnych orgánov. Uvedenú spoluprácu je
možné hodnotiť kladne.
Plán vyrozumenia na obvodnom úrade je spracovaný ako súčasť dokumentácie – plán
činnosti obvodného úradu a pracovné plány vedúcich odborov – evidenčné číslo
dokumentácie 3. Uvedená dokumentácia sa pravidelne aktualizuje podľa potreby. Na úseku
krízového riadenia Obvodný úrad Dolný Kubíne má uzatvorený jeden súčinnostný dohovor
medzi ObÚ a Územnou vojenskou správou Žilina. Úlohy vyplývajúce z uvedeného dohovoru
sú plnené priebežne obidvoma stranami.

Plnenie plánov kontrolnej činnosti na úseku krízového riadenia s dôrazom na kontroly z
ktorých bol vypracovaný protokol.
Obvodný úrad
Dolný Kubín

Kontroly
na obciach

Z toho
s ÚVS

Kontroly
na subjektoch s ÚVS

0

0

3

Metodická pomoc
na obciach

Kontrolnou činnosťou neboli zistené závažné nedostatky, preto kontroly boli ukončené
vypracovaním záznamu o kontrole.
Obvodný úrad Dolný Kubín v roku 2011 vykonal 6 odoborných príprav zameraných na
obce a mestá. Zamestnanci ObÚ sa zúčastnili na 8 pracovných aktivítách organizovaných
ObÚ Žilina sa zúčastnili 8 (zameraných hlavne k program EPSIS). Vykonávané cvičenia
krízového manažmentu a nácviky (vyhodnotiť prípravu, priebeh, skúsenosti, závery).
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Cvičenie pri vyrozumení a varovaní obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti úniku
čpavku na zimnom štadióne v Dolnom Kubíne sa uskutočnilo v novembri 2011.
7. 4. 2 Civilná ochrana obyvateľstva
Spracovanie a aktualizácia „Analýzy možného ohrozenia územia mimoriadnymi
udalosťami.“ Analýza územia okresu v pôsobnosti ObÚ Dolný Kubín z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí bola spracovaná v zmysle Pokynu generálneho riaditeľa sekcie
krízového manažmentu a civilnej ochrany MV SR na vypracovanie dokumentu „Analýza
územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“ číslo KMCO-27-23/CO-2008 zo dňa
21.11.2008. Upresnená bola k 31. 12. 2010 a následne predložená na ObÚ Žilina v e-mailovej
podobe dňa 20. 01. 2011.
Plán ochrany obyvateľstva je spracovaný podľa štruktúry stanovej v prílohe č. 3 vyhlášky
MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami
nebezpečných látok. Priebežne bola dokumentáciu dopracovaná o opatrenia plánované
v súvislosti s novozískanými informáciami. Posledná aktualizácia Plánu ochrany obyvateľstva
bola vykonaná k 16. 05. 2011 vo všetkých vyhotoveniach plánu ochrany obyvateľstva, pričom
záznamy o aktualizácii sú súčasťou dokumentácie plánu ochrany obyvateľstva. Úroveň
naplnenia programu CIPREGIS (vrátane aplikácií) aktualizovanými dátami, ako aj
spracovania digitalizovanej dokumentácie.

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oblasť

Aktualizované - dátum

Karty obcí
Dôležité objekty s NL
Podniky podľa zákona č. 261/2002 Z. z.
Spaľovne a skládky nebezpečného odpadu
Vodné stavby
Dôležité výrobné podniky nad 100 zamestnancov
Zdravotnícke zariadenia
Veterinárne zariadenia
Zariadenia sociálnych služieb

áno
áno
áno
áno

- 27. 09. 2011
- 27. 09. 2011
- 27. 09. 2011
- 27. 09. 2011

áno
áno
áno
áno

- 27. 09. 2011
- 27. 09. 2011
- 27. 09. 2011
- 27. 09. 2011

Kontroly stavu ochranných stavieb, plánovanie a zabezpečovanie odborných prehliadok
Kontroly stavu ochranných stavieb
Celkový počet
ochranných stavieb

4

Plánovaný počet
kontrol
0

Vykonaný počet kontrol

Poznámka

0

Plánovanie a zabezpečovanie odborných prehliadok
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Technologické
zariadenie

P. č.

Počet zariadení

Plánovaná odborná
prehliadka

Vykonaná odborná
prehliadka

1.

FVZ

7

0

0

2.

Elektroinštalácia

4

0

0

3.
4.

Tlakové nádoby

8

0

0

Diesel agregát

1

0

0

Posudzovanie územia, stavieb a vydávanie záväzných stanovísk v územnom plánovaní,
územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní.
Počet
došlých
podaní
31

Počet uplatnených stavebnotechnických
požiadaviek na stavby z hľadiska
požiadaviek CO
v územnom
v stavebnom v kolaudačnom
konaní
konaní
konaní
0
0
2

Počet stanovísk
bez uplatnenia
požiadaviek
CO
31

Počet
stanovísk
k územným
plánom obcí
a zón
2

Zabezpečovanie vykonávania kontinuálneho a periodického radiačného monitorovania
Vykonávané merania podľa metodického
usmernenia MV SR S IZS a KM

Skutočnosť
k 31. 10. 2011

Plán

XXVI/3 z 23. 3. 2011
Počet vykonaných meraní prírodného
pozadia v sídle príslušného ObÚ

každý týždeň v stredu
do 31.3.2011
párny týždeň v stredu
od 1.4.2011

Počet vykonaných meraní fotónového
dávkového príkonu v doplnkových miestach
merania
Počet odberov vzoriek zeminy pre
gamaspektrometrické merania pôd

12
19

do 31.3.2011

0

od 1.4.2011

6
0
6

do 31.3.2011
od 1.4.2011

15
31

144*
129

6
6

0
14
0
2

14*
2*

V roku 2011 do 31. 3. 2011 boli merania vykonávané v súlade Metodickým pokynom
č.1 vydaným ObÚ Žilina v roku 2009. Od 1. 4. 2011 podľa metodického usmernenia MV SR
S IZS a KM XXVI/3 z 23. 3. 2011.
Doplnkové miesta merania rádiometrom DC 3E-83 v roku 2011 v okrese Dolný Kubín*

Miesto
Oravská Poruba –
Roveň

východ.
dĺžka

severná
šírka

nadm.
výška
µGy.hod.-1
m
n.m.

19016´03´´ 49011´51´´ 497 m

teplota

počasie

zrážky

deň

hodina

0,105

+11,0

jasno

nie

24.3.2011

10,40

0,106

+16,2

jasno

nie

31.3.2011

14,30
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Miesto

východ.
dĺžka

severná
šírka

nadm.
výška
µGy.hod.-1
m
n.m.

teplota

počasie

zrážky

0,113

+13,4

zamračené

nie

5.4.2011

14,30

0,120

+13,0

oblačno

nie

12.4.2011

14,30

0,119

+12,2

zamračené

nie

27.4.2011

10,00

0,128

+12,0

zamračené

nie

4.5.2011

12,15

Párnica – Párničan 19009´08´´ 49011´00´´ 474 m

0,134

+5,0

zamračené

áno

20.10.2011

9,00

Medzbrodie –
ACHP

0,130

+3,6

polojasno

nie

25.3.2011

10,00

0,130

+9,6

zamračené

áno

1.4.2011

8,20

0,130

+9,6

polojasno

nie

19.4.2011

8,00

0,138

+19,0

polojasno

nie

2.8.2011

8,20

0,143

+4,0

zamračené

áno

20.10.2011 10,30

0,135

+10,0

polojasno

nie

0,147

+6,0

zamračené

nie

19020´38´´ 49014´23´´ 498 m

Pokryváč – Osádka 19023´10´´ 49011´31´´ 747 m
Krivá – Sedliacky
19029´46´´ 49016´26´´ 590 m
mlyn
Oravský Podzámok
19020´50´´ 49016´46´´ 597 m
– PD

deň

4.5.2011

hodina

9,30

20.10.2011 11,15

Miesta odberu vzoriek pre gamaspektrometrické meranie vzoriek v roku 2011*

Miesto

východ.
dĺžka

nadm.
severná výška
µGy.hod.-1
m
šírka
n.m.

Dlhá nad Oravou –
za mostom –
19°27'46" 49°16'23" 537 m
vzorka
Pucov smer
19°21'38" 49°14'16 " 543 m
Medzbrodie

teplota

počasie

zrážky

deň

hodina

0,139

10,0

polojasno

nie

4.5.2011

9,05

0,137

23

polojasno

nie

2.8.2011

9,00

* V rámci opatrení prijatých kompetentnými orgánmi Slovenskej republiky za účelom
sledovania vývoja radiačnej situácie po poškodení jadrového zariadenia Fukušima v
Japonsku, bolo zabezpečené periodické merania úrovne radiácie územnom obvode od 21.
marca 2011 do odvolania nasledovne:
• minimálne 2 krát denne na území mesta - sídla obvodného úradu,
• 2 krát týždenne na 2 – 3 určených stálych meracích bodoch.
Zrušenie týchto meraní bolo oznámené spisom MV SR S IZa KM číslo IZKM-CO-1570/2011 zo dňa 14. 06. 2011.
Spoluprácu so samosprávnym krajom a obcami pri vypracovaní analýzy územia kraja,
plánov ochrany obyvateľstva, zabezpečovaní evakuácie, ukrytia obyvateľstva, príprave
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obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc a preventívno-výchovnej a propagačnej
činnosti. V roku 2011 boli zo strany ObÚ Dolný Kubín vykonávané prednášky na témy
určené na prípravu obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc u zariadení riadenými
VÚC Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín, Stredná odborná škola obchodu a služieb
Dolný Kubín, Stredná odborná škola technická Istebné, Domov dôchodcov a DSS Dolný
Kubín, Oravská knižnica. U troch základných škôl v okrese Dolný Kubín. Taktiež bola
vykonaná príprava na SOaVP v mesiaci jún u zamestnancov ObÚ Dolný Kubín a starostov
obcí okresu. Pre právnické osoby a fyzické osoby, orgány samosprávy a iným zariadeniam
sme spracovali a zaslali Plány prípravy štábov CO, odborných jednotiek CO, prípravy
obyvateľov na sebaochranu a vzájomnú pomoc a prípravu na poskytovanie prvej pomoci
okresu Dolný Kubín v roku 2011 v počte 65 výtlačkov. Zároveň sme súčasne tým istým
subjektom zaslali Zameranie činnosti v oblasti KR, HM, IZS, COO, CNP, OKI, SMCO a HP
na rok 2011.
Samostatná príprava členov evakuačnej v komisie okresu bola vykonaná v mesiaci jún a
november.
Odborná príprava

Počet plánovaných
odborných príprav

Počet vykonaných
odborných príprav

Počet osôb na
odbornej príprave

2

2

10

2

0

2

Evakuačnej komisie
obvodu
Členov evakuačných
zariadení

Obvodný úrad Dolný Kubín má vytvorené dohody o vzájomnej spolupráci v oblasti
civilnej ochrany medzi územným spolkom SČK v Dolnom Kubíne a OV dobrovoľnej
požiarnej ochrany so sídlom v Dolnom Kubíne. Tieto dohody sa každoročne v mesiaci marec
zhodnocujú a zároveň podpisujú na nadchádzajúci rok. Pre rok 2011 sú odsúhlasené a
podpísané dotknutým organmi.
Na základe plánu kontrolnej činnosti z Ročného plánu činnosti odboru civilnej ochrany a
krízového riadenia Obvodného úradu Dolný Kubín na rok 2011 bola kontrolná činnosť
zameraná hlavne na:
-

kontrolu zmysle § 15 zákona č. 42/1994

Z. z. o civilnej

ochrane obyvateľstva

v znení neskorších predpisov, materiálneho vybavenia a odbornej prípravy jednotiek
CO v obciach,
-

kontroly u právnických a fyzických osôb, ktoré vyrábajú, skladujú alebo manipulujú
s nebezpečnými látkami, zameraných na kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z
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§ 16 ods. 7 zákona č. 42/1994

Z. z. o civilnej

ochrane obyvateľstva v znení

neskorších predpisov.
Z plánovaného počtu 7 kontrol bolo vykonaných k 31.10.2011 4 kontroly, ostatné boli
vykonané v mesiaci november a december.
U všetkých kontrolovaných subjektoch neboli zistené porušenia všeobecných záväzných ani
interných predpisov vydaných na ich základe a preto protokoly o výsledku kontrol neboli
vypracované.
Služobná pohotovosť je zabezpečovaná pravidelným striedaním 5 zamestnancov
určovaných do tejto pohotovosti. Prehľad o zaradení do služobnej pohotovosti sa spracováva
ako samostatný dokument na mesiac vopred. Zároveň plán zaradenia do služobnej
pohotovosti je spracovávaný v Harmonograme na príslušný mesiac. Poučenie o príprave
a preverení do služobnej pohotovosti sa vykonáva 2 krát a zaznamenáva do samostatnej
zložky. Prvý krát sa vykonáva v deň konania mesačnej porady a druhy krát v prvý deň
nástupu zamestnanca do služobnej pohotovosti. Dokumentácia / Smernica pre činnosť
zamestnanca..., Záznam o poučení..., Metodika činnosti zamestnanca ..., Prehľad o služobnej
pohotovosti ..., pravidelná mesačná výkazová dokumentácia a ostatné / je spracovaná podľa
Príkazu prednostu ObÚ na zabezpečenie do služobnej pohotovosti a zaraďovanie
zamestnancov do plánu vyrozumenia.
Spracovanie a aktualizáciu dokumentácie jednotiek civilnej ochrany a riadenie
záchranných prác. Dokumentácia jednotiek civilnej ochrany a riadenie záchranných prác je
spracovaná a spresnená podľa vyhlášky MV SR č. 523 /2006 a v súlade s Metodickým
pokynom sekcie krízového manažmentu a CO MV SR Č. p.: KMCO-51-1/KM-2008 zo dňa
11.marca 2008. Nedostatkom v tejto oblasti je to, že Karty CO nie sú so všetkými dotknutými
subjektami porovnané a odsúhlasené. Nepodarilo sa nám v roku 2011 porovnať so všetkými
obcami a právnickými osobami ktoré v okrese evidujeme. Túto činnosť budeme v budúcnom
období realizovať pri porovnávaní inventúr. Pre potrebu okresu nemáme vytvorenú žiadnu
jednotku CO.
Vykonávanie pravidelných skúšok vyrozumenia a varovania (skúšky sirén a pod.). V roku
2011 sa vykonávalo pravidelné preskúšania prevádzky schopnosti systému varovania
obyvateľstva 2. minútovým stálym tónom sirén v stanovených termínoch podľa spisu č.
KMCO-CO-126-46/2010.
Poruchovosť sirén vo vlastníctve obvodných úradov na území kraja.
Úspešnosť rozozvučania v roku 2011:
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I.
95,24 %
II. 95,24 %
III. 100,00 %
IV. 100,00 %
V. 100,00 %

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

100,00 %
100,00 %
90,48 %
95,24 %
95,24 %

Aktuálnosť dohôd s právnickými osobami, ktorí prevádzkujú automatizovaný systém
vyrozumenia

a

varovania

na

území

kraja

a

prevádzkovateľmi

oblastných

masovokomunikačných prostriedkov v oblasti varovania a včasného informovania
obyvateľstva o vzniku mimoriadnej udalosti. V okrese Dolný Kubín máme 1 subjekt (zimný
štadión Dolný Kubín), ktorý má vybudovaný autonómny systém varovania a vyrozumenia.
Preberacie konanie prebehlo 7. 9. 2011. Dohoda zatiaľ nebola spracovaná.
Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických
zariadení (sirén), odstraňovanie zistených nedostatkov.

Pravidelné

odborné

prehliadky

(revízie) na sirénach v správe ObÚ boli naposledy vykonané v júni 2009 v počte 24 ks. Malé
závady boli odstraňované v priebehu odbornej prehliadky, ostatné závady zistené pri revíziách
boli odstránené firmou KHK electric s. r. o. Do konca roka budú ešte vykonané dve opravy
sirén (zhorený motor).
Realizáciu kontrolnej činnosti na úseku hospodárenia s materiálom civilnej ochrany a
výsledky kontrol
Kontroly v skladoch CO s vyplnením JKL
Kontroly skladov CO (20 % z celkového počtu
uvedených v programe EMCO)
Mimoriadne kontroly (neodovzdanie inventúrnych
výkazov k 31.12.2010)
Mimoriadne kontroly (zatopenie skladu, požiar,
krádež)
Iné kontroly (v rámci komplexnej kontroly subjektu)

Plán

Skutočnosť

12

12

0

0

0

0

0

0

Na konci roka 2010 sme mali 60 skladov a úložíšť materiálu CO, vypočítaný objem
kontrol na rok 2011 bol 12 skladov. K 1.11.2011 bolo vykonaných s týmito výsledkami:
Celkové hodnotenie: výborný
dobrý

8
1

Uplatňovanie požiadaviek na opravy a zabezpečenie skúšok materiálu civilnej ochrany,
vykonávanie ošetrovania materiálu civilnej ochrany, uloženého v sklade obvodného úradu.
Uvedená úloha je plnená v súčinnosti s VTÚ Slovenská Ľupča. Ošetrovanie materiálu civilnej
ochrany uloženého v sklade obvodného úradu sa vykonáva pravidelne.
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Prípravu a vykonávanie inventarizácie materiálu civilnej ochrany
Inventúra materiálu CO k 31.12.2010
Celkový počet subjektov vykonávajúcich inventúru
podľa programu EMCO
Celkový počet subjektov, ktoré zaslali inventúrne
výkazy v určenom termíne
Celkový počet subjektov, ktoré zaslali invent.
výkazy po urč. termíne, na základe urgencie
Celkový počet subjektov, ktoré vôbec nezaslali
inventúrne výkazy
Koľko následných kontrol skladov CO bolo
vykonaných u subjektov, ktoré vôbec nezaslali
inventúrne výkazy

Počet

Poznámka

60
60
0
0
0

Na základe Pokynov na inventarizáciu materiálu CO so stavom k 31. 12. 2011 bude
v dňoch 7. 10. – 9. 12. 2011 vykonaná inventarizácia materiálu CO v okrese Dolný Kubín.
Inventarizácia bude vykonaná v zmysle rozkazu ministra vnútra SR č. 97/2011 o vykonaní
inventarizácie majetku a rozkazu generálneho riaditeľa Sekcie ekonomiky MV SR č. 9/2011
a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s pokynmi
Sekcie IZS a CO MV SR č. IZCO – COKR2 -2011/000565-002 z 29. septembra 2011. Dňa 8.
10. 2011 pod číslom A/2011/00572-18 bol vydaný príkaz prednostu Obvodného úradu Dolný
Kubín č. 18/2011 na vykonanie inventarizácie materiálu CO a určená komisia. Ďalej boli
vydané pokyny pre vykonanie inventarizácie materiálu CO so stavom k 31. 12. 2011 pod
číslom OCOaKR/2011/00620-003 pre obce, právnické osoby a fyzické osoby. Pokyny boli
vydané pre 58 subjektov v rámci okresu, u ktorých sú sklady materiálu CO. Pokyny pre
vykonanie inventarizácie boli zaslané v dostatočnom predstihu. Taktiež bol vypracovaný
časový harmonogram inventarizácie.

Stav integrácie skladov materiálu civilnej ochrany
Rušenie a integrácia skladov CO v r. 2011

Počet

Celkový počet skladov CO podľa programu EMCO
Celkový počet úplne zrušených skladov CO
(zrušené PO a FO - P)
Celkový počet integrovaných skladov CO
(s hodnotou materiálu do 700.- €)

60

Poznámka

2
2

V roku 2011 sme v rámci integrácie zrušili 2 sklady (SAD Liorbus a.s., OR HaZZ Dolný
Kubín) materiálu CO. V integrácii skladov budeme naďalej nenútene pokračovať s cieľom
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integrovať sklady s nízkou hodnotou materiálu a dosiahnutím len jedného skladu materiálu
CO na obciach.
Materiál CO sa vedie v programe EMCO. Zavedený je denník účtovných dokladov
komoditnej skupiny 14 pre rok 2011 pod číslom 12/1/g, do ktorého sa zapisujú jednotlivé
preúčtovacie doklady. Materiál sa eviduje podľa všeobecných predpisov o účtovníctve.
Materiál v spádovom skladu ObÚ Dolný Kubín je vedený na skladových kartách.
Vykonávanie prípravy a odborného vzdelávania - vykonávanie prípravy a odborného
vzdelávania sa realizuje len čiastočne ale realizuje sa v súlade s Plánom prípravy štábov
a odborných jednotiek CO prípravy obyvateľov na sebaochranu a vzájomnú pomoc a prípravu
na poskytovanie prvej pomoci okresu Dolný Kubín v roku 2011. Tento plán bol spracovaný
a zaslaný v januári 2011 65-im orgánom samosprávy,

právnickým a fyzickým osobám.

Príprava občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc bola v okrese Dolný Kubín podľa
našich poznatkov organizovaná na nízkej úrovní. Podľa telefonických dotazov a kontrolnej
činnosti je predpoklad vykonávania prípravy občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc
a prípravu na poskytovanie prvej pomoci v rámci okresu do 30 %. Zamestnanci odboru CO a
KR sa podieľali na príprave alebo poskytovali poradenskú službu hlavne pre školy
a zariadenia riadene VUC v Žiline a obecné úrady. Zo strany odboru CO a KR bola vykonaná
príprava v rozsahu 23 hodín u 11 subjektov a bolo preškolených 925 osôb. Táto príprava bola
organizovaná a vykonávaná v zmysle dokumentu Rozdelenie problematiky prípravy
obyvateľstva do cyklu 3 rokov. V roku 2011 bola rozpracovaná prvá časť trojročného cyklu.
Príprava starostov bola vykonaná 21. júna 2011.v rozsahu 6,5 hodín. V priebehu roka 2011
sme niekoľkokrát zvolali starostov obcí pri spracovávaní čiastkových dokumentov alebo
riešení aktuálnych úloh. Spolupráca so starostami obcí je na veľmi dobrej úrovni. Realizáciu
preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti. V rámci preventívno-výchovnej a propagačnej
činnosti odbor CO a KR spracoval v roku 2010

„LISTOVKU“. Tieto listovky boli

rozmnožené a rozposlané pre právnické a fyzické osoby a školy aj v roku 2011. Hlavne
v spolupráci s obecnými úradmi bola využívaná možnosť elektronickej formy informovania
obyvateľov.

Na 16 obciach a v 15 PO a FO

sa nám podarilo zaviesť nástenky

s problematikou civilnej ochrany. Splnil sa tým cieľ regionálnej informovanosti ale hlavne
prispeli sme aj k propagácií civilnej ochrany. K propagačným aktivitám môžeme ešte
pripočítať aj pravidelnú účasť s jedným nie súťažným stanovišťom pri regionálnej súťaži
Družstiev prvej pomoci a súťaže Mladých zdravotníkov kde prezentujeme našu činnosť
a ochranné prostriedky. Ďalšou propagačnou aktivitou CO bola účasť zamestnancov odboru
CO a KR na svetovom dni prvej pomoci kde sme prezentovali naše ochranné prostriedky
46

a MTZ na pridelenom stanovišti. V roku 2011 nebol spracovaný žiadny článok
s problematikou civilnej ochrany. Do propagačnej činnosti môžeme zahrnúť aj odbornú
prípravu a školenie zo strany odboru CO a KR v rozsahu 23 hodín kde bolo zúčastnených
u 11 subjektov 925 osôb. V roku 2011 bola v rámci regionálnej televízie Dolný Kubín
spracovaná relácia v oblasti ukrytia obyvateľstva. Počas týždňa demokracie bola vykonaná
ukážka techniky a PIO pre Základné školy v meste Dolný Kubín.
Odborné vzdelávanie zamestnancov ObÚ v oblasti CO
Obvodný
úrad

DK

Príprava
Odborné
Kurzy vo VTÚ
zamestnancov zhromaždenie
KM a CO
odboru (počet ObÚ v sídle
(počet
príprav)
kraja (účasť) absolvovaných)

18

2/2

1/1

Odborná
príprava vo
VTÚ KM
a CO (počet
absolvovaných)

Poznámka

5/5

Odborné vzdelávanie zamestnancov obvodných úradov v oblasti civilnej ochrany
vykonávané podľa Plánu odbornej prípravy na rok 2011:
* táto príprava v rozsahu dvoch hodín je vykonávaná v deň konania pravidelnej mesačnej
porady 1 krát do mesiaca,
* dva krát sa zamestnanci odboru zúčastnili prípravy Evakuačnej komisie okresu,
* jedenkrát sa zamestnanci odboru zúčastnili prípravy v rámci prípravy Výjazdovej skupiny,
* jeden krát sa zamestnanci odboru zúčastnili prípravy v rámci prípravy Krízového štábu
a sekretariátu Krízového štábu ObÚ Dolný Kubín,
* jedenkrát sa prípravy zúčastnili v rámci prípravy zamestnancov Obvodného úradu Dolný
Kubín ako celku,
* jedenkrát vykonaná príprava osôb určených na ObÚ pre zabezpečenie opatrení na
zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo tovarov,
O vykonaní týchto príprav je vedený záznam a triedna kniha.

Obvodný
úrad
DK

Plánovanie a vykonanie súťaží, vrátane SMZ CO
Účasť na
Účasť na
Základné
obvodnom
krajskom
Iné súťaže
kolo (počet)
kole
kole
(počet dr.)
(počet dr.)
2
6
1
1

Poznámka
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7. 4. 3 Hospodárska mobilizácia a obrana štátu
Majetok hospodárskej mobilizácie na ObÚ Dolný Kubín je evidovaný v programe ATON
ako aj v centrálnej evidencii majetku ObÚ (SAP). Na ObÚ je tiež spracovaná dokumentácia
majetku hospodárskej mobilizácie v zmysle Metodického pokynu MV SR č. KMCO-511/KM-2008 pod ev. číslom 6. Uvedená dokumentácia sa pravidelne aktualizuje podľa
potreby. Každoročne prebieha aj inventarizácia majetku HM. V roku 2011 je plánovaná
riadna inventarizácia majetku HM k 31.12.2011.

S majetkom HM sa nakladá v zmysle

platnej legislatívy.
Na Obvodnom úrade Dolný Kubín je spracovaná predpísaná dokumentácia opatrení na
zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov
s využitím mimoriadnych regulačných opatrení v období krízovej situácie. Aktualizácia
uvedenej dokumentácie bola vykonaná v zmysle platných predpisov . Údaje v dokumentácii
boli naposledy aktualizované v priebehu mesiaca októbra 2011 so stavom k 30.09.2011.Takto
spracované údaje boli pre ďalšie využitie zaslané dňa 17.10.2011 v predpísanej forme na
ObÚ Žilina listom č.p. OCOaKR-2011/02118-27 .
Pri plnení úloh hospodárskej mobilizácie ObÚ Dolný Kubín spolupracuje
predovšetkým s orgánmi samosprávy – obcami. Uvedenú spoluprácu nie je možné hodnotiť
kladne, nakoľko obce uvedenú problematiku riešia dosť povrchne, požadované údaje potrebné
pre ďalšie spracovanie zasielajú oneskorene, neúplné a to aj napriek skutočnosti, že zo strany
ObÚ sú na uvedené skutočnosti upozorňovaní aj na odborných prípravách v oblasti HM.
Obce uvedenej oblasti nevenujú dostatočnú pozornosť.
Evidencia ľudských zdrojov a evidencia vecných prostriedkov je spracovaná v zmysle
Metodického pokynu MV SR č. KMCO-51-1/KM-2008 pod ev. číslami 8 a 9. Súčasťou
evidencií je aj evidencia vlastných zamestnancov ObÚ a vecných prostriedkov ObÚ. Uvedené
evidencie sa pravidelne aktualizujú podľa požiadaviek jednotlivých subjektov. Evidencia
o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a ktoré
sú určené ako subjekty HM resp. ktoré môžu byť určené ako subjekty HM je vedená
v programovom prostriedku HM programe ATON. Podľa potreby je uvedená evidencia
aktualizovaná. V súčasnosti je v tejto evidencii 5 subjektov. Ide o subjekty, ktoré sú zmluvou
o budúcej zmluve určené na zabezpečenie stravovania pre zamestnancov ObÚ v Dolnom
Kubíne a OR PZ SR v Dolnom Kubíne.
ObÚ Dolný Kubín má uzatvorené „Zmluvy o využívaní prednostného spojenia“ pre celý
územný obvod Dolný Kubín. Do prednostného spojenia je zaradených 10 telefónnych liniek +
2 linky telefónnej ústredne. Taktiež je zabezpečené prednostné spojenie aj pre obce okresu
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Dolný Kubín s celkovým počtom telefónnych liniek 43. ObÚ v roku 2011 vypracoval pre
obce okresu Dolný Kubín dokument: „Zameranie činnosti obcí okresu Dolný Kubín v oblasti
krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému, civilnej
ochrany obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry,
správy materiálu civilnej ochrany na rok 2011“ v ktorom boli rozpracované hlavné ciele
a úlohy pre obce na rok 2011. Úlohy vyplývajúce z uvedeného zamerania boli a sú plnené
priebežne podľa stanovených termínov plnenia. ObÚ v roku 2011 nevydal žiadne opatrenia
pre právnické a fyzické osoby.
V rámci kontrolnej činnosti boli v spolupráci s ÚVS vykonané v roku 2011 štyri kontroly
vhodnosti a technickej spôsobilosti vecných prostriedkov potrebných v čase vojny alebo
vojnového stavu v zmysle § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej
republiky. Spoluprácu v oblasti obrany s Územnou vojenskou správou Žilina ObÚ hodnotí
pozitívne, táto spolupráca sa dá hodnotiť ako bezproblémová. Plnenie úloh obvodnými
úradmi v jeho pôsobnosti (vedenie evidencie osôb, príprava rozhodnutí na uloženie povinnosti
poskytnúť ubytovanie, dodanie vecných prostriedkov, atď.).

Prehľad o pripravených rozhodnutiach ObÚ na účely obrany štátu
Obvodný
úrad
0

Pracovná
povinnosť
pre OS
3

Doručovatelia
PR, P ObÚ

Ubytovanie
pre OS

73

7

Vecné
prostriedky
pre OS
12

Zmeny
požadované
ÚVS
6

ObÚ Dolný Kubín má spracovanú dokumentáciu v oblasti obrany v zmysle Metodického
pokynu MV SR č. KMCO-51-1/KM-2008 pod evidenčným číslom 10 a je rozdelená na
dokumentáciu k ukladaniu pracovnej povinnosti, dokumentáciu k ukladaniu povinnosti
poskytnúť ubytovanie a dokumentáciu k ukladaniu povinnosti poskytnúť vecné prostriedky.
ObÚ má tiež vytvorenú evidenciu ľudských zdrojov pod ev.č. 8. Uvedené dokumentácie sa
pravidelne aktualizujú podľa potreby ako aj podľa požiadaviek jednotlivých subjektov.
Koordinačná činnosti v oblasti obrany smerom k obciam je vykonávaná pravidelne v rámci
zasielaných informácií a úloh.
ObÚ Dolný Kubín nespolupracuje s krajským riaditeľstvom Policajného zboru.
Spoluprácu vykonáva ObÚ Žilina, ktorý následne na základe spolupráce s krajským
riaditeľstvom PZ Žilina poskytuje údaje o dopravných prostriedkoch aj ObÚ Dolný Kubín.
Vykonávanie prípravy a odborného vzdelávania. V roku 2011 ObÚ Dolný Kubín vykonal
odbornú prípravu pre starostov obcí a krízových štábov obcí v oblasti obrany a v mesiaci jún
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a december 2011 ako súčasť odbornej prípravy v oblasti plnení opatrení HM. Odborných
príprav, ktoré organizuje ObÚ Dolný Kubín sa zúčastňujú skoro všetci starostovia obcí. ObÚ
v rámci odborných príprav

sa zameriava na plnenie úloh vyplývajúcich zo zákonov

a súvisiacich právnych predpisov ale aj na plnenie aktuálnych úloh v danom období. Účasť na
odborných prípravách je možno hodnotiť kladne, problematické sa však javí zavádzanie
získaných poznatkov do praxe t.j. starostovia nevenujú dostatočnú pozornosť plneniu
stanovených úloh.

7. 5 Odbor organizačný
Zabezpečuje organizáciu prace úradu, jeho styk s verejnosťou ako aj prípravu interných
predpisov. Vydávanie smerníc je špecifická úloha právneho charakteru, keďže smernice
v oblasti činnosti OBU spresňujú resp. vysvetľujú zákon. Na väčších OBU vykonáva túto
činnosť právnik.
Správa registratúry zabezpečuje:
1. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, usmernení MV SR, interných
pokynov prednostu úradu na úseku správy registratúry. Obvodný úrad Dolný Kubín sa pri
vykonávaní správy registratúry riadi zákonom č. 395/2002 Z. z., vyhláškou MV SR č.
628/2002 Z. z., smernicou MV SR z 5. decembra 2008 č. SVS-204-2008/01247, ako aj
príslušnými usmerneniami MV SR a internými pokynmi prednostu obvodného úradu.
Usmernenie č. OR-2011/001557 - Implementácia skratiek organizačných útvarov do
aplikácie WinASU – spracované, doplnené kódy. Žiadosť o vypracovanie analýzy stavu
evidencie objemu dát evidovaných vo WinASU – vypracované a zaslané. Na základe
poverenia prednostu obvodného úradu č. 12/2011, sme v septembri 2011 vykonali
kontrolu spisov za rok 2010 a to na odbore všeobecnej vnútornej správy a odbore
živnostenského podnikania. Kontrola bola zameraná na dodržiavanie Registratúrneho
poriadku a registratúrneho plánu a na dodržiavanie formálnej úpravy písomností podľa
platnej STN 016910. Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie záväzných právnych
predpisov, doporučili sme však na jednotlivých odboroch pre jednotnosť formálnej úpravy
záznamov používať vzor šablóny, ktorý je centrálne dostupný všetkým zamestnancom
obvodného úradu. Do WinRS sme zaevidovali spisy za rok 2009, ktoré boli stiahnuté
z jednotlivých odborov Obvodného úradu a uložené v registratúrnom stredisku. Celkovo
do registratúrneho strediska v roku 2011 pribudlo 17 bm spisov.
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2. Personálne obsadenie úseku správy registratúry - správu registratúry obvodného úradu
vykonáva jeden zamestnanec Bc. Nadežda Šalatová, ktorá je zároveň poverená prácou
v podateľni, denne vykonáva odnášku a donášku poštových zásielok, centrálne eviduje
došlú poštu vo WinASU a spracováva zásielky na odoslanie. Správu registratúry na
jednotlivých organizačných útvaroch vykonávajú všetci dotknutí zamestnanci, na túto
činnosť sa na organizačných útvaroch osobitne neurčili zamestnanci. Správca registratúry
taktiež objednáva, eviduje a vydáva stravné lístky pre zamestnancov obvodného úradu
a zastupuje na sekretariáte ObÚ asistentku pána prednostu, počas jej neprítomnosti.

3. Materiálno-technické zabezpečenie správy registratúry. Podateľňa a registratúrne
stredisko je vybavené 1 ks počítača PENTIUM 4; 3066 MHz, ktorý na výkon uvedenej
činnosti postačuje. Registratúrne stredisko je umiestnené na 9. poschodí, má manipulačnú
miestnosť, je vybavené dostatočným množstvom kovových regálov, archívnych škatúľ,
kovovým vozíkom na prepravu spisov a nevyhnutnými kancelárskymi potrebami.

4. Stav evidovania záznamov. Na našom obvodnom úrade sa všetky podania evidujú
prostredníctvom automatizovaného systému správy registratúry, verzia WinASU
14.03.06. Na úseku správy registratúry vedieme Evidenciu výpožičiek spisov a Evidenciu
žiadostí o vyhľadanie registratúrnych záznamov a správnych poplatkov, Evidenciu
stravných lístkov a WinRS. Na organizačnom odbore vedieme Centrálnu evidenciu
interných predpisov, Evidenciu sťažností a petícií, Evidenciu o slobodnom prístupe
k informáciám.

Na

odbore

živnostenského

podnikania

pracujú

s centrálnym

živnostenským registrom CEZIR, CEPOD. Na odbore všeobecnej vnútornej správy
pracujú s evidenciou o konaní priestupkov

MAKOP. Na úseku matriky sa vedie

Evidencia na osvedčovanie podpisov a listín a Evidencia správnych poplatkov. Na odbore
krízového riadenia sa vedie Evidencia ľudských zdrojov, Evidencia vecných
prostriedkov, Evidencia nehnuteľností na obranu, Evidencia administratívnych pomôcok
a Protokol utajovaných skutočností. Na ekonomickom odbore: Evidencia príjmových
pokladničných dokladov a prijatých správnych poplatkov, Evidencia uzatvorených
nájomných a kúpnych zmlúv

na majetok štátu, Evidencia vymožených pokút

živnostenského a ekonomického odboru, ako aj pokút, od vymáhania ktorých bolo trvale
upustené v zmysle zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku. štátu v znení neskorších
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predpisov, Evidencia pohľadávok (zákonné poistenie), Evidencia skladu – kancelárske
potreby, Evidencia rámcových dohôd a prieskumov trhu.
Odbor:

Počet záznamov:

Počet spisov:

Spisy, ktoré prešli
do nového roka:

5 750
5 716
911
3 611
345
16 333

OŽP
OE
OCOaKR
OVVS
OORG
Spolu:

3 352
809
119
1 425
151
5 856

6
529
29
16
32
612

Rozdiel v počte záznamov a spisov medzi odbormi OVVS a OE oproti minulému roku je
v tom, že prešla agenda vymáhania pohľadávok z OVVS na OE.

5. Stav vo vyraďovaní registratúrnych záznamov. V roku 2011 sme vyraďovacie konanie
nerobili, v súčasnosti sa spracúvajú návrhy na vyradenie registratúrnych spisov, ktorým
uplynula lehota uloženia.
Prehľad spravovanej registratúry Obvodného úradu Dolný Kubín
Registratúra tzv. predchodcov spravovaná Obvodným úradom
Dolný Kubín od r. 2004-2011 (v bežných metroch)
vyradené
ostalo
v r.
bm
2008 bm

vyradené
ostalo
v r. 2010
bm
bm

65
42
29
38
12
18
18

65
0
24
16
0
5
2

0
42
5
22
12
13
16

0
22
0
9
0
0
7

0
20
5
13
12
13
9

2
4
10
114
25
3

0
0
5
67
24
2

2
4
5
47
1
1

0
1
1
46
1
0

2
3
4
1
0
1

spolu
bm
Školská správa
Finančný odbor
Odbor školstva
Odbor VVS
Mzdové listy - školstvo
Osobné spisy
Odbor živnostenský
Mzdové listy - Okr úrad,
ObÚ
Personalistika
Odbor dopravy
Odbor soc. vecí
Životné prostredie
SVP
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hygienik
Lekár
Odbor region. rozvoja
Odbor krízového
riadenia
sekretariát a registratúra
Právne oddel
Spolu:

3
3
4

1
1
0

2
2
4

0,5
1
0,5

1,5
1
3,5

1
6
4

0
0
0

1
6
4

0,5
2,5
0

0,5
3,5
4

401

212

189

92

97

Spravovaná registratúra predchodcov
Obvodného úradu Dolný Kubín r. 20042011 v bm
ostalo vyradené
97
304

Graf č. 12
Spravovaná registratúra predchodcov ObÚ v Dolnom Kubíne od r.2004-2011
( v bežných metroch)

97

304

ostalo

vyradené

Graf č. 13
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Registratúra predchodcov ObÚ z rokov 2004 až 2011, ktorá zostala v správe
ObÚ v Dolnom Kubíne

Školská správa

25

Finančný odbor
Odbor školstva - projekty škôl
20

Odbor VVS

20

Mzdové listy - školstvo
Osobné spisy
Odbor živnostenský

15
13

Mzdové listy - Okr úrad, ObÚ

13

bm

12

10

Personalistika
Odbor dopravy

9

Odbor soc. vecí
Životné prostredie
SVP

5
5

4

3,5

3
2
1

1
0

0

0
1
Organizačný odbor

1,5

1

3,5

4

hygienik
lekár

0,5

Odbor region. Rozvoja
Odbor krízového riadenia
sekretariát a registratúra
Právne oddel

6. Využívanie registratúry
Celkový počet žiadostí:
Počet výpožičiek
(externé aj interné):
Počet reverzov k výpožičkám:
Počet nahliadnutí:
Počet osvedčených kópií RZ:
Počet neosvedčených kópií RZ:
Suma vybraných poplatkov:

51
23
0
6
0
70
0,00 €

7. Spolupráca s príslušným štátnym archívom. Spolupráca so Štátnym archívom v Bytči,
pobočka Dolný Kubín je na veľmi dobrej úrovni. Aktuálne problémy sú konzultované
priebežne telefonicky, prípadne osobnou návštevou. V hodnotenom období boli vykonané
približne tri konzultácie.
Sekretariát prednostu ObÚ
Chod sekretariátu zabezpečuje jeden zamestnanec Milena Krakovská. Zabezpečuje:
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- vedenie evidencie úradných pečiatok ObÚ Dolný Kubín – kontrolovanie,
kompletizovanie, vidovanie nových úradných pečiatok,
- vedenie evidencie vnútorných predpisov ObÚ Dolný Kubín ,
- kopírovanie predpisov pre vedúcich odborov ObÚ,
- kompletizovanie a doplňovanie rozdeľovníkov k vnútorným predpisom,
- evidencia a aktualizácia vnútorných predpisov ObÚ Dolný Kubín v programe CEIP ,
- vedenie evidencie poverení k vnútorným kontrolám za ObÚ Dolný Kubín,
- evidovanie a zabezpečovanie reprezentačného pre ObÚ Dolný Kubín,
- evidencia a vybavenie pošty prednostu ObÚ,
- príprava porád s vedúcimi jednotlivých odborov ObÚ,
- vypracovanie záznamov a záverov z porád prednostu ObÚ,
- spolupráca pri zabezpečovaní úloh na úseku registratúry v neprítomnosti Bc.
Šalátovej,
- plnenie úloh podľa pokynov prednostu ObÚ,
-

bežná

činnosť

–

administratívne

práce,

zabezpečovanie

a objednávanie

kancelárskych potrieb za OORG, kopírovanie materiálov pre ObÚ,
- zabezpečovanie odbornej spôsobilosti vodičov referentov a vodičov vozidiel na
získanie právnenia na vedenie vozidiel, zabezpečiť im formálne náležitosti ku skúškam
a termíny preskúšania po presune z ekonomického odboru,
- evidencia žiadaniek na prepravu osobnými motorovými vozidlami v denníku
dispečera,
- kontrola formálnych a obsahových náležitostí žiadaniek,
- schvaľovanie a vypisovanie príkazov na jazdu motorových vozidiel obvodného
úradu,
- kontrola kníh prevádzky osobných motorových vozidiel,
- vedenie evidencie pracovných ciest zamestnancov obvodného úradu,
- vedenie evidencie storno pracovných ciest,
- likvidácia cestovných príkazov zamestnancov,
- kontrola formálnej a obsahovej stránky cestovných príkazov,
- odovzdanie cestovných príkazov pokladníkovi úradu.

Na

úseku vnútornej kontroly bolo zamestanancami organizačného odboru

zabezpečovaná kontrola:
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- dodržiavania Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu Obvodného úradu
Dolný Kubín, podľa smernice MV SR č. SVS-204-2007/01101 a formálnej úpravy písomností
v zmysle platnej STN 016910

- vybraných interných predpisov v zmysle smernice č. 11/2008, ktorou sa upravuje
postup pri vydávaní interných organizačných a riadiacich predpisov ObÚ Dolný kubín
a rozdeľovníkov z jednotlivých odborov ObÚ Dolný Kubín

- dodržiavania služobného predpisu ObÚ Dolný Kubín č. 20/2009 – písmeno e: “Smernica
o ochrane osobných údajov a o zásadách bezpečnosti pre používateľov IS MŠS Obvodného
úradu Dolný Kubín“

Úsek informatiky zabezpečoval:
-

prieskumy trhov:
o Prieskum trhu na pozáručný servis na opravu PC, notebookov, LCD
monitorov, tlačiarní a revízie a opravy UPS. Boli oslovený dvaja uchádzači:
Sunsoft plus spol. s r.o., Dolný Kubín
Michal Kostúrik, Dlhá nad Oravou

Na základe poskytnutých cenových ponúk bol vybratý uchádzač s najnýhodnejšou
ponukou, ktorý poskytoval pozáručný servis na všetky požadované komodity – Sunsoft
plus spol. s r.o., s ktorým bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 2/2011.

o Prieskum trhu na nákup tonera do tlačiarne HP LJ 1320 – typ tonera Q5949A.
Boli oslovený traja uchádzači:
Sunsoft plus spol. s r.o., Dolný Kubín
Michal Kostúrik, Dlhá nad Oravou
DolnyKubin.Net s.r.o., Dolný Kubín
Na základe poskytnutých cenových ponúk bol vybratý uchádzač s najnižšou cenou –
DolnyKubin.Net s.r.o.
o Prieskum trhu na nákup optickej mechaniky externej – Apple MacBook Air
SuperDrive. Boli oslovený traja uchádzači:
Sunsoft plus spol. s r.o., Dolný Kubín
Michal Kostúrik, Dlhá nad Oravou
DolnyKubin.Net s.r.o., Dolný Kubín
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Na základe poskytnutých cenových ponúk bol vybratý uchádzač s najnižšou cenou –
Sunsoft plus spol. s r.o.

-

Opravy:
o tlačiarne - 3
o PC – 4
o notebook – 1
o UPS – 2

-

Objednávky tonerov
o

na základe Rámcovej dohody SE-90-63/OVO-2007 s firmou Activa Slovakia
s.r.o., Bratislava boli vystavené 4 objednávky na nákup tonerov a optických
valcov

-

Bezpečnostný manažér:
o

inštalácia a aktualizácia antivírusového softwaru NOD32

o

Bola vykonaná kontrola na dodržiavanie služobného predpisu ObÚ Dolný
Kubín č. 20/2009 – písmeno e: „Smernica o ochrane osobných údajov
a o zásadách bezpečnosti pre používateľov IS MŠS Obvodného úradu Dolný
Kubín“. Kontrolovanými subjektami boli všetky odbory obvodného úradu.
Kontrolou neboli zistené žiadne porušenia.

-

Nasadenie nového APV
o

Verejné zbierky

Ďalšie činnosti na úseku informatiky:
o bolo vykonané 18 reinštalácií PC,
o update APV,
o pravidelné týždenné zálohovania APV na sieti,
o mesačné exporty na obce z APV CEZIR (živnostenské),
o odborná pomoc užívateľom pri hardwerových alebo softwérových problémoch,
o

výmena

tonerov

a optických

valcov

v tlačiarňach

a v kopírovacích

zariadeniach,
o zaškoľovanie užívateľov na APV,
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o zaškoľovanie nových užívateľov s prácou v sieti a iných programov,
o kontrola celej siete NOVELL antivírovým programom NOD 32 – 4-krát ročne,
o kontrola jednotlivých PC staníc antivírovým programom NOD 32,
o riešenie problémov serverov (databázový, komunikačný, sieťový) – pri
výpadku elektriny, pri výpadku internetového spojenia a iné,
o zavádzanie nových pracovníkov

ako

užívateľov

siete

a prideľovanie

prístupových práv na sieť NOVELL a do rôznych číselníkov,
o zavádzanie nových pracovníkov do WAN počítačovej siete VSNET –
zriaďovanie účtov, e-mailových adries a prístupových práv,
o spolupráca s MV SR, sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti,
o

pomoc odboru všeobecnej vnútornej správe pri sčítaní obyvateľov, bytov
a domov – so starostami vytvárať nové obvody v rámci obcí.

Organizačný odbor zabezpečoval v roku 2011 aj správu pre Úrad vlády SR o stave
petícií a sťažností v okrese Dolný Kubín. Za rok 2011 sa neeviduje žiadna sťažnosť a ani
petícia.
V roku 2011 boli splnené všetky úlohy, ktoré vyplynuli za dané obdobie. Dôležitou
zmenou sa je vybudovanie JKM - jednotné kontaktné miesto, ktoré poskytuje informácie
o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb
na území Slovenskej republiky, postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou
získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb, o možnostiach prístupu
k verejnej časti živnostenského registra, o dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich
so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným
poskytovaním služieb,
JKM prijíma od fyzických alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie
prevádzkovať živnosť ohlásenia, doklady, správne poplatky, údaje potrebné na registráciu
daňovníka a na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia, doklady na účely
zápisu údajov do obchodného registra a údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra
trestov. Významými úlohami s ktorými sa museli zamestnanci vysporiadať boli 2 vlny
povodní ako aj štrajk lekárov a stým spojené vyhlásenie núdzového stavu.
Z tohto pohľadu je významé podporiť personálne posilnenie úradu, aby sa spracovavána
agenda zabezpečila v kvalitnom prevedení ako aj časovom predstihu.
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8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Hlavnou skupinou užívateľov služieb ObÚ DK sú klienti, ktorých môžeme rozdeliť do 3
hlavných subjektov:
1. ústredný orgán štátnej správy – MV SR
2. ostatné orgány štátnej správy a samosprávy
3. občania

8. 1 Ústredný orgán štátnej správy
Hlavným ústredným orgánom štátnej správy pre ObÚ je MV SR. ObÚ je právnická
osoba. Je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet MV SR.
Z čoho vyplýva denná komunikácia s ministerstvom. Ďalším ministerstvom s ktorým
komunikuje ObÚ je MF SR, pre ktoré sa pripravujú správy o finančných kontrolách
vykonaných na úrade ako aj Úrad vlády SR, kde sa zasielajú správy o sťažnostiach
a petíciách.

8. 2 Ostatné orgány štátnej správy a samosprávy
K ostatným orgánom štátnej správy s ktorými ObÚ spolupracuje je Štatistický úrad
SR, a to hlavne pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov. V rámci vzťahu k územnej
samospráve zabezpečuje sumarizáciu podkladov od obcí, školenia (napr. pri sčítaní
obyvateľov, domov a bytov, civilná ochrana).

8. 3 Občania
Pre štátnu správu a pôsobnosť ObÚ je hlavnou cieľovou skupinou užívateľov občan.
Tu môžeme rozlíšiť občana – živnostníka, ktorý je kontaktovaný hlavne odborom
živnostenského podnikania v rámci dodržiavania zákona pri živnostenskom podnikaní. Pri
všeobecnej vnútornej správe sa okrem iného prejednávajú priestupky a zabezpečuje sa
plynulosť všetkých volieb. Pri civilnej ochrane a krízovom riadení sú okrem samospráv
kľúčovou skupinou žiaci, študenti v rámci vzdelávacích aktivít civilnej obrany.
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