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1. Identifikácia organizácie
Názov:

Obvodný úrad Michalovce

Sídlo:

Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

Rezort:

Ministerstvo vnútra SR

Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia

Kontakt:

telefón: 056-6280701
fax: 056-6280702
e-mail: prednosta@mi.vs.sk
http://www.minv.sk/?obvodny-urad-michalovce

Prednosta:

Ing. Jozef Bobík

Členovia vedenia organizácie:
a) Odbor organizačný (do 31. 07. 2011):
Ing. Ján Pavelka – poverený zastupovaním vedúceho odboru
(od 01. 08. 2010)
b) Odbor ekonomický (do 31. 07. 2011):
Ing. Anna Jurošková – vedúca odboru
c) Odbor ekonomický a organizačný (od 01. 08. 2011):
Ing. Ján Pavelka – poverený zastupovaním vedúceho odboru
(od 01. 08. 2011 do 30. 11. 2011)
Kontakt: tel. 056-6280720
Ing. Milena Cenknerová – vedúca odboru (od 01. 12. 2011)
Kontakt: tel. 056-6280717
d) Odbor všeobecnej vnútornej správy:
JUDr. František Gargulák – vedúci odboru
Kontakt: tel. 056-6280730
e) Odbor živnostenského podnikania:
Ing. Katarína Šimanská – vedúca odboru
Kontakt: tel. 056-6280770
f) Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia:
Ing. Jozef Bloščičák – vedúci odboru
Kontakt: tel. 056-6280750
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g) osobný úrad:
RNDr. Helena Kovaľová
Kontakt: tel. 056-6280724
Obvodný úrad Michalovce má zriadené pracoviská:
- Stále pracovisko v Sobranciach – Tyršova 12, 073 01 Sobrance
tel: 056-6523456
- odbor živnostenského podnikania
- odbor všeobecnej vnútornej správy
- Stále pracovisko vo Veľkých Kapušanoch – Zoltána Fábryho 105, 079 01 Veľké Kapušany
tel: 056-6383068
- odbor všeobecnej vnútornej správy
Hlavné činnosti organizácie:
Obvodný úrad je miestnym orgánom štátnej správy na úsekoch všeobecnej vnútornej
správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu. Uskutočňuje výkon štátnej správy na úsekoch štátnej správy v jeho
pôsobnosti, koná a rozhoduje v administratívno-právnych a ekonomických vzťahoch samostatne.
Obvodný úrad Michalovce zabezpečuje v zmysle zákona výkon štátnej správy v obvode
Michalovce, ktorý je zložený z dvoch okresov – Michalovce a Sobrance. Rozloha obvodu je
1 558 km2. Počet obyvateľov 135 000, ktorí žijú v 125 obciach, z toho 4 sídelné jednotky majú
štatút mesta. Východná hranica obvodu Michalovce je súčasne hranicou Európskej únie.
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad Michalovce vznikol 01. 10. 2007 na základe zákona č. 515/2003 Z. z.
o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Obvodný úrad je miestnym orgánom štátnej správy na úsekoch všeobecnej
vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Uskutočňuje výkon štátnej správy na úsekoch
štátnej správy v jeho pôsobnosti, koná a rozhoduje v administratívno-právnych a ekonomických
vzťahoch samostatne.
Obvodný úrad je právnická osoba. V otázkach ekonomického zabezpečenia chodu je
zapojený na štátny rozpočet, na kapitolu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Obvodný úrad
je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade
a je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme obvodného úradu.
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a odvoláva
vláda SR na návrh ministra vnútra SR. Na obvodnom úrade sú stupne riadenia: prednosta, vedúci
odborov.
Pôsobnosť úradu je ustanovená zákonmi a jednotlivé činnosti a úlohy odborov obvodného
úradu sú uvedené v organizačnom poriadku.
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom na jednotlivých úsekoch štátnej
správy riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria tieto
úseky štátnej správy.
Strednodobý výhľad organizácie sa riadi hlavnými úlohami jednotlivých odborov podľa
výkonu činnosti na jednotlivých úsekoch, ako aj usmerneniami a pokynmi ministerstva vnútra.

Naše poslanie:
Miestnu štátnu správu vnímame ako službu občanom.

Naše hodnoty:
Ústretovosť, flexibilita, permanentné zvyšovanie odbornosti, komplexné a včasné výstupy,
profesionalita, politická nezávislosť, efektivita, pružnosť, nestrannosť, etika.

2.1. Odbor ekonomický a organizačný
Odbor zabezpečuje úlohy na úsekoch:
a) na úseku rozpočtu a účtovníctva:
- predkladá MV SR podklady na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy
- zabezpečuje činnosť obvodného úradu v rámci schválených a rozpísaných limitov
rozpočtu verejnej správy,
- vypracúva a predkladá MV SR účtovné a finančné výkazy hospodárenia
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-

-

vypracúva a predkladá MV SR správy o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami
vypracúva a predkladá MV SR podklady do návrhu štátneho záverečného účtu
zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov obvodného úradu
poskytuje obciam dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti
a na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej
republiky a zabezpečuje jej zúčtovanie so štátnym rozpočtom
poskytuje obciam finančné
prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb
a referenda a zabezpečuje ich zúčtovanie so štátnym rozpočtom
plní úlohy klienta Štátnej pokladnice
predkladá MV SR žiadosti o vykonanie rozpočtových opatrení
predkladá MV SR návrhy na zaradenie stavieb do registra investícií a oznamuje zmeny
v registri investícií
vedie účtovníctvo obvodného úradu podľa osobitných predpisov
nakladá s pohľadávkami a záväzkami v správe obvodného úradu
spracúva štatistické výkazy
usmerňuje finančné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a poskytuje dotácie
právnickým a fyzickým osobám
rozhoduje v prvom stupni o ukladaní pokút podľa § 19 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z.
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečuje ich
vymáhanie

b) na úseku vnútornej prevádzky:
- zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany práce, ochrany pred požiarmi
- zabezpečuje stravovanie zamestnancov
- zabezpečuje úlohy na úseku auto prevádzky
- zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obvodného úradu
- zabezpečuje investičnú výstavbu obvodného úradu
- vedie operatívnu evidenciu majetku a vykonáva jeho inventarizáciu
- nakladá s majetkom štátu v správe obvodného úradu a zabezpečuje vysporiadanie vzťahov
z trvalého užívania
- zabezpečuje činnosť škodovej komisie
- zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb
- spolupracuje s organizačnými útvarmi pri zabezpečovaní úloh na úseku volieb a referenda
c) na úseku organizačnom
Plní úlohy sekretariátu prednostu, zabezpečuje v spolupráci s ostatnými odbormi odborné
materiály pre prednostu, prijíma a vedie centrálnu evidenciu žiadostí o poskytovanie informácií
podľa zákona č. 211/2000 Z. z., ďalej prijíma a vedie centrálnu evidenciu sťažností podľa zákona
č. 152/1998 Z. z. v znení zákona č. 9/2010 Z. z., a petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o
petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z., vedie evidenciu uznesení vlády SR, sleduje ich
plnenie.
Vnútorná kontrola je nevyhnutnou a nezastupiteľnou zložkou riadenia, je vykonávaná na
základe poverenia prednostu obvodného úradu podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole
v štátnej správe. Zabezpečuje vyhodnotenie a plnenie zameraní plánov kontrolnej činnosti
jednotlivých odborov a opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov. Pripravuje ročnú správu o
vybavovaní sťažností.
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d) na úseku vzťahov k územnej samospráve
Usmerňuje poskytovanie odbornej pomoci obvodného úradu obciam pri plnení úloh
preneseného výkonu štátnej správy a poskytovanie údajov z jednotlivých evidencií vedených
obvodným úradom, koordinuje odbory pri zabezpečení sumarizácie podkladov obcí, týkajúcich
sa vykazovania a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy
a v iných rozhodujúcich činnostiach, ktoré súvisia so zabezpečovaním preneseného výkonu
štátnej správy, zabezpečuje v spolupráci s jednotlivými odbormi kontrolu správnosti údajov
poskytovaných obcami v oblasti preneseného výkonu štátnej správy, vypracúva z pokladov obcí
informácie o zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy.
e) na úseku informatiky
Úsek informatiky zabezpečuje správu hardware a software, prevádzku, správu a servis
lokálnych počítačových sietí v budove úradu a na pracoviskách v Sobranciach a vo Veľkých
Kapušanoch, zabezpečuje archiváciu dát: denne, mesačne, ročne, inštalácie a aktualizácie
software, servis a údržba VT, spolupracuje s projektantmi, dodávateľmi a servisnými
organizáciami pri realizácii projektu informačného systému.
f) na úseku správy registratúry
Správa registratúry zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti
obvodného úradu a z činnosti územne príslušných bývalých okresných úradov, vykonáva
vyraďovanie registratúrnych záznamov podľa doby uloženia, preberá registratúrne záznamy z
odborov do registratúrneho strediska, vypožičiava spisy, umožňuje nazeranie do spisov, overuje
dokumenty, odovzdáva archívne dokumenty do štátneho archívu.
g) činnosť podateľne obvodného úradu
Zabezpečuje centrálnu evidenciu odosielaných a doručených záznamov obvodného úradu,
zabezpečuje styk s poštovým úradom.

2.2. Odbor všeobecnej vnútornej správy
a) na úseku priestupkovom
Vykonáva štátnu správu na priestupkovom úseku podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
znení neskorších predpisov a to v rozsahu odvetvovej pôsobností a funkčnej príslušnosti. Prijíma
oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o
priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch (§67 zák. SNR č. 372/1990
Zb.). Objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, vyžaduje vysvetlenia od fyzických
a právnických osôb a odborné vyjadrenia od príslušných orgánov a zabezpečuje úkony potrebné
na zistenie skutočného stavu veci. Prejednáva priestupky a následne vydáva rozhodnutia o
priestupkoch v prvom stupni. Vedie evidenciu priestupkov (§ 89a zák. č. 372/1990 Zb.)
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a zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými
objasňovať priestupky. Zabezpečuje výkon rozhodnutí v právoplatných priestupkových veciach,
vydaných v rámci svojej pôsobnosti. Spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy stavu
priestupkovosti s hodnotením zákonnosti v konaní o priestupkoch. Spracúva výpisy z registra
priestupkov pre orgány činné v trestnom konaní a poskytuje údaje z evidencie priestupkov
súdom, orgánom činným v trestnom konaní.
b) na úseku matrík
Vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie
nedostatkov (zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov). Ďalej
vedie zbierku listín a druhopisy matrík a metodicky usmerňuje matričné úrady vo svojom
obvode. Zabezpečuje prípravu a vykonanie skúšky matrikára.
Zabezpečuje overovanie
matričných dokladov a verejných listín pre použitie v cudzine, osvedčovanie listín a podpisov a je
prvostupňovým orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena alebo o povolení zmeny
priezviska podľa zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších
predpisov.
c) na úseku volieb a referenda, zemného a správneho usporiadania, štátnych symbolov,
verených zbierok a sčítania obyvateľov
Vykonáva organizačno-technické a materiálne zabezpečenie volieb a referenda a to do
Národnej rady SR, voľby prezidenta SR, voľby do orgánov samosprávy obcí, voľby do orgánov
samosprávnych krajov a volieb do Európskeho parlamentu. Poskytuje pomoc vo veciach
aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda, volebným orgánom a orgánom obcí.
Odbor povoľuje konanie verejných zbierok konaných v jeho územnom obvode.
Zabezpečuje dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch v zmysle ustanovení zákona
63/1993 Z. z. a zabezpečuje prípravu a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov vo svojom
územnom obvode.

2.3. Odbor živnostenského podnikania
Odbor živnostenského podnikania podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov (živnostenský zákon) vykonáva pôsobnosť
živnostenského úradu v prvom stupni a zapisuje do informačného systému živnostenského
podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení. Podľa
živnostenského zákona, ktorý upravuje podmienky živnostenského podnikania a kontrolu nad ich
dodržiavaním
a) na úseku živnostenskej registrácie
Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie má náležitosti podľa § 45, § 45a ods. 1 až 4 a §
46 živnostenského zákona a podnikateľ spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom, vydá
osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ak živnostenský úrad zistí že ohlásenie nespĺňa
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podmienky ustanovené živnostenským zákonom, rozhoduje o tom, že živnostenské oprávnenie
nevzniklo, ďalej rozhoduje o vydaní živnostenských oprávnení zakladateľom, prípadne orgánom
alebo osobám oprávneným podať návrh na zápis právnickej osoby do obchodného registra,
rozhoduje o vydaní živnostenských oprávnení pre osoby z Európskej únie a z členských štátov
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, posudzuje podania fyzických osôb
a právnických osôb súvisiace s podnikateľskou činnosť z hľadiska toho, či ide o živnosť podľa
živnostenského zákona alebo o činnosť z jeho režimu vylúčenú, posudzuje splnenie všeobecných
podmienok prevádzkovania živnosti, posudzuje splnenie osobitných podmienok prevádzkovania
živnosti, posudzuje splnenie osobitnej odbornej spôsobilosti, vyzýva na odstránenie nedostatkov
ohlásení, zabezpečuje vyberanie správnych poplatkov na úkony spojené s vedením živnostenskej
agendy, rozhoduje o zastavení konania pri neodstránení závad ohlásenia živností, rozhoduje
o povolení výnimky na vykonávanie zodpovedného zástupcu vo viacerých ako v jednej
prevádzkarni, rozhoduje o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti v súvislosti s konkurzom,
vykonáva činnosti súvisiace s pozastavením živností, zmenou doby pozastavenia živností, ako aj
činnosti spojené s ukončením živností, rozhoduje o pozastavení a ukončení prevádzkovania
živnosti, zapisuje do jednotného informačného systému podnikateľov, ktorým vydal doklady
o živnostenskom oprávnení a zapisuje údaje o podnikateľoch do živnostenského registra
v členení na verejnú a neverejnú časť, vyhotovuje výpisy z verejnej aj neverejnej časti
živnostenského registra, potvrdzuje podnikateľom oznamovanie zmien a doplnkov, vydáva
potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je, zapisuje vznik živnostenského
oprávnenia do živnostenského registra po zápise podnikateľa do obchodného registra.
Plní úlohy jednotného kontaktného miesta (JKM) – poskytuje informácie a plní úlohy:
- prijíma od fyzických osôb a právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať
živnosť údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka, údaje potrebné na prihlásenie sa do
systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely
zdravotného poistenia, prijíma údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa
osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra a údaje potrebné na vyžiadanie
výpisu z registra trestov. JKM zodpovedá za správnosť prijatých údajov, ktoré zasiela
v elektronickej podobe bezodkladne príslušným orgánom - GP, DÚ, ZP, OR.
b) na úseku živnostenskej kontroly
Kontroluje u podnikateľských subjektov dodržiavanie povinností a podmienok
vyplývajúcich zo živnostenského zákona, dodržiavanie povinností a podmienok vyplývajúcich
z iných osobitných predpisov, rozhoduje o uložení pokút fyzickým a právnickým osobám za
neoprávnené podnikanie, za porušenie iných ustanovení živnostenského zákona, rozhoduje
o uložení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo iné sťažovanie výkonu kontroly.
Informuje na základe kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy o zistení skutočností,
ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné prostredie, iniciuje
spoločné kontrolné akcie v súčinnosti s dotknutými orgánmi štátnej správy, spolupracuje
s osobitnými orgánmi kontroly, inšpekcie a dozoru a s ostatnými orgánmi štátnej správy pri
kontrole dodržiavania podmienok a povinností podnikateľov pri prevádzkovaní podnikateľskej
činnosti, kontroluje dodržiavanie rozsahu živnostenského oprávnenia a ukladá opatrenia a lehoty
na odstránenie nedostatkov.
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2.4. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia (odbor COaKR) plní úlohy civilnej ochrany
obyvateľstva, krízového riadenia, zabezpečenia hospodárskej mobilizácie, civilného núdzového
plánovania, správy materiálu civilnej ochrany, humanitárnej pomoci a zamestnanec odboru
zabezpečuje aj úlohy spojené s ochranou utajovaných skutočností na obvodnom úrade.
Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a
majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie
rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych
udalostí.
Poslaním civilnej ochrany je v rozsahu ustanovenom zákonom chrániť život, zdravie a
majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej
mimoriadnej situácie.

2.5. Osobný úrad
Je organizačný útvar služobného úradu v priamej riadiacej pôsobnosti prednostu. Plní
úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu a pre zamestnancov
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme a zabezpečuje úlohy spojené s uplatňovaním
štátnozamestnaneckých vzťahov v služobnom úrade a pracovnoprávnych vzťahov.
Vykonáva výberové konanie a výber na voľné štátnozamestnanecké miesta v služobnom
úrade podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon č. 400/2009 Z. z.“).
Realizuje politiku stratégie rozvoja a plánovania ľudských zdrojov v štátnej službe a pri
výkone práce vo verejnom záujme.
Vykonáva činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mzdových prostriedkov a s
odmeňovaním a likvidáciou miezd zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu a zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme.
Zabezpečuje úlohy spojené s obsadzovaním voľných štátnozamestnaneckých miest v
služobnom úrade a miest na výkon práce vo verejnom záujme.
Sleduje plnenie povinností štátnych zamestnancov podať majetkové priznanie podľa § 63
zákona č. 400/2009 Z. z. vo veciach majetkového priznania.
Vypracúva a zabezpečuje vydávanie služobných predpisov a pracovnoprávnych predpisov
v rozsahu svojej pôsobnosti, zabezpečuje vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme.
Zabezpečuje výkon analytických prác a prípravu dát pre personálnu databázu a jej
udržiavanie.
Plní úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním a vypracúva návrh sociálneho programu
služobného úradu vrátane jeho rozpočtového zabezpečenia a sleduje jeho realizáciu.
Spolupracuje s ministerstvom pri plánovaní personálnych potrieb obvodného úradu,
predkladá ministerstvu podklady k návrhu na zostavenie systemizácie a žiadosti o zmeny v
systemizácii.
10

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho
plnenie
Obvodný úrad Michalovce nemá uzavretý kontrakt s ústredným orgánom podľa Návrhu
opatrení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a organizáciami v ich
pôsobnosti.
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4. Činnosť organizácie a ich náklady
4.1. Činnosť odboru ekonomického a organizačného
- úsek povinného zmluvného poistenia
V roku 2011 bolo na úseku povinného zmluvného poistenia uložených 140 pokút na
porušenie zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti na škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v celkovej výške 9 147,20 €. K 31. 12. 2011 bolo evidovaných
19 neuhradených pokút uložených v roku 2011 v celkovej výške 2 410,- €.
- úsek verejného obstarávania tovarov, prác a služieb
Tab. č. 1: Prehľad uskutočnených verejných obstarávaní tovarov, prác a služieb v roku 2011
P.č.

Názov zákazky

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Prieskum trhu - novoročné posedenie
Prieskum trhu - oprava telefónnej ústredne
Prieskum trhu - pneumatiky a disky
Prieskum trhu - havarijné poistenie motorového vozidla MI X035
Prieskum trhu - prenájom priestorov na školenie obcí, ozvučenie
Prieskum trhu - prenájom priestorov na školenia sčítacích komisárov
Prieskum trhu - premietace plátno
Prieskum trhu - oprava počítačov
Prieskum trhu - športový deň
Prieskum trhu - poskytovanie služieb upratovacích a čistiacich
Prieskum trhu - preprava materiálu CO nákladným automobilom 10 t vyklápač
12. Prieskum trhu - výmena nefunkčnej domácej vodárne a výmena
poškodeného WC v soc. časti Skladov a garáží Trnava pri Laborci
13. Prieskum trhu - preprava materiálu CO nákladným automobilom 10 t vyklápač
14. Prieskum trhu – krovinorez – zákazka sa nerealizovala
15. Prieskum trhu - telekomunikačné služby mobilného operátora, mobilné
telefóny
16. Prieskum trhu - oprava služobného motorového vozidla MIX 035
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Prieskum trhu - ponorné kalové čerpadlo, príslušenstvo
Prieskum trhu - pneuservis
Prieskum trhu - autobusová preprava
Prieskum trhu - nepremokavé plachty – CO
Prieskum trhu -Vianočné trhy - poskytnutie občerstvenia
Prieskum trhu - zabezpečenie stravovania formou stravných poukážok
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Dátum
realizácie
zákazky
11.01.2011
25.01.2011
14.02.2011
24.02.2011
10.02.2011
2.05.2011
4.05.2011
13.05.2011
01.06.2011
19.09.2011
21.10.2011

Hodnota
zákazky bez
DPH v €
239,03
553,00
616,68
604,82
100,83
219,98
247,00
295,18
339,33
9 871,74
768,00

25.10.2011

453,15
nie je platcom
768,00

11.11.2011
10.11.2011

396,88

14.12.2011

2 644,41

09.11.2011

159,17

28.11.2011
679,16
16.11.2011
109,43
13.12.2011
133,33
13.12.2011
950,00
09.12.2011
367,68
Daný
prieskum
bol
vyhodnotený až v roku 2012,
presunutý ako neuzatvorený
spis.

- úsek sťažností a petícií
V roku 2011 neboli v centrálnej evidencii sťažností úradu evidované sťažnosti.
Obvodný úrad v roku 2011 podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov neevidoval žiadnu petíciu.
- poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2011
obvodný úrad evidoval 6 žiadostí o informácie, ktorých obsahom bolo:
- informácia o počte zrušených štátnozamestnaneckých miest a o dokumente, na základe
ktorého bolo zrušenie realizované,
- informácia o všetkých služobných motorových vozidlách, komu sú pridelené, náklady
na prevádzku a údržbu, informácie o počte žiadostí o informácie a počte vydaných rozhodnutí
o nesprístupnenie informácie za rok 2010.
- informácia o stave zamestnancov k 31.10.2010 (sumárne v štátnej aj verejnej službe), o
vedúcich zamestnancoch, zamestnancoch poberajúcich dôchodok, počte zamestnancov, o ktorý
sa znížil stav od 1.11.2010 do 28.2.2011, o stave zamestnancov k 01.03.2011,
- informácia o školení obcí a sčítacích komisárov a distribúcii sčítacích tlačív
- informácia o počte zamestnancov ObÚ Michalovce k 31.12.2009 a k 31.12.2010, o
počte zamestnancov odboru živnostenského podnikania k 31.12.2009 a 31.12.2010, o mzdových
nákladoch na zamestnancov ObÚ Michalovce za rok 2009 a 2010, o mzdových nákladoch na
zamestnancov odboru živnostenského podnikania za rok 2009 a 2010, o vynaložených nákladoch
na prenájom budovy za rok 2009 a 2010, o vynaložených nákladoch na bežné materiálové
vybavenie za rok 2009 a 2010, o vynaložených nákladoch na vybavenie PC technikou za rok
2009 a 2010,
- informácia o organizácii obstarávania kancelárskych potrieb, tonerov a kancelárskeho
papiera.
- úsek registratúry a podateľne úradu:
Zabezpečuje styk s poštovým úradom a vedie centrálnu evidenciu doručených záznamov
v administratívnom systéme úradu WinASU. V roku 2011 úrad pracoval s celkovým počtom
12 519 spisov, ktoré pozostávali z 25 816 registrovaných podaní.
Tab. č. 2: Počet registrovaných podaní za rok 2011
Denník
Denník AM –
z toho prednosta
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
odbor všeobecnej vnútornej správy
odbor organizačný (do 31. 7. 2011)
odbor ekonomický (do 31. 7. 2011)
odbor ekonomický a organizačný (od 1. 8. 2011)
osobný úrad
Denník CM - odbor živnostenského podnikania
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Počet registrovaných
podaní
14 838
220
1 484
10 879
44
961
873
377
10 978

Počet spisov, ktoré boli prenesené do r. 2012:
- prednosta
- odbor COaKR
- odbor VVS
- osobný úrad
- odbor ekon.a organ.
- odbor živnostenský
Spolu:

0
21
1 598
3
54
56
1 732

Registratúrne stredisko spravuje záznamy a spisy pochádzajúce z predchádzajúcich
organizácii vykonávajúcich výkon štátnej správy:
Tab. č. 3: Registratúra predchodcov spravovaná Obvodným úradom Michalovce
P.
Názov subjektu
Časové rozpätie
č.
1. Školská správa Michalovce
1986 - 2002
2. Okresný úrad životného prostredia Michalovce
1991 - 2001
3. Okresný úrad v Sobranciach
1996 - 2003
4. Okresný úrad v Michalovciach
1991 - 2003
5. Obvodný úrad v Michalovciach
2004 - 30.9.2007
6. Obvodný úrad Michalovce
1.10.2007 - 2009
Stav vo vyraďovaní registratúrnych záznamov:
- v roku 2011 bolo ukončené vyraďovacie konanie spisov od roku 1995-2003 a taktiež vyradenie
spisov odboru sociálnych veci
- úbytok spisov zo spravovanej registratúry v bm - 36
- úbytok spisov z odboru sociálnych veci v bm – 136
Využívanie registratúry:
- počet žiadostí
- počet výpožičiek celkovo
- počet vyhotovených reverzov k výpožičkám
- počet nahliadnutí
- počet vydaných osvedčených kópií reg. záznamov
- počet vydaných neosvedčených kópií reg. záznamov
- poplatky za poskytnutie týchto služieb

Spolupráca s príslušným štátnym archívom:
- počet vykonaných konzultácií
- počet školení

23
4
0
3
0
3
0

2
1

Spolupráca s príslušným štátnym archívom je dobrá.
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4.2. Činnosť odboru všeobecnej vnútornej správy
Výkon štátnej správy na odbore všeobecnej vnútornej správy zabezpečuje 13
zamestnancov, z uvedeného počtu je 1 vedúci a toho času 2 zamestnanci pracujú na vysunutých
pracoviskách ObÚ v Sobranciach a Veľkých Kapušanoch na priestupkovom úseku. Zamestnanci
zabezpečujúci výkon činnosti na jednotlivých úsekoch štátnej správy sa priebežne zúčastňujú
školení, resp. vzdelávaní organizovaných MV SR a za účelom prehlbovania si vedomosti
reagujúc na dôsledky zmien legislatívy si dopĺňajú vedomosti samoštúdiom príslušných právnych
predpisov.
Hlavné činnosti odboru a prehľad ich plnenia
a) na úseku priestupkovom
Na priestupkovom úseku v roku 2011 a to na pracovisku v Michalovciach pracovalo 7
zamestnancov odboru, na stálom pracovisku v Sobranciach v roku 2011 pracoval 1 zamestnanec
a na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch taktiež 1 zamestnanec. V roku 2011 došlo na
prejednanie 2 294 priestupkov, pričom na spracovanie aj s priestupkami, ktoré prešli z roku 2010
bolo na vybavenie 2 635 veci. Správny orgán právoplatne rozhodol v 2 129 priestupkových
veciach. Na pokutách bolo uložených 22 283 eur a výška uložených trov priestupkového konania
predstavovala 12 986 eur. Najviac priestupkov bolo spáchaných proti občianskemu
spolunažívaniu podľa § 49 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a
to v počte 1 268 prípadov. Na ďalšom mieste čo do počtu spáchaných priestupkov to boli
priestupky proti majetku podľa § 50 cit. Zákona o priestupkoch v počte 580 priestupkov. Ďalšou
početnou skupinou priestupkov boli priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 cit. Zákona
o priestupkoch, kde bolo prejednaných 49 priestupkov. Oproti roku 2010 došlo na úseku
priestupkov k zvýšenému nápadu o 396 priestupkových vecí, čo predstavuje zvýšenie o 20,8 %.
b) na úseku matrík a osvedčovania verejných listín
V roku 2011 bolo vybavených 21 žiadosti o zmenu mena a priezviska podľa zákona č.
300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších zmien a doplnkov. Na matričných úradoch
v pôsobnosti Obvodného úradu Michalovce bolo vykonaných 24 matričných previerok. V 5
prípadoch bola uskutočnená príprava a vykonanie matričných skúšok. V roku 2011 bolo
vybavených 109 žiadosti o osvedčovaní matričných dokladov a potvrdení vydaných orgánmi
samosprávy do cudziny tzv. Aposttile. V 9 prípadoch bola vykonaná legalizácia dokladov do
cudziny.
Ďalej bolo osvedčených 107 podpisov a 67 kópií listín podľa zákona 599/2001 Z. z.
a uskutočnený štátny odborný dozor nad osvedčovanou agendou vykonávanou obcami. Na
uvedenom úseku priebežne odbor zabezpečoval metodické usmerňovanie matričných úradov
v územnom obvode Obvodného úradu Michalovce a vykonal poradu matrík k aktuálnym úlohám.
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c) na úseku volieb a referenda, dohľadu nad štátnymi symbolmi a povoľovaním verejných
zbierok a sčítaním obyvateľov, domov a bytov
Jednou z nosných úloh na tomto úseku bolo zabezpečenie sčítania obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011 v zmysle harmonogramu prípravných a realizačných prác, kde Obvodný
úrad Michalovce vytváral sčítacie obvody podľa návrhov obcí, zabezpečoval materiálnotechnické ako aj organizačné záležitosti, školenia obcí, sčítacích komisárov, prevzatia
a rozoslania sčítacích materiálov na jednotlivé obce a v konečnom dôsledku preberal sčítacie
hárky od obcí, ktoré odovzdal štatistickému úradu.
V súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR
v roku 2012 začal plniť jednotlivé úlohy uvedené v príslušnom harmonograme za účelom
úspešnej prípravy a vykonanie volieb do NR SR.
Vo veciach povolenia verejných zbierok odbor vydal 4 rozhodnutia o povolení vykonania
verejných zbierok v pôsobnosti obvodného úradu. Ďalej priebežne a námatkovo boli vykonávané
dohľady nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR a ich používaní.

4.3. Činnosť odboru živnostenského podnikania
Výkon štátnej správy na odbore živnostenského podnikania zabezpečuje 9 zamestnancov,
z toho 1 vedúca odboru, 7 zamestnancov na pracovisku v Michalovciach a 1 zamestnankyňa na
vysunutom pracovisku v Sobranciach.
U všetkých zamestnancov odboru živnostenského podnikania je priebežne zabezpečované
vzdelávanie a školenie v súvislosti s legislatívnymi zmenami, ako aj s úzko súvisiacimi
technickými zmenami získavania a spracovania údajov pre vedenie a aktualizáciu údajov
živnostenského registra a zabezpečovanie služieb JKM.

Údaje o činnosti odboru živnostenského podnikania za sledované obdobie 1.1.2011-31.12.2011
a) na úseku živnostenskej registrácie
Celkový počet podnikateľských subjektov
Z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)
Počet FO, kt. vzniklo právo k podnikaniu
Počet FO, zahr. kt. vzniklo právo k podnikaniu
Počet PO, kt. vzniklo právo k podnikaniu
Počet PO, zahr. kt. vzniklo právo k podnikaniu

8 564
6 475
2 089
680
6
188
2

Počet FO, kt. zaniklo právo k podnikaniu
Počet PO, kt. zaniklo právo k podnikaniu
Počet živnostenských oprávnení, kt. vznikli
Počet živnostenských oprávnení, kt. zanikli

777
31
3 905
2 438
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Rozhodnutia vydané v sledovanom období
Rozhod. o zrušení oprávnenia z úradnej moci
Rozhod. o nevzniknutí živnostenského oprávnenia
Spolu - vydané rozhodnutia

1
7
8

Iné úkony vykonané v sledovanom období
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Oznámenie o pozastavení
Zánik živnostenského oprávnenia
Zmena – úradným záznamom
Výpis zo živnostenského registra
Spolu – vykonané vybrané úkony

1 514
706
875
1 148
1 425
5 668

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

3 070
2 664
406
3 928
2 562
31

Lustrácie
Počet výpisov z registra trestov
Počet lustrácii v REGOB

1 656
2 549

b) na úseku živnostenskej kontroly
Počet všetkých kontrolných akcií
Počet uložených pokút v blokovom konaní
Výška uložených pokút v blokovom konaní
Výška uložených pokút rozhodnutím
Spolu – výška uložených pokút

328
4
132,3 920,4 052,-

Rozhodnutia vydané v sledovanom období
Rozhodnutie o uložení pokuty
Autoremedúra
Spolu – vydané rozhodnutia

52
2
54

Iné úkony vykonané v sledovanom období
Oznámenie o začatí správneho konania
Výzva
Dodatok k záznamu z kontroly
Spolu – iné úkony

53
17
19
89

Pri kontrolách boli zistené porušenia uvedené v Tab. č. 4 v členení podľa jednotlivých
ustanovení živnostenského zákona.
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Tab. č. 4: Rozčlenenie kontrolovaných ustanovení živnostenského zákona
počet
Riadok
§
ods. písm.
kontrolované porušené
1.
7a
1
2
0
2.
11
1
29
1
3.
11
2
2
0
4.
11
3
2
0
5.
11
4
0
0
6.
11
5
1
0
7.
11
6
1
0
8.
11
7
0
0
9.
11
8
0
0
10.
11
9
5
4
11.
11
10
4
4
12.
11 - spolu
44
9
13.
17
5
116
16
14.
17
6
59
56
15.
17
7
0
0
16.
17 - spolu
175
72
17.
29
1*
525
73
18.
30
1
203
2
19.
30
3
195
0
20.
30
4
13
0
21.
30
5
0
0
22.
30 - spolu
411
2
23.
34
2
0
0
24.
45
1
9
5
25.
49
1
27
27
26.
všetky - spolu
1193
188

4.4. Činnosť odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
Činnosť odboru COaKR bola v roku 2011 zameraná na plnenie úloh stanovených v
„Zameraní činnosti Obvodného úradu“ pre obce, právnické a fyzické osoby a podnikateľov.
Hlavná pozornosť bola zameraná na plnenie cieľov stanovených pre oblasť aktualizácie plánov
ochrany obyvateľstva na obciach a objektoch, ktoré prevádzkujú nebezpečné látky. Za tým
účelom bola zameraná aj kontrolná činnosť na objektoch Zimný štadión Strážske, Zimný štadión
Michalovce a Mestský úrad Veľké Kapušany.
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V rámci opatrení prijímaných orgánmi SR po poškodení jadrového zariadenia Fukušima
v Japonsku sme robili periodické merania úrovne radiácie od 21. marca 2011 do odvolania.
Merania sa vykonávali na stálych meracích bodoch a to Tesco Michalovce, železničná stanica
Maťovce a železničná stanica Strážske. V rámci radiačného monitorovania v územnom obvode
neboli namerané zvýšené hodnoty radiačného pozadia.
Ďalej zamestnanci odboru civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia plnili úlohy
vyplývajúce z Plánu evakuácie v prípade vzniku mimoriadnej udalosti z dôrazom na odborné
zabezpečenie. Po povodniach v roku 2010 sme pristúpili k prehodnoteniu plánovaných
povodňových záchranných prác a následne k prepracovaniu Plánu núdzového zásobovania
obyvateľstva a núdzového ubytovania obyvateľstva v okresoch Michalovce a Sobrance.
V prípade krízových situácií pre zabezpečenie povodňových záchranných prác obvodný
úrad vydal 62 rozhodnutí o povinnosti obciam vytvoriť vyslobodzovacie a evakuačne jednotky.
V roku 2011 neboli v územnom obvode zaznamenané krízové situácie, pri ktorých bolo nutné
aktivovať KŠ obvodu. V mesiaci január bol v obci Vojany vyhlásený III. stupeň povodňovej
aktivity. Uvedená povodňová situácia nesmerovala k zvolaniu KŠ.
Odbor CO a KR v čase krízových situácií vykonáva opatrenia na ich riešenie, plní úlohy
uložené krízovým štábom obvodného úradu, zabezpečuje činnosť sekretariátu krízového štábu,
koordinuje činnosť obcí a po ukončení krízovej situácie verifikuje náklady vynaložené na
záchranné práce.
V čase mimo krízovej situácie odbor COaKR na úseku civilnej ochrany plní úlohy
ustanovené príslušnou legislatívou a to hlavne:
- spracováva Analýzu ohrozenia územia okresu z hľadiska možného vzniku mimoriadnych
udalostí, na základe ktorej navrhuje a pripravuje v Pláne ochrany obyvateľstva možné postupy
a činnosti pre prípad, že by predpokladané mimoriadne udalosti nastali. Ochrana obyvateľstva
zahŕňa aj úlohy spojené s poskytovaním humanitárnej pomoci do zahraničia.
Ďalšie oblasti CO:
- Varovanie a vyrozumenie
Varovanie obyvateľstva na území okresu je zabezpečované 47 elektromotorickými
sirénami na miestne ovládanie, ďalej varovanie obyvateľstva pri ohrození vodou na vodnej stavbe
Vihorlat je zabezpečované autonómnym systémom varovania 8 ks elektronických sirén.
V priebehu roka 2011 v rámci III. etapy výstavby autonómneho systému varovania objekt
Hnojiva Duslo s.r.o. Strážske inštaloval pre mesto Strážske 3 ks elektronických sirén.
Za účelom modernizácie siete varovania bol v spolupráci so zástupcami Sekcie KMaCO
MV SR vykonaný výber 40 miest na osadenie nových elektronických sirén s možnosťou aj
hlasovej informácie vo vybraných mestách a obciach okresu Michalovce a Sobrance.
Na ObÚ Michalovce je zabezpečené prednostné spojenie pre 5 telefónnych liniek a pre
každú obec je zrealizované prednostné spojenie na 1 vyčlenenú telefónnu linku.
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Realizáciu plánu vyrozumenia v mimopracovnej dobe zabezpečuje odbor COaKR
prostredníctvom jedného zamestnanca určeného do služobnej pohotovosti.
- Protichemické, protibiologické a protiradiačné opatrenia
Na území obvodu je vybudovaná sieť stacionárnych staníc založená na hlásičoch úrovne
radiácie typu DC-4C-71 a DC-4D-82, ktoré v prípade potreby monitorujú radiačnú situáciu
v územnom obvode. Na obvodnom úrade zároveň prebieha kontinuálne meranie úrovne radiácie
radiačným systémom RADMON. Meranie prebieha v 10 minútových intervaloch nepretržite 24
hodín denne a namerané hodnoty sa automaticky ukladajú.
Podľa nariadenia Sekcie IZS a CO sa
vykonávali kontrolné
meranie
gamaspektrometrického pozadia prístrojom DC-3E-83. V roku 2011 bolo vykonané 12
krát pravidelné meranie v určených referenčných bodoch v územnom obvode.
Pre potreby výjazdovej skupiny je na odbore k dispozícii analyzátor plynov Dräger Pac III
so sondami na identifikáciu amoniaku, chlóru, sírovodíka, kyanovodíka, fosgénu, oxidu
uhoľnatého, oxidu uhličitého a oxidov dusíka.
V roku 2011 bolo odobratých 5 vzoriek zeminy, ktoré boli následne zaslané do KCHL
Jasov na gamaspektrometrickú analýzu.
- Individuálna ochrana
V súlade s Koncepciou individuálnej ochrany bola v územnom obvode Michalovce
ukončená integrácia skladov materiálu CO. V okrese Michalovce a Sobrance je evidovaných 169
skladov materiálu civilnej ochrany, v ktorých sa nachádza 836 ks detských vakov, 23 263 ks
detských ochranných masiek a 72 928 ks ochranných masiek pre dospelých, čo predstavuje
zabezpečenie občanov prostriedkami individuálnej ochrany na 73 %. Pre ostatných občanov sú
k dispozícii ochranné rúška OR-1. Celková hodnota materiálu CO predstavuje čiastku 612 129,44
€.
Mzdy skladníkov CO na obecných úradoch sú refundované prostredníctvom odboru COaKR.
- Kolektívna ochrana
Na území obvodu Michalovce je evidovaných 14 odolných úkrytov s kapacitou 2 762
ukrývaných a 8 plynotesných úkrytov s kapacitou 820 ukrývaných, ktoré sú umiestnené
v stavbách ako samostatne stojace. Pre ukrytie obyvateľov miest a obcí sa počíta so
spohotovením jednoduchých úkrytov budovaných svojpomocne. Pri spracovávaní plánov ukrytia
poskytujú obciam zamestnanci odboru COaKR metodickú pomoc. V priebehu roka 2011 bolo
vykonaných 6 kontrol v ochranných stavbách CO, z ktorých boli vypracované záznamy
o kontrole.
Na odbore COaKR je spracovaný Plán evakuácie obyvateľstva obvodu Michalovce pre
územia ohrozeného haváriou vodnej stavby Vihorlat, Starina a Domaša. Ďalej je spracovaný
Plán evakuácie pri mimoriadnej udalosti z územia ohrozeného kontamináciou pri havárii alebo
pri inej mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky (čpavok) v objekte Chemko,
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a. s. Slovakia Strážske, Hnojiva, Duslo s.r.o. Strážske, Syráreň Bel Slovensko, a. s. Michalovce,
Zimný štadión Michalovce a SWS s.r.o. Vojany.
Na základe novej legislatívy ochrany pred povodňami spracoval odbor COaKR
povodňový plán záchranných prác obvodu Michalovce.
- Príprava na civilnú ochranu
Obvodný úrad, odbor CO a KR v roku 2011 sa zameral na prípravu riadiacich
zamestnancov ObÚ, orgánov špecializovanej štátnej správy, orgánov samospráv, právnických
a fyzických osôb – podnikateľov s cieľom skvalitnenia pripravenosti v oblasti zabezpečenia
ochrany obyvateľstva pri krízových situáciach.
V rámci prípravy na civilnú ochranu odbor COaKR každoročne organizuje obvodné kolo
Súťaže mladých záchranárov CO, víťazi ktorého postupujú na krajské kolo. Pre školský rok
2011/2012 sa obvodné kolo Súťaže mladých záchranárov vykoná 18.4.2012 za účasti 12
družstiev zo základných škôl okresu Michalovce a Sobrance.
- Posudzovanie stavieb
V rámci posudzovania územia, stavieb a vydávania záväzných stanovísk v územnom
plánovaní, územnom, stavebnom a kolaudačnom konaní odbor COaKR vydal v roku 2011 spolu
55 stanovísk.
- Organizácia jednotiek CO pre potrebu územia
Z rozhodnutia prednostu obvodného úradu je v územnom obvode Michalovce
vytvorených 62 jednotiek civilnej ochrany pre potrebu územia najviac 34 jednotiek je na obsluhu
evakuačného strediska a
23 na obsluhu miesta ubytovania pri evakuácii osôb a 5
vyslobodzovacích jednotiek.
- Kontrolná činnosť
V roku 2011 zamestnanci odboru COaKR vykonali 4 kontroly na úseku civilnej ochrany
na obciach Krčava, Podhoroď, Oborín a mesto Veľké Kapušany. Ďalej bola vykonaná kontrola
na objekte Zimný štadión Strážske. V priebehu roka 2011 bolo vykonaných na obciach 30
kontrol skladov materiálu CO.
- Podpora obrany štátu a hospodárska mobilizácia
Odbor COaKR obvodného úradu, v súlade s ustanoveniami zákona č. 319/2002 Z. z.
o obrane SR, k 31.12.2011 evidoval 26 požiadaviek od vojenských útvarov prostredníctvom
Územnej vojenskej správy Košice (ÚVS Košice) na poskytnutie vecných prostriedkov, 13
požiadaviek na poskytnutie ubytovania a žiadnu požiadavku na uloženie pracovnej povinnosti.
V priebehu roku 2011 bola požiadavka na poskytnutie vecných prostriedkov zo strany
ÚVS Košice aktualizovaná 4 krát, požiadavka na poskytnutie ubytovania aktualizovaná 4 krát a
požiadavka na uloženie pracovnej povinnosti aktualizovaná nebola. Na základe požiadaviek ÚVS
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obvodný úrad spracováva na požadované vecné prostriedky, na pracovnú povinnosť a povinnosť
poskytnúť ubytovanie, rozhodnutia v elektronickej forme. Obvodný úrad na tomto úseku ďalej
eviduje zoznam fyzických osôb určených k zabezpečeniu doručovania doporučených zásielok
prostredníctvom obce a zoznam doručovacích okruhov. Všetkých 125 obcí v územnom obvode
Michalovce má doručovateľov určených a nahlásených.
Koordinačnú úlohu k obciam pri plnení úloh potrebných na obranu štátu obvodný úrad
realizuje prostredníctvom bezpečnostnej rady obvodu (BRO).
Odbor COaKR zabezpečuje úlohy sekretariátu BRO. V roku 2011 sa uskutočnili 4
rokovania BRO, na ktorých 6 miest a obcí predložilo správy o pripravenosti a bola prerokovaná
informácia o požiarovosti v okrese a zásahovej činnosti OR HaZZ v roku 2010, informácia
o bezpečnostnej situácii a vývoji kriminality v územnom obvode v roku 2010 a bola schválená
Správa o bezpečnosti na území obvodu Michalovce za rok 2010. BRO v roku 2011 prijala 9
uznesení týkajúcich sa predložených správ.
Pri plnení úloh hospodárskej mobilizácie odbor COaKR obvodného úradu v roku 2011
spolupracoval s obcami, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Regionálnou
veterinárnou a potravinovou správou, Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, Košickým
samosprávnym krajom a Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
Odbor COaKR vedie prehľad o subjektoch hospodárskej mobilizácie v územnom obvode
a evidenciu vecných prostriedkov, výpisy z ktorej poskytuje mestám a obciam okresu.
V oblasti núdzového zásobovania je na odbore COaKR spracovaný Plán opatrení na
zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov v čase krízovej situácie a Plán
núdzového zásobovania pitnou vodou.
Na obecných úradoch zamestnanci odboru COaKR v roku 2011 vykonali 12 kontrol na
úseku plnenia úloh hospodárskej mobilizácie a obrany.
- Ochrana utajovaných skutočností
Na Obvodnom úrade Michalovce sú spracované a schválené interné predpisy na prácu
s utajovanými skutočnosťami v súlade s vyhlášku NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej
bezpečnosti. Pre potreby plnenia úloh krízových orgánov pracovalo na Obvodnom úrade
Michalovce k 31.12.2011 12 osôb oprávnených oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami
stupňa „Vyhradené“.

4.5. Náklady spojené s činnosťami organizácie
Obvodný úrad Michalovce nesleduje čiastkové náklady na plnenie jednotlivých činností
na jednotlivých úsekoch štátnej správy. Náklady sú sledované podľa rozpočtovej klasifikácie.
Náklady na činnosť obvodného úradu budú špecifikované v bode 5. Rozpočet organizácie.
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5. Rozpočet organizácie
5.1. Rozpis rozpočtu
MV SR listom číslo SE-ORF2-2011/000638-001 zo dňa 31.01.2011 oznámilo vybrané
ukazovatele štátneho rozpočtu pre Obvodný úrad Michalovce na rok 2011 v nasledujúcej
štruktúre:
Tab. č. 5: Schválený rozpočet na rok 2011 pre Obvodný úrad Michalovce

záväzný
záväzný
záväzný

Schválený
rozpočet na
rok 2011 v €
celkom
13 584,00
880 566,00
880 566,00

880 338,00
880 338,00

228,00
228,00

záväzný

388 197,00

388 197,00

0

orientačný
orientačný

135 675,00
164 839,00

135 675,00
164 611,00

0
228,00

záväzný
orientačný

269,00
191 855,00

269,00
191 855,00

0
0

záväzný
záväzný

140 865,00
43 990,00

140 865,00
43 990,00

0
0

Ukazovateľ
Príjmy spolu
Výdavky celkom
Bežné výdavky celkom
v tom:
610 – mzdy, platy a ostatné osobné
vyrovnania
620 – poistné a príspevok do poisťovní
630 – tovary a služby
v tom:
reprezentačné výdavky
640 – bežné transfery
v tom:
matričná činnosť
hlásenie a evidencia pobytu občanov

v tom programy
08C03

06H03

Kapitálové výdavky na rok 2011 neboli pre obvodný úrad rozpočtované.

5.2. Úpravy rozpočtu
Schválený rozpočet bol v súlade so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov priebežne upravovaný
rozpočtovými opatreniami v súvislosti s prípravou a vykonaním nových volieb komunálnych,
sčítaním obyvateľov, domov a bytov, vykonávaním záchranných prác pri povodniach, riešením
nepriaznivej finančnej situácie na úhradu neuhradených faktúr a na vyplatenie zákonných
nárokov zamestnancom.
Bolo urobených 21 rozpočtových opatrení.
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Na základe vykonaných rozpočtových opatrení bol upravený rozpočet na rok 2011 nasledovný:
Tab. č. 6: Upravený rozpočet na rok 2011 po vykonaných rozpočtových opatreniach

záväzný
záväzný
záväzný

Upravený
rozpočet na
rok 2011 v €
44 934,00
1 085 114,59
1 085 114,59

1 083 899,59
1 083 899,59

987,00
987,00

228,00
228,00

záväzný

391 059,00

390 859,00

200,00

0,00

orientačný

148 645,74

148 575,74

70,00

0,00

orientačný

214 000,99

213 470,04

302,95

228,00

záväzný
orientačný

289,00
331 408,86

269,00
330 994,81

20,00
414,05

0,00
0,00

záväzný

140 283,62

140 283,62

0

0

záväzný

43 989,66

43 989,66

0

0

záväzný
záväzný

1 277,07
132 743,88

1 277,07
132 743,88

0
0

0
0

Ukazovateľ
Príjmy spolu
Výdavky celkom
Bežné výdavky celkom
v tom:
610 – mzdy, platy a ostatné
osobné vyrovnania
620 – poistné a príspevok do
poisťovní
630 – tovary a služby
v tom:
reprezentačné výdavky
640 – bežné transfery
v tom:
matričná činnosť
hlásenie a evidencia pobytu
občanov
povodne
sčítanie obyvateľov

v tom programy
08C03

08C05

06H03

5.3. Rozpočtové príjmy
Tab. č. 7: Rozpočtové príjmy na rok 2011
Ukazovateľ
Príjmy spolu
v tom:
212002 z prenajatých pozemkov
233001 z predaja pozemkov
292027 trovy z priestupkového konania
VVS
292012 z dobropisov
292017 vrátky
222003 za porušenie predpisov
v tom:
živnostenské pokuty
pokuty PZP
pokuty odboru VVS

Schválený
rozpočet na
rok 2011 v €
13 584,00

Upravený
rozpočet na
rok 2011 v €
44 934,00

Skutočnosť
k 31.12.2011
v€
45 093,70

2 000,00
3 584,00

1 383,00
25 000,00
7 792,00

1 383,00
25 000,00
7 794,62

100,00
100,00
100,03

0
0
8 000,00

169,00
48,00
10 542,00

169,43
48,30
10 698,35

100,25
100,63
101,48

3 507,55
6 859,80
331,00
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%
plnenia
100,36

Pôvodný rozpočet príjmov 13 684,- € bol na základe očakávanej skutočnosti v priebehu
roka upravovaný. Rozpočtovým opatrením zo dňa 13.10.2011 a 29.12.2011 bol upravený
o 31 350,- €. Po tejto úprave bol rozpočet príjmov 44 934,- €.
Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2011 bolo v čiastke 45 093,70 €, čo je 100,36 %
k upravenému rozpočtu.
Plnenie príjmov bolo nasledovné:
210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku
Na príjmoch z podnikania a vlastníctva majetku je plnenie 1 383,- EUR. PLYNROZ,
a.s. Sobrance zaplatil nájom za pozemok.
220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Plnenie na administratívnych poplatkoch a iných poplatkoch a platbách je 10 698,35
EUR, z toho 331,- EUR je plnenie z pokút uložených odborom všeobecnej vnútornej správy,
3 507,55 EUR z pokút za porušenie ustanovení zákona o živnostenskom podnikaní a 6 859,80
EUR z pokút za porušenie zákona o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla.
230 - Kapitálové príjmy
Obvodný úrad Michalovce na základe kúpnej zmluvy č. AM/2011/00191 po udelení
súhlasu Ministerstva financií Slovenskej republiky s odplatným prevodom vlastníctva
nehnuteľného majetku štátu nachádzajúceho sa v katastrálnom území Sobrance, predal pozemky
zapísané na LV č. 1237 o celkovej výmere 9 663 m2 pre PLYNROZ, a.s. Sobrance. PLYNROZ,
a.s. Sobrance má na pozemkoch stavby, ktoré sú v jej výlučnom vlastníctve. V súvislosti s
predajom pozemkov je plnenie kapitálových príjmov v čiastke 25 000,- EUR. Predajom
pozemkov sa v nasledujúcich obdobiach zníži plnenie príjmov z prenájmu pozemkov.
292 – Ostatné príjmy
Na iných nedaňových príjmoch je plnenie 8 012,35 EUR. Čiastka 7 794,62 je z platenia
trov konania pri prejednávaní priestupkov odborom všeobecnej vnútornej správy, ďalšie plnenie
je z dobropisu za preplatok elektrickej energie a z vrátenia poistného a príspevku do poisťovní
bývalou zamestnankyňou.
Mimorozpočtové príjmy boli upravené o 13 451,22 EUR a v plnej výške je vykázané aj
plnenie. Plnenie príjmov je z predaja stravných lístkov pre zamestnancov a z príspevku na
stravovanie zo sociálneho fondu.
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Podiel jednotlivých druhov príjmov na celkových príjmoch v roku 2011
Z prenajatých pozemkov
Z predaja pozemkov

3,07%
0,73%
15,21%

55,44%

Trovy z priestupkového konania
VVS
Z dobropisov
Vrátky
Živnostenské pokuty

7,78%
0,11%
0,38%

Pokuty PZP
17,29%
Pokuty odboru VVS

5.4. Rozpočtové výdavky
Rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2011 bol Obvodnému úradu
Michalovce stanovený limit výdavkov celkom vo výške 880 566,- €. Rozpočet výdavkov po
úpravách bol v čiastke 1 085 114,59 €. Čerpanie výdavkov k 31.12.2011 je 1 085 108,87 €.
Tab. č. 8: Prehľad čerpania rozpočtu v členení podľa funkčnej klasifikácie
Funkčná klasifikácia
01.1.1.4 Krajské a obvodné
úrady
02.1.03 Hospodárska
mobilizácia
02.2.0 Civilná ochrana
01.6.0 – Všeobecné verejné
služby inde neklasifikované
01.8.0 – Transfery všeobecnej
povahy medzi rôznymi
úrovňami verejnej správy

SPOLU

Schválený
rozpočet na rok
2011 v €

Upravený
rozpočet na rok
2011 v €

Skutočnosť
k 31.12.2011
v€

%
plnenia

863 534,00

933 074,64

933 071,57

100,00

228,00

228,00

228,00

100,00

16 804,00

16 804,00

16 803,99

100,00

0

987,00

984,36

99,73

0

134 020,95

134 020,95

100,00

880 566,00

1 085 114,59

1 085 108,87

100,00
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Program 08C03 - 01.1.1.4 Krajské a obvodné úrady
Tab. č. 9: Prehľad čerpania rozpočtu – funkčná klasifikácia 01.1.1.4 Krajské a obvodné
úrady
Ekonomická klasifikácia
610 – Mzdy, platy a OOV
620 – Poistné a príspevok do
poisťovní
630 – Tovary a služby
v tom:
631 – Cestovné náhrady
632 – Energie, voda
a komunikácie
633 – Materiál
634 – Dopravné
635 – Rutinná a štandardná
údržba
636 – Nájomné za nájom
637 – Služby
640 – Bežné transfery
SPOLU

Schválený
rozpočet na rok
2011 v €
388 197,00

Upravený
rozpočet na rok
2011 v €
390 859,00

135 675,00

Skutočnosť
k 31.12.2011 v €

%
plnenia

390 859,00

100,00

148 575,74

148 575,74

100,00

147 807,00

196 666,04

196 662,97

100,00

3 077,00

3 067,17

3 067,17

100,00

58 539,00

85 435,51

85 435,51

100,00

8 352,00
7 228,00

11 928,16
9 052,07

11 928,16
9 052,07

100,00
100,00

670,00

1 352,86

1 352,86

100,00

20 634,00
49 307,00
191 855,00
863 534,00

29 979,48
55 850,79
196 973,86
933 074,64

29 979,48
55 847,72
196 973,86
933 071,57

100,00
100,00
100,00
100,00

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Záväzný limit mzdových prostriedkov na rok 2011 bol stanovený vo výške
388 197,- EUR, z toho pre zamestnancov v štátnej službe vo výške 332 061,- EUR a pre
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 56 136,- EUR. Rozpočtovými
opatreniami v priebehu roka bol upravený na 390 859,- EUR, z toho pre zamestnancov v štátnej
službe vo výške 326 352,- EUR a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo
výške 64 507,- EUR.
Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2011 bolo vo výške 390 859,- EUR, z toho pre
štátnych zamestnancov 326 352,- EUR a pre zamestnancov vo verejnom záujme 64 507,- EUR.
Čerpanie k schválenému rozpočtu bolo na 100,69 %, z toho u štátnych zamestnancov na
98,28 % a u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na 114,91 %. Upravený
rozpočet bol čerpaný na 100 %.
620 Poistné a príspevok do poisťovní
Záväzný limit finančných prostriedkov na poistné a príspevok do poisťovní na rok 2011
bol stanovený vo výške 135 675,- EUR. Rozpočtovými opatreniami v priebehu roka bol
upravený na 148 575,74 EUR.
Nedodržanie záväzného limitu finančných prostriedkov na poistné a príspevok do
poisťovní za rok 2011 bolo z dôvodu nezohľadnenia finančných prostriedkov na doplnkové
dôchodkové poistenie pri stanovení záväzného limitu finančných prostriedkov na rok 2011.
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630 Tovary a služby
Štruktúra výdavkov obvodného úradu na položke 630 - Tovary a služby
v roku 2011
f unkčná klasifikácia 01.1.1.4 Krajské a obvodné úrady
631 - Cestovné náhrady

28,40%

632 - Energie, voda a komunikácie

15,24%
1,56%
0,69%

633 - M ateriál
634 - Dopravné

4,60%

635 - Rutinná a štandardná údržba

6,07%

636 - Nájomné za nájom

43,44%
637 - Služby

631 – Cestovné náhrady - upravený rozpočet 3 067,17 € bol vyčerpaný na 100 %. Boli
hradené cestovné náhrady pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách pre zamestnancov
obvodného úradu. Najväčšia časť prostriedkov bola vyplatená za stravné. V mesiaci apríli traja
zamestnanci vykonali zahraničnú pracovnú cestu do Maďarska, kde sa zúčastnili medzinárodnej
súťaže mladých záchranárov civilnej obrany. Slovenskú republiku a obvod Michalovce na tejto
súťaži reprezentovali žiaci Základnej cirkevnej školy Vojany.
632 – Energie, voda a komunikácie – upravený rozpočet 85 435,51 € bol vyčerpaný na
100 %. Najväčšia časť rozpočtu bola použitá na úhradu výdavkov za teplo, potom nasleduje
úhrada za poštové služby, elektrickú energiu, telekomunikačné úhrady a spotrebu vody.
633 – Materiál – upravený rozpočet 11 928,16 € bol vyčerpaný na 100 %. Z rozpočtu
boli hradené výdavky za zakúpenie kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb. Časť
rozpočtu bola použitá na zakúpenie premietacieho plátna s potrebou prezentácie na školeniach
v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, ďalej zbierok zákonov
a odbornej literatúry. Reprezentačné výdavky boli hradené v súlade s výnosom MF č.
11251/2004-42. Limit na reprezentačné výdavky v čiastke 269,- € bol dodržaný.
634 – Dopravné – upravený rozpočet 9 052,07 € bol vyčerpaný na 100 %. Najväčšia
časť rozpočtu bola použitá na zakúpenie PHM, ďalej boli hradené bežné opravy a servisné
prehliadky 3 služobných motorových vozidiel, na základe zmluvy boli hradené havarijné
poistenia dvoch služobných motorových vozidiel a zakúpené diaľničné známky.
635 – Rutinná a štandardná údržba – upravený rozpočet 1 352,86 € bol vyčerpaný na
100%. Najväčšia časť rozpočtu bola použitá na opravu digitálnej telefónnej ústredne, ďalej boli
vykonané opravy kopírovacích strojov a výpočtovej techniky.
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636 – Nájomné za nájom – upravený rozpočet 29 979,48 € bol vyčerpaný na 100 %.
Mesačne sa za nájom budov od mesiaca apríla 2011 hradí 2 543,72 €. Mesto Michalovce
v súvislosti so zmenami zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších zmien
a doplnkov, ktorým bolo mestám a obciam zrušené oslobodenie od platenia dane z príjmov vo
výške 19 %, zvýšilo nájom za prenajaté priestory o 11 %. Mesačne sa za nájom zaplatí viac
o 464,40 €. Ďalej bol hradený prenájom priestorov v súvislosti s vykonávaním školení na
sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a prenájom poštových priečinkov.
637 – Služby – z upraveného rozpočtu 55 850,79 € bolo vyčerpaných 55 847,72 €.
Čiastka 3,07 € ostala nevyčerpaná na poplatkoch a odvodoch, kde bola ponechávaná rezerva na
úhradu súrnych platieb, v závere roka z dôvodu úpravy rozpočtu, ktoré sa nerealizovali.
Najväčšia časť rozpočtu bola použitá na úhradu služieb poskytovaných s prenájmom budov, na
stravovanie zamestnancov a na tvorbu sociálneho fondu.
Z dôvodu krátenia rozpočtu bežných výdavkov na tovaroch a službách v posledných
dvoch rokoch, Obvodný úrad Michalovce mal problém s financovaním výdavkov súvisiacich so
zabezpečovaním prevádzky budov a vlastnej činnosti obvodného úradu. Od 1.10.2011 boli
vyplácané len cestovné výdavky zamestnancom, hradené výdavky za stravné lístky
a telekomunikačné úhrady. Až na základe vykonaných rozpočtových opatrení v mesiacoch
november a december 2011 boli uhradené faktúry za dodaný tovar a poskytnuté služby. Do roku
2012 prešli neuhradené faktúry v čiastke 2 913,88 EUR a to za nájom, telekomunikačné úhrady,
pohonné hmoty a poštový úver.
640 Bežné transfery
Z bežných transferov bola poukázaná dotácia obciam na prenesený výkon štátnej správy
na úseku matričnej činnosti a registra evidencie obyvateľov. Ďalej boli platené nemocenské
dávky zamestnancom a bolo vyplatené odchodné pre jedného zamestnanca, ktorý ukončil
pracovný pomer k 31.12.2010, ale rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní predčasného
starobného dôchodku predložil až v roku 2011. Odchodné zamestnancovi môže byť vyplatené až
po predložení právoplatného rozhodnutia o priznaní dôchodku.
S účinnosťou od 01.08.2011 na základe schválenej organizačnej štruktúry Obvodného
úradu Michalovce sa odbor organizačný a odbor ekonomický zlúčil a vytvoril sa odbor
ekonomický a organizačný. Na základe tejto organizačnej zmeny bolo zrušené funkčné miesto
vedúceho ekonomického odboru. V súvislosti s organizačnými zmenami bol ukončený pracovný
pomer jedného zamestnanca vo verejnom záujme. Na vyplatenie odstupného pre dvoch
zamestnancov sa vyplatila čiastka 7 612,- EUR.
Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané v čiastke 13 451,22 EUR na úhradu faktúr za
stravné lístky.
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Program 06H03 - 02.1.0.3 Hospodárska mobilizácia
Tab. č. 10: Prehľad čerpania rozpočtu – funkčná klasifikácia 02.1.03 Hospodárska
mobilizácia
Ekonomická klasifikácia
630 – Tovary a služby
v tom:
633 – Materiál
SPOLU

Schválený
rozpočet na rok
2011 v €
228,00

Upravený
rozpočet na rok
2011 v €
228,00

Skutočnosť
k 31.12.2011
v€
228,00

228,00
228,00

228,00
228,00

228,00
228,00

%
plnenia
100,00
100,00
100,00

Prostriedky boli použité na zakúpenie kancelárskeho materiálu pre potreby prídelového
hospodárstva.

Program 08C03 - 02.2.0 Civilná ochrana
Tab. č. 11: Prehľad čerpania rozpočtu – funkčná klasifikácia 02.2.0 Civilná ochrana
Ekonomická klasifikácia
630 – Tovary a služby
v tom:
632 – Energie, voda
a komunikácie
633 – Materiál
634 – Dopravné
635 – Rutinná a štandardná
údržba
636 – Nájomné za nájom
637 – Služby
SPOLU

Schválený
rozpočet na rok
2011 v €
16 804,00

Upravený
rozpočet na rok
2011 v €
16 804,00

Skutočnosť
k 31.12.2011
v€
16 803,99

1 000,00

1 178,27

1 178,27

100,00

800,00
900,00

2 723,90
1 999,20

2 723,89
1 999,20

100,00
100,00

764,00

814,19

814,19

100,00

2 040,00
11 300,00
16 804,00

2 007,56
8 080,88
16 804,00

2 007,56
8 080,88
16 803,99

100,00
100,00
100,00

%
plnenia
100,00

Z prostriedkov civilnej ochrany sa pravidelne mesačne hradili výdavky za plyn, prenájom
a používanie zariadení pre ovládanie varovacej a vyrozumievacej siete civilnej ochrany a
štvrťročne výdavky za elektrickú energiu. Ďalšia časť prostriedkov bola použitá na zakúpenie
čerpadiel a plachiet v súvislosti s vykonávaním záchranárskych prác pri živelných udalostiach,
kancelárskeho materiálu, bola zrealizovaná úhrada za odsun materiálu civilnej ochrany, opravu
kopírovacieho stroja, výmenu vodárne a najväčšia časť prostriedkov bola použitá na refundáciu
odmien pre skladníkov materiálu civilnej ochrany.
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Program 08C05 - 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde nezaradené
Tab. č. 12: Prehľad čerpania rozpočtu – funkčná klasifikácia 01.6.0 Všeobecné verejné
služby inde neklasifikované
Ekonomická klasifikácia

Schválený
rozpočet na rok
2011 v €

610 – Mzdy, platy a OOV
620 – Poistné a príspevok do
poisťovní
630 – Tovary a služby
640 – Bežné transfery
SPOLU

0

Upravený
rozpočet na rok
2011 v €
200,00

Skutočnosť
k 31.12.2011
v€
199,36

0

70,00

69,85

99,78

0
0
0

302,95
414,05
987,00

301,10
414,05
984,36

99,39
100,00
99,73

%
plnenia
99,68

V súvislosti s konaním nových volieb komunálnych v obcí Husák bolo v programe
08C0502 čerpanie výdavkov v čiastke 984,36 EUR. Vyúčtovanie prostriedkov štátneho rozpočtu
na úhradu výdavkov spojených s novými voľbami do orgánov samosprávy obcí bolo
v stanovenom termíne predložené na MV SR.

Program 08C03 - 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej
správy
Tab. č. 13: Prehľad čerpania rozpočtu – funkčná klasifikácia 01.8.0 Transfery všeobecnej
povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy
Ekonomická klasifikácia

Schválený
rozpočet na rok
2011 v €

640 – Bežné transfery
SPOLU

0
0

Upravený
rozpočet na rok
2011 v €
134 020,95
134 020,95

Skutočnosť
k 31.12.2011
v€
134 020,95
134 020,95

%
plnenia
100,00
100,00

V podpograme 08C03.U10905 bola obci Vojany poskytnutá dotácia na úhradu výdavkov
súvisiacich s odstraňovaním následkov povodní v čiastke 1 277,07 EUR.
Mestám a obciam bola v podprograme 08C03.U10906 poskytnutá dotácia na prenesený
výkon štátnej správy na úseku sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
Tvorba a použitie sociálneho fondu
Tvorba sociálneho fondu za rok 2011 bola vo výške 4 589,66 EUR. Zostatok z
predchádzajúceho roku bol vo výške 2 799,42 EUR.
Výdavky zo sociálneho fondu v roku 2011 v celkovej výške 4 891,23 EUR boli čerpané
predovšetkým na stravovanie zamestnancov vo výške 3 352,32 EUR. Na regeneráciu pracovnej
sily boli použité prostriedky vo výške 916,51 EUR a na kultúrne a športové podujatia vo výške
369,40 EUR. Výdavky na odmeny pri životných jubileách boli čerpané vo výške 253,- EUR.
Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2011 je suma 2 497,85 EUR.
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6.

Personálne otázky

6.1. Prehľad o počte a štruktúre zamestnancov
Limit počtu zamestnancov na rok 2011 bol stanovený na 46, z toho pre štátnu službu 37 a
pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 9.
V súvislosti so zmenou organizačnej štruktúry úradu, zlúčenie odboru organizačného
a odboru ekonomického na odbor ekonomický a organizačný, ktorá bola schválená PR MV SR
č. 231/2011 zo dňa 21.06.2011 s účinnosťou od 01.08.2011 bol limit počtu zamestnancov
upravený na 45, z toho pre štátnu službu na 36.
Priemerný počet zamestnancov v roku 2011 bol 44,96 z toho zamestnancov v štátnej
službe 35,71 a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 9,25. Evidenčný počet
zamestnancov k 31.12.2011 bol 45, z toho zamestnancov v štátnej službe 36 a zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme 9.
Tab. č. 14: Evidenčný počet zamestnancov
Počet funkčných miest
Počet funkčných miest pri výkone
v štátnej službe
práce vo verejnom záujme
36
9
Tab. č. 15: Programová štruktúra funkčných miest v štátnej službe
ProgPočet platových tried (funkčných miest )
ÚO/Z
ram
1 2 3 4 5 6
7
8 9 10
Obvodný úrad
08C03
5 11 15 4 1

SPOLU
45

11

SPOLU
36

Tab. č. 16: Programová štruktúra funkčných miest pri výkone práce vo verejnom záujme
ProgPočet platových tried (funkčných miest )
ÚO/Z
SPOLU
ram
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
D
1
3 1
2
7
Obvodný
F
1 1
2
úrad
08C03
2 1
3 1
2
9
Tab. č. 17: Programová štruktúra funkčných miest vedúcich zamestnancov v štátnej službe
Stupeň
Platová trieda
ÚO/Z
SPOLU
riadenia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Obvodný úrad
4
4
4
CELKOM
4
4
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Tab. č. 18: Vekové zloženie zamestnancov
Vekové zloženie
Vek
Muži
Ženy
Spolu
20-30
1
1
2
30-40
1
2
3
40-50
5
8
13
50-60
11
14
25
60-70
2
0
2
SPOLU
20
25
45

Muži
26,33
32,81
46,96
56,29
61,41
51,80

Priemerný vek
Ženy
22,36
37,96
45,86
54,61
0,00
49,19

Tab. č. 19: Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
ZŠ
SO+ÚSO
VŠ I. stupňa
0
13
0

Spolu
24,35
36,24
46,28
55,35
61,41
50,35

VŠ II. Stupňa
32

6.2. Vzdelávanie zamestnancov
Pri zabezpečovaní vzdelávania zamestnancov (odborné kurzy, odborné semináre,
pracovné stretnutia) postupoval služobný úrad v súlade s finančnými možnosťami využívajúc
predovšetkým ponuku vzdelávania v rámci kontraktu medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky a Inštitútu pre verejnú správu na rok 2011. Vzdelávania sa zúčastnilo 79 zamestnancov
v rozsahu 97 osobodní.

6.3. Organizačná štruktúra

Prednosta
(vedúci služobného úradu)

Osobnýúrad

Odbor ekonomický
a organizačný

Odbor
živnostenského
podnikania

Odbor všeobecnej
vnútornej správy

Pracovisko
Sobrance

Pracovisko Veľké
Kapušany
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Pracovisko
Sobrance

Odbor civilnej
ochrany a
krízového riadenia

7.

Ciele a prehľad ich plnenia

Obvodný úrad vznikol podľa zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných
úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pôsobnosť
obvodného úradu bola upravená zákonom č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov a o zmene a
doplnení zákona o krajských a obvodných úradoch.
Obvodný úrad sa vo svojej činnosti riadi Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi,
zákonmi a inými právnymi predpismi, uzneseniami vlády Slovenskej republiky, smernicami a
organizačnými pokynmi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
Obvodný úrad vykonáva štátnu správu v územnom obvode Michalovce, zahrnujúci okresy
Michalovce a Sobrance. Za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu, ktorého vymenúva a
odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.

Nové ciele vývoja a kreativity odboru živnostenského podnikania pri výkone štátnej správy
V súlade so závermi Uznesenia vlády SR č. 160 z 2.3.2011 k zlepšeniu podnikateľského
prostredia a Uznesenia vlády SR č. 200 zo 16.3.2011 k zjednodušeniu administratívnych
povinností pri styku s orgánmi štátnej správy a so závermi Uznesenia vlády SR č. 833/2007,
ktorým bol schválený Akčný program znižovania administratívneho zaťaženia podnikania
v Slovenskej republike 2007 – 2012 a Agenda lepšej regulácie v Slovenskej republike:
-

Súčasnú pôsobnosť živnostenských úradov v postavení JKM rozšíriť o ďalšie služby
Odstrániť administratívne a právne bariéry pri získavaní živnostenského oprávnenia
a obstarávaní podnikateľského oprávnenia podľa osobitných predpisov
Zjednodušiť procesné postupy v prístupe k získaniu podnikateľského oprávnenia pri styku
s podnikateľmi v podmienkach živnostenského podnikania
Riadne, poctivo a odborne vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok a povinnosti,
ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona.
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8.

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku
2011

Obvodný úrad vykonával svoju činnosť v roku 2011 v súlade s platným Organizačným
poriadkom obvodného úradu, so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými
predpismi. Zabezpečil plnenie úloh na jednotlivých úsekoch štátnej správy. Výkon štátnej správy
na jednotlivých odboroch bol v sledovanom období naplnený. Úlohy a stanovené ciele plnil
a zabezpečoval s dodržaním stanovených limitov finančných prostriedkov, so snahou nezvyšovať
náklady štátneho rozpočtu na svoju činnosť a so stanoveným počtom zamestnancov.
V roku 2011 bol odbor živnostenského podnikania dovybavený novou VPT v súvislosti
s dobudovaním druhej etapy budovania siete jednotných kontaktných miest (JKM) v SR, čo
umožnilo realizovať od 1. januára 2012 poskytovanie elektronických služieb živnostenskej
agendy prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy SR.
Obvodný úrad, ako orgánom miestnej štátnej správy, rozhoduje a prvostupňových
konaniach o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických alebo fyzických
osôb na úsekoch:
a) všeobecnej vnútornej správy
b) živnostenského podnikania
c) civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu
d) hospodárskej mobilizácie, obrany a bezpečnosti štátu
e) správy majetku štátu a poistenia motorových vozidiel
Medzi ďalšie činnosti patria najmä:
a) vybavovanie sťažností a petícií právnických a fyzických osôb v rozsahu svojej
pôsobnosti
b) rozhodovanie podľa správneho poriadku
c) poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
d) vydávanie všeobecne záväzných vyhlášok
Prínos obvodného úradu pre širokú verejnosť úzko súvisí s výkonom štátnej správy na
jednotlivých úsekoch zverených do jeho pôsobnosti, najmä vydávaním rozhodnutí
v prvostupňových konaniach, vrátane rozhodovania o priestupkoch, poskytovaním informácií v
súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vybavovaním petícií v súlade so zákonom č.
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a vybavovaním sťažností v súlade so
zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
Všetky hlavné ciele v roku 2011 boli splnené.
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9.

Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Hlavnými skupinami užívateľov činnosti obvodného úradu sú:
- účastníci a ďalší zúčastnení a zainteresovaní v priestupkovom konaní,
- záujemcovia o získanie živnostenského oprávnenia, resp. držitelia živnostenských
oprávnení, daňové úrady, zdravotné poisťovne, sociálne poisťovne, okresné súdy,
- mestá, obce a ich zariadenia, matričné úrady,
- právnické a fyzické osoby a ďalšie orgány miestnej štátnej správy najmä na úseku CO,
bezpečnosti, obrany a hospodárskej mobilizácie.
Činnosť obvodného úradu spočíva predovšetkým vo výkone štátnej správy a ďalších
činností rozhodujúceho charakteru. Rozsah činnosti je ovplyvnený počtom podaní od fyzických
osôb, právnických osôb a dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj úrovňou spolupráce
s ostanými orgánmi verejnej správy, orgánmi samosprávy obcí a miest, rôznymi organizáciami
a občanmi.
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10. Záver
Výročná správa Obvodného úradu Michalovce za rok 2011 bola spracovaná na základe
Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1189/2001 zo dňa 19.12.2001 k správe o skúsenostiach
s výročnými správami a verejnými odpočtami rozpočtových organizácií a príspevkových
organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy.
Výročná správa Obvodného úradu Michalovce sa zverejňuje v elektronickej forme na
internetovej stránke MV SR na adrese: http://www.minv.sk v časti MV SR / Hospodárenie
a financie / Výročné správy a verejné odpočty / Rozpočtové organizácie a na internetovej
stránke Obvodného úradu Michalovce na MV SR na adrese: http://www.minv.sk/?obvodny-uradmichalovce v časti Verejná správa / Obvodné úrady / Košický kraj / ObÚ Michalovce /
Výročné správy a verejné odpočty. Výročná správa v písomnom vyhotovení je k dispozícii k
nahliadnutiu v kancelárii prednostu Obvodného úradu Michalovce.

V Michalovciach, 18. 04. 2012

Ing. Jozef Bobík
prednosta
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