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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov:

Obvodný úrad Stará Ľubovňa

Rezort:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia

Sídlo:

Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa

IČO:

42077630

DIČ:

2022451057

Kontakt:

tel.: 052/4323931, 052/4322922
fax: 052/4324801

e-mail:

Prednosta:

www.obvodnyurad-sl.sk
Ing. arch. Zita Pleštinská od 15.10.2010
Ing. Peter Sokol do 14.10.2010

Vedúci odborov Obvodného úradu Stará Ľubovňa:
Vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy:

Mgr. Mikuláš Mayer

Vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia:

JUDr. František Paralič

Vedúci odboru ţivnostenského podnikania:

Ing. Andrea Benková

Vedúci odboru ekonomického do 31.10.2010:

Ing. Anna Schneiderová

Vedúci odboru organizačného do 31.10.2010:

JUDr. Rudolf Demjan

Vedúci odboru ekonomického a organizačného:

Ing. Anna Schneiderová

Osobný úrad:

Mgr. Miroslav Zongora

Základné úlohy organizácie sú stanovené Organizačným poriadkom
obvodného úradu, schváleným dňa 22.2.2010, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.
októbra 2010, ktorý určuje vnútornú organizáciu obvodného úradu, zásady riadenia,
zásady rozhodovania, rozsah právomoci prednostu, vedúcich odborov a zástupcu
prednostu.
Obvodný úrad Stará Ľubovňa uskutočňuje výkon štátnej správy a iné
administratívne činnosti a plní úlohy na jednotlivých úsekoch štátnej správy a to na:
- úseku organizačnom
- úseku vzťahu k územnej samospráve
- úseku informatiky
- úseku správy registratúry
- úseku vnútornej prevádzky
- úseku priestupkovom
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-

úseku matrík
úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných
zbierok a sčítania obyvateľov
úseku volieb a referenda
úseku registrácie
úseku ţivnostenskej registrácie
úseku vedenia ţivnostenského registra
úseku ţivnostenskej kontroly
úseku civilnej ochrany
úseku krízového riadenia
úseku obrany štátu
úseku hospodárskej mobilizácie
úseku ochrany utajovaných skutočností
úseku rozpočtu a účtovníctva.

2. POSLANIE ORGANIZÁCIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD
2.1. Poslanie
Obvodný úrad je miestnym orgánom miestnej štátnej správy s kompetenciami
ustanovenými zákonom č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných
úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného
súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z. a v znení zákona č. 254/2007 Z. z.
v súlade so smernicou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-230022010/00399 z 11. januára 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. SVS-202-2007/09313 z 15. augusta 2007 v znení
neskorších predpisov.
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom
je v súlade
s platnými právnymi predpismi a všeobecne záväznými predpismi v oblasti podľa
jednotlivých úsekov.
Vo svojej činnosti okrem iného operatívne rieši podnety podávané občanmi,
poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám, spracováva správy.
Na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia vykonáva:
- riadenie, usmerňovanie a koordinovanie činnosti obcí, právnických osôb a
fyzických osôb na úseku civilnej ochrany
- výkon štátnej správy v oblasti správneho konania na úseku civilnej ochrany
obrany štátu a hospodárskej mobilizácie
- analýza územia obvodu z hľadiska moţného vzniku mimoriadnych udalosti,
vytváranie jednotiek a zariadení civilnej ochrany, pripravenosť
osôb a
dokumentácie na riadenie záchranných prác
- riadenie a organizovanie
prípravy na civilnú ochranu, preventívno výchovná a propagačná činnosť
- zabezpečenie kolektívnej ochrany obyvateľstva obvodu a zamestnancov
obvodného úradu
- zabezpečenie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení
- riadenie informačného systému civilnej ochrany a plnenie úloh na území obvodu
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- organizovanie a koordinácia plnenia úloh civilného núdzového plánovania na
obciach
- organizovanie a koordinácia plnenia úloh
hospodárskej mobilizácie
u právnických osôb a obcí
- riadenie a koordinácia hospodárenia s materiálom civilnej ochrany právnických
osôb a obcí
- organizovanie a koordinácia zabezpečenia úloh obrany štátu vo vzťahu
k fyzickým osobám, právnickým osobám a obciam.
Na úseku ţivnostenskej registrácie a kontroly vytvára podmienky
ţivnostenského podnikania, ako jedného z viacerých druhov podnikania podľa § 2
Obchodného zákonníka, ako aj kontrolu nad ich dodrţiavaním, ktoré upravuje
zákon o ţivnostenskom podnikaní.
Poslaním obvodného úradu na úseku vzťahu k územnej samospráve a sčasti
aj na úsekoch rozpočtu a účtovníctva je poskytovanie odbornej pomoci obciam
pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy, sledovanie ich plnenia,
koordinovanie ostatných odborov obvodného úradu pri sumarizacií podkladov
obcí i finančného zúčtovania poskytovaných finančných prostriedkov na
prenesený výkon štátnej správy a obciam poskytnutých transferov.
Na úseku priestupkov vykonáva štátnu správu podľa zákona o priestupkoch t.j.
objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené (prejednáva priestupky a
vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni, vedie evidenciu priestupkov a
zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi
oprávnenými objasňovať priestupky, poskytuje údaje z evidencie priestupkov
osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní,
Policajnému zboru, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym
orgánom oprávneným prejednávať priestupky aj podľa osobitného zákona).
Na úseku matrík vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a
ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, vedie zbierku listín a druhopisov
matrík, metodicky usmerňuje matričné úrady vo svojom obvode, osvedčuje listiny
a podpisy na listinách, overuje úradné výpisy z matrík, verejné listiny vydané
orgánmi samosprávy, ktoré obsahujú údaje o osobnom stave pre pouţitie
v cudzine.
Na úseku volieb a referenda vykonáva organizačno-technické zabezpečenie
volieb, referenda.
Obvodný úrad nakladá s majetkom štátu, ktorý má v správe.
2.2.Strednodobý výhľad organizácie
Strednodobý výhľad organizácie sa riadi všeobecnými predpismi, ktoré sú
schvaľované ústrednými orgánmi štátnej správy a sú v pôsobnosti obvodného
úradu.
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Obvodný úrad by mal v budúcom roku okrem úloh, ktoré sú dané platnými
právnymi predpismi na jednotlivých úsekoch štátnej správy spoluorganizovať
sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

3. ČINNOSTI A NÁKLADY
3.1.

Prehľad hlavných činnosti obvodného úradu

Obvodný úrad uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne
činnosti podľa zákonov, ktoré sú platné pre jednotlivé úseky činnosti štátnej
správy. Zabezpečuje činnosť so zodpovednosťou za rozhodnutia s dôsledkami
na územie obvodu, ktorým je okres Stará Ľubovňa.
Vzhľadom na mnoţstvo, charakter a rôznorodosť úloh obvodný úrad
nekalkuluje náklady podľa jednotlivých činnosti a ani ich takto nesleduje.
Obvodný úrad vykonáva nasledujúce činnosti prostredníctvom odborov:
Odboru všeobecnej vnútornej správy
Odboru ţivnostenského podnikania
Odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
Odboru ekonomického a organizačného
Osobného úradu.
Odbor všeobecnej vnútornej správy zabezpečuje výkon štátnej správy:
a) na úseku priestupkov podľa:
1. zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
2. podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov,
3. zákona č. 130/2005 Z. z.,
4. zákona o slobode informácií.
b) na úseku matrík podľa:
1. zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
2. vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách,
3. zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších
predpisov,
4. zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov .
c) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov,
verejných zbierok a sčítania obyvateľov podľa:
1. zákona SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných
hrách v znení neskorších predpisov,
2. zákona č. 84/1990 Zb. o zhromaţďovacom práve v znení neskorších predpisov,
3. zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o sluţbách zamestnanosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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d) na úseku volieb a referenda podľa:
1. zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení
neskorších predpisov,
2. zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o
ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení
neskorších predpisov,
3. zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov,
4. zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o
doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 335/2007 Z. z.,
5. zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších
predpisov,
6. zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších
predpisov.
Odbor živnostenského podnikania zabezpečuje výkon štátnej správy:

-

-

a) na úseku
živnostenskej registrácie podľa zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to:
osvedčovať vznik ţivnostenských oprávnení
rozhodovať o nevzniknutí, zrušení a pozastavení ţivnostenských oprávnení pre
slovenské fyzické a právnické osoby
posudzovať splnenie všeobecných a osobitných podmienok prevádzkovania
ţivnosti
viesť ţivnostenský register
vyznačovať v ţivnostenskom registri zániky a pozastavenia ţivnostenských
oprávnení
plniť úlohy miest jednotného kontaktu pre osoby, ktoré vykonávajú činnosti, ktoré
sú
ţivnosťami ako aj pre osoby z iných členských štátov, ktoré budú mať
záujem
poskytovať sluţby v SR
spracovávať a predkladať návrhy na prvozápisy právnických osôb do
obchodného
registra
osvedčovať pravosť podpisov v návrhoch na prvozápisy

b) na úseku vedenia živnostenského registra podľa zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to:
- zapisovať údaje o podnikateľoch do ţivnostenského registra v členení na
verejnú a
neverejnú časť
- vyhotovovať výpisy z verejnej časti ţivnostenského registra, vyhotovovať
prehľad zapísaných údajov v ţivnostenskom registri
- zapisovať do informačného systému ţivnostenského podnikania podnikateľov,
ktorým vydal doklady o ţivnostenskom oprávnení
- prideľovať fyzickým osobám a právnickým osobám identifikačné číslo
- zapisovať do informačného systému jednotných kontaktných miest údaje
určené pre dotknuté príslušné orgány
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potvrdzovať podnikateľom oznamovanie zmien a doplnkov ich dokladoch
o ţivnostenskom oprávnení
vydávať potvrdenie o tom, ţe v ţivnostenskom registri určitý zápis nie je
zapisovať vznik ţivnostenského oprávnenia do ţivnostenského registra po
zápise podnikateľa do obchodného registra
vymazávať adresu prevádzkarne v ţivnostenskom registri na základe zistení
kontrolórov, ţe v registri zapísaná prevádzkareň bola zrušená
upozorňovať registrový súd na nezhodu medzi skutočným právnym stavom
a stavom zápisu v obchodnom registri.

c) na úseku živnostenskej kontroly podľa zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a to:
- kontrolovať v podnikateľských subjektoch dodrţiavanie povinností a podmienok
vyplývajúcich zo ţivnostenského zákona a z osobitných predpisov
- rozhodovať o uloţení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za
neoprávnené podnikanie a za porušenie iných ustanovení zákona
- rozhodovať o uloţení pokuty za iný správny delikt ako priestupok v blokovom
konaní
- rozhodovať o uloţení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo iné
sťaţovanie výkonu kontroly
- informovať na základe kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy o
zistení skutočností, ktoré môţu ohroziť ţivot, zdravie, bezpečnosť osôb, ţivotné a
pracovné prostredie
- iniciovať spoločné kontrolné akcie v súčinnosti s dotknutými orgánmi štátnej
správy
- ukladať opatrenia a lehoty na odstránenie nedostatkov
- vyhotovovať záznamy z kontrol
- spolupracovať s osobitnými orgánmi kontroly, inšpekcie a dozoru a s ostatnými
orgánmi
štátnej správy pri kontrole dodrţiavania podmienok a povinností
podnikateľov pri prevádzkovaní podnikateľskej činnosti
- kontrolovať dodrţiavanie rozsahu ţivnostenského oprávnenia.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
správy:

zabezpečuje výkon štátnej

Ústavné zákony:
1. Ústava Slovenskej republiky – Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov,
2. Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
Zákony:
1. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov,
2. Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení
neskorších predpisov,
3. Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
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4. Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov,
5. Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
6. Zákon č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti
orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
7. Zákon č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších
predpisov,
8. Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závaţných priemyselných havárií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
9. Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom vyuţívaní jadrovej energie (atómový
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
10. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.
11. zákona č. 7/2010 Z. z o ochrane pred povodňami v znení neskorších
predpisov.
Nariadenia vlády
1. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 130/1994 Z. z. o jednorazovom
mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s
pomocou poskytnutou pri plnení úloh civilnej ochrany obyvateľstva v znení
neskorších predpisov.
2. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Vyhlášky
1. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o
zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov,
2. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o
podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej
ochrany v znení neskorších predpisov,
3. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o
podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok
informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov,
4. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o
podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v
znení neskorších predpisov,
5. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. z. o
podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek
civilnej ochrany v znení neskorších predpisov,
6. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 303/1996 Z. z. na
zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení neskorších predpisov,
7. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o
podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických poţiadaviek a
technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších
predpisov,
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8. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 599/2006 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva z
prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov,
9. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 98/2003 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z
prostriedkov štátneho rozpočtu,
10. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 119/2003 Z. z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 414/2002 Z. z. o
hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach
ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
11. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 125/2003 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji ţivotne dôleţitých výrobkov alebo
ţivotne dôleţitých tovarov s vyuţitím mimoriadnych regulačných opatrení a o
odberných oprávneniach,
12. Vyhláška Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky č.
164/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o organizácii
telekomunikačných sluţieb na obdobie krízovej situácie,
13. Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 259/2005
Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie
krízovej situácie,
14. Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
15. Vyhláška Ministerstva ţivotného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.
z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii,
16. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o
podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie.
Odbor ekonomický a organizačný zabezpečuje výkon štátnej správy na:
a) úseku organizačnom podľa
1. zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach,
2. zákona č. 242/1998 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
3. zákona č. 211/200 Z. z. o informáciách v znení neskorších predpisov.
b) úseku rozpočtu a účtovníctva podľa
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 v znení neskorších predpisov,
2. zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej sluţbe.
3.2. Prehľad výkonu štátnej správy
3.2.1. Rozbor výkonu štátnej správy Obvodného úradu Stará Ľubovňa, odbor
všeobecnej vnútornej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy za svoje úseky činností vykonal za rok 2010
následné úkony:

10

úsek matrík
- počet rozhodnutí o zmene priezviska – 8 s vybratými správnymi poplatkami za
tieto zmeny v hodnote 796 €, následne zaslanie týchto rozhodnutí s vyznačením
právoplatnosti na konkrétny matričný úrad a oznámenia o vykonaní rozhodnutí
o zmene priezviska na jednotlivé inštitúcie
- legalizácia matričných dokladov a potvrdení o trvalom pobyte do zahraničia
(apostille) v počte 138 s vybratím správnych poplatkov v hodnote 897 €
- počet vykonaných kontrol na jednotlivých matričných úradoch za rok 2010
s prerokovaním a vyhotovením zápisnice - 11
- počet dodatočných záznamov, ktoré boli doručené z jednotlivých matričných
úradov (evidencia, zaloţenie do zbierky listín, resp. zápis do knihy matrík) – 219
- zbierky listín – hlásenia o narodení, zápisnice o uzavretí manţelstva, listy
o prehliadke mŕtveho za predchádzajúci rok z matričných úradov (prevzatie
z matričných úradov, kontrola jednotlivých listín a zakladanie v matričnom
archíve) v počte 1609
- počet vydaných súhlasov na matričné úrady na vykonanie dodatočného zápisu
rozhodnutia vydaného v cudzine - 3
príprava a školenie nových zástupcov matrikárov a následne príprava testov
a vykonanie skúšok s vydaním osvedčení
- iné matričné vecí: porady s matrikárkami okresu, usmernenia na matričné úrady
v územnom obvode, korešpondencia s Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom
zahraničných vecí SR, zastupiteľskými úradmi, jednotlivými matričnými úradmi,
vybavenie ţiadosti o informácie týkajúce sa zistenia údajov z matričného archívu,
štatistika - spracovanie výkazov o činnosti matričných úradov za predchádzajúci
rok, vybavovanie klientov – ústne a telefonické podávanie informácií
úsek osvedčovania listín a podpisov na listinách
- osvedčovanie podpisov na rôznych listinách v počte 302, vybraté správne
poplatky v hodnote 126,50 €
- osvedčovanie listín (fotokópií), v počte 201, ich zviazanie, vybraté správne
poplatky v hodnote 556 €
úsek volieb a referenda
- v roku 2010 odbor VVS zabezpečoval voľby do NR SR, voľby do orgánov
samosprávy obcí a referendum (príprava podľa technicko-organizačného
zabezpečenia, distribúcia tlačív a ich rozvoz na jednotlivé obce, písanie a tlač
hlasovacích lístkov pre voľby starostov a poslancov obecných zastupiteľstiev,
telekomunikačné spojenie, kreovanie okrskových, resp. miestnych volebných
komisií a komisií pre referendum, školenie starostov obcí, zapisovateľov,
predsedov a podpredsedov okrskových , resp. miestnych volebných komisií
a komisií pre referendum, tvorba a zasadnutia obvodnej volebnej komisie
a komisie pre referendum, výsledky volieb a referenda – zápisnice, archivácia
jednotlivých spisov
úsek verejných zbierok
- v roku 2010 bolo vydané 1 povolenie verejnej zbierky na území okresu Stará
Ľubovňa s vybratím správneho poplatku 3 €, následne vykonanie kontroly
vyúčtovania tejto verejnej zbierky a vydanie potvrdenia o vyúčtovaní po
preukázaní čistého výnosu
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úsek sčítania obyvateľov, domov a bytov
- bola vykonaná revízia a validácia základných sídelných jednotiek po konzultácii
s jednotlivými starostami obcí, na základe mapových podkladov boli zakreslené
v spolupráci s jednotlivými starostami obcí hranice častí obcí a pripravili sme
podklady na vytvorenie sčítacích obvodov
úsek štátnych symbolov
- boli vykonané náhodné kontroly pouţívania štátnych symbolov na obecných
úradoch okresu a zaslané usmernenia obecným úradom pre pouţitie štátnych
symbolov v čase štátneho smútku a štátneho sviatku
úsek priestupkov
V roku 2010 odbor všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu Stará
Ľubovňa prejednal 366 priestupkov v nasledovnej skladbe:
2
4
1
8
1
243
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priestupky podľa § 21 priestupkového zákona
priestupky podľa § 30 priestupkového zákona
priestupky podľa § 46 priestupkového zákona
priestupky podľa § 47 priestupkového zákona
priestupok podľa § 48 priestupkového zákona
priestupkov podľa § 49 priestupkového zákona z toho:
podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a) – 43
podľa ust. § 49 ods. 1 písm. d) – 200
priestupkov podľa § 50 priestupkového zákona.

V rozkaznom konaní odbor vybavil v roku 2010 – 420 priestupkov, odloţených
vecí bolo 97 a postúpených inam 27.
Spolu prejednaním a v rozkaznom konaním vybavil odbor v roku 2010 – 786
priestupkov v skladbe:
8
1
7
94
35
3
499
139

priestupkov
priestupok
priestupkov
priestupkov
priestupkov
priestupky
priestupkov
priestupkov

podľa ust. § 21
podľa ust. § 26
podľa ust. § 30
podľa ust. § 46
podľa ust. § 47
podľa ust. § 48
podľa ust. § 49
podľa ust. § 50

V roku 2010 bol najväčší nárast priestupkov proti občianskemu spolunaţívaniu
podľa ust. § 49 ods. 1 písm. d) priestupkového zákona. Problémy pri prejednávaní
priestupkov boli najmä pri začatí konania, kde sa často účastníci konania zdrţiavajú
v zahraničí, alebo ich pobyt nie je známy.
Do roku 2011 z došlých podaní v roku 2010 prešlo 317 priestupkov, pričom
v decembri roku 2010 došlo spolu 83 priestupkových vecí, ktoré do konca roka 2010
nemohli byť vybavené
Z počtu 366 prejednaných priestupkov v roku 2010 bolo 77 vybavených
uloţením sankcie pokarhanie, 82 uloţením sankcie pokuta, u 161 priestupkoch došlo
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k zastaveniu veci, u 8 priestupkoch bolo zastavené konanie z dôvodu uzavretia
zmieru. V rozkaznom konaní bolo uloţených 379 pokút a 36 pokarhaní.
Výška uloţených pokút v roku 2010 činí sumu 7369,60 €, z čoho bolo vykonaných
pokút v sume 2702,13 €. V roku 2010 bolo vykonaných pokút aj za predchádzajúce
obdobia v sume 391,58 €, čiţe spolu bolo vykonaných pokút v sume 3093,71 €.
V priestupkových konaniach v roku 2010 bolo uloţených 2736 € v trovách
konania, pričom zaplatených trov konania z roku 2010 bolo v sume 945 €.
Z minulého obdobia bolo vymoţených na trovách konania 182 €, teda v roku
2010 bolo na trovách konania zaplatené 1127 €.
V rozkazom konaní bolo v roku 2010 vybavených 420 priestupkov v
nasledovnej skladbe:
podľa ust. § 21
podľa ust. § 26
podľa ust. § 30
podľa ust. § 46
podľa ust. § 47
podľa ust. § 48
podľa ust. § 49
podľa ust. § 50

-

6 rozkazov
1 rozkaz
3 rozkazy
93 rozkazov
27 rozkazov
2 rozkazy
256 rozkazov
32 rozkazov

V rozkaznom konaní bolo uloţených pokút v počte 379 v celkovej výške
5825,60 €.
V roku 2010 bolo vybavených 43 priestupkov podľa ust. § 49 ods. 1 písm. a)
priestupkového zákona, šlo o uráţky na cti, u ktorých bol podaný návrh. V prípadoch,
kde absentoval návrh, bola vec klasifikovaná podľa ust. § 49 ods. 1 písm. d)
priestupkového zákona a vec bola prejednaná z úradnej povinnosti.
Obv.Ú
počet doručených odvolaní

počet zrušených, zmenených rozhodnutí a rozhodnutí
vrátených správnemu orgánu
počet potvrdených rozhodnutí

_

5

z nich vybavené na
Odvolacie konanie

MV SR

2

3

0

0

_

0

Odbor VVS vybral celkovo za rok 2010 správne poplatky v hodnote 2378,50 €.
3.2.2. Rozbor výkonu štátnej správy Obvodného úradu Stará Ľubovňa, odbor
živnostenského podnikania
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Prehľad o počte podnikateľských subjektov v okrese Stará
Ľubovňa
FO
6 688

Počet

6 657
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1

500
000
500
000
500
000
500
000
500
000
500
000
500

PO

695
2008

6 606

814

757
2009

2010

Roky

FO – fyzické osoby, PO – právnické osoby

Odbor živnostenského podnikania na obvodnom úrade plní úlohu Jednotného
kontaktného miesta (ďalej iba „JKM“) :
- to znamená, ţe na jednom mieste klient získa poradenstvo a informácie
o podmienkach prevádzkovania ţivností a sluţieb, o postupoch vybavovania rôznych
náleţitosti, o kontaktoch na rôzne orgány, ktoré môţu poskytnúť praktickú radu,
nemusí navštevovať rôzne inštitúcie, resp. ich internetové stránky
- na jednom mieste si začínajúci podnikateľ splní takmer všetky administratívne
náleţitosti spojené so vznikom ţivnostenského oprávnenia
- nový klient nemusí osobne navštevovať rôzne úrady za účelom registrácie, ale za
neho
JKM zabezpečí:
- pred vydaním ţivnostenského oprávnenia výpis registra trestov z generálnej
prokuratúry, klient uţ nemusí osobne navštíviť prokuratúru, zaplatiť správny poplatok
za registráciu na daňovom úrade, čoho výsledkom je vydanie osvedčenia
o registráciia pridelení DIČ daňovým úradom
- prihlásenie podnikateľa do systému povinného zdravotného poistenia
- splnenie si povinnosti podnikateľa oznámiť zmeny platiteľa poistného pre účely
zdravotného poistenia pri ukončení a pri pozastavení ţivností
- na všetky úkony postačí vyplniť formulár a všetko ostatné bezplatne zabezpečí
pracovník JKM.
SLUŽBY JKM vykonané v sledovanom období /
rok
2 008 2009 2010
Počet subjektov, ktorí vyuţili sluţbu JKM v sledovanom
období
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)
Celkový počet úkonov sluţby JKM pre Daňové riaditeľstvo
Celkový počet úkonov sluţby JKM pre Zdravotné poisťovne
Celkový počet úkonov sluţby JKM pre Obchodný register

2125
2072
53
2605
1782
0

2 209
2 149
60
2 787
2 113
0

2 382
2 279
103
3 148
2 472
6
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Kontrolná činnosť v roku 2010 bola zameraná na kontrolu ustanovení
ţivnostenského zákona, bola vykonávaná na základe tematických kontrol uloţených
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, odborom ţivnostenského podnikania a na
základe vlastných podnetov.
Tematické kontroly uloţené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, odborom
ţivnostenského podnikania boli zamerané na:
1) Vykonávanie kontrol podnikateľských subjektov, ktoré zabezpečujú odborné
vykonávanie činnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu s predmetom
podnikania v skupine 113 – stavebníctvo
2) Vykonávanie kontrol podnikateľských subjektov s predmetom podnikania
v skupine 108 - výroba potravín a nápojov :
Obdobie/rok
Počet všetkých kontrolných akcií v sledovanom
období
- z toho v súčinnosti s iným kontrolným
orgánom
Počet uloţených pokút v blokovom konaní
Výška uloţených pokút v blokovom konaní (v €)
Výška uloţených pokút rozhodnutím v (v €)
Spolu - výška uložených pokút v €

2008

2009

2010

231

285

367

11

0

0

61

80

113

3817
2124
5941

3 729
693
4 422

5 841
3 790
9 631

Obvodný úrad Stará Ľubovňa, odbor ţivnostenského podnikania
ţivnostenského zákona v roku 2010 vykonával svoju činnosť nasledovne :

podľa

ÚSEK ŽIVNOSTENSKEJ REGISTRÁCIE :
ROZHODNUTIA
ţivnostenský list
koncesná listina
rozhodnutie o zrušení oprávnenia na vlastnú
ţiadosť
rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci
rozhodnutie o zmene podmienok v koncesnej listine
rozhodnutie o pozastavení prevádzkovania ţivnosti
rozhodnutie o nevzniknutí ţivnostenského
oprávnenia
Spolu -vydané rozhodnutia

Počet
1 249
6
1
1
1
345
6
1 609
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INÉ ÚKONY
osvedčenie o ţivnostenskom oprávnení
oznámenie o pozastavení
zánik ţivnostenského oprávnenia na základe
oznámenia podnikateľom
iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia
výpis zo ţivnostenského registra
Spolu - vykonané vybrané úkony

Počet
667
493
850
549
623
3 182

ÚSEK ŽIVNOSTENSKEJ KONTROLY :
ROZHODNUTIA
rozhodnutie o uloţení pokuty
Spolu - vydané rozhodnutia

Počet
36
36

INÉ ÚKONY
oznámenie o začatí správneho konania
výzva
dodatok k záznamu z kontroly
Spolu - iné úkony

Počet
36
15
34
85

Od 1. júna 2010 nadobudol účinnosť zákon o sluţbách na vnútornom trhu, ktorý
okrem iného novelizoval aj ţivnostenský zákon.
Od 1. júna 2010 tak nastali zmeny v legislatíve upravujúcej ţivnostenské podnikanie.
Medzi hlavné zmeny, ktoré priniesla novela patrí:
- zrušenie koncesovaných ţivností
- zrušenie ţivnostenských listov a koncesovaných listín a ich nahradenie
osvedčením o ţivnostenskom oprávnení
- zmena poplatkov za ohlásenie ţivnosti
- rozšírenie sluţieb poskytovaných jednotným kontaktným miestom (predkladanie
návrhov na zápis do obchodného registra)
- skrátenie lehoty na vydanie osvedčenia o ţivnostenskom podnikaní
- určenie maximálnej dĺţky prerušenia ţivnosti (pozastavenie)
- zavedenie šesť mesačnej dĺţky praxe a rozšírenie okruhu remeselných ţivnosti.
3.2.3. Rozbor výkonu štátnej správy Obvodného úradu Stará Ľubovňa, odbor
civilnej ochrany a krízového riadenia
1. Úsek krízového riadenia
a) Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia obvodného úradu plní aj úlohy
sekretariátu bezpečnostnej rady obvodu /ďalej len BRO/. Sekretárom BRO je
zamestnanec odboru , ktorý na odbore plní úlohy hospodárskej mobilizácie a obrany
štátu.
Odbor má vypracovanú dokumentáciu BRO Stará Ľubovňa, ktorá pozostáva z :
- rokovacieho poriadku BRO,
- menovacích dekrétov a určení členov BRO,
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-

plánu vyrozumenia BRO,
plánu rokovania BRO,
materiálov zo zasadnutí BRO.

Bezpečnostná rada obvodu v priebehu roka zasadala a prejednávala pripravenosť
obcí
na riešenie mimoriadnych udalosti a krízových situácií v mieri, podľa
vypracovaného „Plánu rokovania na rok 2010“.
.Na zasadnutí BRO v mesiaci marec boli prerokované informácie starostov obcí
o pripravenosti obcí Čirč a Ľubotín na riešenie mimoriadnych udalostí a krízových
situácií v mieri, podľa určenia na tento rok.
Na poslednom rokovaní BRO v mesiaci december bola prerokovaná
bezpečnostná situácia na území obvodu za rok 2010.
b) Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia /ďalej len COaKR/ obvodného
úradu plní aj úlohy sekretariátu krízového štábu obvodu. V rámci ročného plánu
odboru bol v mesiaci január vypracovaný plán odbornej prípravy krízového štábu.
Príprava krízového štábu obvodu a štábny nácvik boli naplánované na obdobie
mesiacov máj – jún, z dôvodu postihnutia okresu povodňami a záplavou bola
uskutočnená príprava a nácvik začiatkom mesiaca november (9.11.2010).
c) Dokumentácia plánu činnosti obvodného úradu po vypovedaní vojny, po
vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu je na obvodnom
úrade vypracovaná podľa metodického usmernenia úradu krízového manaţmentu
MV SR č. ZU-85-2005.
Okrem základného plánu činnosti obvodného úradu sú vypracované aj pracovné
plány pre všetky odbory obvodného úradu.
Dokumentácia plánov činnosti sa pravidelne 1-krát ročne upresňuje, posledné
spresnenie bolo vykonané v mesiaci január 2010.
Odborná príprava zamestnancov obvodného úradu, ktorá bola vykonaná
20.5.2010 sa zaoberala aj objasnením spracovaných plánov činnosti a zaradením
zamestnancov do jednotlivých skupín a komisii.
d) Úroveň koordinácie činnosti obvodného úradu a obcí územného obvodu pri
príprave na krízové situácie a pri ich riešení môţeme hodnotiť ako dobrý z dôvodu
toho, ţe v priebehu II. a III. štvrťroka sa v praxi pri zabezpečovaní vykonávania
záchranných prác a odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí ( povodeň –
záplavy na území okresu ) precvičili všetky krízové štáby miest a obcí na teritóriu
obvodu so zameraním riešiť svoju činnosť od vzniku aţ do ukončenia mimoriadnych
udalostí.
e) Spolupráca s úradmi špecializovanej štátnej správy a inými štátnymi orgánmi
pri príprave na rôzne krízové situácie ako aj ich realizácia je v územnom obvode uţ
tradične na dobrej úrovni. Jednotlivé úrady špecializovanej štátnej správy v územnom
obvode rešpektujú bezpečnostnú radu obvodu i krízový štáb obvodu a pri rôznych
krízových situáciách v úzkej súčinnosti riešia krízové situácie (mimoriadne situácie )
najmä povodne, snehové kalamity, zosuvy pôdy, ktoré sa na území obvodu
pravidelne vyskytujú.
Veľmi dobrá spolupráca je s OR Policajného zboru, OR Hasičského
a záchranného zboru, obvodným úradom Ţivotného prostredia, obvodným úradom
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pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Regionálnym úradom verejného
zdravotníctva a s Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.
f) Na poţadovanej úrovni je aj spolupráca s Obvodným úradom v Keţmarku ako
aj so Starostwom Poviatovim Nowy Sacz v Poľskej republike. Pri spoločných
cvičeniach sa zistilo, ţe spolupráca pri krízových situáciách je veľmi dôleţitá ako pre
okres Stará Ľubovňa tak i pre Poviatstvo Nowy Sacz.
g) Plán vyrozumenia obvodného úradu je vypracovaný podľa smernice vlády SR,
ktorou sa upravuje spôsob vyrozumenia pri vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového
stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácii na území
Slovenskej republiky. Spracovaný plán bol schválený Bezpečnostnou radou
Prešovského kraja, jeho uznesením číslo 74 zo 16. marca 2006.
Plán sa spresnil začiatkom roka, potom v priebehu mesiaca október, kedy došlo k
zmenám.
h) Kontroly na úseku krízového riadenia sa na odbore vykonávali podľa
vypracovaného ročného plánu kontrolnej činnosti. Tie boli vykonávané len na
obciach územného obvodu Stará Ľubovňa.
Okrem kontrol bola zo strany odboru vykonávaná aj metodická pomoc obciam
zameraná na vypracovanie plánov krízového riadenia.
Z plánovaných 4 kontrol a 4-roch metodických pomoci boli v roku 2010 vykonané
4 kontroly a 4 metodické pomoci.
Spolu s Územnou vojenskou správou v Prešove boli vykonané kontroly na úseku
obrany v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. na 2 obecných úradoch a to v obciach
Ľubotín a Malý Lipník.
Pri kontrolách obcí sa nevyskytli ţiadne nedostatky váţneho porušenia zásad
zákonov, smerníc a pokynov z problematiky krízového riadenia a preto kontrolný
orgán nemusel udeliť ţiadny protokol.
2. Úsek prípravy a odborného vzdelávania
a) Príprava a odborné vzdelávanie na rok 2010 bolo plánované v tematických
plánoch prípravy učebných skupín a to krízové štáby miest a obcí, krízový štáb
obvodu, územné jednotky CO, evakuačná komisia, zamestnanci obvodného úradu
a komisia pre reguláciu predaja ţivotne dôleţitých výrobkov alebo tovarov pri
vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení.
Príprava učebných skupín bola zameraná na zdokonalenie činnosti krízového
štábu obvodu, územných jednotiek CO, evakuačnej komisie obvodu pri riešení
mimoriadnej situácii na teritóriu územného obvodu a odstraňovaní jej následkov.
b) Odborná príprava krízového štábu obvodu Stará Ľubovňa a jeho sekretariátu
bola vykonaná podľa tematického plánu odbornej prípravy krízového štábu obvodu
na rok 2010 začiatkom mesiaca november 9.11.2010 z dôvodu časovej náročnosti
prác pri povodniach – záplavách a pri odstraňovaní ich následkov od jarného
obdobia aţ do septembra 2010.
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c) Nácvik krízového štábu obvodu bol plánovaný na obdobie mesiaca jún 2010,
avšak vykonaný bol pred vlastnou prípravou KŠO v začiatku mesiaca november
8.11.2010.
d) Odborná prípravy starostov obcí s primátorov miest bola vykonaná dňa 26.
februára 2010 podľa tematického plánu školenia a výcviku.
Príprava bola zameraná na zabezpečovanie úloh obrany štátu ako aj úloh na úseku
hospodárskej mobilizácie. Účasť primátorov miest a starostov obcí bola 100 %.
e) Odborná príprava zamestnancov obvodného úradu bola vykonaná 20. 5. 2010
a bola zameraná na objasnenie právnych noriem upravujúcich pôsobnosť orgánov
štátnej správy na úseku hospodárskej mobilizácie a informácii o zaradení
zamestnancov obvodného úradu do skupín, komisii a jednotiek vytvorených na
obvodnom úrade podľa vypracovaných plánov činnosti.
f) Príprava výjazdovej skupiny obvodného úradu bola vykonaná v mesiaci máj
2010.
3. Úsek civilnej ochrany obyvateľstva
a) Analýza moţného ohrozenia územia mimoriadnymi udalosťami je spracovaná
v zmysle Pokynu generálneho riaditeľa sekcie KM a CO MV SR na vypracovanie
dokumentu „Analýza územia z hľadiska moţných mimoriadnych udalostí“
v poţadovanom termíne a bola odoslaná na ObÚ v sídle kraja.
„Analýza ...“ bola v priebehu októbra 2010 postupne prepracovaná v zmysle pokynov
a zadaných úloh z odborného zhromaţdenia zamestnancov obvodných úradov
konaného dňa 20.5.2010 k vyhodnoteniu splnenia úloh a aktualizácie operatívneho
pokynu č. 13/XXVI/12 k vypracovaniu Analýzy územia z hľadiska moţných
mimoriadnych udalostí.
b) Dokumenty plánu ochrany obyvateľstva ( evakuácia, ukrytie, a ďalšie ) boli
aktualizované v mesiaci február – marec 2010 bez zásadných zmien.
Dokumentácia jednotiek CO je spracovaná a bola aktualizovaná v mesiaci
február a jún 2010 bez zásadných zmien. Dokumentácia vecných prostriedkov
právnických osôb je bez zásadných zmien.
c) V priebehu roka bola vykonaná za príslušný štvrťrok ( I.,II. a III.) aktualizácia
databáz geografického informačného systému CIPREGIS .
d) Prehľad ukrytia v územnom obvode Stará Ľubovňa

Okres
SL

Ukrýva sa

Počet
osôb

Odolné a plynotesné úkryty
OÚ
PÚ
počet
kapacita
počet
kapacita

OÚ a PÚ
spolu
počet

JÚBS
spolu

%
Zabezp.
počet

kapacita

kapacita

Obyvateľ.

28631

0

2 381

ţiactvo

8561

0

0

0

zamestnanci

14 608

6

25

4139

Celkom

51 800

2406

64 173

0

0

6

1 020

6

1 020

1,96

60 034
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e) K návrhom ÚPN obcí, k PD pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného
rozhodnutia, ku kolaudačnému rozhodnutiu a k stavbám posudzovaným podľa
zákona o vplyvoch na ţivotné prostredie bolo vydaných spolu 16 stanovísk.
f) Kontinuálne radiačné monitorovanie úrovne radiácie v roku 2010 je
zabezpečené systémom RADMON (sonda RPSG 05) cez PC stanicu 256 Stará
Ľubovňa, ktorý je ku dňu správy funkčný a je nainštalovaný a spustený od novembra
2007 nepretrţite.
Periodické radiačne monitorovanie (rádiometrom DC-3E ) bolo zabezpečené
a vykonávané na odbore COaKR ObÚ SL zamestnancom zodpovedným za
kontinuálne a periodické meranie.
So stavom k 31.10.2010 boli odobraté 2 vzorky zeminy v okrese Stará Ľubovňa na
gamaspektrometrickú analýzu v KCHL Jasov, boli vykonané 20 meraní (rádiometrom
) v referenčných bodoch merania radiačného pozadia. Revízie HÚR boli naposledy
vykonané 31.5 aţ 1.6.2010 prostredníctvom pracovníka VTÚ Slovenská Ľupča.
g) Spolupráca pri vypracovaní analýzy územia okresu, ako aj aktualizácia plánov
ochrany obyvateľstva, evakuácie, ukrytia, pri príprave obyvateľstva na sebaochranu
a vzájomnú pomoc bola v priebehu roka s obcami okresu dobrá.
h) Kontrolná činnosť v priebehu roka 2010 bola vykonávaná podľa Ročného plánu
kontrolnej činnosti a tieţ i splnená k 31.10.2010. Z vykonaných kontrol za obdobie
roka nebol udelený protokol.
j) Dokumenty slúţiace k uvádzaniu do pohotovosti
sú spracované
a aktualizované bez
zásadných zmien.
Sluţobná a pracovná pohotovosť je zabezpečovaná mesačným príkazom prednostu
ObÚ na zabezpečenie sluţobnej pohotovosti v mimopracovnom čase
zamestnancami ObÚ – odboru CO a KR, v súlade so zákonom NR SR č. 42/94 Z.z.
v znení neskorších predpisov, Smernice MV SR č. CO-239-11/000-2004, v súlade
s ustanovením § 96 zákona NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
k) Za obdobie od začiatku roka 2010 bola 1 x vyhlásená mimoriadna situácia
POVODEŇ – ZÁPLAVY na území okresu Stará Ľubovňa dňa 4.6.2010 – 11.6.2010.
Prioritná činnosť v tomto prípade bola zo strany krízového štábu obvodu, sekretariátu
krízového štábu smerujúca k zabezpečení a podpore vykonávania záchranných prác,
nasadzovaniu síl a prostriedkov - techniky, materiálu (lomového kameňa,
zásypového materiálu, piesku, atď., zabezpečenia pitnej vody cisternami ), ďalej
k zabezpečení a vykonávaní ZP cestou starostov 37 obcí okresu, nasadzovanie
vlastnej techniky a poţadovanej techniky SaP od právnických a FO, ďalej
prostredníctvom KŠ obvodu aj od MO SR – armády SR (pontónové mosty 3 ks)a
materiálu od Správy štátnych hmotných rezerv, zabezpečovanie evakuácie
postihnutých obyvateľov obcí, zabezpečenie núdzového stravovania a ubytovania
a iné okolo povodní – záplav.
Dňa 11.6.2010 o 16.00 hod. bola vyhlásená MS v obcí Mníšek nad Popradom
starostom obce v dôsledku povodni - záplav a zosuvov pôdy a cesty do osady Káče
a Medzibrodie.. Prioritná činnosť v tomto prípade bola zo strany OcÚ Mníšek nad
Popradom a tieţ i výpomocou krízového štábu obvodu pri zabezpečovaní rôznych
činnosti, materiálu a techniky, geologického prieskumu v časti zosuvov pôdy a cesty,
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zabezpečenosti postupného sprejazdnenia ciest v úzkej spolupráci so Správou
a údrţbou ciest PSK. Hlavnou činnosťou starostu obce bolo vykonávať záchranné
práce, odstraňovať následky povodní, zabezpečovať dodávky potravín do osád Káče
a Medzibrodie a postupne aj úpravu a prejazdnosť miestnych komunikácií.
Mimoriadna situácia bola odvolaná 31.8.2010 k 18.00 hod.
l) Dokumentácia jednotiek civilnej ochrany a riadenia záchranných prác bola
aktualizovaná v mesiaci február bez zásadných zmien.
4. Úsek vyrozumenia a varovania
a) Celkový počet sirén v správe majetku obvodného úradu na území okresu je 7
ks elektromechanických sirén.
Od začiatku roka bolo plánovaných a vykonaných 12 pravidelných skúšok EPS
v územnom obvode Stará Ľubovňa podľa osobitného plánu. Vlastné skúšky
a previerky neboli vykonané. Pri pravidelných skúškach sirén bola úspešnosť
rozozvučania 100 %-tná.
5. Úsek hospodárenia s materiálom civilnej ochrany a financovania
a) V roku 2010 bolo plánovaných 15 kontrol, vykonaných bolo14 kontrol v
skladoch materiálu CO, 4 - kontroly skladov CO obcí a 10 kontrol skladov
právnických osôb. V jednom prípade nebola zrealizovaná kontrola z dôvodu
stiahnutia materiálu a zrušenia skladu objektu. Pri kontrolách neboli zistené závady,
nebol udelený protokol z kontroly skladov CO.
b) Odmeny skladníkov materiálu CO za rok 2010 sme refundovali so stavom
k 31.10.2010 v čiastke 3 801,49 €.
c) Inventarizácia materiálu civilnej ochrany so stavom k 31.12.2010 bola vykonaná
v súlade s pokynmi Sekcie krízového manaţmentu a civilnej ochrany.
d) Obce, ktoré nevytvoria skladovacie priestory na materiál zo skladov CO
objektov a škôl, tento materiál plánujeme prepraviť do VTÚ Slovenská Ľupča na
kontrolu.

Počet
objektov
k 31.12.2009

Počet
objektov k
30.10.2010

74

71

Integrovaný objekt

Integrácia do objektu

OR – HaZZ Stará Ľubovňa

SaG CO ObÚ SL

ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie

OcÚ Šar. Jastrabie

Špec. ZŠ sv. K. Hofbauera Podolínec

SaG CO ObÚ SL

ZŠ s MŠ Orlov

OcÚ Orlov
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e) Materiál CO je evidovaný v programe EMCO, podľa pohybov materiálu,
materiál v programe
upresňovaný, súbory dgf.
štvrťročne aktualizované
a elektronickou poštou zasielané na Sekciu KMaCO MV SR. Kontroly skladov
materiálu CO sú aktualizované na základe JKL.
6. Úsek prípravy a odborného vzdelávania
a) Príprava o odborné vzdelávanie na rok 2010 bolo plánované v tematických
plánoch prípravy učebných skupín, plánov prípravy štábu a odborných jednotiek so
zameraním na riešenie mimoriadnych udalostí, ochrany obyvateľstva, vykonávaní
záchranných prác v jednotlivých odbornostiach a odstraňovaní následkov MU.
b) Zamestnanci Obvodného úradu v Starej Ľubovni absolvovali v 1. polroku
školenie aj z oblasti civilnej ochrany na tému príprava na sebaochranu a vzájomnú
pomoc pri vzniku MU.
Vlastná príprava zamestnancov odboru v priebehu roka bola vykonávaná podľa
Ročného plánu činnosti odboru COaKR – ObÚ, ďalej podľa plánu vzdelávania
a prípravy VTÚ KMCO Spišská Nová Ves – Ferčakovce ako aj podľa plánu odbornej
prípravy ObÚ v sídle kraja.
Zamestnanci odboru CO a KR – ObÚ SL sa zúčastňovali jednotlivých druhov
odborných príprav a zhromaţdení organizovaných Sekciou KMCO a VTÚ Slovenská
Ľupča, ObÚ v sídle kraja po jednotlivých odbornostiach ( PRCHO, MTZ a ďalšie ).
c) Dňa 7. októbra 2010 bola vykonaná súťaţ mladých záchranárov v okrese Stará
Ľubovňa. Na tejto súťaţi sa zúčastnilo 8 druţstiev základných škôl v okrese. Súťaţ
sa uskutočnila v priestoroch Ľubovnianskeho skanzenu ( Ľubovniansky Hrad ) Stará
Ľubovňa, sídlo Zámocká 107. Víťazom XVII. Ročníka okresného kola SMZ CO sa
stalo druţstvo ZŠ Malý Lipník.
d) Príprava výjazdovej skupiny v priebehu roka 2010 bola vykonaná v mesiaci
máj 2010.
e) Príprava odborných jednotiek civilnej ochrany vytvorených pre potrebu územia
bude vykonaná v mesiaci november.
7. Úsek hospodárskej mobilizácie
a) V roku 2010 boli naplňované databázy JIS HM v programe EPSIS a to majetok
hospodárskej mobilizácie Obvodného úradu Stará Ľubovňa a jeho zamestnanci.
V mesiaci december dôjde k aktualizácii programu a následne sa bude program
EPSIS doplňovať podľa pokynov sekcie KMCO.
b) Podľa vyhlášky MH SR č. 125/2003 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti
o predaji ţivotne dôleţitých výrobkov alebo tovarov s vyuţitím mimoriadnych
regulačných opatrení, zákona 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii má obvodný
úrad vypracovanú dokumentáciu „Plán opatrení na zavedenie predaja ţivotne
dôleţitých výrobkov alebo tovarov“.
Táto dokumentácia bola v sledovanom období spresnená, najmä čo sa týka počtu
obyvateľov podľa vekových skupín.

22

Nákupné preukazy a prídelové lístky sú v dostatočnom mnoţstve s 5 % zvýšením
uloţené v trezoroch v suterénnych priestoroch obvodného úradu, ktoré by v čase
mimoriadnych regulačných opatrení slúţili ako výdajne pre výdaj nákupných
preukazov a prídelových lístkov.
Plány výdajní odberných oprávnení sú zriadene na kaţdej obcí okresu. V mestách
sú zriadene viac podľa potreby rýchleho zvládnutia výdaja nákupných preukazov
a prídelových lístkov pre domácnosti.
Problematike prídelového hospodárstva v okrese sme venovali značnú pozornosť
počas odbornej prípravy primátorov miest a starostov obcí v mesiaci február 2010.
c) Evidencia ľudských zdrojov na potrebu plnenia pracovných úloh na
obvodnom úrade je zapracovaná v Plánoch činnosti obvodného úradu po vypovedaní
vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
Potreba zamestnancov zaradených do činnosti v krízových situáciách sa pravidelne
upresňuje začiatkom kalendárneho roka.
Kvalifikovaných pracovníkov pre potrebu uloţenia pracovnej povinnosti podľa § 5
písm. g zákona č. 414/2002 Z. z. vedie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vo
svojej dokumentácii má prehľadnú evidenciu kvalifikovaných pracovných síl na území
okresu.
Evidencia vecných prostriedkov sa vedie samostatne na základe poţiadavky od
ÚVS Prešov a to formou rozhodnutí v elektronickej podobe.
d) Obvodný úrad - odbor COaKR vedie evidenciu o právnických a fyzických
osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v územnom obvode Stará
Ľubovňa. Obdobnú evidenciu vedú za svoje mesto, obec aj orgány miestnej
samosprávy.
e) Návrh opatrení na zlepšenie stavu :
Doriešiť, aby obvodné úrady, odbory COaKR dostavali cestou obvodných úradov
v sídle kraja prehľady o subjektoch hospodárskej mobilizácie tak, ako je to stanovené
zákonom č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v § 10, písm. f).
Dôvod : Prehľady o subjektoch HM sú dôleţité pre plnenie úloh v Jednotnom
informačnom systéme HM.
8. Úsek obrany štátu
a) Úlohy na úseku obrany štátu sa v roku 2010 na obvodnom úrade sme plnili
v zmysle „Zamerania činnosti pre obvodné úrady“ vydané Obvodným úradom v sídle
kraja Prešov a „Ročného plánu činnosti odboru COaKR v oblasti obrany
a bezpečnosti štátu, krízového riadenia, krízového plánovania v systéme
hospodárskej mobilizácie pre rok 2010“.
Obvodný úrad, odbor COaKR v mesiaci január vydal pre mestá a obce územného
obvodu a pre právnické a fyzické osoby „Zameranie činnosti“, podľa ktorých miestne
samosprávne orgány, právnické a fyzické osoby plnili úlohy aj v oblasti obrany štátu.
b) V súlade s metodickým pokynom sekcie krízového manaţmentu a civilnej
ochrany obvodný úrad, odbor COaKR vedie evidenciu nehnuteľnosti potrebných na
obranu štátu a zabezpečenia ubytovania pre príslušníkov ozbrojených síl,
ozbrojených zborov a Hasičských a záchranných zborov. Evidencia sa vedie aj na
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všetkých mestách a obciach územného obvodu a je pravidelne upresňovaná vţdy so
stavom k 31. 5.
Väčšie zmeny v nehnuteľnostiach sa predkladajú v elektronickej podobe Územnej
vojenskej správe v Prešove.
Úlohy, ktoré odbor plní v úzkej spolupráci s ÚVS na úseku obrany štátu pri
poţiadavkách na uloţenie pracovnej povinnosti fyzickým osobám, na doplnenie
vecnými prostriedkami a pri poţiadavkách vojenských útvarov na zabezpečenie
ubytovania sú odborom plnené podľa Metodického pokynu MV SR, Sekcie KMaCO
číslo : KMCO-148-1/UO-2007 z 2. 10. 2007.
V elektronickej podobe sú vypracované „rozhodnutia“ pre uloţenie pracovnej
povinnosti, o povinnosti poskytnúť vecný prostriedok a rozhodnutia o povinnosti
poskytnúť ubytovanie.
c) Obvodný úrad, odbor COaKR sa snaţí obciam a mestám v územnom obvode
Stará Ľubovňa pomôcť v otázkach obrany štátu. Pri odborných zhromaţdeniach
vysvetľujeme primátorom miest a starostom obcí nutnosť plniť úlohy obrany štátu aj
v mierovej dobe. Pri metodickej pomoci zo strany odboru vypomáhame pri
spracovaní potrebných dokumentov, ktoré tvoria súčasť dokumentácie krízového
riadenia na obciach a mestách obvodu.
Pre všetky obce a mestá územného obvodu sme v elektronickej podobe vydali
dokument „Činnosť samosprávy pri zabezpečovaní úloh obrany štátu“, ktorý rieši
doručovanie povolávacích rozkazov a rozhodnutí na dodanie vecných prostriedkov,
poskytnutia ubytovania a uloţenie pracovnej povinnosti fyzickým osobám.
d) Spolupráca s OR Policajného zboru v Starej Ľubovni je uţ tradične na veľmi
dobrej úrovni. Pri krízových situáciách nám v plnej miere vychádzajú v ústrety
a svojimi hliadkami pomáhajú riešiť krízové situácie na teritóriu okresu.
Jej riaditeľ, ako člen BRO a krízového štábu obvodu (tieţ i zástupcovia riaditeľa)
sa značnou mierou angaţovali pri plnení úloh obrany a bezpečnosti v územnom
obvode Stará Ľubovňa.
3.2.4. Rozbor výkonu štátnej správy Obvodného úradu Stará Ľubovňa, odbor
ekonomický a organizačný
Na odbore ekonomickom prenesený výkon štátnej správy je zabezpečovaný
0,6 úväzkom, kde štátny zamestnanec ukladá pokuty podľa zákona č. 381/2001 Z. z.
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenou prevádzkou
motorového vozidlá a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. V rámci šetrenia bolo preverených 773 vlastníkov motorových vozidiel.
Na základe výsledkov šetrenia bolo uloţených 134 pokút v celkovej výške 11 472,60
eur.
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Počet

Prehľad o počte a výške uložených pokút za roky 2008 - 2010
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11472,6

7854
Počet rozhodnutí
Počet odvodlaní
Výška uloţených pokú v €

33
2008

1

142
1
2009

134
0
2010

Roky

Tento odbor utvára organizačné podmienky pre činnosť úradu a jeho
prednostu, zabezpečuje správu registratúry celého úradu, poskytovanie informácií,
vybavovanie sťaţností, vnútornú kontrolnú činnosť, prípravu a vydávanie vnútorných
predpisov, pripravuje podklady pre kolektívne vyjednávanie, zabezpečuje
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a poţiarnu ochranu,
V rámci ďalšej činnosti zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, sluţieb a
prác prostredníctvom odborne spôsobilej osoby, prevádzku výpočtovej techniky
a počítačovej siete úradu a technickú prevádzku web stránky úradu.
Na úseku ekonomickom zabezpečuje všetky ekonomické činnosti úradu,
rozpočtovanie, účtovníctvo, činnosť pokladne, styk s bankou, fakturáciu nákladov
spojených s výpoţičkou priestorov, inventarizáciu majetku v správe úradu, rozborovú
činnosť a kontrolu hospodárenia úradu.
Na úseku vnútornej prevádzky zabezpečuje dodávku a nákup tovaru, sluţieb
a prác, autoprevádzku, skladové hospodárenie, údrţbu majetku v správe úradu
(budova, technické zariadenia budovy).
3.2.5. Zabezpečenie úloh v oblasti štátnej správy vo vzťahu k územnej
samospráve
Pre obce bola na jednotlivých úsekoch štátnej správy poskytovaná odborná
pomoc formou pracovných stretnutí, ktoré inicioval obvodný úrad.
Na poţiadanie starostov obcí boli im poskytnuté všeobecne záväzné právne
predpisy a odborná pomoc pri riešení preneseného výkonu štátnej správy na obce.
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Inou formou odbornej pomoci obciam bola metodická pomoc poskytovaná
priamo pri výkone kontroly uskutočňovanej príslušnými odbormi obvodného úradu
na obciach, metodická pomoc formou telefonických konzultácií, resp. osobných
stretnutí so starostami obci.

4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Obvodný úrad Stará Ľubovňa obdŕţal od kapitoly Ministerstva vnútra SR
začiatkom roka 2010 schválený rozpočet:
Príjmy vo výške:
Výdavky vo výške
v tom: kapitálové výdavky

6 606 €
534 662 €
0

V priebehu roka bol rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami MV SR,
ktorého konečný stav k 31.12.2010 činil:
Príjmy vo výške:
Výdavky vo výške
v tom: kapitálové výdavky

147 470 €
2 846 709,07 €
0

4.1. Príjmy
Príjmy za hodnotené obdobie boli naplnené vo výške
z celkového rozpočtu v % to predstavuje

149 115,06 €,
101,12%.

Úhrn dosiahnutých príjmov:

Príjmy za rok 2010
Názov
z vlastníctva majetku (prenájom pozemkov)
pokuty, penále a iné sankcie
z predaja pozemkov, ktoré boli vyhlásené za
prebytočný majetok
trţby z predaja kolkových známok
iné nedaňové príjmy
trţby z predaja sluţieb
Príjmy spolu

v€
Výška príjmov
3 058,00
18580,94
112 562,00
12 347,50
2 518,62
48,00
149 115,06
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Podiel jednotlivých druhov príjmov za rok 2010

0,88%

0,03%

0,81%

2,05%

z prenajatých pozemkov

8,28%

12,47%

trţba z predaja kolkov
pokuty za porušenie predpisov
z predaja pozemkov
z refundácie
iné - trovy konania
z predaja sluţieb
75,48%

4.2. Bežné výdavky
Čerpanie výdavkov
komentárom (v eur):

je

uvedené

v tabuľkovej

forme

so

stručným

Funkčná oblasť 02103 Hospodárska mobilizácia
Názov

Schválený
Ekonomická
klasifikácia rozpočet

Úpravy
rozpočtu

Upravený
rozpočet Čerpanie % plnenia

Tovary a sluţby

630

700,00

35,00-

665,00

663,76

99,81

Beţné výdavky
spolu

600

700,00

35,00-

665,00

663,76

99,81

Financovanie funkčnej oblasti hospodárska mobilizácia je zabezpečené
prostredníctvom Sekcie krízového manaţmentu a civilnej ochrany MV SR.
Tovary a sluţby: v sledovanom období bol zakúpený kancelársky viazač a
kancelársky materiál (399,16 €). V súlade s plánom činnosti odboru krízového
riadenia a civilnej ochrany boli vykonané školenia a odborné prípravy na úseku
hospodárskej mobilizácie (264,60 €).

Funkčná oblasť 01114 Krajské a obvodné úrady

Mzdy
Odvody
Tovary a sluţby
Beţné transfery

Ekonomická
klasifikácia
610
620
630
640

Beţné výdavky
spolu

600

Názov

Schválený rozp.

Úpravy Upravený
rozpočtu rozpočet

252 074,00 45 600,75
88 100,00 18 095,53
102 241,00 146 641,34
83 757,00 22 169,96

Čerpanie

% plnenia

297 674,75
106 195,53
248 882,34
105 926,96

297 672,16
106 194,99
248 877,35
105 926,96

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

526 172,00 232 507,58 758 679,58

758 671,46

100,00
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v tom:

program 08C03

Mzdy
Odvody
Tovary a sluţby
Transfery

Ekonomická
klasifikácia
610
620
630
640

Beţné výdavky
spolu

600

Názov

Schválený
rozp.

Úpravy
rozpočtu

Upravený
rozpočet Čerpanie % plnenia

252 074,00
88 100,00
102 241,00
83 757,00

43 519,05
17 367,53
-1 547,78
22 169,96

295 593,05
105 467,53
100 693,22
105 926,96

295 593,05
105 467,53
100 688,23
105 926,96

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

526 172,00

81 508,76 607 680,76 607 675,77

100,00

Mzdy – boli čerpané vo výške upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet bol
v priebehu roka niekoľkokrát upravený, z dôvodu jeho nedostatočného vykrytia.
Priemerná mesačná mzda v roku 2010 bola vo výške 769,77 eur.
Poistné do jednotlivých poisťovní bolo za hodnotené obdobie odvádzané na
základe platného zákona o sociálnom a zdravotnom poistení, ktorého čiastka
predstavovala 101 406,99 €. Obvodný úrad v roku 2010 vyplácal príspevok do
doplnkových dôchodkových poisťovní na základe uzatvorenej kolektívnej zmluvy vo
výške 2% z objemu hrubých miezd, ktorý činil 4 788 €.
Tovary a sluţby boli realizované v súlade s uzatvorenými zmluvnými vzťahmi
a vzniknutými skutočnými výdavkami v sledovanom období a ich čerpanie bolo na
poloţky:
Cestovné náhrady (631)
výdavky súvisiace s tuzemskými sluţobnými
a pracovnými cestami zamestnancov boli vyplácané v zmysle zákona č. 283/2002 Z.
z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov t.j. cestovné, stravné,
ubytovanie boli realizované za účelom zvyšovania odbornej kvalifikácie v celkovej
čiastke1 813,30€.
Vzhľadom na výšku celkového rozpočtu neboli vykonané ţiadne zahraničné
cesty.
Energie, voda a komunikácie (632) – zoskupenie výdavkov zahŕňa náklady na
elektrickú energiu – 6 463,04 eur, teplo – 17 942,83 eur, vodné a stočné - 1 149,04
eur, telefón a mobily – 7 896,46 eur, poštovné – 7 303 eur.
Materiál (633) – nákup materiálu sa realizuje priebeţne podľa potrieb. Pri
zabezpečovaní nákupu kancelárskeho papiera a kancelárskeho materiálu je
vyuţívané centrálne obstarávanie. Čerpanie zoskupenia (633) je nasledovné:
Výpočtová technika
- v súvislosti s výpočtovou technikou bolo zrealizované doplnenie náhradných
dielov vo výške
133,38 €
Telekomunikačná technika
- nákup mobilných aparátov, nabíjačky
16,95 €
Všeobecný materiál
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kancelársky a xerografický papier, kancelárske potreby, tlačivá, tonery,
monočlánky, čistiace a hygienické potreby, štátne symboly, lieky do lekárničky,
údrţbársky materiál
4 608,13 €
Knihy, časopisy, noviny
- zakúpenie matričnej príručky a odborných časopisov
214,38 €
Reprezentačné výdavky na pohostenie a občerstvenie
299,00 €.
Dopravné (634) – zoskupenie tejto poloţky obsahuje výdavky vynaloţené na
spotrebované pohonné hmoty pri pracovných cestách sluţobnými motorovými
vozidlami, nákup olejov, mazív, špeciálnych kvapalín a pod. vo výške 4 602,99 eur.
Obvodný úrad v priebehu roka vykonal najnutnejšie opravy na sluţobných
motorových vozidlách, zakúpil pre motorové vozidlo zimné pneumatiky, nákup
diaľničných známok, autolekárničiek, vykonal úradné meranie spotreby PHM, za
sluţobné vozidlá uhradil havarijné poistenie vo výške
3 804,98 €
Rutinná a štandardná údrţba (635) – Zoskupenie výdavkov spojené s údrţbou
a opravami bolo za hodnotené obdobie čerpané vo výške 3 073,37 eur. Finančné
prostriedky boli pouţité na opravu havarijného stavu kanalizácie, opravu podlahy
v malej zasadačke, opravu výpočtovej techniky a drobné opravy elektrospotrebičov.
Nájomné za prenájom (636) – zoskupenie (636) tvorí zanedbateľnú časť
rozpočtu. Zahŕňa náklady na nájom kobercov vo vstupnej chodbe budovy a prenájom
priečinka na pošte. Toto zoskupenie je vo výške
305,05 €.
Sluţby (637) – toto zoskupenie tvoria náklady na školenia, na propagáciu, na
vývoz odpadu, upratovanie, tlačiarenské sluţby, na výkon poţiarneho technika,
poplatky, poistné, prídel do sociálneho fondu, dane, platby za výkon exekúcií,
stravovanie, poistné budov, prídelu do sociálneho fondu, dani z nehnuteľnosti
v členení:
Školenia, kurzy a semináre
276,20 €
Inzercia, reklama
3,33 €
Všeobecné sluţby
- prevádzkové výdavky hlavne na upratovanie, odvoz odpadu, nákup tlačív,
zhotovenie pečiatok
14 312,89 €
Špeciálne sluţby – výkon poţiarneho a bezpečnostného technika
1 394,30 €
Preventívne lekárske prehliadky pre vodičov z povolania
34,96 €
Cestovné náhrady svedkom
37,04 €
Poplatky banke a poplatky ÚPSVaR za nezamestnávanie zamestnancov so
zníţenou pracovnou schopnosťou
975,25 €
Stravovanie zamestnancov – príspevok vo výške zákonného podielu
15 146,26 €
Poistenie majetku štátu proti škode, krádeţi a ţivelnej pohrome
2 075,56 €
Prídel do sociálneho fondu tvorený v zmysle zákona o sociálnom fonde
a kolektívnej zmluvy vo výške 1,5% z objemu hrubých funkčných platov
čiastku
4 335,97 €
Dohoda za opravárenské práce
98,00 €
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Daň z nehnuteľnosti

2 572,90 €.

V zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo vyplatené odchodné
(podpoloţka 642013) trom zamestnancom vo výške 5 194 €, odstupné (podpoloţka
642012) 6 530 € a na nemocenské dávky zamestnancov (podpoloţka 642015)
čiastka 282,19 €.
Obciam na prenesený výkon štátnej správy bolo poukázaných na výkon matričnej
činnosti 76 810,93 €, na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra evidencie
obyvateľov a hlásenia pobytu vo výške 17 109,84 €.

program 08C03.U10905 mimoriadna udalosť

Mzdy
Odvody
Tovary a sluţby

Ekonomická
klasifikácia
610
620
630

Beţné výdavky
spolu

600

Názov

Schválený
rozp.

Úpravy
rozpočtu

Upravený
rozpočet Čerpanie

% plnenia

0,00
0,00
0,00

2 081,70
2 081,70
2 081,70
728,00
728,00
727,46
148 189,12 148 189,12 148 189,12

100,00
99,93
100,00

0,00

150 998,82 150 998,82 150 998,28

100,00

V rámci výdavkov na mimoriadne udalosti boli čerpané finančné prostriedky na
vyplatenie nadčasov a s tým súvisiacich poistných odvodov zamestnancom, ktorí sa
podieľali na realizácii záchranných prác pri povodniach v mesiaci jún 2010. Na príkaz
predsedu krízového štábu – prednostu boli vykonané záchranné práce a to v rozsahu
geologického prieskumu, dezinfekčných prác, dovoz lomového kameňa, čiastočne
spriechodnenie ciest (Orlov – Plaveč - Ľubotín), preprava cestujúcich počas povodní,
dodávka pitnej vody obyvateľom Starej Ľubovne a Lomničky.

Funkčná oblasť 0180 - transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi
úrovňami (obciam záchranné práce)
Názov

Ekonomická Schválený
rozp.
klasifikácia

Úpravy
rozpočtu

Upravený
rozpočet

Čerpanie

% plnenia

Beţné
transfery

640

0,00 1 944 050,21

1 944 050,21

1 940 687,68

99,83

Beţné
výdavky spolu

600

0,00 1 944 050,21

1 944 050,21

1 940 687,68

99,83

V rámci transferov boli poskytnuté finančné prostriedky obciam na vykonanie
záchranných prác – obci Ľubotín z dôvodu havárie a poškodenia vodovodného
potrubia 23 134,78 €, mestu Stará Ľubovňa z dôvodu veľkého poţiaru 35 883,67 €
a obciam, ktoré boli postihnuté povodňami vo výške 1 881 669,23 €.

.
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Funkčná oblasť 0220 - civilná ochrana
Názov

Ekonomická
klasifikácia

Schválený
rozp.

Úpravy
rozpočtu

Upravený
rozpočet

Čerpanie

% plnenia

Tovary a
sluţby

630

6 473,00

0,00

6 473,00

6 472,33

99,99

Beţné
výdavky spolu

600

6 473,00

0,00

6 473,00

6 472,33

99,99

Financovanie je zabezpečené prostredníctvom Sekcie krízového manaţmentu
a civilnej ochrany MV SR a je financované rámci programu 08C03.
Rozpis rozpočtu na rok 2010 vo výške 6 473 €.
Čerpanie vo výške 6 472,33 € na tomto oddiele je vykázané na úhradu
elektrickej energie v skladoch a garáţach CO - 1 210,02 €. Najvyššiu čiastku
predstavujú náklady na refundáciu výdavkov obcí, ktoré na základe dohôd
o vykonaní práce odmeňujú skladníkov materiálu CO, v roku 2010 to bolo v objeme
3 913,49 €. V rámci činnosti boli náklady súvisiace s realizáciou školení vo výške
373,60 €, vykonaná súťaţ Mladý záchranár CO, v objeme 397,97 €. Pre odbor bol
zakúpený netbook vo výške 315 €. Revízia zabezpečovacieho zariadenia v skladoch
bola vykonaná vo finančnom objeme 89,25 €.
Čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade s Plánom činnosti odboru
COaKR.

Funkčná oblasť 0810 - rekreačné a športové služby
Názov

Ekonomická
klasifikácia

Schválený
rozp.

Úpravy
rozpočtu

Upravený
rozpočet

Čerpanie

% plnenia

Tovary a
sluţby

630

1 317,00

-134,86

1 182,14

1 182,14

100,00

Beţné
výdavky spolu

600

1 317,00

-134,86

1 182,14

1 182,14

100,00

Schválený rozpočet bol v nevyhnutnej výške. V priebehu rozpočtového roka
bol na základe prijatých úsporných opatrení zníţený. Upravený rozpočet vo výške
1 182,14 € bol pouţitý na úhradu el. energie, vodného a stočného, dane
z nehnuteľnosti za pozemok a objekt vo Vyšných Ruţbachoch.

Funkčná oblasť 0160 - výdavky na voľby - program 08C0501

Mzdy
Odvody
Tovary a sluţby
Beţné transfery

Ekonomická
klasifikácia
610
620
630
640

Beţné výdavky
spolu

600

Názov

Schválený
rozp.

Úpravy
rozpočtu

Upravený
rozpočet

Čerpanie

% plnenia

0,00
0,00
0,00
0,00

4 065,00
1 437,00
3 849,00
34 689,86

4 065,00
1 437,00
3 849,00
34 689,86

4 065,00
1 409,81
3 849,00
34 689,86

100,00
98,11
100,00
100,00

0,00

44 040,86

44 040,86

44 013,67

99,94
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Na voľby do orgánov samosprávy obcí boli pouţité finančné prostriedky vo
výške 44 013,67 € v súlade s Metodickým postupom financovania výdavkov
spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov
samosprávy obcí v roku 2010 číslo: SVS-OEVS-2010/021637-1.

Funkčná oblasť 0160 - výdavky na voľby - program 08C0505

Mzdy
Odvody
Tovary a sluţby
Beţné transfery

Ekonomická
klasifikácia
610
620
630
640

Beţné výdavky
spolu

600

Názov

Schválený
rozp.

Úpravy
rozpočtu

Upravený
rozpočet

Čerpanie

% plnenia

0,00
0,00
0,00
0,00

2 715,00
935,62
3299,98
50 624,32

2 715,00
935,62
3299,98
50 624,32

2 714,21
935,62
3299,98
50 624,32

99,97
100,00
100,00
100,00

0,00

57 574,92

57 574,92

57 574,13

100,00

Na voľby do Národnej rady SR boli pouţité finančné prostriedky vo výške
57 574,13 € v súlade s metodickým postupom financovania výdavkov spojených
s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky v roku 2010 č. SVS-237-2010/03817-5 z 9. marca 2010.

Funkčná oblasť 0160 - výdavky na referendum - program 08C0508

Mzdy
Odvody
Tovary a sluţby
Beţné transfery

Ekonomická
klasifikácia
610
620
630
640

Beţné výdavky
spolu

600

Názov

Schválený Úpravy
rozp.
rozpočtu

Upravený
rozpočet

Čerpanie

%
plnenia

0,00
0,00
0,00
0,00

1 549,00
539,14
3 298,22
28 657,00

1 549,00
539,14
3 298,22
28 657,00

1 549,00
539,14
3 298,22
28 657,00

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

0,00

34 043,36

34 043,36

34 043,36

100,00

Na referendum boli pouţité finančné prostriedky vo výške 34 043,36 € v
súlade s metodickým Usmernením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na
financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov
hlasovania v referende číslo: SVS-OEVS-2010/018220-2.
.

5. PERSONÁLNE OTÁZKY
Obvodný úrad je sluţobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú
štátnu sluţbu v obvodnom úrade a je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme obvodného úradu.
Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý slúţi na jeho činnosť a zabezpečuje
materiálno-technické vybavenie obvodného úradu. Výkon štátnej správy
uskutočňovaný obvodným úradom na jednotlivých úsekoch štátnej správy riadia a
kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria tieto úseky
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štátnej správy. Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá „prednosta“
obvodného úradu.
5.1.

Organizačná štruktúra a pôsobnosť obvodného úradu

Obvodný úrad je orgánom miestnej štátnej správy na úsekoch všeobecnej
vnútornej správy, ţivnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v
krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Pôsobnosť obvodného
úradu na úsekoch štátnej správy je ustanovená osobitnými zákonmi. Obvodný úrad
sa vnútorne člení na:
odbor ekonomický a organizačný,
odbor všeobecnej vnútornej správy,
odbor ţivnostenského podnikania,
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
osobný úrad.
Úsek riadenia:
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu ďalej
len „prednosta“), ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh
ministra vnútra Slovenskej republiky.
Na obvodnom úrade sú tieto stupne riadenia:
o prednosta, ktorý plní aj funkciu vedúceho sluţobného úradu,
o vedúci odborov.
Osobný úrad – počet zamestnancov 1
Osobný úrad je organizačný útvar sluţobného úradu v priamej riadiacej pôsobnosti
vedúceho úradu. Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú
sluţobnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov
a z právnych vzťahov upravujúcich sluţobný pomer. Osobný úrad štátneho
zamestnanca je osobný úrad sluţobného úradu, v ktorom štátny zamestnanec
vykonáva štátnu sluţbu.
Odbor ekonomický a organizačný – počet zamestnancov 12:
odbor ekonomický a organizačný zabezpečuje plnenie úloh na úsekoch:
-

rozpočtu a účtovníctva,
vnútornej prevádzky,
úseku organizačnom,
vo vzťahu k územnej samospráve,
úseku informatiky,
úseku registratúry,
podateľňa obvodného úradu.

Odbor všeobecnej vnútornej správy – počet zamestnancov 5:
odbor všeobecnej vnútornej správy zabezpečuje plnenie úloh na úsekoch:
-

priestupkov,
matrík,
na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných
zbierok a sčítania obyvateľov,
volieb a referenda.
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Odbor ţivnostenského podnikania – počet zamestnancov 6:
odbor ţivnostenského podnikania zabezpečuje plnenie úloh na úsekoch:
-

registrácie,
ţivnostenského registra,
ţivnostenskej kontroly,
jednotného kontaktného miesta.

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia – počet zamestnancov 6:
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia zabezpečuje plnenie úloh na úsekoch:
-

civilnej ochrany,
krízového riadenia,
obrany štátu,
hospodárskej mobilizácie,
ochrany utajovaných skutočnosti.

Schéma organizačnej štruktúry Obvodného úradu Stará Ľubovňa

Prednosta ObÚ

Odbor ţivnostenského
podnikania

5.2.

Odbor
všeobecnej vnútornej
správy

Odbor
civilnej ochrany
a krízového riadenia

Odbor
ekonomický
a organizačný

Osobný úrad

Počet zamestnancov Obvodného úradu Stará Ľubovňa

Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2010 bol tunajšiemu obvodnému úradu
určený počet zamestnancov
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z toho:
- odmeňovanie podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
25
- vykonávajúcich práce o verejnom záujme
7
Celkový priemerný počet zamestnancov v roku 2010 bol 31,3,
z toho
- priemerný počet zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere bol 24,3
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- zamestnancov zamestnaných vo verejnom záujme bol 7 zamestnancov.
Evidenčný počet vo fyzických osobách k poslednému dňu 4. štvrťroka bol 31
zamestnancov, z toho bolo 18 ţien.
V priebehu roka 2010 bol prijatý jeden zamestnanec do štátnozamestnaneckého
pomeru na dobu určitú do dočasnej štátnej sluţby a jeden zamestnanec bol
vymenovaný za prednostu úradu. Odišli traja zamestnanci na základe dohody do
starobného dôchodku, jeden zamestnanec bol odvolaný z funkcie prednostu
obvodného úradu a jeden zamestnanec bol prepustený výpoveďou zo strany
zamestnávateľa na základe zmien v organizačnej štruktúre úradu.
Veková štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Stará Ľubovňa
k 31.12.2010
20 r. – 30 r.
3

30 r. – 40 r.
6

40 r. – 50 r.
8

50 r. – 60 r.
11

60 r. – 70 r.
4

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
VŠ 2 st. : 12 zamestnancov
VŠ 1 st. : 9 zamestnancov
ÚS

: 7 zamestnancov

5.3.

Pracovný čas

V organizácií je 37,5 hodinový pracovný týţdeň. V záujme zvýšenia
efektívnosti práce
a lepšieho zabezpečenia potrieb zamestnancov zamestnávateľ
po dohode zo základnou organizáciou zaviedol pruţný pracovný čas a pruţný
sluţobný čas (ďalej len pruţný pracovný čas). Pruţný pracovný čas sa uplatní, ako
pruţné štvortýţdňové pracovné obdobie ( mesačné).
5.4. Povinné vzdelávanie pre zamestnancov
(1) Prehlbovanie kvalifikácie sa uskutočňuje
a) adaptačným vzdelávaním,
b) priebeţným vzdelávaním,
c) špecifickým vzdelávaním.
(2) Adaptačné vzdelávanie sprostredkúva štátnemu zamestnancovi v adaptačnom
období informácie a vedomosti smerujúce k osvojeniu si základných zručností
potrebných na vykonávanie činností v štátnej sluţbe. Adaptačné vzdelávanie
pozostáva zo
a) všeobecnej časti, ktorá je zameraná najmä na získanie vedomostí o Ústave
Slovenskej republiky, všeobecne záväzných právnych predpisoch
upravujúcich štátnozamestnanecké vzťahy, organizácii štátnej správy,
Európskej únii, komunikácii a etike štátneho zamestnanca,
b) špecifickej časti, ktorá je zameraná najmä na získanie informácií o úlohách
a postavení príslušného sluţobného úradu a o jeho vnútorných normatívnych
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aktoch a na získanie informácií o úlohách vykonávaných v organizačnom
útvare, v ktorom štátny zamestnanec vykonáva štátnu sluţbu.
(3) Priebeţné vzdelávanie je zamerané najmä na
a) profesijné vzdelávanie súvisiace s prehlbovaním kvalifikácie v oblasti činností,
ktoré štátny zamestnanec podľa sluţobnej zmluvy vykonáva na
štátnozamestnaneckom mieste,
b) jazykové vzdelávanie, ktorým je na účely tohto zákona zvyšovanie úrovne
ovládania štátneho jazyka a cudzieho jazyka a rozširovanie jazykových
vedomostí štúdiom ďalšieho cudzieho jazyka,
c) získanie a prehlbovanie zručností potrebných na vykonávanie funkcie
vedúceho zamestnanca.
(4) Špecifické vzdelávanie je zamerané najmä na
a) vzdelávanie v oblastiach, ktoré vláda určí ako prioritné na plnenie svojich úloh,
b) vzdelávanie v oblasti informačných technológií,
c) vzdelávanie v oblasti osobnostného rozvoja.
5. 5. Prehľad školení v rámci priebežného vzdelávania v roku 2010
Školenie
Počet kurzov
Spolu
účastníkov
IMZ bezpečnosť zamestnancov
1
1
Školenie PO a BOZP
3
11
Velit. štábne cvičenie
1
1
Kurz JIS HM EPSIS
1
1
Školenie výjazdových skupín
1
2
OP chemikov CO
2
2
OS vybavovanie sťaţností
1
2
Zákonník práce
2
1
Zákon o sluţbách na vnútornom trhu
1
5
CEZIR
1
2
Vymáhanie pohľadávok
1
1
SAP
1
2
Ochrana osobných údajov
3
5
Úprava písomností
1
3
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov
1
2
Priestupky
2
3
Správne konanie
2
5
OS o matrikách
3
3
Zdaňovanie príjmov
1
1
Verejné obstarávanie
1
1
OS k verejným financiám
1
1
Práca s ID JUŠ
1
1
OS k zákonu č.278/1993 Z. z. o správe
1
1
majetku
OS k JKM v SR
1
1
IS Fabasoft
1
1

36

5.6.

Podniková sociálna politika

Na obvodnom úrade pôsobí základná organizácia odborového zväzu
SLOVES, s ktorou vedenie po kolektívnom vyjednávaní uzatvára kaţdoročne
podnikovú kolektívnu zmluvu. V rámci sociálneho fondu úrad prispieva
zamestnancom na stravovanie, vypláca paušálny príspevok na regeneráciu
pracovných síl a dopravu do zamestnania, ako aj odmeny zamestnancom pri
dosiahnutí 50 rokov veku a odchode do dôchodku.

6. CIELE A ICH PLNENIA
Cieľom Obvodného radu Stará Ľubovňa je zabezpečovať výkon štátnej správy
v zmysle platných právnych predpisov, za ktoré zodpovedá v rámci svojich
kompetencií.
V roku 2010 obvodný úrad plnil ciele, ktoré boli dané zákonmi. Riešil
mimoriadnu situáciu z dôvodu povodní od organizácie činnosti na záchranných
prácach aţ po zúčtovanie finančných prostriedkov, ktoré boli vládou vyčlenené na
tento účel.
Na základe zákonov plnil úlohy na zabezpečenie vykonania volieb do NR SR,
samosprávy, referenda.
Všetky úlohy boli vykonané v termíne a kvalitne.
Odbor živnostenského podnikania má hlavne plniť úlohy jednotného
kontaktného miesta pre slovenské fyzické a slovenské právnické osoby uchádzajúce
sa o ţivnostenské oprávnenie a vykonávať poradenskú a informačnú činnosť na
úseku ţivnostenského podnikania, čo vykonáva.
Odbor by mal aj v budúcnosti zabezpečovať úlohy vyplývajúce
z organizačného poriadku a to predovšetkým:
a) na úseku živnostenskej registrácie
osvedčovať vznik ţivnostenských oprávnení
rozhodovať o nevzniknutí, zrušení a pozastavení ţivnostenských oprávnení
pre
slovenské fyzické a právnické osoby
posudzovať splnenie všeobecných a osobitných podmienok prevádzkovania
ţivnosti
viesť ţivnostenský register
vyznačovať v ţivnostenskom registri zániky a pozastavenia ţivnostenských
oprávnení
plniť úlohy miest jednotného kontaktu pre osoby, ktoré vykonávajú činnosti,
ktoré sú
ţivnosťami ako aj pre osoby z iných členských štátov, ktoré budú
mať záujem
poskytovať sluţby v SR
spracovávať a predkladať návrhy na prvozápisy právnických osôb do
obchodného
registra
osvedčovať pravosť podpisov v návrhoch na prvozápisy
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b)na úseku vedenia živnostenského registra
zapisovať údaje o podnikateľoch do ţivnostenského registra v členení na
verejnú a
neverejnú časť
vyhotovovať výpisy z verejnej časti ţivnostenského registra, vyhotovovať
prehľad zapísaných údajov v ţivnostenskom registri
zapisovať do
informačného systému ţivnostenského podnikania
podnikateľov, ktorým vydal doklady o ţivnostenskom oprávnení
prideľovať fyzickým osobám a právnickým osobám identifikačné číslo
zapisovať do informačného systému jednotných kontaktných miest údaje
určené pre dotknuté príslušné orgány
potvrdzovať podnikateľom oznamovanie zmien a doplnkov ich dokladoch
o ţivnostenskom oprávnení
vydávať potvrdenie o tom, ţe v ţivnostenskom registri určitý zápis nie je
zapisovať vznik ţivnostenského oprávnenia do ţivnostenského registra po
zápise podnikateľa do obchodného registra
vymazávať adresu prevádzkarne v ţivnostenskom registri na základe zistení
kontrolórov, ţe v registri zapísaná prevádzkareň bola zrušená
upozorňovať registrový súd na nezhodu medzi skutočným právnym stavom
a stavom zápisu v obchodnom registri
c) na úseku živnostenskej kontroly
kontrolovať v podnikateľských subjektoch dodrţiavanie povinností a
podmienok
vyplývajúcich zo ţivnostenského zákona a z osobitných
predpisov
rozhodovať o uloţení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za
neoprávnené podnikanie a za porušenie iných ustanovení zákona
rozhodovať o uloţení pokuty za iný správny delikt ako priestupok v blokovom
konaní
rozhodovať o uloţení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo iné
sťaţovanie výkonu kontroly
informovať na základe kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy o
zistení skutočností, ktoré môţu ohroziť ţivot, zdravie, bezpečnosť osôb,
ţivotné a pracovné prostredie
iniciovať spoločné kontrolné akcie v súčinnosti s dotknutými orgánmi štátnej
správy
ukladať opatrenia a lehoty na odstránenie nedostatkov
vyhotovovať záznamy z kontrol
- spolupracovať s osobitnými orgánmi kontroly, inšpekcie a dozoru
a s ostatnými orgánmi štátnej správy pri kontrole dodrţiavania podmienok a
povinností podnikateľov pri prevádzkovaní podnikateľskej činnosti
kontrolovať dodrţiavanie rozsahu ţivnostenského oprávnenia.
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Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia má za úlohu
zvýšiť pripravenosť orgánov krízového riadenia na riešenie krízových situácií
na úrovni miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového
manaţmentu.
Zvýšiť efektívnosť plánovania a čerpania finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu určených na financovanie výdavkov na HM u orgánov miestnej
štátnej správy.
Vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na
preţitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených
bezpečnostných zborov a záchranných zloţiek IZS počas krízovej situácie.
Skvalitniť prípravu orgánov miestnej štátnej správy s dôrazom na realizáciu
opatrení pri plnení úloh HM a obrany štátu.
Prehlbovať spoluprácu s ObÚ Prešov za účelom skvalitnenia činnosti
koordinačného strediska IZS pri poskytovaní pomoci v tiesni.
Skvalitniť dokumentáciu plánov ochrany obyvateľstva a tým vytvárať
podmienky
na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení CO obyvateľstva.
Zvýšiť akcieschopnosť výjazdových skupín v rámci opatrení a činností
prijatých a realizovaných počas mimoriadnych udalostí.
Zabezpečovať
včasný a presný
udalostiach na sekciu KMCO.

prenos informácií o mimoriadnych

Zdokonaľovať plnenie opatrení evakuácie a odbornú pripravenosť
evakuačných komisií, jednotiek CO a štábov CO vytvorením podmienok na
súčinnosť orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy.
Zabezpečiť spracovanie plánov ochrany na území ohrozenom prielomovou
vlnou pri vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe v zmysle nových
výpočtov prielomových vĺn.
Zabezpečiť priebeţnú aktualizáciu údajov v „Analýze územia z hľadiska
moţných mimoriadnych udalostí“, postupné dopracovanie dokumentu
a odstránenie pretrvávajúcich problémov vo vyuţívaní geografického
informačného systému CO - CIPREGIS.
Zabezpečiť dosiahnutie teoretických vedomostí a praktických skúseností
potrebných pri zmierňovaní a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti
v príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc.
Organizovať súťaţ mladých záchranárov CO a prehlbovať jej medzinárodný
rozmer formou výmeny druţstiev.
Koordinovať úlohy a prípravu orgánov miestnej štátnej správy v oblasti CNP
realizáciou aktivít vyplývajúcich zo „Smernice pre civilné núdzové plánovanie
v Slovenskej republike“.
Podieľať sa na realizácii „Koncepcie varovania obyvateľstva a vyrozumenia
osôb v SR do roku 2013“, na zabezpečovaní prevádzkyschopnosti systémov
varovania a vyrozumenia v kraji a spolupracovať s právnickými osobami pri
výstavbe autonómnych systémov varovania a vyrozumenia v oblasti
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stanovenia územia ohrozenia a pokrytia ohrozeného územia výstraţným
signálom.
Koordinovať a zasielať poţiadavky na zapoţičanie humanitárneho materiálu
po vzniku a pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí v pôsobnosti
ObÚ v sídle kraja sekcii KMCO zauţívaným spôsobom.
Pokračovať v plnení a zabezpečovaní úloh hospodárenia s materiálom civilnej
ochrany v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
314/1998 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia
s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov s dôrazom na
aktualizáciu údajov a legislatívny súlad v správe materiálu, zniţovanie počtu
skladov integráciou a zvyšovanie kvality skladovania, zvýšenie mnoţstva
materiálu sústreďovaného do VTÚ KMCO, diverzifikovanie pridelených
finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia úloh hospodárenia
s materiálom a jeho prevádzkyschopnosti.
7. ANALÝZA VÝVOJA A ČINNOSTI
Činnosť Obvodného úradu Stará Ľubovňa spočíva predovšetkým vo výkone
štátnej správy.
Na základe ţiadosti fyzických osôb sa vydávajú ţivnostenské oprávnenia,
koncesné listiny, následne sa robí výkon kontroly na dodrţiavanie ţivnostenského
zákona.
Z podnetu obvodných oddelení polície sa riešia priestupky, vymáhajú pokuty
za nesplnenie si povinnosti poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla.
Vykonáva sa mnoţstvo úkonov na zabezpečenie ďalších zákonných
povinnosti, ktoré sú vybavované podľa zákona o správnom konaní, či iných platných
právnych predpisov.
7.1. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

-

Medzi hladné skupiny uţívateľov patria:
miestna a ústredná štátna správa
miestne samosprávy
odborná a laická verejnosť
fyzické a právnické osoby.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2010
8.1. Hodnotenie prínosu organizácie pre občanov a štátnu správu
Obvodný úrad Stará Ľubovňa ako orgán miestnej štátnej správy bol zriadený
zákonom NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, doplnení a to dňom nadobudnutí účinnosti
tohto zákona, t.j. dňom 01.januára 2004, v znení zákona NR SR č. 254/2007 Z. z. o
zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 515/2003 Z. z., v
znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z.
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Poslanie a hlavné úlohy obvodného úradu sú zakotvené v Organizačnom
poriadku Obvodného úradu Stará Ľubovňa, ktorý bol vydaný v súlade so Smernicou
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-232002-2010/00399 z 11. januára
2010,ktorou sa mení a dopĺňa Smernica Ministerstva vnútra SR č. SVS-2320022008/08792 z 22. decembra 2008 a Smernica Ministerstva vnútra SR č. SVS232002-2009/11513 zo 7. septembra 2009.
Obvodný úrad je rozpočtovou organizáciou a je finančnými vzťahmi napojený
na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorému poskytuje údaje
o výkonoch prostredníctvom rôznych správ a dokumentov. Ministerstvo vnútra
prostredníctvom obvodného úradu zabezpečovalo financovanie i zber informácií,
týkajúcich sa preneseného výkonu štátnej správy.
Obvodný úrad vykonáva činnosti na zákonmi poţadovanej úrovni na úsekoch
činností, na výkon ktorých má kompetencie. Počas hodnoteného obdobia (od
4.3.2010 do 8.4.2010) bol na obvodnom úrade vykonaný vládny audit, predmetom
ktorého bolo overenie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti
a účelovosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, efektívnosť a účinnosť
finančného riadenia a ďalších skutočností ustanovených osobitnými predpismi za
roky 2007 – 2009.
O svojej činnosti pravidelne informuje širokú verejnosť na svoje internetovej
stránke www.obvodnyurad-sl.sk. Tu sú dostupné aj vzorové tlačivá pre občanov,
ktorí potrebujú akýkoľvek kontakt s úradom. Obvodný úrad poskytuje informácie
v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vybavovaní petícií, výške správnych
poplatkov a pod.
Na obvodnom úrade je zriadené Jednotného kontaktného miesto, kde na
jednom mieste klient získa poradenstvo a informácie o podmienkach prevádzkovania
ţivností a sluţieb, o postupoch vybavovania rôznych náleţitostí, o kontaktoch na
rôzne orgány, ktoré môţu poskytnúť praktickú radu, nemusí navštevovať rôzne
inštitúcie, resp. ich internetové stránky zároveň na jednom mieste si začínajúci
podnikateľ splní takmer všetky administratívne náleţitosti spojené so vznikom
ţivnostenského oprávnenia a na všetky úkony postačí vyplniť formulár a všetko
ostatné bezplatne zabezpečí pracovník úradu.
Obvodný úrad zabezpečuje predaj kolkových známok.
Činnosť obvodného úradu za hodnotené obdobie moţno pozitívne hodnotiť aj
z pohľadu aktívnej spolupráce so 42 obecnými úradmi a 2 mestskými úradmi.
Obciam je poskytovaná odborná pomoc na úsekoch preneseného výkonu štátnej
správy či uţ formou pracovných stretnutí, formou telefonických konzultácií alebo
priamo na obecných úradoch.
Pri plnení úloh obvodný úrad aktívne spolupracuje s úradmi špecializovanej
štátnej správy na regionálnej úrovni (napr. s obvodným úradom ţivotného prostredia
počas povodňových situácií, s obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie pri zisťovaní podkladov o neplnení si povinnosti platenia zodpovednosti
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, s okresným riaditeľstvom
policajného zboru pri priestupkovom konaní, s hasičským a záchranným zborom,
záchrannou sluţbou pri organizovaní súťaţe Mladý záchranár CO, poskytuje
súčinnosť pri kontrolách vykonávaných regionálnou veterinárnou a potravinovou
správou, úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, regionálnym úradom verejného
zdravotníctva a pod).
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Obvodný úrad zabezpečuje úlohy a činnosti vyplývajúce zo všeobecne
platných právnych predpisov na jednotlivých úsekoch. Úrad si plní úlohy na
jednotlivých úsekoch v súlade so zákonmi, o čom podáva správy nadriadenému
orgánu podľa jednotlivých úsekov činnosti. Výhrady voči činnosti úradu v roku 2010
vznesené neboli.

V Starej Ľubovni 21.4.2011

Ing. arch. Zita Pleštinská
prednostka úradu
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