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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov:

Obvodný úrad Bardejov

Sídlo:

Dlhý rad 16, 085 77 Bardejov

Rezort:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia

Kontakt:

tel.: 054/4710327
fax: 054/4746653
e-mail: podatelna@bj.vs.sk

Prednosta:

Ing. Martin Choma ( do 13.10.2010 )
PaedDr. Miroslav Mačej ( od 14.10.2010 )

Vedúci odborov:
Organizačný odbor

Ing. Ladislav Olejár ( do 30.9.2010)
Ing. Vladislava Fačkovcová (od 1.10.2010)
poverená zastupovaním vedúceho odboru

Odbor všeobecnej vnútornej správy

JUDr. Galina Ščerbáková

Odbor ţivnostenského podnikania

Emília Puchalíková ( do 27.10.2010)
Ing. Iveta Kučeravá (od 28.10.2010)
poverená zastupovaním vedúceho odboru

Odbor civilnej ochrany a krízového

Ing. Miroslav Marcinek

riadenia
Ekonomický odbor

Mgr. Janka Hostová
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
2.1. Poslanie obvodného úradu

Obvodný úrad Bardejov ( ďalej len obvodný úrad ) bol ako orgán všeobecnej štátnej
správy zriadený zákonom č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z obsahu ustanovenia § 2 zákona č. 254/2007 Z. z.
o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských
úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z. vyplýva, ţe obvodný úrad je
rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky.
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu, ktorého
vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra. Obvodný úrad je
sluţobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu sluţbu v obvodnom úrade
a je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú sluţbu v obvodnom úrade.
Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý slúţi na výkon jeho činnosti a zabezpečuje
materiálno-technické vybavenie obvodného úradu.
Obvodný úrad plní úlohy na úsekoch štátnej správy v pôsobnosti obvodných úradov
s územnou pôsobnosťou v obvode.
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom na jednotlivých úsekoch
štátnej správy riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria
tieto úseky štátnej správy.
Obvodný úrad sa vnútorne člení na
a)

odbor organizačný,

b)

odbor všeobecnej vnútornej správy,

c)

odbor ţivnostenského podnikania,

d)

odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,

e)

odbor ekonomický,

f)

osobný úrad.
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Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu ( ďalej
len prednosta ). Prednostu v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený zástupca
v rozsahu vymedzenej pôsobnosti.
Na obvodnom úrade sú tieto stupne riadenia:
a) prednosta, ktorý plní aj funkciu vedúceho sluţobného úradu,
b) vedúci odborov

V mene obvodného úradu v administratívnoprávnych vzťahoch koná a rozhoduje
príslušný odbor.

Prednosta
a) ukladá opatrenia na uskutočňovanie výkonu štátnej správy a na plnenie ďalších úloh v
pôsobnosti obvodného úradu,
b) má

postavenie

štatutárneho

orgánu

v

pracovnoprávnych

vzťahoch

a

v majetkovoprávnych vzťahoch,
c) koná v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi pred súdmi a orgánmi činnými v
trestnom konaní; konaním pred uvedenými orgánmi môţe písomne poveriť štátneho
zamestnanca obvodného úradu,
d) zabezpečuje kontrolu plnenia úloh a jej výsledky vyuţíva na skvalitňovanie riadiacej
činnosti a plnenie ďalších úloh (kontrolu vykonáva osobne alebo prostredníctvom
vedúcich odborov a na úseku ochrany utajovaných skutočností prostredníctvom
bezpečnostného zamestnanca) a vybavuje sťaţnosti a petície v rozsahu svojej
pôsobnosti,
e) zodpovedá za dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných
predpisov, ktoré sa týkajú obvodného úradu,
f) podieľa sa na utváraní podmienok pre odborný rast zamestnancov obvodného úradu a
zodpovedá za ich sluţobnú a pracovnú disciplínu,
g) zodpovedá za hospodárne a efektívne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami
obvodného úradu, za hospodárne vyuţívanie majetku štátu a za dodrţiavanie právnych
predpisov pri jeho spravovaní,
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h) zodpovedá za plnenie úloh pri príprave na riešenie krízových situácií a pri plnení úloh
v krízovej situácii
Prednosta je predsedom bezpečnostnej rady obvodu a riadi činnosť krízového štábu
obvodného úradu.
Prednosta je sluţobne najvyšším vedúcim zamestnancom štátnym zamestnancom,
ktorí vykonávajú štátnu sluţbu v obvodnom úrade.
Prednosta najmä:
a) riadi a kontroluje uplatňovanie právnych vzťahov štátnych zamestnancov pri
vykonávaní štátnej sluţby v obvodnom úrade,
b) vydáva sluţobné predpisy a plní úlohy spojené s riadením a kontrolou vykonávania
štátnej

sluţby a

s

uplatňovaním

štátnozamestnaneckých

vzťahov

štátnych

zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu sluţbu v obvodnom úrade,
c) vybavuje sťaţnosti štátnych zamestnancov vo veciach vykonávania štátnej sluţby,
d) vydáva ďalšie vnútorné predpisy obvodného úradu,
e) podpisuje vyhlášky obvodného úradu,
f) zastupuje obvodný úrad pri spolupráci s orgánmi verejnej správy iných štátov.

Vedúci odboru
Vedúci odboru ako nadriadený štátny zamestnanec je oprávnený určovať a ukladať
podriadenému štátnemu zamestnancovi úlohy na vykonávanie štátnej sluţby a dávať mu na
tento účel pokyny a organizovať, riadiť, kontrolovať a hodnotiť vykonávanie štátnej sluţby
podriadeného štátneho zamestnanca.
Vedúci odboru je vedúci zamestnanec, ktorý riadi a kontroluje vykonávanie štátnej
sluţby podriadenými štátnymi zamestnancami a zodpovedá za riadne plnenie úloh štátnej
správy, najmä:
a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy a zodpovedá za jeho uskutočňovanie,
b) podpisuje rozhodnutia,
c) zodpovedá za správnosť vydaných rozhodnutí,
d) koordinuje a zabezpečuje súčinnosť podriadených útvarov, ak sa odbor člení na oddelenia,
e) podieľa sa na plnení úloh súvisiacich s koordináciou plnenia spoločných úloh s inými
miestnymi orgánmi štátnej správy pri riešení spoločensky závaţných javov.
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Vedúci odboru ďalej:
a) utvára podmienky na riadne vykonávanie štátnej sluţby štátnymi zamestnancami,
b) riadi a kontroluje činnosť zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Vedúceho odboru v rozsahu zverenej pôsobnosti zastupuje ním určený zástupca.

2.2. Poslanie jednotlivých odborov
2.2.1. Organizačný odbor
a) na úseku organizačnom
- zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu obvodného úradu; pripravuje porady prednostu s
vedúcimi jednotlivých odborov,
- pripravuje z podkladov odborov informácie o činnosti obvodného úradu, ktorých súčasťou je
hodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu a predkladá ich
ministerstvu,
- prijíma, eviduje, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťaţností podľa § 9 aţ 12zákona
č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach (ďalej len „zákon č. 9/2010 Z. z.“); sťaţnosti prešetruje, ak
smerujú proti zamestnancom organizačného odboru alebo proti vedúcemu iného odboru,
- vedie centrálnu evidenciu podaných sťaţností oddelene od evidencie ostatných písomností
(§ 10 zákona č. 9/2010 Z. z.),
- na základe podkladov z odborov vypracúva informáciu o plnení opatrení na odstránenie
kontrolou zistených nedostatkov, vykonáva analýzu a vyhodnocovanie výsledkov z
kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a zovšeobecňuje poznatky z vybavovania sťaţností
a petícií občanov,
- zabezpečuje právnu agendu úradu,
- vykonáva kontrolu dodrţiavania lehôt odbormi pri vybavovaní záleţitostí občanov.
b) na úseku informatiky
- zabezpečuje preberacie konania dodávok informačných technológií v súlade s projektmi
informačného systému verejnej správy, ktoré sa týkajú obvodného úradu, a to na základe
pokynov ministerstva,
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- zabezpečuje prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí, uzla WAN siete
VSNET a servis počítačov obvodného úradu a štátneho archívu alebo pobočky štátneho
archívu v sídle obvodného úradu,
- zodpovedá spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákona č. 618/2003 Z. z. autorský zákon v
znení neskorších predpisov v rámci informačného systému verejnej správy,
- pripravuje technické podklady na uzatváranie zmlúv na dodávku zariadení, prác a sluţieb v
oblasti informačných a komunikačných technológií v pôsobnosti obvodného úradu,
- pripravuje podklady na plánovanie finančných prostriedkov na verejné obstarávanie tovarov
a sluţieb a na zabezpečenie prevádzky informačných systémov (informačných technológií) v
rámci ročného rozpočtu obvodného úradu a štátneho archívu alebo pobočky štátneho archívu
v sídle obvodného úradu,
- rozpracúva a realizuje v spolupráci s ostatnými odbormi a štátnymi archívmi alebo
pobočkami štátneho archívu v sídle obvodného úradu systém smerníc o bezpečnosti v
informačnom systéme verejnej správy vydaných ministerstvom pre obvodné úrady a štátne
archívy alebo pobočky štátneho archívu a zodpovedá za plnenie úloh z nich vyplývajúcich
na obvodnom úrade,
- zabezpečuje výkon technického správcu aplikácií prevádzkovaných na obvodnom úrade a
štátnom archíve alebo v pobočke štátneho archívu v sídle obvodného úradu,
- vedie evidenciu hardvéru a softvéru obvodného úradu,
- vykonáva funkciu redaktora internetovej stránky obvodného úradu,
- poskytuje odborné sluţby vo veciach bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky informačného
systému verejnej správy,
- presadzuje a koordinuje realizáciu opatrení v oblasti bezpečnosti informačného systému
verejnej správy,
- vypracúva vnútorné predpisy, ktoré súvisia s bezpečnou a spoľahlivou prevádzkou
informačného systému,
- organizuje a vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na dodrţiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov a vnútorných predpisov, ktoré sa týkajú zvyšovania a udrţiavania
bezpečnosti informačného systému,
c) na úseku správy registratúry
- zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu a z
činnosti územne príslušných právnych predchodcov podľa § 16 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z.
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z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 395/2002 Z. z.“),
- stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloţenie (§ 16
zákona č. 395/2002 Z. z., § 17 aţ 24 vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 628/2008 Z. z.“),
- stará sa o riadne vyraďovanie registratúry obvodného úradu a jeho pracovísk a o
vyraďovanie registratúry územne príslušných právnych predchodcov (§ 18 aţ 20 zákona č.
395/2002 Z. z.),
- odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloţenie do príslušného štátneho archívu (§ 22
zákona č. 395/2002 Z. z., § 15 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 628/2002 Z. z.),
- zabezpečuje odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane,
vyuţívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu a z činnosti
územne príslušných právnych predchodcov,
e) činnosť podateľne obvodného úradu
- zabezpečuje čiastkové odborné agendy na úseku správy registratúry a informačného
systému,
- zabezpečuje styk s poštovým úradom,
- zabezpečuje preberanie a triedenie záznamov doručených obvodnému úradu,
- zabezpečuje odosielanie zásielok z obvodného úradu,
- zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov,
- zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv k zaevidovaným záznamom.
2.2.2. Odbor všeobecnej vnútornej správy

a) na úseku priestupkov

- vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č. 372/1990 Zb.“) a podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti
(§ 6 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.),
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- prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v
trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch (§ 67
zákona SNR č. 372/1990 Zb.),
- objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené, vyţaduje vysvetlenia od fyzických
osôb a právnických osôb, odborné vyjadrenia od príslušných orgánov a zabezpečuje úkony
potrebné na zistenie skutočného stavu veci (§ 58 a § 60 zákona SNR č. 372/1990 Zb.),
- prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni (§ 52, § 55 a §
74 zákona SNR č. 372/1990 Zb., § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb.),
- vedie evidenciu priestupkov (89a zákona SNR č. 372/1990 Zb.) a zabezpečuje súčinnosť s
orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky (§ 56
zákona SNR č. 372/1990 Zb.),
- spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkov vrátane hodnotenia
dodrţiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch,
- 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, iným
orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným a správnym orgánom
iných štátov (§ 89a ods. 4 zákona SNR č. 372/1990 Zb.),
- prejednáva priestupky na úseku vojnových hrobov (§ 8 zákona č. 130/2005 Z. z.),
- prejednáva priestupky na úseku práva na prístup k informáciám (§ 21a zákona o slobode informácií),
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 len „zákon NR SR č. 154/1994 Z. z.“),
- vedie zbierku listín a druhopisov matrík,
- metodicky usmerňuje matričné úrady vo svojom obvode, vykonáva kontrolu vedenia
matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (§ 31
ods. 2 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z.),
- zabezpečuje prípravu a vykonanie skúšky matrikára a vydáva osvedčenie o jej vykonaní (§
41 vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách (ďalej len „vyhláška MV SR č. 302/1994
Z. z.“),
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- vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu
cudzieho štátu,
- v spolupráci s matričnými úradmi posudzuje správnosť alebo platnosť dokladov
predloţených cudzincom na uzavretie manţelstva (§ 28 ods. 5 zákona NR SR č. 154/1994 Z.
z.),
- je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena alebo
zmeny priezviska (§ 9 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení
neskorších predpisov),
- podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloţeným matričnému
úradu,
- spolupracuje s matričným úradom pri obnove matričnej knihy,
- zabezpečuje tlačivá pre matričné knihy a ich úradné zviazanie (§ 1 ods. 2 vyhlášky MV SR
č. 302/1994 Z. z.),
- osvedčuje listiny a podpisy na listinách podľa zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o
osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 599/2001 Z. z.“).
- vykonáva štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou (zákon č. 599/2001 Z.
z.),
- overuje úradné výpisy z matrík, verejné listiny vydané orgánmi samosprávy, ktoré obsahujú
údaje o osobnom stave pre pouţitie v cudzine, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak
(§ 18 ods. 3 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z.),
c) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania
obyvateľov

- rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má pouţiť v Slovenskej
republike na území obvodu alebo jeho časti (§ 5 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 63/1973 Zb.
o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 63/1973 Zb.“),
- ukladá pokuty právnickým osobám, ktoré v jeho územnom obvode konajú verejnú zbierku
bez povolenia alebo pouţijú výnos zbierky na iný neţ povolený účel a prikazuje odvod
výnosu takejto zbierky do štátneho rozpočtu (§ 18 zákona č. 63/1973 Zb.),
- vykonáva dohľad nad dodrţiavaním zákona o štátnych symboloch SR vo svojom územnom
obvode (§ 14a zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a
ich pouţívaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č. 63/1993 Z. z.),
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- ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie ustanovení zákona o štátnych symboloch (§
14 zákona NR SR č. 63/1993 Z. z.),
- vykonáva pôsobnosť obce, ak zhromaţdenie presahuje územie obce (§ 20 zákona č. 84/1990
Zb. o zhromaţďovacom práve v znení neskorších predpisov),
- v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami v územnom obvode
zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
(§ 9 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,
d) na úseku volieb a referenda

- vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky (§ 14 ods. 2 písm. b), § 16 ods. 2, 3 a 4 písm. b) a f), § 20 ods. 5, § 23 ods. 4, § 41
ods. 3, § 48 a 49, § 50 ods. 2, § 54 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov),
- vykonáva organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky (§ 8
ods. 2 a 3, § 10 ods. 2 písm. b), § 28 ods. 3, § 39 ods. 2 a 3, § 41 ods. 2 písm. b), § 48 ods. 4,
§ 50 ods. 2, § 51 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),
- vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí (§ 11a
ods. 2 písm. b), § 13 ods. 2, 3 a 4 písm. b) a e), § 20 ods. 1, § 24 ods. 1, § 46 ods. 4, § 52
ods. 3, § 53, § 57a zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v
znení neskorších predpisov),
- vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov (§
16 ods. 1, § 18 ods. 5, § 22 ods. 4 , § 43, § 50, § 55 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. (ďalej len „zákon č. 303/2001 Z. z.“),
- vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu (§ 9 ods. 2
písm. b) a ods. 3 písm. b), § 11 ods. 2, 3 a 4 písm. e), § 32 ods. 3, § 38 ods. 2, § 39, § 41 ods.
3, § 45 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších
predpisov),
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- vykonáva organizačno-technické zabezpečenie referenda (§ 13 ods. 3 aţ 6, § 23 ods. 5, § 26
ods. 2, § 27, § 29a zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení
neskorších predpisov),
- poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda
volebným orgánom a orgánom obcí,
- predkladá ministerstvu stanoviská k ţiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb do
orgánov samosprávy obcí,
e) na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov

- zabezpečuje úlohy súvisiace s hlásením pobytu občanov Slovenskej republiky a registrom
obyvateľov Slovenskej republiky podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov,
- metodicky riadi ohlasovne pobytu občanov pri výkone štátnej správy na úseku hlásenia
a evidencie pobytu

občanov Slovenskej republiky a registra obyvateľov Slovenskej

republiky.

2.2.3. Odbor živnostenského podnikania
a) na úseku živnostenskej registrácie
- plnenie úloh jednotného kontaktného miesta
- prijímanie

ohlásení ţivnosti (§ 45 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom

podnikaní (ţivnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
455/1991Zb.“),
- posudzovanie podaní fyzických a právnických osôb súvisiacich s podnikateľskou činnosťou
z hľadiska toho, či ide o ţivnosť podľa ţivnostenského zákona alebo o činnosť z jeho reţimu
vylúčenú ,
- skúmanie splnenia podmienok ustanovených ţivnostenským zákonom (§ 47 ods. 1 zákona
č. 455/1991 Zb.),
- vydávanie ţivnostenských listov, koncesných listín

a

osvedčení o ţivnostenskom

oprávnení,
- prijímanie ţiadosti zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh
na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra o vydanie osvedčenia
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o ţivnostenskom oprávnení pred zápisom do tohto registra (§ 10 ods. 4 zákona č.
455/1991Zb.),
- posudzovanie splnenia všeobecných podmienok prevádzkovania ţivnosti (§ 6 zákona č.
455/1991 Zb.),
- posudzovanie splnenia osobitných podmienok prevádzkovania ţivnosti (§ 7 zákona č.
455/1991 Zb.),
- posudzovanie splnenia osobitnej odbornej spôsobilosti (§ 7a zákona č. 455/1991 Zb.
v spojení s prílohou č. 4),
- vyzývanie na odstránenie nedostatkov ohlásenia, ak ohlásenie nemá ustanovené náleţitosti
alebo ak je ohlásenie nezrozumiteľné (§ 47 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),
- rozhodovanie o zastavení konania pri neodstránení závad ohlásenia (§ 47 ods. 7 zákona č.
455/1991 Zb.),
- rozhodovanie o zrušení ţivnostenského oprávnenia alebo o pozastavení prevádzkovania
ţivnosti z vlastného alebo iného podnetu (§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),
- vykonávanie poradenskej a informačnej činnosti na úseku ţivnostenského podnikania (§ 66
ba ods. 1 a 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
- prijímanie

od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb

uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať ţivnosť údaje potrebné na prihlásenia sa do
systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely
zdravotného poistenia (§ 66ba ods. 3 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb.),
- overovanie osobných údajov navrhovateľa alebo splnomocnenca podávajúceho návrh na
zápis do obchodného registra (§ 5b ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 530/2003 Z. z.“),
- osvedčovanie pravosti podpisu navrhovateľa a pravosti podpisu splnomocniteľa, ak ide o
zastúpenie na základe plnomocenstva (§ 5b ods. ods. 3 zákona č. 530/2003 Z. z.),
- pripájanie k návrhu na zápis do obchodného registra zaručený elektronický podpis (§ 5b
ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z.),
- pripájanie

k návrhu na zápis do obchodného registra doloţku osvedčujúcu zaplatenie

súdneho poplatku, spôsob zaplatenia súdneho poplatku a výšku platby súdneho poplatku (§
5c ods. 4 zákona č. 530/2003 Z. z.),
- pripájanie k návrhu na zápis do obchodného registra listiny prevedené do elektronickej
podoby a podpísané zaručeným elektronickým podpisom (§ 5d ods. ods. 1 písm. a) zákona
č. 530/2003 Z. z.),
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- prijímanie od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb
uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať ţivnosť údaje potrebné na vyţiadanie výpisu
z registra trestov (§ 66ba ods. 3 písm. f) zákona č. 455/1991 Zb.),
- preverovanie údajov určených na registráciu daňovníkov k dani z príjmov, prihlasovanie do
systému zdravotného poistenia, oznamovanie zmeny platiteľa zdravotného poistenia, zápis
údajov do obchodného registra a vyţiadanie výpisu z registra trestov a zodpovedá za ich
správnosť (§ 66ba ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
- zasielanie bezodkladne Registru trestov GP SR údaje vyţadované na účel vydania výpisu
registra trestov (§ 66ba ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),
- zasielanie bezodkladne po vzniku ţivnostenského oprávnenia príslušnému registrovému
súdu prijaté údaje určené na zápis do obchodného registra; k zasielaným údajom pripája
pridelené identifikačné číslo (§ 66ba ods. 6 a 7 zákona č. 455/1991 Zb.),
- prijímanie oznámení o pozastavení ţivnostenského oprávnenia (§ 57 ods. 4 zákona č.
455/1991 Zb.),
- prijímanie oznámení o zmene údajov,
- prijímanie oznámení o zriadení, zrušení a zmene prevádzok,
- vyhotovovanie výpisov zo ţivnostenského registra,
- zapisovanie do informačného systému ţivnostenského podnikania podnikateľov, ktorým
vydal doklady o ţivnostenskom oprávnení (§ 66b ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),
- prideľovanie fyzickým osobám a právnickým osobám identifikačné číslo (§ 47 ods. 3, §
66ba
- potvrdzovanie podnikateľom oznamovanie zmien a doplnkov ich vyznačením na dokladoch
o ţivnostenskom oprávnení (§ 49 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
- zapisovanie

vzniku ţivnostenského oprávnenia do ţivnostenského registra po zápise

podnikateľa do obchodného registra (§ 60 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.).

b) na úseku živnostenskej kontroly
- kontrola v podnikateľských subjektoch dodrţiavanie povinností a podmienok vyplývajúcich
zo ţivnostenského zákona a z osobitných predpisov (§ 61 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),
- rozhodovanie o uloţení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za neoprávnené
podnikanie (§ 63 a 64 zákona č. 455/1991 Zb.),
- rozhodovanie o uloţení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za porušenie iných
ustanovení zákona (§ 65a zákona č. 455/1991 Zb.),
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- rozhodovanie o uloţení pokút za iný správny delikt ako priestupok v blokovom konaní (§
65b zákona č. 455/1991 Zb.),
- rozhodovanie o uloţení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo iné sťaţovanie výkonu
kontroly (§ 65c zákona č. 455/1991 Zb.),
- ukladanie opatrení a lehôt na odstránenie nedostatkov (§ 62 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
- kontrolovanie uloţených opatrení,
- vyhotovovanie záznamov z kontrol (§ 61 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
- kontrolovanie

a posudzovanie dodrţiavania rozsahu ţivnostenského oprávnenia (§ 28

zákona č. 455/1991 Zb.),

2.2.4. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Vykonávanie štátnej správy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva so zameraním
najmä na prijímanie úloh a opatrení zameraných na ochranu ţivota, zdravia a majetku
spočívajúcich najmä v analýze moţného ohrozenia a v prijímaní opatrení na zniţovanie rizík
ohrozenia, ako aj určenia postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych
udalostí. Vykonávanie štátnej správy na úseku obrany a bezpečnosti štátu, hospodárskej
mobilizácie a ochrany utajovaných skutočností.
˗ Pôsobnosť na úseku civilnej ochrany je ustanovená v zákone NR SR č. 42/1994 Z. z. o
civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a v zákone č. 515/2003 Z. z.
o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
˗ Pôsobnosť na úseku riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu je ustanovená v zákone č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
˗ Pôsobnosť na úseku obrany je ustanovená v zákone č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov a v zákone č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti
v znení zákona č. 545/2003 Z. z..
˗ Pôsobnosť na úseku hospodárskej mobilizácie je ustanovená v zákone č. 414/2002 Z. z. o
hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov.
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˗ Pôsobnosť na úseku ochrany utajovaných skutočností je ustanovená v zákone NR SR č.
215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a vykonávacích predpisov k nemu.

2.2.5. Ekonomický odbor

a) na úseku rozpočtu a účtovníctva
- predkladá ministerstvu podklady na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy,
- zabezpečuje činnosť obvodného úradu v rámci schválených a rozpísaných limitov rozpočtu
verejnej správy,
- vypracúva a predkladá ministerstvu účtovné a finančné výkazy hospodárenia,
- vypracúva a predkladá ministerstvu správy o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami,
- vypracúva a predkladá ministerstvu 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;
zabezpečuje jej zúčtovanie so štátnym rozpočtom,
- poskytuje obciam finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb a
referenda a zabezpečuje ich zúčtovanie,
- plní úlohy klienta štátnej pokladnice,
- predkladá ministerstvu ţiadosti o vykonanie rozpočtových opatrení,
- predkladá ministerstvu 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 štátu v správe obvodného úradu,
- spracúva štátne štatistické výkazy,
- usmerňuje finančné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a poskytuje dotácie
právnickým osobám 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,
- rozhoduje o primeranej náhrade za obmedzenie práv k nehnuteľnostiam, keď vlastník je
povinný umoţniť vstup príslušníkom horskej sluţby, prípadne vjazd dopravným
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prostriedkom na nehnuteľnosť pri plnení úloh podľa zákona (§ 6 ods. 2 zákona č. 544/2002
Z. z.),
-vedie evidenciu a zabezpečuje predaj kolkových známok.
b) na úseku vnútornej prevádzky
- zabezpečuje úlohy v oblasti ochrany práce, ochrany pred poţiarmi a civilnej ochrany,
- zabezpečuje stravovanie zamestnancov,
- zabezpečuje úlohy na úseku autoprevádzky,
- zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obvodného úradu,
- zabezpečuje investičnú výstavbu obvodného úradu,
- vedie operatívnu evidenciu majetku a vykonáva jeho inventarizáciu,
- zabezpečuje starostlivosť o majetok v správe obvodného úradu, jeho údrţbu a prevádzku,
- nakladá s majetkom štátu v správe obvodného úradu a zabezpečuje vyporiadanie vzťahov z
trvalého uţívania,
- zabezpečuje činnosť škodovej komisie,
- zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, prác a sluţieb,
- spolupracuje s organizačnými útvarmi pri zabezpečovaní úloh na úseku volieb a referenda,
- rozhoduje o primeranej náhrade za obmedzenie práv k nehnuteľnostiam, keď vlastník je
povinný umoţniť vstup na nehnuteľnosť pri plnení úloh podľa zákona o Horskej záchrannej
sluţbe (§ 6 ods. 2 zákona č. 544/2002 Z. z),
2.2.6. Osobný úrad
- plní úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu sluţbu a pre
zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme,
- zabezpečuje úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov v sluţobnom
úrade a pracovnoprávnych vzťahov,
- vykonáva výberové konanie a výber na voľné štátnozamestnanecké miesta v sluţobnom
úrade podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe 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 sluţbe a pri
výkone práce vo verejnom záujme,
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- vykonáva činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mzdových prostriedkov a s odmeňovaním
a likvidáciou miezd zamestnancov vykonávajúcich štátnu sluţbu a zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme,
- zabezpečuje úlohy spojené s obsadzovaním voľných štátnozamestnaneckých miest v
sluţobnom 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 sluţobných 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
udrţiavanie,
- plní úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním,
- vypracúva návrh sociálneho programu sluţobného 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,
- predkladá ministerstvu ţiadosti o zmeny v systemizácii.

2.3. Strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad je rozpočtová organizácia zriadená zákonom, z

čoho vyplýva

legislatívne vymedzenie jej činností. Ich prípadné rozšírenie alebo zúţenie musí byť upravené
zákonnou formou.
Strednodobý výhľad organizácie sa riadi všeobecnými predpismi, ktoré sú
schvaľované ústrednými orgánmi štátnej správy a sú v pôsobnosti obvodného úradu.
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.
V budúcnosti by sa mali sluţby jednotných kontaktných miest /JKM/, ktoré sú
zriadené na ţivnostenských odboroch, rozšíriť na obvodných úradoch o III. etapu JKM –
online elektronické sluţby, interaktívne elektronické
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formuláre pre všetky sluţby

poskytované JKM, elektronické platby, vyuţitie Platobného portálu, prijímanie údajov a
dokladov, ktoré sú vyţadované podľa osobitných zákonov na účely predloţenia ţiadosti o
oprávnenie na podnikanie na základe iného ako ţivnostenského oprávnenia podľa osobitných
zákonov. Jedná sa o oprávnenia na tieto činnosti:

geologické práce, audítor, tepelná

energetika, energetika, veterinárne činnosti a sluţby, mediátor, znalec, tlmočník, prekladateľ,
patentový zástupca, advokát, letecké práce, autorizovaný geodet a kartograf, architekt,
autorizovaný stavebný inţinier, daňový poradca, banská činnosť, reštaurátor. V súčasnosti
poskytujú tieto sluţby len obvodné úrady v sídle kraja.

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM
A JEHO PLNENIE
Kontrakt organizácie s Ministerstvom vnútra nie je uzatvorený. Úlohy sú plnené
v zmysle platných zákonov a smerníc.

4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Obvodný úrad mal na rok 2010 rozpísané záväzné ukazovatele:
-

rozpočtové príjmy,

-

rozpočtové výdavky,

-

mzdové prostriedky,

-

pracovné sily,

-

reprezentačné,

-

transfery obciam na matričnú činnosť, hlásenie a evidencia pobytu občanov
(REGOB).

V priebehu roka došlo k úpravám niektorých ukazovateľov na základe rozpočtových
opatrení MV SR.
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Rozpočtové príjmy boli rozpočtovými opatreniami zvýšené o 40 509,00 € hlavne
v dôsledku zavedenia predaja kolkov a predaja majetku, ktoré v schválenom rozpočte neboli
plánované. Vyššie plnenie príjmov bolo zaznamenané u všetkých príjmových poloţiek.
v€
P.č.

1.

Ukazovateľ

Príjmy z vlastníctva (212)

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Skutočnosť

rozpočet

rozpočet

2010

2009

2010

2010

1 177,00

3 620,00

3 621,35

2 613,90

V tom:

2.

-

z prenajatých pozemkov

574,00

2 422,00

2 422,33

1 738,58

-

z prenajatých budov a objektov

395,00

999,00

999,86

477,00

-

z prenajatých strojov a zariad.

208,00

199,00

199,16

398,32

0,00

25 812,00

26 539,00

0,00

0,00

25 812,00

26 539,00

0,00

6 252,00

10 381,00

11 524,20

7 480,13

6 252,00

10 381,00

11 524,20

7 480,13

0,00

550,00

550,00

0,00

0,00

550,00

550,00

0,00

0,00

6 460,00

6 460,00

0,00

- z predaja pozemkov

0,00

6 460,00

6 460,00

0,00

Ostatné príjmy (292)

2 463,00

3 578,00

3 678,07

7 515,49

- z dobropisov

0,00

314,00

314,75

227,75

- vratky

0,00

1 021,00

1 021,90

4 519,82

- iné (trovy konania)

2 463,00

2 243,00

2 341,42

2 767,92

Príjmy celkom

9 892,00

50 401,00

52 372,62

17 609,52

Administratívne poplatky (221)
V tom:
-

trţby

z predaja

kolkových

známok
3.

Pokuty, penále a iné sankcie (222)
V tom:
-

4.

za porušenie predpisov

Príjem z predaja kapitálových aktív
(231)
V tom:
-

5.

Príjem

dopravných prostriedkov
z predaja

a nehmotných aktív (233)

pozemkov

V tom:

6.

V tom:

Schválené rozpočtové výdavky vo výške 699 507,00 € boli v priebehu roka
upravované najmä v dôsledku konania volieb do NR SR, referenda, volieb do samosprávy,
v dôsledku mimoriadnych udalostí (povodne, víchrica), ale aj z dôvodu krytia nevyhnutných
výdavkov na zabezpečenie chodu úradu a mzdových nárokov zamestnancov, keďţe schválený
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rozpočet beţných výdavkov na rok 2010 bol oproti rozpočtu roku 2009 krátený o 73 664,00 €.
Celkové navýšenie rozpočtu výdavkov Obvodného úradu v roku 2010 bolo o 1 327 694,59 €.
v€
P.č.

Ukazovateľ

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Skutočnosť

rozpočet

rozpočet

2010

2009

2010

2010

346 246,00

399 230,21

399 229,55

384 947,75

(620)

121 013,00

139 420,50

139 390,49

136 127,58

Tovary a služby (630)

128 542,00

141 369,42

141 347,55

186 801,81

BEŽNÉ VÝDAVKY
1.

Mzdy, platy (610)

2.

Poistné a príspevok do poisťovní

3.

V tom:
-

cestovné (631000)

1 492,00

1 902,36

1 902,36

3 485,61

-

energie (632001)

32 222,00

33 229,07

33 229,07

37 916,54

-

vodné, stočné (632002)

1542,00

2 222,33

2 222,33

1 364,78

-

poštové

sluţby (632003)

23500,00

19 057,43

19 057,43

18 202,67

-

interiérové vybavenie(633001)

0,00

516,00

516,00

1 952,28

-

výpočtová technika (633002)

0,00

0,00

0,00

4 436,04

-

telekom. technika (633003)

0,00

36,00

36,00

265,20

-

pracovné

a zariadenia (633004)

0,00

130,90

130,90

664,43

-

všeobecný materiál (633006)

2 683,00

9 520,15

9 520,15

19 453,02

-

knihy, noviny, časop.(633009)

216,00

48,76

48,76

746,61

-

prac.odevy-CO (633010)

0,00

0,00

0,00

597,00

-

palivá ako zdroj ener.(633015)

0,00

36,61

36,61

44,28

-

reprezentačné (633016)

332,00

467,85

467,85

533,13

-

palivo, mazivá, oleje (634001)

5000,00

4 687,95

4 687,95

6 309,59

-

servis,údrţba,opravy
dopravných prostr. (634002)

500,00

1 547,83

1 547,83

6 494,63

-

poistenie dopr. prostr.(634003)

716,00

680,49

680,49

715,70

-

prepravné (634004)

0,00

266,00

266,00

358,66

-

karty, známky (634005)

80,00

77,90

77,90

0,00

-

prac.odevy-doprava(634006)

0,00

0,00

0,00

159,63

-

údrţba výp.tech. (635002)

0,00

0,00

0,00

1 588,65

-

údrţba telekom.techn.(635003)

0,00

135,00

135,00

1 218,09

-

údrţba strojov a zar. (635004)

100,00

1 034,88

1 034,88

2 376,24

-

údrţba špec.str. a zar.(635005)

0,00

175,57

175,57

1 000,84

a telekomunikačné

stroje,

prístroje
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-

údrţba budov (635006)

0,00

0,00

0,00

6 605,85

-

údrţba softvéru (635009)

0,00

952,60

952,60

1 018,64

-

nájomné budovy (636001)

21 357,00

23 297,89

23 297,88

25 237,09

-

nájomné strojov a zar(636002)

40,00

44,00

44,00

43,92

-

školenia, kurzy (637001)

1 260,00

759,54

758,94

2 611,97

-

konkurzy a súťaţe (637002)

180,00

160,96

160,96

207,38

-

inzercia (637003)

60,00

260,61

260,61

74,97

-

všeobecné sluţby (637004)

8 300,00

11 240,99

11 240,98

10 290,01

-

špeciálne sluţby (637005)

361,00

307,25

307,25

630,24

-

štúdie, posudky (637011)

200,00

150,00

150,00

647,26

-

bankové poplatky (637012)

50,00

212,41

192,06

67,38

-

stravovanie (637014)

16 600,00

18791,65

18 791,65

16 185,66

-

poistenie majetku (637015)

1223,00

1222,27

1222,27

1 222,27

-

prídel do SF (637016)

5194,00

5 566,26

5 566,26

5 391,82

-

odmeny zamestnancov mimop.
pomeru(637027)

2 834,00

0,00

0,00

4 239,57

dane (637035)

2 500,00

2 629,91

2 629,01

2 444,16

103 706,00

1 342 836,38

1 342 836,38

480 239,34

102 706,00

1 330 060,97

1 330 060,97

479 466,76

77 343,19

72 976,08

72 976,08

74 343,18

2. REGOB

25 362,81

25 362,81

25 362,81

25 308,03

3. voľby do NR SR

0,00

112 235,24

112 235,24

0,00

4. referendum

0,00

54 107,64

54 107,64

0,00

5. voľby do samosprávy

0,00

66 868,73

66 868,73

0,00

6. voľba prezidenta

0,00

0,00

0,00

145 696,01

7. voľby do EP

0,00

0,00

0,00

77 204,52

8. voľby do VUC

0,00

0,00

0,00

156 915,02

9. povodne

0,00

996 425,47

996 425,47

0,00

10. víchrica

0,00

2 085,00

2 085,00

0,00

4.

Bežné transfery (640)
-

obciam (641009)
v tom:
1.matričná činnosť

5.

-

odstupné (642012)

0,00

-

odchodné (642013)

0,00

1 485,50

1 485,50

0,00

-

nemocenské dávky (642015)

1 000,00

978,91

978,91

772,58

Prevádzkové stroje a zar.(713004)

0,00

4 345,08

4 345,08

0,00

Výdavky celkom

699 507,00

2 027 201,59

2 027 149,05

1 188 116,48

10 311,00

10 311,00

0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Ostatné záväzné ukazovatele boli dodrţané. Obvodný úrad
priemerný evidenčný počet zamestnancov 42.
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mal v roku 2010

5. PERSONÁLNE OTÁZKY
V zmysle § 2 ods. 4, zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných
úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 263/2006 Z. z. vnútornú organizáciu obvodného úradu určuje ministerstvo.
MV SR svojím personálnym rozkazom č. 501/2009 účinným odo dňa 1.1.2010 určilo
počet štátnozamestnaneckých miest, ako aj počet pracovných miest pre zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme na Obvodnom úrade Bardejov.
Schválený počet štátnozamestnaneckých miest na Obvodnom úrade Bardejov bol 37
štátnych zamestnancov.
Schválený počet pracovných miest na Obvodnom úrade Bardejov pre zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme bol 6 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme.
Štátnozamestnanecké vzťahy štátnych zamestnancov v súvislosti s vykonávaním
štátnej sluţby upravuje zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Pracovnoprávne vzťahy
upravuje zákon

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, ako aj zákon

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme sa vzťahuje Zákonník práce, ak zákon č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme alebo osobitný predpis neustanovuje inak.
Na Obvodnom úrade Bardejov pracovalo v štátnej sluţbe v kalendárnom roku 2010
spolu 35 štátnych zamestnancov, z toho 23 ţien a 12 muţov.
Na Obvodnom úrade Bardejov pracovalo pri výkone práce vo verejnom záujme
v kalendárnom roku 2010 spolu 6 zamestnancov, z toho 1 ţena a 5 muţi.
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Štátnozamestnanecké miesto dvoch vedúcich zamestnancov bolo ku dňu 31.12.2010
neobsadené,

pričom bol vymenovaný zástupca na zastupovanie vedúceho odboru

ţivnostenského podnikania a zástupca na zastupovanie vedúceho odboru organizačného.
Štátnemu zamestnancovi patrila podľa zákona o štátnej sluţbe v kalendárnom roku
2010 funkcia v platovej triede podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonával podľa sluţobnej
zmluvy alebo opisu činnosti štátnozamestnaneckého miesta.
Veková štruktúra zamestnancov obvodného úradu k 31.12.2010
do 30 r.

31 r. – 40 r.

41 r. – 50 r.

51 r. – 60 r.

5

6

13

17

Platové zaradenie štátnych zamestnancov k 31.12.2010
Radca

Samostatný radca

Odborný radca

Hlavný radca

Štátny radca

(platová trieda 5)

(platová trieda 6)

(platová trieda 7)

(platová trieda 8)

(platová trieda 9)

4

10

16

6

1

Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme v celkovom počte šesť, boli
odmeňovaní podľa zákona

č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Priemerná mesačná mzda zamestnanca Obvodného úradu Bardejov bola v roku 2010 vo
výške 745 Eur.

Vzdelanostná štruktúra štátnych zamestnancov :
-

31 štátnych zamestnancov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

-

4 štátni zamestnanci úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme :
-

2 zamestnanci vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

-

2 zamestnanci vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

-

1 zamestnanec úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

-

1 zamestnanec učňovské vzdelanie.
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Vzdelávanie štátnych zamestnancov,

ako aj zamestnancov pri výkone práce vo

verejnom záujme sa v kalendárnom roku 2010 uskutočňovalo najmä systémom vzdelávacích
inštitúcií MV SR a to prostredníctvom Inštitútu pre verejnú správu Bratislava a Košice, ako
aj IVeS- u Košice – organizácie pre informatiku verejnej správy.
Sluţobný úrad zabezpečoval štátnym zamestnancom prehlbovanie kvalifikácie
v rozsahu najmenej piatich sluţobných dní v kalendárnom roku. Náklady na prehlbovanie
kvalifikácie uhrádzal sluţobný úrad.
Prehlbovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov sa

v kalendárnom roku 2010

uskutočňovalo podľa zákona o štátnej sluţbe:
-

adaptačným vzdelávaním

-

priebeţným vzdelávaním

-

špecifickým vzdelávaním.

V roku 2010 absolvovala na Obvodnom úrade Bardejov adaptačné vzdelávanie jedna
novoprijatá štátna zamestnankyňa v stálej štátnej sluţbe.

6. VÝSLEDKY ČINNOSTI ORGANIZÁCIE

6.1. Organizačný odbor
Úsek sťažností a petícií
V hodnotenom období boli v centrálnej evidencii sťaţností úradu evidované 4
sťaţnosti, z toho 3 boli neopodstatnené.
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám úrad za rok
2010 evidoval 6 podaní.
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Úsek správy registratúry
Registratúra

Rok 2010

Preberanie spisov do RS

7 807

Príprava vyraďovacích konaní

1

Nahliadnutie do spisov

134

Vypoţičanie spisov

15

Počet výpisov

53

Počet záznamov

64

Počet spisov

21

Počet kontrol MV SR – odbor archívov

1

Spolu

8 096

Činnosť podateľne obvodného úradu
Podateľňa

Rok 2010

Počet záznamov

5 322

Odoslaná pošta

9 371

Počet ţiadosti – registratúra osobných spisov

53

Počet spisov

53

Spolu

14 799

6.2. Odbor všeobecnej vnútornej správy
Úsek priestupkov
V roku 2010 pripadlo odboru všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu Bardejov
1 167 priestupkov na spracovanie. Z celkového počtu priestupkov bolo vybavených 952
priestupkových

vecí,

čo

v percentuálnom

vyjadrení

predstavuje

81,58

%.

Na

základe porovnania s predchádzajúcim sledovaným obdobím, t. j. rokom 2009 môţeme
konštatovať len minimálny pokles priestupkov doručených na spracovanie. Rozdiel medzi
počtom doručených priestupkových vecí v roku 2009 a počtom doručených priestupkov
v roku 2010 činí iba 19 priestupkových vecí.
Z prejednaných a rozhodnutých vecí najväčší podiel predstavovali priestupky proti
občianskemu spolunaţívaniu (604), ktoré z celkového počtu priestupkov predstavujú 51,76 %
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podiel. Čo do početnosti, na druhom mieste sú evidované priestupky proti majetku (230),
ktoré predstavujú 19,71 % podiel z celkového počtu rozhodnutých vecí. Oproti roku 2009
došlo k zníţeniu počtu priestupkov proti majetku o 54 vecí. Je potrebné poukázať aj na
skutočnosť, ţe oproti roku 2009 sa priestupkov proti majetku dopustilo o 51,11 % menej
mladistvých páchateľov. Podiel ostatných priestupkov je na celkovom počte vybavených vecí
zanedbateľný – priestupky proti poriadku v správe (19) = 1,63 % a priestupky proti verejnému
poriadku (34) = 2,91 %.
V roku 2010 bolo za spáchanie priestupkov stíhaných 40 mladistvých páchateľov. Na
celkovom počte spáchaných a prejednaných priestupkov sa teda mladiství páchatelia podieľali
iba minimálnym podielom 4,5 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom moţno konštatovať
značný pokles páchania priestupkov mladistvými osobami, t. j. o 47,37 %.
Z vecí, ktoré boli predloţené správnemu orgánu na prejednanie a rozhodnutie
o priestupku,

bolo 107

vecí odloţených, čo činí 9,17 % podiel z celkového počtu

priestupkov došlých na spracovanie.
Správne orgány sú dlhodobo zaťaţované aj problémom migrácie páchateľov, ale aj
svedkov po území celej únie. Títo často po návrate do miesta bydliska páchajú priestupky,
avšak vzápätí odchádzajú za prácou a moţnosť ich postihu je častokrát v dôsledku toho
problematická a najmä z týchto dôvodov dochádza

k časovým sklzom pri vybavovaní

a rozhodovaní o priestupkoch. Z tohto dôvodu správny orgán v konkrétnych

prípadoch

poţiadal nadriadený orgán o predlţenie lehoty pre vydanie rozhodnutia, pretoţe v zákonom
stanovenej lehote nie je moţné v jednotlivých priestupkových veciach rozhodnúť. Osobitným
problémom je tieţ postih bezdomovcov. Tento problém by bolo moţné čiastočne riešiť tým,
ak by v rámci objasňovania vykonávaného orgánmi PZ bol náleţite zistený skutkový stav, aby
správny orgán mohol promptne vydať rozkaz o uloţení sankcie v zmysle ustanovenia § 87
zákona o priestupkoch.
V decembri

2010

bolo

tunajšiemu

správnemu

orgánu

doručených

115

priestupkových vecí. Z celkového počtu priestupkov doručených v decembri 2010 bolo 65
vybavených, čo predstavuje viac ako polovičnú vybavenosť spisov za mesiac december. 50
priestupkov nebolo moţné vzhľadom na povahu veci vybaviť do konca sledovaného obdobia.
Obvineným za priestupky, ktoré boli prejednané na ústnych pojednávania , sú najviac
ukladané pokarhania (150), ktoré predstavujú 60,48 % podiel z celkového počtu uloţených
sankcií za prejednávané priestupky. Správny orgán pri ukladaní sankcie – pokarhanie
prihliada na výchovný moment samotného pojednávania i na to, ţe obvinený v prípade
uznania viny je zaviazaný k úhrade paušálnej sumy trov konania. Sankcia – pokuta bola
28

uloţená v 98 priestupkových veciach prejednávaných na ústnych pojednávaniach, t. j. 39,52
% z celkového počtu uloţených sankcií za prejednávané priestupky.
Z celkovej sumy uloţených pokút vo výške 6 390,- € bola do konca vykazovaného
obdobia dobrovoľne uhradená suma 1 350,- €.
Pokiaľ ide o trovy konania z celkovej sumy trov konania vo výške 3 816,- €, bolo ku
koncu roka dobrovoľne uhradených 1 760 ,- €.
V rozkaznom konaní bolo z celkového počtu rozhodnutých vecí vybavených 43,59 %.
V porovnaní s rokom 2009 moţno povaţovať tento ukazovateľ za vyrovnaný. V rámci
rozkazného konania boli uloţené pokuty v 263 prípadoch v celkovej sume 4 440,- €.
V rámci prejednaných návrhových deliktov išlo výlučne o delikty uráţky na cti
v zmysle ustanovenia § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch.
Elektronický podsystém WPOLDAT bol v roku 2010 priebeţne dopĺňaný a s jeho
aplikáciou sa v sledovanom období nevyskytli ţiadne problémy, ktoré by bolo potrebné riešiť.
V súčasnosti sú všetky priestupky, vrátane priestupkov proti majetku exportované do
Ústrednej evidencie priestupkov MV (USEP). Z tohto dôvodu

elektronický podsystém

WPOLDAT uţ nie je dopĺňaný.
V roku 2010 sa konala jedna porada odboru VVS s príslušníkmi PZ .
Odbor VVS v rámci svojich činností zabezpečuje aj metodickú pomoc obciam pri
riešení priestupkov.
Pracovníci odboru VVS plynulo a bez prieťahov vybavujú priestupkové veci, ktoré sú
im prideľované. V priebehu roka 2010 bolo zaznamenaných 7 priestupkových vecí, v ktorých
bola riešená otázka predĺţenia zákonnej lehoty na vybavenie priestupku.
V roku 2010 bolo odborom VVS vydaných 1052 prvostupňových rozhodnutí. Ostatné
úkony v počte 13 577 zahrňujú:
-

výpisy z evidencie priestupkov,

-

predvolania na ústne prejednanie priestupkov,

-

zápisnice z ústneho prejednania,

-

ţiadosti o predvedenie

-

došetrenia

-

a úkony spojené s výkonom rozhodnutia.
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Súčinnosť
V rámci súčinnosti s ostatnými orgánmi štátnej správy sa v sledovanom období
poskytlo 1 387 písomných správ z evidencie priestupkov a to pre políciu, prokuratúru, súdy a
ďalšie inštitúcie.
Úsek matrík
V sledovanom období bolo na danom úseku - 13 rozhodnutí o zmene mena a
priezviska, 94 osvedčení verejných listín pre pouţitie v zahraničí (apostille, legalizácia a
superlegalizácia), 1241 osvedčených listín, 733 osvedčení podpisov, 315 dodatočných
záznamov, 1940 zbierky listín, 10

kontrol matričných úradov, 5 súhlasov so zápisom

cudzieho rozhodnutia, 23 metodických pokynov, usmernení a stanovísk pre jednotlivé MÚ
v obvode, 4 návrhy pre MV SR v oblasti legislatívy.
Úsek verejných zbierok
V roku 2010 boli vydané 3 rozhodnutia o povolení konať verejnú zbierku a boli
vykonané 4 kontroly nad dodrţiavaním zákona o štátnych symboloch SR v svojom územnom
obvode a ich pouţívaním.
Úsek sčítania obyvateľov domov a bytov
Keďţe v roku 2011 sa bude konať sčítanie obyvateľov, domov a bytov na území SR,
v roku 2010 sa:
-

zabezpečila revízia základných sídelných jednotiek na jednotlivých obciach

-

zabezpečili sa validačné protokoly

Úsek volieb a referenda
Na tomto úseku v roku 2010 odbor VVS organizačno-technicky zabezpečil:
a) voľby do Národnej rady SR, ktoré sa konali 12. 06. 2010
b) voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 27. 11. 2010.
Odbor VVS vypracoval harmonogramy organizačno-technického zabezpečenia volieb.
Zabezpečilo sa telekomunikačné spojenie okrskových komisií, zabezpečili sa školenia
pre starostov obcí, predsedov, podpredsedov a zapisovateľky okrskových volebných komisií
a miestnych volebných komisií. Zabezpečila sa objednávka pre centrálnu tlač hlasovacích
lístkov a obálok.
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Pri voľbách do samosprávy sa tlačili priamo na odbore hlasovacie lístky pre voličov
obcí do 600 voličov, t. j. pre 68 obcí. Zabezpečil sa servis pre obvodnú volebnú komisiu od
zabezpečenia prvého zasadnutia aţ po ukončenie jej činnosti v deň volieb a zabezpečil sa
kompletný servis pri preberaní zápisníc z okrskových volebných komisií a miestnych
volebných komisií pri voľbách do orgánov samosprávy.
c) referendum, ktoré sa konalo 18. 09. 2010
Na

základe

zabezpečenie

harmonogramu

odbor

VVS

zabezpečil

organizačno-technické

referenda, zabezpečil školenie komisií, objednal hlasovacie lístky,

telekomunikačné spojenie a servis pre obvodnú komisiu aţ po preberanie zápisníc od
okrskových komisií a zabezpečil úschovu všetkých materiálov z volieb a referenda.

6.3. Ekonomický odbor
V súvislosti s náplňou práce ekonomického odboru na úseku účtovníctva, rozpočtu, vnútornej
prevádzky a verejného obstarávania boli v roku 2010 vydané tieto záväzné predpisy:
1. Smernica č. 1/2010 o jednotnom postupe pri verejnom obstarávaní zákaziek na
dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie
sluţieb na Obvodnom úrade Bardejov.
2. Smernica č. 2/2010 Obeh účtovných dokladov
3. Smernica č. 3/2010 O finančnej kontrole v podmienkach Obvodného úradu Bardejov.
Taktieţ boli vykonané dve inventarizácie majetku.
Odbor ekonomický v roku 2010 v súlade s kompetenciami na úseku ukladania pokút
podľa § 19 ods.1 zák. č.381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon“) postupoval podľa oznámenia Slovenskej kancelárie poisťovateľov zo dňa
02.03.2009 a zo dňa 14.12.2009.
Po overení údajov zaslaných Slovenskou kanceláriou poisťovateľov s údajmi o
poistení na webovej stránke SKP a vylúčení poistených motorových vozidiel zo zoznamov,
bol výkon na tomto úseku nasledovný :
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Počet prenesených spisov z roku 2009 :
49
Počet novootvorených spisov v roku 2010 :

288

Počet vybavených spisov v roku 2010:
Počet vydaných rozhodnutí o uloţení pokuty za porušenie ust. § 3 ods.1
zákona :

250
165

Celková suma uloţených pokút :

12.048.- €

Počet rozhodnutí o zastavení správneho konania:
Počet odstúpených oznámení v zmysle §19 zákona podľa miestnej
príslušnosti:

168

Počet záznamov o odloţení veci (poistené MV) :

148

Počet pohľadávok z pokút na úseku PZP k 31.12.2010 :

172

Z toho počet pohľadávok vymáhaných exekútorom celkom:

160

Počet návrhov na exekúciu zaslaných v r. 2010:

25

23

Na úseku správy majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov boli vykonané tieto základné činnosti:
- počet vydaných rozhodnutí o prebytočnosti hnuteľného majetku: 1
- dohody a dodatky k dohodám o uţívaní nehnuteľného majetku štátu (pozemky) bez
zmluvného vzťahu: 5 (1244,70 €)
- uzatvorené kúpne zmluvy o odplatnom prevode nehnuteľného majetku štátu: 7
- zatvorené kúpne zmluvy o odplatnom prevode hnuteľného majetku: 1

6.4. Odbor živnostenského podnikania
Obvodný úrad Bardejov, odbor ţivnostenského podnikania vykonáva pôsobnosť
ţivnostenského úradu v prvom stupni a zapisuje do informačného systému ţivnostenského
podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklady o ţivnostenskom oprávnení, plní úlohy
jednotného kontaktného miesta a vykonáva kontrolu dodrţiavania podmienok a povinnosti,
ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo ţivnostenského zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom
podnikaní (ţivnostenský zákon v znení neskorších predpisov a z osobitných predpisov, ak sa
32

vzťahujú na ţivnostenské podnikanie.

Zabezpečuje činnosti na úseku ţivnostenskej

registrácie a na úseku ţivnostenskej kontroly. Na úseku ţivnostenskej registrácie boli zriadené
Jednotné kontaktné miesta /JKM/.
Jednotné kontaktné miesta v Slovenskej republike vznikli 1. októbra 2007 na základe
ustanovení Smernice 2006/123/ES o sluţbách na vnútornom trhu za účelom poskytovania
informácií

a uľahčenia prístupu slovenských a zahraničných podnikateľov v oblasti sluţieb

na slovenský trh. Úlohy JKM plnia všetky obvodné úrady v SR, odbory ţivnostenského
podnikania JKM vznikli aj v ostatných členských štátoch EÚ a štátoch, ktoré sú zmluvnými
stranami dohody o EHP.
V SR poskytujú JKM komplexné sluţby pre podnikateľov - fyzické a právnické osoby
- podnikajúcich na základe ţivnostenského oprávnenia a od 1. júna 2010 JKM poskytujú
sluţby súvisiace so vznikom oprávnenia na podnikanie aj pre poskytovateľov sluţieb
podnikajúcich na základe vybraných osobitných predpisov. JKM sústreďujú jednotlivé
povinné administratívne úkony súvisiace s podnikaním na jednom mieste a zabezpečujú pre
podnikateľov všetky formality, ktoré súvisia so získaním prístupu k podnikaniu alebo s jeho
výkonom.
JKM boli v SR zaloţené za účelom poskytovania pomoci širokej skupine
podnikateľov pri vybavovaní oprávnenia na podnikanie a počas výkonu ich podnikateľskej
činnosti, ale tieţ aj s cieľom zefektívniť a sústrediť jednotlivé administratívne postupy do
jedného centra s výsledkom skrátenia celkovej doby potrebnej na vydanie príslušných
dokumentov. JKM majú tri hlavné funkcie: poskytujú informácie, prijímajú údaje a doklady
potrebné na začatie podnikania, zasielajú prijaté údaje kompetentným orgánom
JKM poskytujú informácie, ktoré súvisia s prístupom k podnikateľskej činnosti a s jej
vykonávaním, predovšetkým však o: všeobecných a osobitných podmienkach podnikania
a o podmienkach poskytovania sluţieb v SR,

postupoch vybavovania náleţitostí spojených

s moţnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu sluţieb;
kontaktoch na orgány, ktoré sú príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania a
poskytovania sluţieb a na iné subjekty, ktoré môţu poskytovateľom sluţieb alebo príjemcom
sluţieb poskytnúť praktickú pomoc, moţnostiach prístupu k verejnej časti registra
s databázami poskytovateľov sluţieb, v prípade živnostenského podnikania ide o živnostenský
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register, do ktorého je možné nahliadnuť a získať z neho výpis;

všeobecne dostupných

spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo
s moţnosťou poskytovania sluţieb a vlastným poskytovaním sluţieb, v prípade sporu napr.
medzi poskytovateľom služieb a živnostenským úradom sú poskytovatelia služby informovaní
o spôsobe nápravy poučením.
JKM prijímajú údaje a doklady potrebné na začatie podnikania v rámci poţiadavky
splniť všetky postupy a formality potrebné na získanie prístupu k podnikaniu na jednom
mieste nasledovné doklady a údaje: ohlásenia ţivnosti; údaje, doklady a správne poplatky
vyţadované podľa osobitných predpisov na získanie oprávnenia na podnikanie na
základe iného ako ţivnostenského oprávnenia; údaje potrebné na registráciu a oznámenie
daňovníka podľa osobitného predpisu; údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného
zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného; údaje, doklady a súdne
poplatky potrebné na zápis do obchodného registra; údaje potrebné na vyţiadanie výpisu
z registra trestov.
JKM po vzniku ţivnostenského oprávnenia údaje bezodkladne zašle v elektronickej
podobe daňovému úradu, zdravotnej poisťovni a registrovému súdu. K zaslaným údajom
pripojí JKM aj ním pridelené IČO. V súvislosti s prijatím zákona č. 136/2010 Z. z. o sluţbách
na vnútornom trhu, ktorým sa do právneho poriadku SR transponovala Smernica 2006/123/ES
o sluţbách na vnútornom trhu - bol novelizovaný zákon č. 530/2003 Z .z. o obchodnom
registri (ZOR). V súvislosti s touto novelou sa rozšírila činnosť odborov ţivnostenského
podnikania (JKM ) o zabezpečenie doručenia návrhu na zápis a jeho príloh registrovému súdu
elektronickými prostriedkami v lehote a spôsobom podľa § 66ba ods. 6 zákona č. 455/1991
Zb. o ţivnostenskom podnikaní (ţivnostenský zákon)v znení neskorších predpisov.
Od 1.6.2010 je teda moţné podať návrh na zápis do obchodného registra príslušného
registrového súdu aj prostredníctvom obvodného úradu (odboru ţivnostenského podnikania)
ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. Registrácia fyzických osôb k dani z príjmov
a prihlasovanie do systému zdravotného poistenia t.j. sluţby JKM má od. 1.6.2010 povinný
charakter.
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Sluţby JKM za rok 2010
Počet subjektov, ktoré vyuţili sluţbu JKM v roku 2010

2 943

Celkový počet podnikateľských subjektov z toho:
- fyzické osoby

2 594

- právnické osoby

349

Celkový počet úkonov sluţby JKM pre DR

3 752

Celkový počet úkonov sluţby JKM pre ZP

2 710

Celkový počet úkonov sluţby JK M pre OR

23

Počet podnikateľských subjektov

8 148

Počet FO SR, ktorým vzniklo právo k podnikaniu

557

Počet PO SR, ktorý, vzniklo právo k podnikaniu

134

Rok 2010 bol aj rokom špecifickým tým, ţe od 01. 06. 2010 začala platiť
novela Ţivnostenského

zákona.

To znamená, ţe

ţivnostenského oprávnenia boli do 31. 05. 2010 vydávané
systém rozhodovací. Po
osvedčovaním

a

vznik, pozastavenie

a zánik

v správnom konaní a platil

tejto novele bol systém rozhodovací nahradený

systémom

vznik, pozastavenie a zánik ţivnostenského oprávnenia sa rieši mimo

správneho konania.
Boli zrušené koncesované ţivnosti a väčšina z nich bola

zaradená do zoznamu

viazaných ţivností. Koncesovaná ţivnosť cestná motorová doprava,

ktorá zahŕňa

vnútroštátnu nákladná cestnú dopravu nad 3,5 t, vnútroštátnu nepravidelnú autobusovú
dopravu a vnútroštátnu taxisluţbu prešla do pôsobnosti Krajského úradu pre cestnú dopravu a
pozemné komunikácie.
Novela zákona priniesla ešte zmenu poplatkov za ohlásenie ţivnosti, skrátenie lehoty
na vydanie osvedčenia o ţivnostenskom podnikaní, určenie maximálnej dĺţky prerušenia
ţivnosti (pozastavenie),

zavedenie šesť mesačnej dĺţky praxe a rozšírenie okruhu

remeselných ţivností.
V roku 2010 na území nášho úradu bolo celkom 8 148

podnikateľských

subjektov s platným ţivnostenským oprávnením. Z toho bolo 6 412 fyzických osôb a 1 736
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právnických osôb. Počet vydaných prvostupňových rozhodnutí v správnom konaní na úseku
registrácie bol 2 054, na úseku kontroly 75. Počet iných úkonov rozhodujúceho charakteru na
úseku registrácie bol 23 554 a na úseku kontroly 1 071. Do počtu iných úkonov boli zahrnuté
napr.: výpisy zo ţivnostenského registra, výpisy z obchodného registra, úkony súvisiace so
zápisom spoločností do obchodného registra, výpisy z registra trestov, sluţby Jednotných
kontaktných miest (JKM) pre Daňové riaditeľstvo a zdravotné poisťovne, zániky
ţivnostenských oprávnení, zmeny vykonané bez rozhodnutia (napr. zmeny štatutárov,
zodpovedných zástupcov, zmeny obchodného mena, sídla, zmeny priezviska, bydliska resp.
miesta podnikania, zriaďovanie a zrušovanie prevádzkarní), výzvy podnikateľom na
doplnenie podaní, oznámenia o nevykonaní zmien, duplikáty ţivnostenských oprávnení
a dokladov, komunikácia s obchodným registrom , oznámenia pre podnikateľské subjekty o
odmietnutí zdravotnej poisťovne prijať zmeny zaslané cez JKM, záznamy z kontrol, dodatky
k záznamom z kontrol, oznámenia o začatí správneho konania, výzvy na úhradu pohľadávok,
návrhy na odpis pohľadávok, vybavovanie došlých podnetov a pod.
Na úseku kontroly bolo v roku 2010 vykonaných 399 kontrolných akcií. Kontrolná
činnosť na úseku ţivnostenského podnikania je systematická, vykonávaná na základe plánu
kontrolnej činnosti. Do plánu sa dostávajú tematické kontroly uloţené MV SR, tematické
kontroly podľa zamerania obvodného úradu, alebo podnety poukazujúce na neoprávnené
podnikanie. Kontrolná činnosť sa pravidelne sleduje a vyhodnocuje.

Za porušenie

ţivnostenského zákona a iných osobitných predpisov boli uloţené pokuty vo výške 4 824,– €.
28 pokút bolo uloţených v blokovom konaní a 47 rozhodnutím. Iných úkonov bolo spolu
vykonaných 492. Rozhodujúci podiel predstavujú dodatky k záznamom z kontroly, za
ktorými nasledujú výzvy podnikateľom a oznámenia o začatí správneho konania.

6.5. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Základným plánovacím dokumentom, v ktorom sú zahrnuté hlavné ciele, je ročný plán
odboru na príslušný kalendárny rok , ktorý vychádza zo zamerania činnosti obvodných úradov
stanovený Ministerstvom vnútra SR.
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Plnenie stanovených cieľov a z nich vyplývajúcich úloh je rozpracované
a kontrolované v dokumentácii mesačných plánov a v záverečnej správe činnosti odboru na
príslušný kalendárny rok.

Hlavné ciele odboru :
a) organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác,
b) organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a informačnej sluţby,
c) poskytovanie núdzového zásobovania a núdzového ubytovania,
d) zabezpečovanie a vykonávanie ukrytia a evakuácie,
e) vykonávanie protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení,
f) organizovanie, riadenie a vykonávanie prípravy na civilnú ochranu,
g) posudzovanie umiestňovania stavieb a vyuţívania územia a dodrţovania záujmov
civilnej ochrany na teritóriu

pri územnom a stavebnom konaní a technických

parametrov zariadení civilnej ochrany,
h) zabezpečovanie a vykonávanie edičnej, vedeckovýskumnej a vývojovej činnosti v
civilnej ochrane.
i) plánovanie, organizovanie, materiálne zabezpečenie a kontrola.
Úlohy vyplývajúce z hlavných cieľov sú v ročnom pláne kategorizované do týchto oblastí :
a) organizačnej a plánovacej činnosti a zabezpečenia sluţobnej pohotovosti,
b) prípravy a odborného vzdelávania,
c) krízového riadenia,
d) hospodárskej mobilizácie,
e) obrany štátu,
f) ochrany obyvateľstva ( hlásna a informačná sluţba, ukrytie a evakuácia, núdzové
zásobovanie a ubytovanie, protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia,
príprava na civilnú ochranu, územné a stavebné konanie, propagačná činnosť),
g) ochrany utajovaných skutočností,
h) kontrolnej činnosti v rozsahu pôsobenia výkonu štátnej správy na úseku krízového
riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, civilnej ochrany a ochrany
utajovaných skutočností,
i) hospodárenia s materiálom civilnej ochrany.
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Analýza odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
Číslo Sledovaná činnosť
1.

2.

3.

Rok 2010

Činnosť v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Z. o správnom konaní
(Správny poriadok) v tom:
a) vnútorné predpisy v oblasti krízového riadenia
Počet vypracovaných interných aktov riadenia, stanovísk a pod., v tom
počet:
a) metodických pokynov a usmernení
b) stanovísk
c) iných úkonov vo vzťahu k právnickým osobám, fyzickým osobám a
obciam
Počet iných úkonov rozhodujúceho charakteru v oblasti štátnej správy, napr.
vo veciach:
a) koordinácie činnosti obvodným úradov, právnických osôb a fyzických
osôb a obcí na jednotlivých úsekoch štátnej správy,
b) uzatvárania dohôd a zmlúv, vrátane dohôd, zmlúv a rozhodnutí podľa
zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov
c) kontroly
d) vedenia evidencie a poskytovania údajov z evidencií
e) podávania závaţných informácií podľa osobitného zákona
f) nakladania s majetkom

Komentár:
1 a) - vnútorné predpisy v oblasti krízového riadenia,
2 a) - metodické pokyny obciam v oblasti vyrozumenia a varovania, činnosti pri výkone
záchranných prác, vedenia dokumentácie CO, núdzového plánovania, a pod.,
2 b) - analýza územia z hľadiska vzniku mimoriadnych udalostí, územné a stavebné konanie,
2 c) - metodická pomoc,
3 a) - opatrenia z dôvodu vzniku mimoriadnych udalostí, v oblasti núdzového plánovania,
zabezpečovania evakuácie a núdzového zásobovania, spolupráce s ÚVS.,
3b) - v oblasti ochraňovania majetku štátu,
3 c) - plánované kontroly v obciach a v objektoch skladujúcich neb. látky,
3 d) - evidencia dokumentácie odboru, výpis z analýzy obvodu, ATON,
3 e) - podávanie informácií pre NBÚ, OVS, MO SR, IZS,
3 f) - inventarizácia, JKL.
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77

355
42
86

956

16
45
199
307
164

7. CIELE ORGANIZÁCIE
Obvodný úrad v zmysle plnenia prijatých úsporných opatrení a v snahe lepšieho
a efektívnejšieho zabezpečenia plnenia úloh, vzhľadom na nedostatok finančných zdrojov
a limit finančných

prostriedkov, pristúpil s účinnosťou od 1.1.2011 k zníţeniu počtu

zamestnancov s dôrazom na úsporu mzdových prostriedkov.
V súvislosti s vykonanými zmenami bude potrebné aj naďalej pracovať na odbornom
raste zamestnancov úradu, aby výkon štátnej správy bol na dobrej úrovni, zabezpečovaný
vysokokvalifikovanými zamestnancami.
Naďalej sa bude realizovať všestranné vzdelávanie zamestnancov sledovaním
legislatívneho procesu, ako aj zabezpečovaním ich účasti na seminároch a školeniach.

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE
V ROKU 2010
Všetky činnosti boli vykonávané v súlade s platnou legislatívou a na poţadovanej
odbornej úrovni tak, aby klienti pri uplatňovaní si svojich poţiadaviek boli spokojní. Vo
vzťahu k verejnosti úrad realizoval úlohy Jednotného kontaktného miesta na odbore
ţivnostenského podnikania, kde súčasne v pokladni úradu si klienti mohli vyuţiť moţnosť
zakúpenia kolkových známok na úhradu správnych poplatkov, resp. vykonanie úhrad do
pokladne úradu pri súdnych alebo iných administratívnych poplatkoch. Počas roka bola
napätá situácia vo finančnej oblasti, kde schválený rozpočet na beţné a mzdové výdavky bol
podhodnotený, nakoľko nepokrýval základné potreby týchto ukazovateľov. Tento nepriaznivý
stav sa počas a hlavne ku koncu roka z úrovne nadriadeného orgánu rozpočtovými
opatreniami podarilo eliminovať.
V oblasti slobodného prístupu k informáciám úrad poskytol ţiadateľom informácie vo
všetkých prípadoch v plnom rozsahu. S účinnosťou od 14.10.2010 došlo k personálnym
zmenám na poste prednostu úradu, kde vláda SR na základe uznesenia č. 708/2010 zo dňa 13.
októbra 2010 vymenovala nového prednostu úradu.
Obvodný úrad má zriadenú internetovú stránku, kde verejnosť môţe získať základné
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informácie o úrade, ako aj potrebné informácie prostredníctvom prezentovaných výročných
správ, ktoré sú umiestnené na vlastnej stránke a stránke ministerstva vnútra.

PaedDr. Miroslav Mačej
prednosta
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