OBVODNÝ ÚRAD BARDEJOV
Dlhý rad 16, 085 77 Bardejov

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI
ZA ROK 2012

Február 2013

Obsah
1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE ..........................................................................3
2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE ................................4
2.1. Hlavné činnosti ....................................................................................................5
2.2. Strednodobý výhľad organizácie .........................................................................6
3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM
A JEHO PLNENIE ......................................................................................................7
4. ČINNOSTI OBVODNÉHO ÚRADU BARDEJOV ...................................................7
4.1. Organizačný odbor ................................................................................................7
4.2. Odbor všeobecnej vnútornej správy ......................................................................8
4.3. Odbor živnostenského podnikania .......................................................................12
4.4. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia .......................................................20
4.5. Odbor ekonomický ...............................................................................................25
5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE ....................................................................................26
5.1. Príjmy ...................................................................................................................27
5.2. Výdavky ................................................................................................................28
6. PERSONÁLNE OTÁZKY ..........................................................................................34
7. CIELE A PREHĽAD PLNENIA .................................................................................37
8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2012 .............39
9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE ......................40

-2-

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
http://www.minv.sk/?obvodny-urad-bardejov

Prednosta:

Ing. Miroslav Bujda

Vedúci odborov:
Odbor organizačný

Ing. Rudolf Stachura

Odbor všeobecnej vnútornej správy

JUDr. Galina Ščerbáková

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Tomáš Šatanek (do 16.05.2012)
Emília Puchalíková ( od 17.05.2012 do 24.10.2012)
Ing. Iveta Kučeravá ( od 25.10.2012 do 26.12.2012)
poverená zastupovaním
JUDr. Natália Purdešová ( od 27.12.2012)

Odbor civilnej ochrany a krízového
riadenia

Ing. Miroslav Marcinek

Odbor ekonomický

Mgr. Janka Hostová

Obvodný úrad Bardejov (ďalej len „obvodný úrad“, „ObÚ“) 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.
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.
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Obvodný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu
službu v obvodnom úrade a je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú
službu v obvodnom úrade.
Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý slúži 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.

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Poslaním obvodného úradu je zabezpečenie nerušeného výkonu štátnej správy na
jednotlivých úsekoch štátnej správy vo vzťahu k občanom, k samospráve, k ostatným
orgánom štátnej správy a k fyzickým a právnickým osobám v rámci územného obvodu
Obvodného úradu Bardejov.
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom na jednotlivých úsekoch štátnej
správy riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do pôsobnosti ktorých tieto úseky
štátnej správy patria.
Obvodný úrad sa vnútorne člení na:
a) odbor organizačný,
b) odbor všeobecnej vnútornej správy,
c) odbor živnostenského podnikania,
d) odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
e) odbor ekonomický,
f) osobný úrad.
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 služobného úradu,
b) vedúci odborov.
V mene obvodného úradu v administratívnoprávnych vzťahoch koná a rozhoduje príslušný
odbor.
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2.1. Hlavné činnosti
Obvodný úrad Bardejov na úseku v pôsobnosti odboru organizačného plní úlohy najmä na
úseku organizačnom, na úseku vzťahov k územnej samospráve, na úseku informatiky, na
úseku správy registratúry.
Odbor organizačný Obvodného úradu Bardejov tak najmä zabezpečuje činnosť prednostu
obvodného úradu, právnu agendu obvodného úradu, nerušenú prevádzku počítačových sietí
obvodného úradu a jednotlivých počítačov obvodného úradu a zabezpečuje činnosť podateľne
obvodného úradu.
Odbor všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu Bardejov plní úlohy na úseku
priestupkovom, na úseku matrík, na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych
symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov, na úseku volieb a referenda a na úseku
registrácie nadácií. Odbor všeobecnej vnútornej správy tak hlavne prejednáva priestupky,
overuje listiny a zabezpečuje bezproblémový priebeh volieb.
Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu Bardejov vykonáva najmä pôsobnosť
živnostenského úradu v prvom stupni a zapisuje do informačného systému živnostenského
podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení. Zároveň plní
úlohy jednotného kontaktného miesta pre činnosti, ktoré sú živnosťou.
Obvodný úrad na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia plní úlohy v oblasti civilnej
ochrany, v oblasti ochrany pred povodňami (živelnými a mimoriadnymi udalosťami), riadenia
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, na úsekoch obrany
a bezpečnosti štátu, hospodárskej mobilizácie.
Odbor ekonomický Obvodného úradu Bardejov plní úlohy najmä na úseku rozpočtu
a účtovníctva a na úseku vnútornej prevádzky obvodného úradu. Odbor ekonomický
Obvodného úradu Bardejov tak predovšetkým po finančnej a materiálnej stránke zabezpečuje
plnenie hlavných úloh obvodného úradu.
Obvodný úrad na úseku osobného úradu plní hlavne úlohu osobného úradu pre tých
zamestnancov obvodného úradu, ktorí vykonávajú štátnu službu a pre zamestnancov
obvodného úradu, vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, ďalej tiež zabezpečuje úlohy
spojené

s uplatňovaním

štátnozamestnaneckých

vzťahov

v služobnom

úrade

a pracovnoprávnych vzťahov a realizuje politiku stratégie rozvoja a plánovania ľudských
zdrojov v štátnej službe a pri výkone prác vo verejnom záujme.
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2.2. Strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad je rozpočtová organizácia zriadená zákonom, z čoho vyplýva legislatívne
vymedzenie jej činnosti. Ich prípadné rozšírenie alebo zúženie 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 Bardejov sa v blízkej budúcnosti bude snažiť:
a) skvalitniť prácu zamestnancov, najmä v rozhodovacej pôsobnosti obvodného úradu,
b) vo všeobecnosti skvalitniť komunikáciu s občanmi,
c) podporovať vzdelávanie zamestnancov v súvislosti so zmenami na príslušných
úsekoch štátnej správy,
d) podieľať sa na rekodifikácii všeobecne záväzných právnych predpisov,
e) zlepšiť spoluprácu s Policajným zborom (ďalej “PZ“) na priestupkovom úseku,
f) skvalitňovať

odbornú

pripravenosť

samosprávy,

orgánov

štátnej

správy

organizovaných v krízovom štábe ObÚ na organizovanie a vykonávanie záchranných
prác pri mimoriadnych udalostiach,
g) zvyšovať úroveň opatrení prijímaných pri vzniku mimoriadnej udalosti – povodeň,
h) zvyšovať informovanosť občanov územného obvodu o opatreniach plánu ochrany
obyvateľstva,
i) zabezpečiť nepretržitú pripravenosť orgánov krízového riadenia územného obvodu
s dôrazom na krízový štáb ObÚ,
j) venovať pozornosť a propagovať civilnú ochranu medzi mládežou vykonávaním
základného a okresného kola súťaže mladých záchranárov CO,
k) účelne využívať finančné prostriedky s dôrazom na vybavenosť jednotiek CO pre
územnú potrebu.
Od 01. januára 2013 je účinný zákon č. 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej
štátnej správe, ktorý realizuje zámery Programového vyhlásenia vlády na roky 2012 – 2016
a ciele Programu ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa). Cieľom týchto
opatrení je zaviesť v štátnej správe systémové zmeny na zjednodušenie kontaktu občana so
štátnou správou, transparentnosť, efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami a účinnú
kontrolu. Všetky tieto zmeny musia ísť ruka v ruke s efektívnosťou, modernizáciou
a elektronizáciou úradov. Jedným z prvých krokov na dosiahnutie týchto cieľov je vytvorenie
novej štruktúry miestnych orgánov štátnej správy. Tieto opatrenia sa budú realizovať v dvoch
etapách:
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1. Zrušením vymedzených krajských štruktúr miestnych orgánov špecializovanej štátnej
správy a presun ich pôsobnosti do existujúcich obvodných úradov v sídlach krajov od
01. januára 2013.
2. Integráciou všetkých pôsobností miestnej štátnej správy do jedného štátneho úradu
s odhadom od 01. januára 2014.

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. ČINNOSTI OBVODNÉHO ÚRADU BARDEJOV
4.1. Odbor organizačný
Úsek sťažností a petícií
V hodnotenom období neboli v centrálnej evidencii evidované žiadne sťažnosti.
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám úrad za rok 2012
evidoval 16 podaní.
Úsek správy registratúry
Registratúra

Rok 2012

Preberanie spisov do RS

7 541

Príprava vyraďovacích konaní

1

Nahliadnutie do spisov

176

Vypožičanie spisov

28

Počet výpisov

56

Počet záznamov

167

Počet spisov

18

Počet kontrol MV SR – odbor archívov

0

Spolu

7 987
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Činnosť podateľne obvodného úradu
Podateľňa

Rok 2012

Počet záznamov

5 258

Odoslaná pošta

7 838

Počet žiadostí – registratúra osobných spisov

56

Počet spisov

56

Spolu

13 208

4.2. Odbor všeobecnej vnútornej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy vykonáva štátnu správu na
-

úseku priestupkov podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších právnych predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ,

-

na úseku matrík,

-

na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov,

-

na úseku volieb a referenda .

Úsek priestupkov
V roku 2012 pripadlo odboru všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu Bardejov
1 403 priestupkov na spracovanie. Do roku 2012 prešlo z minulého obdobia 282
nevybavených priestupkov a zároveň došlo 1 159 priestupkov, z čoho bolo 38 priestupkových
vecí postúpených inam. Z celkového
priestupkových

vecí,

čo

počtu priestupkov bolo vybavených 1 197

v percentuálnom

vyjadrení

predstavuje

85,32

%.

Na

základe porovnania s predchádzajúcim sledovaným obdobím, t. j. rokom 2011 môžeme
konštatovať nárast priestupkov doručených na spracovanie. Rozdiel medzi počtom
doručených priestupkových vecí v roku 2011 a počtom doručených priestupkov v roku 2012
činí 43 priestupkových vecí.
Z prejednaných a rozhodnutých vecí najväčší podiel predstavovali priestupky proti
občianskemu spolunažívaniu (860), ktoré z celkového počtu priestupkov predstavujú 61,30 %
podiel. Čo do početnosti, na druhom mieste sú evidované priestupky proti majetku (284),
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ktoré predstavujú 20,25 % podiel z celkového počtu rozhodnutých vecí. Oproti roku 2011
došlo k nárastu počtu priestupkov proti majetku o 56 vecí. Mladiství do 18 rokov sa na
páchaní priestupkov proti majetku podieľajú 8,10 %, čo je v porovnaní s rokom 2011 menej
o 5,90 %.
Podiel ostatných priestupkov je na celkovom počte vybavených vecí zanedbateľný –
priestupky proti poriadku v správe (19) = 1,36 % a priestupky proti verejnému poriadku (21)
= 1,50 %.
V roku 2012 bolo za spáchanie priestupkov stíhaných 61 mladistvých páchateľov. Na
celkovom počte spáchaných a prejednaných priestupkov sa teda mladiství páchatelia podieľali
iba minimálnym podielom 4,35 %. V porovnaní s predchádzajúcim rokom možno konštatovať
iba minimálny nárast páchania priestupkov mladistvými osobami, t. j. o 0,14 %.
Z

vecí, ktoré boli predložené správnemu orgánu na prejednanie a rozhodnutie

o priestupku, bolo 48 vecí odložených, čo činí 3,43 % podiel z celkového počtu priestupkov
došlých na spracovanie, čo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím predstavuje značný
pokles odložených vecí o 78,69 %.
Obvineným za priestupky, ktoré boli prejednané na ústnych pojednávaniach v roku 2012
boli najviac ukladané sankcie - pokuty (337), ktoré predstavujú 84,25 % podiel z celkového
počtu uložených sankcii za prejednávané priestupky. Pokarhania (63) predstavujú 15,75 %
podiel z celkového počtu uložených sankcií za prejednávané priestupky, čo predstavuje
výrazný pokles ukladania tejto sankcie oproti roku 2011, kde sankcia - pokarhanie tvorila
38,46 % podiel z celkového počtu sankcií. Pri rozhodovaní o výške pokuty správny orgán
prihliadal hlavne na skutočnosť, či obvinený už bol stíhaný za spáchanie obdobných
priestupkov, ako aj na závažnosť priestupku, na spôsob jeho spáchania, na jeho následky
a tiež na okolnosti, za ktorých bol priestupok spáchaný.
Z celkovej sumy uložených pokút (335) za prejednané priestupky vo výške 12 403,- €
bola do konca vykazovaného obdobia dobrovoľne uhradená suma 2 519,- €, čo predstavuje
20,31 % podiel z celkového počtu uložených pokút (za prejednané priestupky).
Pokiaľ ide o trovy konania z celkovej sumy trov konania vo výške 6 304,- €, bolo k 31. 12.
2012 dobrovoľne uhradených 2 400 ,- €, t.j. 38,08 %.
V rozkaznom konaní bolo z celkového počtu vecí určených na spracovanie v sledovanom
období vybavených 277 priestupkov, t. j. 19,75 %. V porovnaní s rokom 2011 ide o pokles
priestupkových vecí vybavených v rozkaznom konaní. V rámci rozkazného konania boli
uložené pokuty v 237 prípadoch v celkovej sume 7 933,- €.
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V decembri 2012 bolo tunajšiemu správnemu orgánu doručených 61 priestupkových vecí.
Z celkového počtu priestupkov doručených v decembri 2012 bolo 8 vybavených, čo
predstavuje oproti roku 2011 nárast vybavenosti spisov za mesiac december.
53 priestupkových vecí nebolo možné vzhľadom na povahu veci vybaviť do konca
sledovaného obdobia.
V rámci prejednaných návrhových deliktov išlo o delikty urážky na cti v zmysle
ustanovenia § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch.
K problémom, ktoré sťažujú

činnosť správnych orgánov je predkladanie neúplných

a nedostatočne objasnených vecí orgánmi policajného zboru.
Správne orgány sú aj naďalej dlhodobo zaťažované 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 možnosť ich postihu je často krát v dôsledku toho
problematická a najmä z týchto dôvodov dochádza

k časovým skĺzom pri vybavovaní

a rozhodovaní o priestupkoch. Z tohto dôvodu správny orgán v období roku 2012 v
konkrétnych

prípadoch (67) požiadal nadriadený orgán o predlženie lehoty pre vydanie

rozhodnutia,

pretože

v zákonom

stanovenej

lehote

nebolo

možné

v jednotlivých

priestupkových veciach rozhodnúť. Osobitným problémom je tiež postih bezdomovcov.
V roku 2012 sa konali štyri porady 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 roku 2012 bolo odborom VVS vybavených 1 403 priestupkových vecí. Ostatné úkony
v počte 14 998 zahrňujú:
-

výpisy z evidencie priestupkov,

-

predvolania na ústne prejednanie priestupkov,

-

zápisnice z ústneho prejednania,

-

žiadosti o predvedenie

-

došetrenia

-

žiadosti o predĺženie lehoty

-

úkony spojené s výkonom rozhodnutia

-

úkony spojené s prípravou sčítania obyvateľov, domov a bytov

-

úkony na úseku matrík

-

úkony na úseku verejných zbierok

-

úkony na úseku volieb a referenda
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-

úkony na úseku sčítania obyvateľov, domov a bytov

Súčinnosť
V rámci súčinnosti s ostatnými orgánmi štátnej správy sa v sledovanom období poskytol
odbor VVS 523 písomných správ z evidencie priestupkov pre políciu, prokuratúru, súdy a
ďalšie inštitúcie.
Úsek matrík
V sledovanom období bolo na danom úseku vydaných - 12 rozhodnutí o zmene
priezviska, 122 osvedčení verejných listín pre použitie v zahraničí (apostille, legalizácia a
superlegalizácia), 958 osvedčených listín, 623 osvedčení podpisov, 276 dodatočných
záznamom, 1903 zbierky listín,

6 súhlasov so zápisom cudzieho rozhodnutia, bolo

vykonaných 10 kontrol matričných úradov a 12 metodických pokynov, usmernení a stanovísk
pre jednotlivé MÚ v obvode.
Úsek verejných zbierok
V roku 2012 bolo vydaných 6 rozhodnutí o

povolení konať verejnú zbierku a boli

vykonané 4 kontroly nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR v územnom obvode
a nad ich používaním.
Úsek volieb a referenda
Na tomto úseku v roku 2012 odbor VVS organizačno-technicky zabezpečil:
-

voľby do Národnej rady SR, ktoré sa konali 10. 03. 2012

-

voľby starostu obce Beloveža, ktoré sa konali dňa 31. 03. 2012

-

a voľby starostu obce Ondavka, ktoré sa mali konať dňa 27. 10. 2012 – keďže na post
starostu nebol nominovaný žiaden kandidát – voľby sa nekonali.
Odbor VVS vypracoval harmonogramy organizačno-technického zabezpečenia volieb.

Zabezpečilo sa telekomunikačné spojenie okrskových komisií, zabezpečili sa školenia pre
starostov obcí, predsedov, podpredsedov a zapisovateľov okrskových volebných komisií
a miestnych volebných komisií. Zabezpečila sa objednávka pre centrálnu tlač hlasovacích
lístkov a obálok.
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4.3. Odbor živnostenského podnikania
Štátnu správu na úseku živnostenského podnikania vykonávajú Obvodné úrady, odbory
živnostenského podnikania, ktoré sú prvostupňovými orgánmi miestnej štátnej správy. Odbor
živnostenského podnikania vykonáva činnosť na úseku živnostenského podnikania podľa
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov na úseku registrácie a na úseku kontroly.
Obvodný úrad Bardejov, odbor živnostenského podnikania vykonáva pôsobnosť
živnostenského úradu v prvom stupni a zapisuje do informačného systému živnostenského
podnikania podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení, plní úlohy
jednotného kontaktného miesta a vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok a povinnosti,
ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
v znení neskorších predpisov a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské
podnikanie.
Odbor živnostenského podnikania zabezpečuje činnosti na úseku živnostenskej registrácie
a na úseku živnostenskej kontroly. Na úseku živnostenskej 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 službách na vnútornom trhu za účelom poskytovania
informácií

a uľahčenia prístupu slovenských a zahraničných podnikateľov v oblasti služieb

na slovenský trh. Úlohy JKM plnia všetky obvodné úrady v SR, odbory živnostenského
podnikania. JKM vznikli aj v ostatných členských štátoch EÚ a štátoch, ktoré sú zmluvnými
stranami dohody o EHP.
V SR poskytujú JKM komplexné služby pre podnikateľov - fyzické a právnické osoby podnikajúcich na základe živnostenského oprávnenia a od 1. júna 2010 JKM poskytujú služby
súvisiace so vznikom oprávnenia na podnikanie aj pre poskytovateľov služieb 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 založené za účelom poskytovania pomoci širokej skupine podnikateľov pri
vybavovaní oprávnenia na podnikanie a počas výkonu ich podnikateľskej činnosti, ale tiež aj
s cieľom zefektívniť a sústrediť jednotlivé administratívne postupy do jedného centra
s výsledkom skrátenia celkovej doby potrebnej na vydanie príslušných dokumentov. JKM
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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 služieb v SR,

postupoch vybavovania náležitostí spojených

s možnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb;
kontaktoch na orgány, ktoré sú príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania a
poskytovania služieb a na iné subjekty, ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom
služieb poskytnúť praktickú pomoc, možnostiach prístupu k verejnej časti registra
s databázami poskytovateľov služieb,

všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov

súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo s možnosťou poskytovania služieb
a vlastným poskytovaním služieb,
JKM prijímajú údaje a doklady potrebné na začatie podnikania v rámci požiadavky splniť
všetky postupy a formality potrebné na získanie prístupu k podnikaniu na jednom mieste
nasledovné doklady a údaje:

ohlásenia živnosti; údaje, doklady a správne poplatky

vyžadované podľa osobitných predpisov na získanie oprávnenia na podnikanie na
základe iného ako živnostenského 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 vyžiadanie výpisu
z registra trestov.
JKM po vzniku živnostenského 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 službách
na vnútornom trhu, ktorým sa do právneho poriadku SR transponovala Smernica 2006/123/ES
o službách na vnútornom trhu - bol novelizovaný zákon č. 530/2003 Z .z. o obchodnom
registri (ZOR). V súvislosti s touto novelou sa rozšírila činnosť odborov živnostenského
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 živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)v znení neskorších predpisov.
Od 1.6.2010 je možné podávať návrhy na zápis do obchodného registra príslušného
registrového súdu aj prostredníctvom obvodného úradu (odboru živnostenského podnikania)
ktorý plní úlohy jednotného kontaktného miesta. Registrácia fyzických osôb k dani
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z príjmov a prihlasovanie do systému zdravotného poistenia t.j. služby JKM má od. 1.6.2010
povinný charakter.
Hlavné činnosti v roku 2012 na úseku registrácie
V sledovanom období bol na odbore živnostenského podnikania ObÚ Bardejov celkový
počet 8 204 podnikateľských subjektov s platným živnostenským oprávnením. Z tohoto počtu
bolo 6 106 fyzických osôb a 2 098 právnických osôb .
Plnenie jednotlivých úloh na úseku registrácie odboru živnostenského podnikania:
- plnenie úloha jednotného kontaktného miesta,
- prijímanie ohlásení živnosti (§ 45 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 455/1991
Zb.“),
- posudzovanie podaní fyzických a právnických osôb súvisiacich s podnikateľskou činnosťou
z hľadiska toho, či ide o živnosť podľa živnostenského zákona alebo o činnosť z jeho režimu
vylúčenú ,
- skúmanie splnenia podmienok ustanovených živnostenským zákonom (§ 47 ods. 1 zákona
č. 455/1991 Zb.),
- vydávanie živnostenských listov, koncesných listín a osvedčení o živnostenskom
oprávnení,
- prijímanie žiadosti zakladateľov, prípadne orgánov alebo osôb oprávnených podať návrh
na zápis slovenskej právnickej osoby do obchodného registra o vydanie osvedčenia
o živnostenskom oprávnení pred zápisom do tohto registra (§ 10 ods. 4 zákona č. 455/1991
Zb.),
- posudzovanie splnenia všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti (§ 6 zákona
č. 455/1991 Zb.),
- posudzovanie splnenia osobitných podmienok prevádzkovania živnosti (§ 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 náležitosti
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 živnostenského oprávnenia alebo o pozastavení prevádzkovania
- 14 -

živnosti z vlastného alebo iného podnetu (§ 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb.),
- vykonávanie poradenskej a informačnej činnosti na úseku živnostenského 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 živnosť 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 doložku 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.),
- prijímanie od slovenských fyzických osôb alebo slovenských právnických osôb
uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje potrebné na vyžiadanie 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 vyžiadanie výpisu z registra trestov a zodpovedá za ich
správnosť (§ 66ba ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
- zasielanie bezodkladne Registru trestov GP SR údaje vyžadované na účel vydania výpisu
registra trestov (§ 66ba ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb.),
- zasielanie bezodkladne po vzniku živnostenského 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 živnostenského oprávnenia (§ 57 ods. 4 zákona
č. 455/1991 Zb.),
- 15 -

- prijímanie oznámení o zmene údajov,
- prijímanie oznámení o zriadení, zrušení a zmene prevádzok,
- vyhotovovanie výpisov zo živnostenského registra,
- zapisovanie do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov, ktorým
vydal doklady o živnostenskom 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 živnostenskom oprávnení (§ 49 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
- zapisovanie vzniku živnostenského oprávnenia do živnostenského registra po zápise
podnikateľa do obchodného registra (§ 60 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.).
Hlavné činnosti v roku 2012 na úseku kontroly
- kontrola v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinností a podmienok vyplývajúcich
zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov (§ 61 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),
- rozhodovanie o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za neoprávnené
podnikanie (§ 63 a 64 zákona č. 455/1991 Zb.),
- rozhodovanie o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za porušenie iných
ustanovení zákona (§ 65a zákona č. 455/1991 Zb.),
- rozhodovanie o uložení pokút za iný správny delikt ako priestupok v blokovom konaní (§
65b zákona č. 455/1991 Zb.),
- rozhodovanie o uložení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo iné sťažovanie výkonu
kontroly (§ 65c zákona č. 455/1991 Zb.),
- ukladanie opatrení a lehôt na odstránenie nedostatkov (§ 62 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
- kontrolovanie uložených opatrení,
- vyhotovovanie záznamov z kontrol (§ 61 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
- kontrolovanie a posudzovanie dodržiavania rozsahu živnostenského oprávnenia (§ 28
zákona č. 455/1991 Zb.),
Iné úkony rozhodujúceho charakteru v roku 2012
- výpisy zo živnostenského registra,
-

výpisy z obchodného registra,

-

úkony súvisiace so zápisom spoločností do obchodného registra,

-

výpisy z registra trestov,
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-

služby Jednotných kontaktných miest (JKM) pre Daňové riaditeľstvo a zdravotné
poisťovne,

-

zániky živnostenských 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 živnostenských 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.
V budúcnosti by sa mali služby jednotných kontaktných miest /JKM/, ktoré sú

zriadené na živnostenských odboroch rozšíriť na obvodných úradoch o III. etapu JKM –
on-line elektronické služby –interaktívne elektronické formuláre pre všetky služby
poskytované JKM – elektronické platby – využitie Platobného portálu, o prijímanie
údajov a dokladov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia
žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia
podľa osobitných zákonov. Jedná sa o oprávnenia na tieto činnosti: geologické práce,
audítor, tepelná energetika, energetika, veterinárne činnosti a služby, mediátor, znalec,
tlmočník, prekladateľ, patentový zástupca, advokát, letecké práce, autorizovaný geodet a
kartograf, architekt, autorizovaný stavebný inžinier, daňový poradca, banská činnosť,
reštaurátor. V súčasnosti poskytujú tieto služby len obvodné úrady v sídle kraja.
Kontrolná činnosť odboru živnostenského podnikania
V období od 1.1.2012 do 31.3.2012 bola kontrolná činnosť odboru živnostenského
podnikania zameraná na tie prevádzkarne, kde ešte neboli vykonané živnostenské kontroly.
Za uvedené obdobie bolo vykonaných 97 kontrol – 28 v januári, 28 vo februári a 41 v marci.
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Z uvedeného počtu kontrol bolo v 23 prípadoch zistené porušenie zákona, čo predstavovalo
24 % podiel z počtu vykonaných kontrol.
V období od 1.4.2012 do 30.9.2012 bolo stanovené zadanie kontrolnej činnosti na základe
tematickej úlohy MV SR, odboru živnostenského podnikania v skupine 103 – Výroba
motorových a ostatných dopravných prostriedkov v spojitosti s kontrolou príslušných voľných
živností. V rámci tejto skupiny bolo vykonaných 177 kontrolných akcií . Za mesiac apríl bolo
vykonaných 25 kontrolných akcií, za mesiac máj bolo vykonaných 30 kontrolných akcií, za
mesiac jún bolo vykonaných 36 kontrolných akcií, za mesiac júl bolo vykonaných 40
kontrolných akcií, za mesiac august bolo vykonaných 40 kontrolných akcií a za mesiac
september bolo vykonaných 6 kontrolných akcií. V rámci kontrolnej činnosti v uvedenej
tematickej skupine bolo zistené v 45 prípadoch porušenie živnostenského zákona a iných
osobitných predpisov, čo predstavuje 25 % podiel z počtu vykonaných kontrol. Tematická
úloha bola ukončená v mesiaci september 2012.
V období

od septembra 2012 do decembra 2012 boli

vykonávané

kontroly

v prevádzkarniach kde ešte neboli vykonávané žiadne kontrolné akcie. V mesiaci september
bolo vykonaných 19 kontrolných akcií, v mesiaci október 22 kontrolných akcií, v mesiaci
november bolo vykonaných 27 kontrolných akcií a v mesiaci december 16 kontrolných akcií.
Z uvedeného počtu kontrolných akcií bolo zistené v 38 prípadoch porušenie živnostenského
zákona a iných osobitných predpisov súvisiacich s podnikaním, čo predstavovalo 45 % podiel
z počtu vykonaných kontrol.
Iné úkony vykonané v sledovanom období vykonávali pracovníci kontroly v súvislosti so
spracovávaním jednotlivých administratívnych úkonov spojených s výkonom kontrolnej
činnosti priamo na pracovisku – odbore živnostenského podnikania.
Išlo najmä o zadávanie kontrol do informačného systému CEZIR, prípravu a zasielanie
výziev a oznámení o začatí správneho konania, vydávanie rozhodnutí o uložení sankcie za
porušenie ustanovení živnostenského zákona a iných osobitných predpisov súvisiacich
s podnikaním, vyhotovovanie dodatkov k záznamom z kontroly. V rámci kontrolnej činnosti
za sledované obdobie boli v 151 prípadoch zaslané výzvy, resp. predvolania za účelom
zistenia skutočného stavu podnikateľskej činnosti a na základe toho bolo vykonaných 152
dodatkov k záznamu z kontroly. V 23 prípadoch bolo realizované oznámenie o začatí
správneho konania. Spolu to predstavuje 326 iných úkonov v sledovanom období. Týždenné
plány kontrolných akcií sa v priebehu sledovaného obdobia dodržiavali,
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Vyhodnotenie kontrolnej činnosti
V sledovanom období od 1.1.2012 do 31.12.2012 bolo vykonaných spolu 358 kontrolných
akcií. Z uvedeného počtu bolo uskutočnených 274 kontrolných akcií v prevádzkarniach a 84
na základe výzvy.
Kontrolnou činnosťou v sledovanom období bolo zistené v 106 prípadoch porušenie
živnostenského zákona a osobitných predpisov. Zákon č. 455/1991 Zb. z. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov bol podnikateľskými subjektami porušený v 79
prípadoch. Iné osobitné predpisy boli podnikateľskými subjektami porušené 27 krát.
Najefektívnejšími mesiacmi z hľadiska výkonu kontrolnej činnosti boli kalendárne
mesiace január – 4,67 % efektivita výkonu kontrolnej činnosti, február – 5,6 % efektivita
výkonu kontrolnej činnosti, apríl – 5 % efektivita kontrolnej činnosti a máj taktiež 5 %
efektivita kontrolnej činnosti.
Efektivita kontrolnej činnosti za celé sledované obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012
predstavovala spolu 3,37 %.
Za sledované obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 bolo Obvodným úradom Bardejov,
odborom živnostenského podnikania na úseku živnostenskej kontroly uložených 40 pokút
v blokovom konaní vo výške 2 641 € a 23 pokút rozhodnutím vo výške 2 180 €. Výška
uložených pokút spolu predstavovala v sledovanom období sumu 4 821 €.
Zamestnanci na úseku živnostenskej kontroly v dostatočnej miere využívali v sledovanom
období inštitút blokovej pokuty. Pri ukladaní blokových pokút boli dodržané procesnoprávne
a hmotnoprávne ustanovenia podľa § 65b ods. 3 živnostenského zákona.
Zúčtovanie blokových pokút vykonával každý zamestnanec úseku živnostenskej kontroly
samostatne a to príjmovým pokladničným dokladom do pokladne na základe rozpisu
uložených blokových pokút.
Voči rozhodnutiu o uložení sankcie – pokuty za porušenie živnostenského zákona a iných
osobitných predpisov súvisiacich s podnikaním nebolo podané podnikateľskými subjektami
žiadne odvolanie.
V sledovanom období od 1.1.2012 do 31.12.2012 bola vykonaná jedna kontrolná akcia
v mesiaci december 2012 na základe podnetu občana. Po preverení uvedeného podnetu sa
ukázal podnet od občana ako neopodstatnený.
V súčinnosti s iným kontrolným orgánom nebola v sledovanom období vykonaná žiadna
kontrolná akcia.
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4.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Poslaním odboru civilnej ochrany a krízového riadenia (ďalej len „OCOaKR“) je:
- vykonávanie štátnej správy na úseku civilnej ochrany obyvateľstva so zameraním najmä na
prijímanie úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku spočívajúcich
najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako
aj určenia postupov a činností pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí,
- vykonávanie štátnej správy na úseku obrany a bezpečnosti štátu, hospodárskej
mobilizácie, ochrany utajovaných skutočností a vykonávaním dozoru nad dodržiavaním
povinností ustanovených zákonom o Horskej záchrannej službe.
1. 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.
2. Pôsobnosť na úseku bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu je ustanovená Ústavným zákonom č.227/2002 Z.z..
˗

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. 570/2005 Z. z.
o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov

˗

Pôsobnosť na úseku hospodárskej mobilizácie je ustanovená v zákone č. 179/2011 Z.
z. o hospodárskej mobilizácii a zmene a doplnení zákona č. 387/2002 o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších
predpisov

˗

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.
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˗

Pôsobnosť na úseku dozoru nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich zo zákona č.
544/2002 Z.z. o Horskej záchrannej službe Z.z. v znení neskorších predpisov.

V zmysle organizačného poriadku odbor zabezpečuje činnosť v piatich hlavných úsekoch.
Na úseku a) civilnej ochrany,
b) krízového riadenia,
c) obrany štátu,
d) hospodárskej mobilizácie,
e) ochrany utajovaných skutočností.
Štruktúra odboru
1. Vedúci odboru – hlavný radca.
Zabezpečuje koncepčné, systémové a metodické činnosti na úseku štátnej správy v oblasti
civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany a hospodárskej mobilizácie. Kontrolnú činnosť v
oblasti civilnej ochrany, krízového riadenia, obrany a hospodárskej mobilizácie.
2. Odborný radca v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia.
Zabezpečuje samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej
činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v otázkach
spadajúcich do rozsahu kompetencie obvodného úradu v oblasti civilnej ochrany a krízového
riadenia. Kontrolnú činnosť a koordinovanie činností orgánov štátnej správy a obcí v oblasti
civilnej ochrany a krízového riadenia na úrovni okresu.
3. Odborný radca -

v oblasti krízového riadenia, obrany a ochrany utajovaných

skutočností.
Zabezpečuje samostatné odborné špecializované činnosti spočívajúce najmä v analytickej
činnosti, vo vyhodnocovaní výsledkov a v príprave podkladov na rozhodovanie v otázkach
spadajúcich do rozsahu kompetencie obvodného úradu v oblasti krízového riadenia a obrany.
V oblasti ochrany utajovaných skutočností vykonáva činnosti v súlade s poverením prednostu.
Kontrolnú činnosť, koordinovanie činností orgánov štátnej správy a obcí na úrovni okresu
v oblasti krízového riadenia, obrany a ochrany utajovaných skutočností.
4. Samostatný radca – v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia.
Zabezpečuje samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Samostatné
ucelené odborné činnosti na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia. Riadenie,
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koordinovanie a usmerňovanie aktivít v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia v
pôsobnosti obvodného úradu.
5. Samostatný radca – v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia.
Zabezpečuje samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Samostatné
ucelené odborné činnosti na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia. Riadenie,
koordinovanie a usmerňovanie aktivít v oblasti civilnej ochrany a krízového riadenia v
pôsobnosti obvodného úradu.
6. Samostatný radca, v oblasti krízového riadenia, obrany a hospodárskej mobilizácie.
Zabezpečuje samostatné odborné spracúvanie rozhodnutí a vykonávanie kontroly. Samostatné
ucelené odborné činnosti na úseku krízového riadenia, obrany a hospodárskej mobilizácie.
Riadenie, koordinovanie a usmerňovanie aktivít na úseku krízového riadenia, obrany a
hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti obvodného úradu.

ANALÝZA ČINNOSTI ODBORU CIVILNEJ OCHRANY A KRÍZOVÉHO RIADENIA
ZA ROK 2012
Rok 2012
Číslo

Sledovaná činnosť

1.

Činnosť jednotlivých odborov v správnom konaní podľa zákona č.
71/1967 Z. o správnom konaní (Správny poriadok) v tom:
a) počet vydaných rozhodnutí
b) počet odvolaní voči prvostupňovým rozhodnutiami
c) z toho počet odvolaní, ktorým bolo vyhovené
d) počet podaných mimoriadnych opravných prostriedkov
e) počet výziev na plnenie v rozhodnutí uložených povinností
f) počet prejednaných priestupkov, vrátane odložených a
postúpených vecí
g) počet žiadostí o predĺženie lehôt pre rozhodnutie
Počet vypracovaných interných aktov riadenia, stanovísk a pod.,
v tom počet:
a) vydaných služobných predpisov a pracovnoprávnych predpisov
b) metodických pokynov a usmernení
c) stanovísk
d) iných úkonov vo vzťahu k právnickým osobám, fyzickým
osobám a obciam
Počet iných úkonov rozhodujúceho charakteru v oblasti štátnej
správy, napr. vo veciach:

2.

3.
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civilnej ochrany
a krízového riadenia

0
0
0
0
0
0
0

0
11
32
344

3.

a) rozhodovania mimo režimu správneho konania, napr. o ukladaní
pokút, o povinnosti vytvárať jednotky CO, na úseku povolení
konania verejnej zbierky, živnostenského rozhodovania podľa
jednotlivých druhov vydaných rozhodnutí (výpisy zo
živnostenského registra, výpisy z registra trestov, služby JKM pre
daňové riaditeľstvo, služby JKM pre zdravotné poisťovne)
potrebných údajov, atd.
b) koordinácie činnosti obvodným úradov, právnických osôb a
fyzických osôb a obcí na jednotlivých úsekoch štátnej správy,
c) zastupovania (štátu alebo obvodného úradu) v konaniach pred
súdom alebo orgánmi činnnými v trestnom konaní, alebo inými
štátnymi orgánmi, obcami, vyššími územnými celkami a
právnickými osobami alebo fyzickými osobami (napr. v konaní o
vydaní stavebného povolenia, užívania stavby a v iných konaniach,
v ktorých je úrad účastníkom konania, v ktorom sa rozhoduje o
jeho právach a povinnostiach)
d) činnosti týkajúcej sa štátnych zamestnancov a zamestnancov,
ktorí vykonávajú práce vo verejnom záujme (osobný úrad)
e) 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
f) kontroly, vrátane živnostenskej kontroly
g) živnostenskej kontroly podľa zákona č. 400/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov
g) registrácie, vrátane na úseku živnostenského registra
h) vedenia evidencie a poskytovania údajov z evidencii
i) vykonávania štátneho dozoru
j) vykonávania dohľadu
k) ukladania pokút
l) vybavovania sťažností
m) prijímania, odovzdávania a vybavovania žiadostí, vrátane
žiadostí právnických osôb, fyzických osôb a obcí
n) vydávania osvedčení
o) vydávanie písomných príkazov
p) poskytovania informácií poľa zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
r) podávania závažných informácií podľa osobitného zákona
s) nakladania s majetkom

0

242

0

0

1
17
0
0
2358
0
0
0
0
0
0
0
0
32
170

Komentár :
1 a) - vnútorné predpisy v oblasti krízového riadenia,
2 b)-

metodické pokyny obciam v oblasti vyrozumenia a varovania, činosti pri výkone

záchranných prác, vedenia dokumentácie CO, núdzového plánovania, a pod.,
2 c) - analýza územia z hľadiska vzniku mimoriadnych udalostí, územné a stavebné konanie,
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2 d) - metodická pomoc,
3 b)- opatrenia z dôvodu vzniku mimoriadnych udalostí, v oblasti núdzového plánovania,
zabezpečovania evakuácie a núdzového zásobovania, spolupráce s ÚVS.,
3 e) - v oblasti ochraňovania majetku štátu,
3 f)- plánované kontroly v obciach a v objektoch skladujúcich nebezpečné látky,
3 h) - evidencia dokumentácie odboru, výpis z analýzy obvodu, ATON,,
3 r) - podávanie informácií pre NBÚ, OVS, MO SR, IZS,
3 s) - inventarizácia, JKL.
Rozpočet odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
Odbor, v rámci štátneho rozpočtu, má pridelené finančné prostriedky iba na niektoré
špecifické činnosti. Rozpočet odboru pozostáva z pridelených finančných prostriedkov na
financovanie výdavkov na civilnú ochranu a financovanie výdavkov na hospodársku mobilizáciu.
Čerpanie pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na civilnú
ochranu za rok 2012:
Rozpočtová
podpoložka
632001
632002
633006
635005
637002
637004

Upravený
rozpočet
596
2,57
4,2
353
180,27
3880,6

Čerpanie

% plnenia

Poznámka

596
2,57
4,2
353
180,27
3880,6

100
100
100
100
100
100

64,36
5081

64,36
5081

100
100

El.energia sklad CO
Vodné a stočné sklad CO
Kancelársky materiál
Údržba a oprava sirén
Výdavky-súťaž ml.záchr.
Odmeny
skladn.PIO,revízie
sirén,oprava
Sign.zariadenie-sklad CO

637005
Spolu:
V tom: RP: 637004:

Revízia sirén: 1 185 eur
Odmeny skladníkov PIO: 2 695,6 eur

Čerpanie pridelených prostriedkov zo štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov na
hospodársku mobilizáciu za rok 2012:
Por.
číslo
1.
2.

Rozpočtová
položka
637001
633006

Pridelené prostriedky zo
štátneho rozpočtu (v €)
632,000

Úprava
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Čerpanie Zostatok
444,00
160,00

3.
4.

633002
631001
Celkom:

6,00
18,61
628,61

632,000

3,39

Za rok. 2012 boli na ObÚ Bardejov odbor CO a KR čerpané prostriedky vo výške
628,61 €. Na úhradu preškolenia členov výdajní odberných oprávnení a krízových štábov obcí
obvodu Bardejov za podanú stravu a prenájom miestnosti bolo čerpané 444,00 €, na nákup
Mini 4-portu USB HUB 6 € , batérie Lenovo NOV 10,8V 5.2 AH do notebooku Lenovo
ThinkPad R 60 v cene 120 € a akumulátora APS do záložného zdroja pre potreby HM v cene
40 € a úhrady cestovného pre účastníka školenia EPSIS 18,61 €.

Celkové čerpanie

k 31.12.2012 je 99,46%.
4.5 Odbor ekonomický
V súvislosti s náplňou práce ekonomického odboru na úseku účtovníctva, rozpočtu,
vnútornej prevádzky a verejného obstarávania boli v roku 2012 vydané tieto záväzné
predpisy:
1. Smernica č. 1/2012 Obeh účtovných dokladov
2. Smernica č.2/2012 ktorou sa upravuje postup pri výkone rozhodnutí ukladajúcich
peňažné plnenie.
Správa majetku štátu
Na úseku správy majetku štátu podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov boli vykonané tieto činnosti:
-

v priebehu roka boli realizované dve dohody o užívaní nehnuteľného majetku v objeme
781,88 €.

-

V súlade s § 8 zákona 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu boli spracované štyri zmluvy
o odplatnom prevode nehnuteľného majetku štátu.

Z uvedeného počtu boli dve zmluvy realizované v objeme 1680,00 €.
Kúpna zmluva č. 2/2011/00387 na predaj pozemkov v k.ú. Bardejovská Nová Ves nebola
realizovaná nakoľko kupujúci v stanovenej lehote 60 dní od schválenia predaja MF SR
neuhradil kúpnu cenu , z toho dôvodu Obvodný úrad Bardejov v súlade s§ 11ods.1 zákona
č. 278/1993 Z.z. odstúpil od zmluvy.
Kúpna zmluva

č.2/2012/02173 na predaj pozemkov v k.ú. Smilno nebola realizovaná

z dôvodu vrátenia zmluvy v 12/2012 NF SR k prepracovaniu.
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Spisy obidvoch prípadov boli delimitované na MV Centrum podpory Prešov.
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
V roku 2012 Obvodný úrad Bardejov, odbor ekonomický na úseku ukladania pokút za
porušenie povinnosti zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu v zmysle § 3 ods. 1
zák.č.381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov vychádzal z

údajov

nahlásených Slovenskou kanceláriou poisťovateľov Bratislava zo dňa 30.06.2011 a zo dňa
19.04.2012.
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 :
Počet prenesených spisov z roku 2011 :

148

Počet novootvorených spisov v roku 2012 :

403

Počet vybavených spisov v roku 2012:

258

Počet vydaných rozhodnutí o uložení pokuty za porušenie ust. § 3 ods.1
zákona :
Celková suma uložených pokút :

162
11 482,00 €

Počet rozhodnutí o zastavení správneho konania:

60

Počet odstúpených oznámení v zmysle §19 zákona podľa miestnej
príslušnosti:
Počet záznamov o odložení veci (poistené MV) :

20

Počet pohľadávok z pokút na úseku PZP k 31.12.2012 :

261

Z toho počet pohľadávok vymáhaných exekútorom: celkom:

208

Počet návrhov na exekúciu zaslaných v r. 2012:

66

55

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Obvodný úrad Bardejov mal na rok 2012 na základe rozpisu Ministerstva vnútra SR
schválený rozpočet príjmov a výdavkov:
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET
PRÍJMY

57 581,00 €

VÝDAVKY

623 872,00 €

V priebehu roka boli rozpočtovými opatreniami MV SR príjmy Obvodného úradu Bardejov
znížené o 4 951,00 € a výdavky zvýšené o 245 988,47 €.
5.1. Príjmy
Plnenie príjmov podľa ekonomickej klasifikácie:
Kategória

Schválený
rozpočet v €
945,00

Upravený
rozpočet v €
788,00

Plnenie
rozpočtu v €
404,28

41 500,00

44 590,00

46 710,22

12 836,00

1 680,00

1 680,00

290 – Iné nedaňové príjmy

2 300,00

5 572,00

5 559,37

Spolu

57 581,00

52 630,00

54 353,87

210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva
majetku
220 – Administratívne poplatky a iné
poplatky a platby
230 – Kapitálové príjmy

V rámci kategórie 210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku mal obvodný úrad
príjmy z prenájmu pozemkov a zariadení vo výške 404,28 €. Nižšie plnenie príjmov oproti
schválenému rozpočtu bolo spôsobené neuhradením nájomného za prenajaté pozemky do 31.
12. 2012 zo strany nájomcu.
U príjmov kategórie 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby tvorili
podstatnú časť príjmy z predaja kolkových známok v sume 33 955,00 €, príjmy z pokút
uložených odborom živnostenského podnikania a odborom ekonomickým sumu 12 750,66 €
a príjmy za služby spojené so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám v sume 4,56 €.
Príjmy kategórie 230 Kapitálové príjmy oproti schválenému rozpočtu neboli splnené
z dôvodu, že sa neuskutočnil predaj pozemkov v k. ú. Bardejovská Nová Ves a k. ú. Smilno.
Príjmy v sume 1 680,00 € boli dosiahnuté z predaja pozemkov v k. ú. Kružľov, ktoré boli
rozhodnutím prednostu Obvodného úradu Bardejov vyhlásené za prebytočné.
Z príjmov kategórie 290 Iné nedaňové príjmy boli príjmy z dobropisov a vyúčtovaní za
predchádzajúce obdobia vo výške 2 189,61 €. Tieto príjmy pri rozpise schváleného rozpočtu
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neboli plánované. Príjmy z refundácií boli vo výške 175,69 € a príjmy za trovy konania vo
výške 3 194,07 €.
Obvodný úrad Bardejov v roku 2012 prekročil skutočné príjmy oproti upravenému
rozpočtu o 1 723,87 €, čo predstavuje plnenie na 103,28 %.
5.2. Výdavky
V roku 2012 mal Obvodný úrad Bardejov len bežné výdavky, ktoré sa ďalej členili na
jednotlivé programy a podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie takto:
Program: 06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR
Funkčná oblasť: 02103 Hospodárska mobilizácia
Kategória
630 Tovary a služby
Spolu

Schválený rozpočet
v€
632,00

Upravený
rozpočet v €
632,00

Čerpanie v €

632,00

632,00

628,61

628,61

Výdavky programu 06H03 v rámci kategórie 630 boli plánované na školenie účastníkov
odbornej prípravy na úseku hospodárskej mobilizácie. Skutočné čerpanie výdavkov na tento
účel bolo vo výške 444,00 €. Ostatné finančné prostriedky boli použité na krytie cestovných
výdavkov vo výške 18,61 € a na nákup materiálu pre úsek hospodárskej mobilizácie vo výške
166,00 €.
Program: 08C03 Obvodné úrady
Funkčná oblasť: 01114 Krajské úrady a okresné úrady
Kategória

Schválený
rozpočet v €
osobné 302 668,00

Upravený
rozpočet v €
347 925,48

Čerpanie
rozpočtu v €
347 925,48

610 Mzdy, platy a ostatné
vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby

105 782,00
105 388,00

128 689,65
128 659,12

128 689,65
128 659,11

640 Bežné transfery

105 571,00

107 555,22

107 555,22

Spolu

619 409,00

712 829,47

712 829,46
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Výdavky funkčnej oblasti 01114 sú určené na financovanie činnosti obvodného úradu.
Obvodný úrad Bardejov mal na rok 2012 rozpočtované výdavky na svoju činnosť vo výške
619 409,00 €, ktoré boli rozpočtovými opatreniami MV SR navýšené o 93 420,47 €. Skutočné
čerpanie výdavkov bolo vo výške 712 829,46 €. Prekročenie čerpania oproti schválenému
rozpočtu bolo najmä v kategórii 610, 620 a 630, ktoré boli už pri rozpise rozpočtu výrazne
podhodnotené. Čerpanie výdavkov obvodného úradu oproti roku 2011 bolo vyššie
o 71 245,82 € hlavne v kategórii 610 a 620 z dôvodu pokrytia všetkých mzdových nárokov
zamestnancov.
V rámci jednotlivých kategórií boli výdavky čerpané na položkách:
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
Schválený rozpočet na rok 2012 v sume 302 668,00 € bol v priebehu roka rozpočtovými
opatreniami MV SR navýšený o 45 257,48 €, v tom na dofinancovanie mzdových nárokov
zamestnancov v štátnej službe o 35 045,58 € a zamestnancov vo verejnom záujme
o 10 211,90 €. Skutočné čerpanie bolo na úrovni upraveného rozpočtu. Priemerná hrubá
mesačná mzda v roku 2012 bola v sume 683,49 € a oproti roku 2011 sa zvýšila o 11,05 €.
620 Poistné a príspevok do poisťovní
Tieto výdavky veľmi úzko súvisia s výdavkami na mzdy a boli odvádzané v súlade
s platnými zákonmi o sociálnom a zdravotnom poistení. Obvodný úrad v roku 2012 v súlade
s kolektívnou zmluvou prispieval svojim zamestnancom na doplnkové dôchodkové poistenie
v celkovej výške 4 845,00 €, ktoré nebolo kryté v schválenom rozpočte. Celkové navýšenie
kategórie 620 oproti schválenému rozpočtu o 22 907,65 € súviselo s navýšením miezd
a príspevkom na DDP.
630 Tovary a služby
Schválený rozpočet tejto kategórie bol rozpočtovými opatreniami navýšený o sumu
23 271,12 €. Skutočné výdavky vo výške 128 659,11 € boli použité v súlade s uzatvorenými
zmluvami a na krytie ostatných výdavkov. Navýšenie výdavkov bolo určené na úhradu
záväzkov za poštové a telekomunikačné služby, nájomné, teplo a energiu, ktoré obvodný úrad
nemal kryté už pri rozpise rozpočtu. Vyššie čerpanie výdavkov v tejto kategórii spôsobili aj
výdavky na náhrady miezd a platov bývalých zamestnancov z prehratých súdnych sporov
v sume 12 036,05 €.
Celkové čerpanie na kategórii 630 bolo na položkách:
631 Cestovné náhrady v sume 1 098,15 € boli použité na tuzemské pracovné cesty a 80,00 €
na zahraničné pracovné cesty v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
v znení neskorších predpisov na úhradu výdavkov na stravu a ubytovanie, prípadne iné
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výdavky. Pracovné cesty boli realizované najmä v súvislosti so školením zamestnancov za
účelom zvyšovania odbornej kvalifikácie.
632 Energie, voda a komunikácie v celkovej výške 46 930,79 € predstavujú výdavky na:
- teplo a elektrickú energiu v sume 24 715,21 €,
- vodné, stočné v sume 2 277,14 €,
- poštové služby v sume 11 275,38 €,
- telekomunikačné služby 8 580,01 €,
- internetové služby 83,05 €.
633 Materiál – výdavky v celkovej výške 2 163,96 € boli použité na:
- nákup kancelárskeho papiera vo výške 280,10 €,
- nákup kancelárskych potrieb v sume 437,32 €,
- nákup licencie antivírového programu 892,92 €,
- nákup kníh a časopisov v sume 57,38 €,
- výdavky na reprezentačné v sume 269,00 €,
- nákup vencov 100,00€
- ostatný materiál v sume 127,24 €.
634 Dopravné vo výške 4 834,51 € bolo použité na:
- nákup PHM v sume 3 070,97 €,
- údržba a opravy motorových vozidiel v sume 1 264,75 €,
- havarijné poistenie motorových vozidiel v sume 398,79 €
- nákup diaľničných známok v sume 100,00 €.
Obvodný úrad v roku 2012 mal k dispozícii 2 motorové vozidla, na ktoré boli uvedené
výdavky čerpané.
635 Rutinná a štandardná údržba – výdavky vo výške 1 007,12 € boli použité len na opravy
a údržbu výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky a kancelárskych strojov a zariadení.
636 Nájomné v sume 23 297,88 € bolo za prenájom priestorov sídla obvodného úradu a za
prenájom poštového priečinka v sume 50,26 €.
637 Služby – výdavky v sume 49 196,44 € boli použité na:
- školenia, kurzy a semináre vo výške 69,00 €,
- inzerciu v časopisoch vo výške 49,43 €,
- ochranu objektov vo výške 64,36 €,
- cestovné náhrady cudzích zamestnancov – 72,22 €,
- náhrada mzdy a platu bývalých zamestnancov – 12 036,05 €,
- revízie vo výške 59,54 €,
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- upratovacie služby – 8 183,66 €,
- tlačiarenské služby - 17,70 €
- znalecké posudky – 75,00 €,
- správne poplatky, bankové poplatky v sume 358,06 €,
- stravovanie zamestnancov v sume 18 341,35 €,
- poistenie majetku – 1 331,01 €,
- prídel do sociálneho fondu – 5 172,19 €,
- kolkové známky – 132,00 €
- odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru v sume 800,00 €,
- daň z nehnuteľnosti – 1 920,30 €,
- poplatok za odvoz komunálneho odpadu – 281,66 €,
- koncesionárske poplatky – 222,96 €.,
- ostatné služby – 9,95 €
640 Bežné transfery
Navýšenie schváleného rozpočtu o 1 984,22 € bolo hlavne v dôsledku výplaty odstupného.
Bežné transfery boli v skutočnej výške 107 555,22 €. Podstatnú časť tvorili výdavky na
transfery obciam – 102 430,30 € určené na matričnú činnosť a na hlásenie a evidenciu pobytu
občanov. Transfery jednotlivcom boli vo výške 5 124,92 €, z toho na odstupné bolo
vynaložené 4 305,00 € a na nemocenské dávky 819,92 €.
Program: 08C03 – Obvodné úrady
Funkčná oblasť:0180 – Transfery všeob. povahy medzi rôzn. úrov.
Kategória
640 Bežné transfery

Schválený
rozpočet v €
0,00

Upravený
rozpočet v €
16 288,18

Čerpanie
rozpočtu v €
16 288,18

0,00

16 288,18

16 288,18

Spolu

Výdavky na transfery všeobecnej povahy boli čerpané na základe upraveného rozpočtu
v sume 16 288,18 € formou dotácie obciam na záchranné práce v dôsledku povodní pre obce
Bardejov, Petrova, Raslavice, Nižná Voľa a Lukavica.
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Program: 08C03 Obvodné úrady
Funkčná oblasť: 0220 Civilná ochrana
Kategória

Schválený
rozpočet v €

Upravený
rozpočet v €

630 Tovary a služby

3 831,00

5 081,00

Čerpanie
rozpočtu v
€
5 081,00

Spolu

3 831,00

5 081,00

5 081,00

Schválený rozpočet v sume 3 831, 00 € bol v priebehu roka zvýšený o 1 250,00 €, na sumu
5 081,00 €. Skutočné čerpanie rozpočtu bolo na úrovni upraveného rozpočtu v sume 5 081,00
€ takto:
632 Energia, voda, komunikácie v sume 598,57 € boli čerpané na elektrickú energiu a vodu.
633 Materiál – výdavky v celkovej sume 4,20 € boli použité na kancelárske potreby.
635 Rutinná a štandardná údržba – výdavky vo výške 353,00 € boli vynaložené na opravu
sirén.
637 Služby v celkovej výške 4 125,23€ boli použité na:
- prípravu a organizáciu súťaže mladých záchranárov – 180,27 €,
- ochranu objektov – 64,36 €,
- revízie sirén – 1 185,00 €,
- refundácia odmien skladníkov PIO obciam – 2 695,60 €.
Program: 08C0502 Nové voľby do orgánov samosprávy obcí
Funkčná oblasť: 0160 Výdavky na komunálne voľby
Kategória

Schválený
rozpočet v €

Upravený
rozpočet v €

610 Mzdy, platy a ostatné osobné
vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby

0,00

268,00

Čerpanie
rozpočtu v
€
268,00

0,00
0,00

89,24
272,85

89,24
272,85

640 Bežné transfery

0,00

546,27

546,27

Spolu

0,00

1 176,36

1 176,36

Financovanie výdavkov tohto programu bolo na základe upraveného rozpočtu podľa
rozpočtových opatrení a týkali sa nových volieb v obci Beloveža Z celkových výdavkov
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1 176,36 € bolo na činnosť obvodnej volebnej komisie použitých 630,09 € a na činnosť
miestnej a okrskovej volebnej komisie 546,27 €. Výdavky obvodnej volebnej komisie boli
použité na:
- odmeny členov obvodnej volebnej komisie v sume 268,00 €,
- odvody do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní v sume 89,24 €,
- cestovné náhrady na tuzemské pracovné cesty v sume 44,00 €,
- nákup materiálu do výpočtovej techniky a kancelárskeho materiálu v sume
169,20 €,
- reprezentačné v sume 19,61 €,
- nákup PHM vo výške 4,84 €,
- cestovné cudzích zamestnancov v sume 35,20 €.
Program: 08C0505 Voľby do NR SR
Funkčná oblasť: 0160 Výdavky na komunálne voľby
Kategória

Schválený
rozpočet
0,00

Upravený
rozpočet
6 146,00

Čerpanie
rozpočtu
6 146,00

0,00
0,00

2 101,34
4 187,52

2 101,34
4 187,52

640 Bežné transfery

0,00

121 418,60

121 418,60

Spolu

0,00

133 853,46

133 853,46

610 Mzdy, platy a ostatné osobné
vyrovnania
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby

Výdavky tohto podprogramu boli čerpané na základe upraveného rozpočtu v súlade
s rozpočtovými opatreniami a týkali sa volieb do NR SR. Z celkových výdavkov v sume
133 853,46 € bolo na činnosť obvodnej volebnej komisie použitých 12 434,86 € a na činnosť
okrskových volebných komisií 121 418,60 €. Výdavky obvodnej volebnej komisie boli
použité na:
- odmeny členov obvodnej volebnej komisie v sume 6 146,00 €,
- odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní v sume
2 101,34 €,
- cestovné náhrady na tuzemské pracovné cesty vlastným
zamestnancom v sume 66,80 €,
- spotrebu elektrickej energie a tepla v sume 173,00 €,
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- poštové a telekomunikačné služby v sume 317,60 €,
- nákup tlačiarne a materiálu k výpočtovej technike v sume 367,98 €,
- nákup kancelárskeho papiera, kancelárskych potrieb, čistiacich
a hygienických prostriedkov, tonerov v sume 995,44 €,
- reprezentačné výdavky v sume 85,25 €,
- PHM v sume 241,10 €,
- opravy a údržba motorových vozidiel v sume 513,45 €,
- opravy výpočtovej techniky v sume 350,06 €,
- opravy kancelárskych strojov v sume 331,14 €,
- upratovacie služby v sume 250,00 €,
- cestovné náhrady cudzím zamestnancom v sume 95,70 €,
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru v sume 400,00 €.
Čerpanie rozpočtu v priebehu roka 2012 bolo rovnomerné a výškou výdavkov
zodpovedalo príslušným časovým obdobiam. Nerovnomernosť čerpania bola zaznamenaná
len u niektorých rozpočtových položiek napr. opravy, poistenie majetku a pod., ktoré majú
charakter jednorázových výdavkov.

6. 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. 460/2010 účinným odo dňa 1.1.2011 určilo
počet štátnozamestnaneckých miest, ako aj počet pracovných miest pre zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme na Obvodnom úrade Bardejov. Tento personálny rozkaz
bol účinný aj v kalendárnom roku 2012 a počet uvedených štátnozamestnaneckých
a pracovných miest pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sa nemenil.
Schválený počet štátnozamestnaneckých miest na Obvodnom úrade Bardejov bol 33.
štátnych zamestnancov
Schválený počet pracovných miest na Obvodnom úrade Bardejov pre zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme bol 5. zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme.
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Štátnozamestnanecké vzťahy štátnych zamestnancov v súvislosti s vykonávaním štátnej
služby upravuje zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje
zákon 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.
V kalendárnom roku 2012 sa Obvodný úrad Bardejov

vnútorne členil na odbor

organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, odbor
civilnej ochrany a krízového riadenia, odbor ekonomický a osobný úrad.
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu, ktorý
zároveň plní aj funkciu vedúceho služobného úradu.
Jednotlivé odbory Obvodného úradu v Bardejove v kalendárnom roku 2012 riadili vedúci
odborov, ktorí ako vedúci zamestnanci riadili a kontrolovali vykonávanie štátnej služby na
príslušnom úseku štátnej správy.
Osobný úrad ako organizačný útvar služobného úradu bol v kalendárnom roku 2012
v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho služobného úradu. Osobný úrad zabezpečoval
plnenie úloh, ktoré vyplývali služobnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov ako aj
z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Na Obvodnom úrade Bardejov pracovalo v štátnej službe v kalendárnom roku 2012 spolu
33 štátnych zamestnancov, z toho 23 žien a 10 mužov.
Na

Obvodnom úrade Bardejov pracovalo pri výkone práce vo verejnom záujme

v kalendárnom roku 2012 spolu 5 zamestnancov, z toho 2 ženy a 3 muži.
Štátnemu zamestnancovi patrila podľa zákona o štátnej službe v kalendárnom roku 2012
funkcia v platovej triede podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú vykonával podľa služobnej
zmluvy, alebo opisu činnosti štátnozamestnaneckého miesta.
Na Obvodnom úrade Bardejov boli v kalendárnom roku 2012 v platovej triede 5. vo
funkcii radca zaradení dvaja štátni zamestnanci.
Na Obvodnom úrade Bardejov bolo v kalendárnom roku 2012 v platovej triede 6. vo
funkcii samostatný radca zaradených desať štátnych zamestnancov.
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Na Obvodnom úrade Bardejov bolo v kalendárnom roku 2012 v platovej triede 7. vo
funkcii odborný radca zaradených štrnásť štátnych zamestnancov.
Na Obvodnom úrade Bardejov bolo v kalendárnom roku 2012 v platovej triede 8. vo
funkcii hlavný radca zaradených šesť štátnych zamestnancov.
Na Obvodnom úrade Bardejov bol v kalendárnom roku 2012 v platovej triede 9. vo funkcii
štátny radca zaradený jeden štátny zamestnanec – prednosta obvodného úradu.
Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme v celkovom počte päť, 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.
Vzdelanostná štruktúra štátnych zamestnancov :
-

32 štátnych zamestnancov vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

-

1 štátny zamestnanec vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme :
-

2 zamestnanci vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

-

2 zamestnanci vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

-

1 zamestnanec učňovské vzdelanie.

Rozvoj ľudských zdrojov sa na Obvodnom úrade Bardejov odvíjal predovšetkým od
rešpektovania zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ako aj zákona č. 311/2001 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
Vzdelávanie štátnych zamestnancov ako aj zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme sa v kalendárnom roku 2012 uskutočňovalo najmä štruktúrou vzdelávacích inštitúcií
MV SR a to prostredníctvom Inštitútu pre verejnú správu Bratislava a Košice, ako aj IVeS- u
Košice – organizácie pre informatiku verejnej správy.
Služobný úrad organizoval, zabezpečoval a umožňoval odbornú prípravu a systematické
odborné vzdelávanie štátnych zamestnancov a vytváral podmienky na vzdelávanie štátnych
zamestnancov prehlbovaním ich kvalifikácie a zvyšovaním kvalifikácie.
Služobný úrad zabezpečoval štátnym zamestnancom prehlbovanie kvalifikácie v rozsahu
najmenej piatich služobných dní v kalendárnom roku. Náklady na prehlbovanie kvalifikácie
uhrádzal služobný úrad. Za tento čas patril štátnemu zamestnancovi funkčný plat.
Prehlbovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov sa v kalendárnom roku 2012
uskutočňovalo podľa zákona o štátnej službe:
-

adaptačným vzdelávaním

-

priebežným vzdelávaním

-

špecifickým vzdelávaním.
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Adaptačné vzdelávanie sprostredkúvalo štátnemu zamestnancovi informácie a vedomosti
smerujúce k osvojeniu si základných zručností potrebných na vykonávanie činnosti v danom
odbore štátnej služby.
Priebežné vzdelávanie sa zameralo predovšetkým na profesijné vzdelávanie súvisiace
s prehlbovaním kvalifikácie v oblasti činnosti, ktoré štátny zamestnanec podľa služobnej
zmluvy vykonáva na príslušnom štátnozamestnaneckom mieste.
Špecifické vzdelávanie sa zameriavalo najmä na vzdelávanie v oblastiach informačných
technológii a osobnostného rozvoja zamestnanca.

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Základným cieľom Obvodného úradu Bardejov v roku 2012, podobne ako v minulosti, bol
prvostupňový výkon štátnej správy na úsekoch, ktoré uvádzame v tejto výročnej správe, pri
efektívnom a hospodárnom využívaní rozpočtových prostriedkov, majetku, ktorý má v správe
na výkon svojej činnosti a to pri zabezpečovaní maximálnej otvorenosti a prístupnosti úradu
pre širokú verejnosť. Táto očakáva od zamestnancov úradu kvalifikovanú výkonnú činnosť,
promptnú a kvalitnú poradenskú činnosť (najmä na úsekoch živnostenského podnikania,
krízového riadenia, organizácie volieb a referend), ale i ochranu svojich práv najmä na úseku
priestupkového konania.
Hlavným cieľom odboru živnostenského podnikania v postavení JKM je zjednodušenie
a zníženie

administratívnej

náročnosti

pre

podnikateľov,

so

zámerom

sústrediť

administratívne postupy do jedného centra, čím sa podstatne skráti čas potrebný na vydanie
príslušných dokumentov a zároveň sa znížia prvotné náklady podnikateľov.
V roku 2012 bolo cieľom skvalitniť činnosť odboru všeobecnej vnútornej správy, najmä
dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy a interné predpisy vzťahujúce sa na danú
oblasť štátnej správy,

stabilizovať stav zamestnancov a ich profesionálny rast, ako aj

skvalitniť činnosť v informačných systémoch, ktoré sa využívajú na danom úseku štátnej
správy (WinASU, MAKOP, USEP, REGOB).
Na úseku priestupkovom bolo cieľom znížiť počty rozpracovaných vecí a zrýchliť konania
v priestupkových veciach.
Medzi problémy, ktoré sťažujú činnosť

odboru patrí predkladanie neúplných

a nedostatočne objasnených vecí orgánmi policajného zboru. Skutočnosť, že neúplné
priestupkové spisy je potrebné nanovo objasňovať, neprispieva k procesnej ekonomike, ani
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k včasnému a účinnému postihu páchateľov. Odbor VVS v rámci svojich

činností

zabezpečuje aj metodickú pomoc obciam pri riešení priestupkov.
Zamestnanci odboru VVS si svoje povinnosti plnia v súlade s platnou právnou úpravou a
internými predpismi.
Kvalita práce zamestnancov odboru

sa zvýšila aj vďaka vykonaným školeniam

zamestnancov, ktoré organizovala sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky.
Základným plánovacím dokumentom, v ktorom sú zahrnuté hlavné ciele odboru civilnej
ochrany a krízového riadenia, je ročný plán odboru na príslušný kalendárny rok , ktorý
vychádza zo zamerania činnosti obvodných úradov stanovený Ministerstvom vnútra SR.
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.
Úlohy vyplývajúce z hlavných cieľov sú v ročnom pláne kategorizované do týchto oblastí :
a) organizačnej a plánovacej činnosti a zabezpečenia služobnej pohotovosti,
b) prípravy a odborného vzdelávania,
c) krízového riadenia,
d) hospodárskej mobilizácie,
e) obrany štátu,
f) ochrany obyvateľstva ( hlásna a informačná služba, 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.
Pre splnenie zákonom stanovených povinností organizácia zabezpečuje pre svojich
zamestnancov účasť na preškoleniach z aktuálnych právnych predpisov, účasť na všetkých
poradách organizovaných nadriadenými orgánmi, aby výkon činnosti bol na kvalitatívne
vysokej úrovni. Zároveň na účely prehľadu o plnení cieľov využívajú vedúci pracovníci
poradenskú činnosť, bežnú kontrolnú činnosť a vnútorný kontrolný systém. Pravidelné
polročne spracovávané plány kontrolnej činnosti prispievajú k odstráneniu prípadných
nedostatkov, ktoré v rámci činnosti môžu vzniknúť.
- 38 -

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE
V ROKU 2012
Obvodný úrad je rozpočtovou organizáciou a je finančnými vzťahmi napojený na rozpočet
Ministerstva vnútra SR, ktorému poskytuje údaje o výkonoch prostredníctvom rôznych správ
a dokumentov.

Ministerstvo

vnútra

prostredníctvom

obvodného

úradu

zabezpečuje

financovanie i zber informácií, týkajúcich sa preneseného výkonu štátnej správy.
Všetky činnosti úradu boli vykonávané v súlade s platnou legislatívou a na požadovanej
odbornej úrovni tak, aby klienti pri uplatňovaní si svojich požiadaviek boli spokojní. Vo
vzťahu k verejnosti úrad na odbore živnostenského podnikania realizoval úlohy Jednotného
kontaktného miesta, ktoré sústreďuje jednotlivé povinné administratívne úkony súvisiace
s podnikaním na jednom mieste a zabezpečuje pre podnikateľov všetky formality, ktoré
súvisia so získaním prístupu k podnikaniu alebo s jeho výkonom s cieľom skrátiť celkovú
dobu potrebnú na vydanie príslušných dokumentov. V roku 2012 bol zavedený informačný
systém CEPOD, ktorý okrem iných funkcií umožňuje sledovať a vyznačovať úhrady za
elektronické podania občanov podané prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.
Aplikáciu využívali pri svojej činnosti najmä zamestnanci odboru živnostenského
a ekonomického, ktorí denne kontrolovali bankové výpisy a na základe platby za elektronické
podania občanov došlej na depozitný účet obvodného úradu zaznamenávali platby
v informačnom systéme CEPOD. Okrem toho, že klienti na úhradu poplatkov využívali
služby informačného systému CEPOD, mali možnosť vykonať úhradu správnych poplatkov
prípadne súdnych poplatkov aj zakúpením kolkových známok v pokladni obvodného úradu.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia plnil stanovené úlohy v súlade s ročným
plánom odboru rozpracovaným na jednotlivé mesiace. Dôležitý dôraz bol kladený na
dokumentáciu analýzy územia pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti, plánu ochrany
obyvateľstva, informačný systém a oblasti krízového plánovania, zabezpečovania požiadaviek
armády SR a zložiek integrovaného záchranného systému počas krízových situácií, oblasť
prípravy, kde hlavným našim cieľom bola príprava krízových štábov obcí zameraná na
riešenie krízových situácií a organizácii záchranných prác.
V rámci ekonomického hodnotenia úradu je možné konštatovať, že Obvodný úrad
Bardejov splnil úlohy rozpočtového hospodárenia za rok 2012. Dodržal všetky záväzné
ukazovatele štátneho rozpočtu, ktoré mu boli schválené. Predložil v rámci lehôt finančné
zúčtovanie so ŠR za transfery poskytnuté prostredníctvom neho obciam v okrese a zabezpečil
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vysporiadanie všetkých finančných vzťahov so štátnym rozpočtom v súlade s platnými
predpismi.
Činnosť obvodného úradu možno pozitívne hodnotiť aj z pohľadu aktívnej spolupráce s 85
obecnými úradmi a 1 mestským úradom. Obciam je poskytovaná odborná pomoc na úsekoch
preneseného výkonu štátnej správy či už formou pracovných stretnutí, telefonických
konzultácií, písomnej dokumentácie alebo priamo na obecných úradoch.
Verejnosť môže získať informácie o úrade a jeho činnosti na internetovej stránke
http://www.minv.sk/?obvodny-urad-bardejov, kde sú zverejnené jednak informácie, ktoré sú
v rámci príslušných právnych predpisov povinné, ale zároveň aj potrebné informácie,
formuláre, tlačivá, ktoré môže použiť pri podaniach smerovaných na Obvodný úrad Bardejov.

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV
ORGANIZÁCIE
Vymedzenie okruhu verejných i súkromných inštitúcií a fyzických osôb, ktoré využívajú
výsledky práce organizácie:
-

Ministerstvo vnútra SR

-

Policajný zbor SR

-

Prokuratúra a Súdy SR

-

Hasičský a záchranný zbor

-

Mestá a obce na území okresu Bardejov

-

Subjekty hospodárskej mobilizácie

-

Kancelária poisťovateľov Slovenska

-

Občania a ďalšie inštitúcie

Výsledky práce Obvodného úradu Bardejov využíva okruh verejných a súkromných
inštitúcií a fyzických osôb pri zabezpečovaní plnenia svojich úloh v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov.

Ing. Miroslav Bujda
prednosta
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