Okresný úrad Bánovce nad Bebravou (ďalej len okresný úrad) je zriadený zákonom č.
180/2013 Z.z. z 19. júna 2013 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon).
Postavenie a pôsobnosť okresného úradu vyplývajúca z tohto zákona:

(§ 2)
Postavenie okresných úradov
1) Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy. Okresný úrad je preddavková organizácia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").
(2) Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého
vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej
republiky.
(3) Štátnu správu vykonáva odbor okresného úradu alebo organizačný útvar odboru okresného
úradu určený podľa odseku 6, ak § 7 neustanovuje inak.
(4) Okresný úrad má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a
samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za okresný úrad koná pred súdom
prednosta okresného úradu alebo ním poverený zamestnanec.
(5) Podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu upravuje ministerstvo smernicou po
dohode s ústredným orgánom štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí výkon štátnej správy
uskutočňovaný odborom okresného úradu.
(§ 4)
Pôsobnosť okresných úradov
(1) Pôsobnosť okresných úradov ustanovuje tento zákon a osobitné zákony
(2) Okresný úrad v sídle kraja okrem pôsobnosti podľa odsekov 1, 5 a 6
a)riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, ktoré
majú sídlo v jeho územnom obvode,
b)vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom
stupni rozhoduje okresný úrad, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný zákon
neustanovuje inak; ak v prvom stupni rozhoduje len okresný úrad v sídle kraja, vykonáva v
druhom stupni štátnu správu okresný úrad v sídle kraja, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
c)je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje
vyšší územný celok, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode, ak osobitný predpis
neustanovuje inak,

d)je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje
obec, ktorá sa nachádza v jeho územnom obvode, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(3)Okresný úrad v sídle kraja nemôže
a)zmeniť v odvolacom konaní rozhodnutie vyššieho územného celku alebo rozhodnutie obce,
ak bolo vydané vo veciach územnej samosprávy,
b)preskúmať rozhodnutie vyššieho územného celku alebo rozhodnutie obce mimo
odvolacieho konania.
(4)Na plnenie úloh podľa odseku 2 písm. b) sa v okresnom úrade v sídle kraja zriaďuje
osobitný organizačný útvar; môže plniť aj úlohy podľa odseku 2 písm. a), c) a d).
(5)Okresný úrad v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracuje s inými miestnymi orgánmi štátnej
správy, vyšším územným celkom a obcami v jeho územnom obvode; môže spolupracovať s
obdobnými orgánmi verejnej správy iných štátov.
(6)Okresný úrad v sídle kraja spravuje majetok štátu v rozsahu ustanovenom všeobecným
predpisom o správe majetku štátu. 1)
(7)Štátnu správu, ktorú vykonávajú okresné úrady, riadia a kontrolujú v rozsahu ustanovenom
osobitnými zákonmi ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria príslušné
úseky štátnej správy.

____________________
1) § 5 a 18 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov.

