
 

 

V E S T N Í K  
   MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ   REPUBLIKY 

Čiastka 50                                 Bratislava  16. augusta 2018                                     Ročník 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O b s a h :  

92.  Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení 

a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018, 

ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Čiastka 50                   Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 92/2018                   Strana 469  
 

 

92 

S m e r n i c a  

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

zo 16 augusta 2018, 

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018,  

ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu 

 
 Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej 

organizácii okresného úradu sa mení a dopĺňa takto: 

 

Čl. I 

1. V čl. 1 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno 

e), ktoré znie: 

  „e) odbor obrany štátu,“. 

Doterajšie písmená e) až l) sa označujú ako 

písmená f) až m). 

2. V čl. 1 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a). 

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako 

písmená a) a b). 

3. V čl. 1 ods. 5 v úvodnej vete sa slová „písm. f)“ 

nahrádzajú slovami „písm. g)“. 

4. V čl. 1 ods. 6 v úvodnej vete sa slová „písm. g)“ 

nahrádzajú slovami „písm. h)“. 

5. V čl. 1 ods. 8 v úvodnej vete sa slová „písm. i)“ 

nahrádzajú slovami „písm. j)“. 

6. V čl. 1 ods. 9 v úvodnej vete sa slová „písm. k)“ 

nahrádzajú slovami „písm. l)“. 

7. V čl. 1 ods. 11 v úvodnej vete sa slová „písm. l)“ 

nahrádzajú slovami „písm. m)“. 

8. V čl. 5 odsek 4 znie: 

 „(4) Odbor opravných prostriedkov plní úlohy podľa 

a) § 4 ods. 2 písm. a) zákona na úsekoch 

1. poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, 

poľovníctva a pozemkových úprav, 

2. všeobecnej vnútornej správy, 

b) § 4 ods. 2 písm. b) až d) zákona na úsekoch 

1. poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, 

poľovníctva a pozemkových úprav,  

2. cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 

3. civilnej ochrany obyvateľstva, riadenia štátu 

v krízových situáciách a integrovaného 

záchranného systému, 

4. hospodárskej mobilizácie, 

5. katastra nehnuteľností, 

6. starostlivosti o životné prostredie, 

7. všeobecnej vnútornej správy, 

8. živnostenského podnikania.“. 

9. V čl. 6 ods. 2 sa vypúšťa písmeno m). 

Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno m). 

10. Za čl. 11 sa vkladá nový čl. 11a, ktorý vrátane 

nadpisu znie: 

„Čl. 11a 

Zrušovacie ustanovenia účinné  

od 1. septembra 2018 

Zrušujú sa: 

1. smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. CO-239-11/OOO-2004 z 12. mája 2004, ktorou sa 

upravujú podrobnosti na zabezpečenie služobnej 

alebo pracovnej pohotovosti na krajských úradoch 

a obvodných úradoch za účelom plnenia 

neodkladných úloh a opatrení po vyrozumení 

a vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, 

výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej 

situácie alebo po vzniku mimoriadnej udalosti 

v znení smernice Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. KMCO-464/KM-2007 z 28. januára 

2008. 

2. smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. ZU-252-15/2005 z 15. júna 2005, ktorou sa 

zjednocuje postup krajských úradov pri príprave na 

krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu 

a pri ich riešení v znení smernice Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-424-10/KM-

2007 z 27. decembra 2007.“. 

 

 

 

 

 



Čiastka 50                   Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 92/2018                   Strana 470  
 

11. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie: 

Príloha č. 1 

k smernici Ministerstva vnútra  

Slovenskej republiky č. 14/2018 

 

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA 

Okresného úradu Bratislava 
 

 

 

 

          

         

     

 

 

 

 

 

          

         

      

 

 

 

 

          

         

     

 

 

 

 

 

 

 

          

         

     

 

 

          

        

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosta 

organizačný 

odbor 

odbor  

všeobecnej 

vnútornej správy  

odbor 

živnostenského 

podnikania 

majetkovoprávny 

odbor 

odbor 

krízového 

riadenia 

oddelenie správne,  

štátneho občianstva  

a matrík 

 

oddelenie 

priestupkov 

oddelenie 

živnostenskej 

registrácie 

oddelenie 

živnostenskej 

kontroly 

koordinačné 

stredisko 

integrovaného 

záchranného 

systému 

oddelenie  

civilnej 

ochrany 

a krízového  

plánovania 

 

odbor  

cestnej  

dopravy  

a pozemných         

komunikácií 

 

odbor 

školstva 

odbor  

starostlivosti 

o životné  

prostredie 

pozemkový 

a lesný 

odbor 

odbor  

výstavby 

a bytovej  

politiky 
oddelenie  

špecializo- 

vaných  

činností 

oddelenie          

analýz,  

finančných  

a kontrolných   

činností 

oddelenie  

odborných  

a  

metodických  

činností 

oddelenie  

bytovej 

 politiky 

oddelenie  

územného  

plánovania 

oddelenie  

štátnej  

stavebnej 
správy 

oddelenie  

pozemných  

komunikácií 

oddelenie  

cestnej  

dopravy 

oddelenie  

zápisov  

práv  

k nehnu- 

teľnostiam 

oddelenie  

technické,  

dokumentácie 

a poskytovania 

informácií 

 

oddelenie 

registratúry 

odbor 

opravných  

prostriedkov 
katastrálny

odbor 

oddelenie 

ochrany  

prírody 

a vybraných  

zložiek  

životného  

prostredia  

kraja 
 

oddelenie 

štátnej správy 

vôd  

a vybraných   

zložiek  

životného  

prostredia  

kraja 

oddelenie  

ochrany 

prírody 

a vybraných  

zložiek  

životného  

prostredia 

referát zápisov práv  

k nehnuteľnostiam 

referát  
vkladových konaní 

referát  
opráv chýb  

a katastrálnych konaní 

technicko-informačný  
referát 

 

referát vnútorných vecí 

referát cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií 

referát starostlivosti  

o životné prostredie 

pozemkový referát  

referát katastra nehnuteľností 

referát lesného hospodárstva 

odbor 

obrany 

štátu 
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12. Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie: 

Príloha č. 2 

k smernici Ministerstva vnútra  

Slovenskej republiky č. 14/2018 

 

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA 

Okresného úradu Košice 
 

 

 

 

          

         

     

 

 

 

 

 

          

         

      

 

 

 

 

          

         

     

 

 

 

 

 

 

 

          

         

     

 

 

          

        

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prednosta 

organizačný 

odbor 

odbor  

všeobecnej 

vnútornej správy  

odbor 

živnostenského 

podnikania 

majetkovoprávny 

odbor 

odbor 

krízového 

riadenia 

oddelenie správne,  

štátneho občianstva  

a matrík 

 

oddelenie 

priestupkov 

oddelenie 

živnostenskej 

registrácie 

oddelenie 

živnostenskej 

kontroly 

koordinačné 

stredisko 

integrovaného 

záchranného 

systému 

oddelenie  

civilnej 

ochrany 

a krízového  

plánovania 

 

odbor  

cestnej  

dopravy  

a pozemných         

komunikácií 

 

odbor 

školstva 

odbor  

starostlivosti 

o životné  

prostredie 

pozemkový 

a lesný 

odbor 

odbor  

výstavby 

a bytovej  

politiky 
oddelenie  

špecializo- 

vaných  

činností 

oddelenie          

analýz,  

finančných  

a kontrolných   

činností 

oddelenie  

odborných  

a  

metodických  

činností 

oddelenie  

bytovej 

 politiky 

oddelenie  

územného  

plánovania 

oddelenie  

štátnej  

stavebnej 
správy 

oddelenie  

zápisov  

práv  

k nehnu- 

teľnostiam 

oddelenie  

technické,  

dokumentácie 

a poskytovania 

informácií 

 

oddelenie 

registratúry 

odbor 

opravných  

prostriedkov 
katastrálny

odbor 

oddelenie 

ochrany  

prírody 

a vybraných  

zložiek  

životného  

prostredia  

kraja 
 

oddelenie 

štátnej správy 

vôd  

a vybraných   

zložiek  

životného  

prostredia  

kraja 

oddelenie  

ochrany 

prírody 

a vybraných  

zložiek  

životného  

prostredia 

referát zápisov práv  

k nehnuteľnostiam 

referát  

vkladových konaní 

referát  

opráv chýb  

a katastrálnych konaní 

technicko-informačný  
referát 

 

referát vnútorných vecí 

referát cestnej dopravy 
a pozemných komunikácií 

referát starostlivosti  

o životné prostredie 

pozemkový referát  

referát katastra nehnuteľností 

referát lesného hospodárstva 

odbor 

obrany 

štátu 
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13. Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie: 

Príloha č. 3 

k smernici Ministerstva vnútra  

Slovenskej republiky č. 14/2018 

 

ORGANIZAČNÁ SCHÉMA 

Okresného úradu Trnava Okresného úradu Trenčín, Okresného úradu Nitra,  

Okresného úradu Žilina, Okresného úradu Banská Bystrica a Okresného úradu Prešov 

 
 

 

 

          

         

     

 

 

 

 

 

          

         

      

 

 

 

 

          

         

     

 

 

 

 

 

 

 

          

         

     

 

 

          

        

          

        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prednosta Prednosta 

organizačný 

odbor 

odbor  

všeobecnej 

vnútornej správy  

odbor 

živnostenského 

podnikania 

majetkovoprávny 

odbor 

odbor 

krízového 

riadenia 

oddelenie správne,  

štátneho občianstva  

a matrík 

 

oddelenie 

priestupkov 

oddelenie 

živnostenskej 

registrácie 

oddelenie 

živnostenskej 

kontroly 

koordinačné 

stredisko 

integrovaného 

záchranného 

systému 

oddelenie  

civilnej 

ochrany 

a krízového  

plánovania 

 

odbor  

cestnej  

dopravy  

a pozemných         

komunikácií 

 

odbor 

školstva 

odbor  

starostlivosti 

o životné  

prostredie 

pozemkový 

a lesný 

odbor 

odbor  

výstavby 

a bytovej  

politiky 
oddelenie  

špecializo- 

vaných  

činností 

oddelenie          

analýz,  

finančných  

a kontrolných   

činností 

oddelenie  

odborných  

a  

metodických  

činností 

oddelenie  

bytovej 

 politiky 

oddelenie  

územného  

plánovania 

oddelenie  

štátnej  

stavebnej 
správy 

oddelenie  

zápisov  

práv  

k nehnu- 

teľnostiam 

oddelenie  

technické,  

dokumentácie 

a poskytovania 

informácií 

 

oddelenie 

registratúry 

odbor 

opravných  

prostriedkov 
katastrálny

odbor 

oddelenie 

ochrany  

prírody 

a vybraných  

zložiek  

životného  

prostredia  

kraja 
 

oddelenie 

štátnej správy 

vôd  

a vybraných   

zložiek  

životného  

prostredia  

kraja 

oddelenie  

ochrany 

prírody 

a vybraných  

zložiek  

životného  

prostredia 

referát  

opráv chýb  

a katastrálnych konaní 

technicko-informačný  

referát 

 

referát vnútorných vecí 

referát cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií 

referát starostlivosti  
o životné prostredie 

pozemkový referát  

referát katastra nehnuteľností 

referát lesného hospodárstva 

odbor 

obrany 

štátu 



Čiastka 50                   Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 92/2018                   Strana 473 

 

 

Čl. II 

 Táto smernica nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.  

 

 

 

Č. p.: SVS-OMSZV-2018/009889 

 

Denisa Saková v. r. 

 


