
Náplň činnosti Okresného úradu Partizánske 

 

Organizačný odbor 

a) na úseku organizačnom 
1. zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu, 
2. zabezpečuje úlohy časového referenta a pripravuje podklady pre mzdovú učtáreň, 
3. koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií a vedie centrálnu evidenciu poskytnutých 
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, 
4. vedie evidenciu interných predpisov upravujúcich činnosť okresného úradu, evidenciu zriaďovacích 
listín poradných orgánov prednostu a zodpovedá za ich aktualizáciu, 
5. prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných sťažností, zabezpečuje a kontroluje ich 
vybavovanie, vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov, vypracúva ročnú správu o 
vybavovaní sťažností pre Úrad vlády Slovenskej republiky podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o 
sťažnostiach v znení zákona      č. 289/2012 Z. z. (ďalej len „zákon o sťažnostiach), 
6. prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu podaných petícií, zabezpečuje a kontroluje ich 
vybavovanie, vrátane plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov podľa zákona č. 85/1990 
Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o petičnom práve“), 
7. spracúva plán práce a plán kontrolnej činnosti okresného úradu, sleduje jeho plnenie a plnenie 
opatrení prijatých na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, 
8. zabezpečuje úlohy súvisiace s riešením škôd, doručuje podklady centru podpory na zúčtovanie 
pohľadávky za škodu spôsobenú zamestnancom okresného úradu, 
 

b) na úseku administratívno–ekonomických činností 
1. eviduje žiadanky na prepravu a oznamuje pridelenie vozidla, 
2. spracúva a predkladá požiadavky na materiálno-technické vybavenie okresného úradu a na údržbu a 
prevádzku majetku v užívaní okresného úradu, 
3. vedie operatívnu evidenciu majetku v užívaní okresného úradu, zabezpečuje činnosti pri jeho 
inventúre a spolupracuje s centrom podpory pri nakladaní s týmto majetkom, 
4. žiada, eviduje a vydáva stravné lístky a stravovacie poukážky, hmotne zodpovedá za ich adresný 
výdaj a spracúva podklady pre likvidáciu úhrad za stravovanie, 
5. zodpovedá za vecnú správnosť dodaných tovarov, prác a služieb, 
6. predkladá podklady na zostavenie návrhu rozpočtu, sleduje výstupy o čerpaní rozpočtu a predkladá 
požiadavky na úpravu rozpočtu okresného úradu 

 

Odbor krízového riadenia 

 

a) na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách    mimo času vojny 

a vojnového stavu  
 
Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v 
znení neskorších predpisov:  
1. vypracúva analýzu možného vzniku mimoriadnej udalosti vo svojom územnom obvode,  
2. vypracúva plán ochrany obyvateľstva v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a    
v rozsahu ustanovenom týmto zákonom im ukladá úlohy,  
3. riadi a organizuje prípravu na civilnú ochranu,  
4. vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,  
5. riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie povinností právnických osôb,   fyzických osôb a obcí 
v civilnej ochrane,  



6. v spolupráci s verejnoprávnymi inštitúciami s humanitným poslaním organizuje a  vykonáva 
preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,  
7. rozhoduje o povinnosti vytvárať jednotky civilnej ochrany a zariadenia civilnej  ochrany pre potreby 
územia,  
8. riadi záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy,    právnických osôb, 
fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí; prednosta okresné -   ho úradu je oprávnený ukladať úlohy 
a vydávať príkazy vedúcim iných štátnych    orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom 
právnických osôb a fyzickým    osobám vo svojom územnom obvode súvisiace s riadením 
záchranných prác,  
9. plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti    právnických osôb, 
fyzických osôb - podnikateľov alebo obcí, a rozhoduje o    povinnosti obcí umiestniť evakuovaných,  
10. predkladá návrh skladby, rozsahu a určenia výdavkov na civilnú ochranu z    prostriedkov štátneho 
rozpočtu na schválenie ministerstvu,  
11. riadi a kontroluje hospodárenie s materiálom civilnej ochrany, zabezpečuje  vybavenie jednotiek 
civilnej ochrany vytvorených pre potreby územia   materiálom civilnej ochrany,  
12. uplatňuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek  civilnej ochrany,  
13. rozhoduje o umiestnení technických prostriedkov informačného systému civilnej  ochrany na 
nehnuteľnostiach právnických osôb a fyzických osôb a na základe   ich žiadosti pripravuje podklady 
na poskytnutie jednorazovej peňažnej náhrady  za obmedzenie vlastníckeho práva podľa tohto zákona, 
ktorá zodpovedá rozsahu  tohto obmedzenia; jednorazovú peňažnú náhradu možno uplatniť najneskôr 
do  jedného roka po umiestnení technických prostriedkov informačného systému  civilnej ochrany na 
ich nehnuteľnosti,  
14. určuje právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom rozsah dokumentácie   plánov 
ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti okrem  podnikateľov, ktorí spracúvajú 
dokumentáciu podľa osobitného predpisu,  
15. analyzuje a vyhodnocuje opatrenia vykonávané na riešenie mimoriadnej udalosti,  škody pôsobené 
mimoriadnou udalosťou a náklady vynaložené na vykonanie  záchranných prác,  
16. informuje obyvateľstvo a verejnosť o zdroji ohrozenia,  
17. je dotknutým orgánom pri prerokúvaní územných plánov obcí a zón, v územnom  konaní, 
stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, ak ide o zariadenia civilnej    ochrany,  
18. zabezpečuje najmenej raz za tri roky precvičenie, prehodnotenie a podľa potreby  aj zmenu alebo 
doplnenie plánu ochrany obyvateľstva zahŕňajúceho možné závažné   priemyselné havárie v podniku 
kategórie B podľa osobitného predpisu,  
19. riadi informačný systém civilnej ochrany a plní jeho úlohy, vyhlasuje a odvoláva  mimoriadnu 
situáciu vo svojom územnom obvode; ak rozsah mimoriadnej udalosti  presahuje územný obvod 
okresného úradu, neodkladne oznamuje a navrhuje vyhlás nie mimoriadnej situácie okresnému úradu 
v sídle kraja. O vyhlásení mimoriadnej  situácie neodkladne informuje štátne orgány, samosprávny 
kraj, obce, Policajný  zbor, Hasičský a záchranný zbor a Ozbrojené sily Slovenskej republiky,  
20. spolupracuje pri obstarávaní územného plánu s jeho obstarávateľmi pri   určovaní rozsahu 
povinnej výstavby zariadení civilnej ochrany,  
21. riadi, koordinuje a kontroluje vykonávanie úloh a opatrení civilnej ochrany,  
22. ukladá po vyhlásení mimoriadnej situácie písomným príkazom právnickej osobe,  fyzickej osobe – 
podnikateľovi alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť vecné  plnenie na zvládnutie úloh pri 
mimoriadnej udalosti,  
23. na základe požiadavky obce spolupracuje s obcou pri posúdení rozsahu poškodenia  obydlia           
v súvislosti so žiadosťou o jednorazovú finančnú výpomoc, vypracúva  zoznam týchto žiadostí a 
predkladá ho so svojím stanoviskom ministerstvu,  
24. vypracúva zoznam žiadostí na poskytnutie náhrady škody spôsobenej fyzickou  osobou pri plnení 
úloh civilnej ochrany alebo v priamej súvislosti s ňou,  ktorý predkladá so svojím stanoviskom 
ministerstvu,  
25. vykonáva štátnu správu a koná pri porušení povinnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – 
podnikateľa na úseku civilnej ochrany v priestupkovom konaní  a v správnom konaní ukladaním 
pokút,  



 
Podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov:  
 
1. pripravuje podklady na rokovanie bezpečnostnej rady obvodu týkajúce sa vyhodnotenia 
bezpečnostnej situácie v územnom obvode okresného úradu v súčinnosti s  inými štátnymi orgánmi a 
obcami, pripravuje návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti okresu a opatrenia na predchádzanie 
krízovej situácie a predkladá ich  bezpečnostnej rade obvodu,  
2. v období krízovej situácie plní úlohy súvisiace s činnosťou bezpečnostnej rady  okresu so 
zachovávaním alebo obnovou demokratického poriadku, s organizovaním  činnosti na obnovu 
zákonného stavu, na ochranu života a zdravia osôb, majetku  a životného prostredia, so 
zabezpečovaním riadneho fungovania hospodárstva,  zásobovania, dopravy, zdravotnej starostlivosti a 
verejného poriadku, s  obmedzovaním základných práv a slobôd, ukladaním povinností právnickým 
osobám  a fyzickým osobám v rozsahu podľa tohto ústavného zákona,  
3. zabezpečuje doručovanie uznesení bezpečnostnej rady obvodu a vykonáva kontrolu   plnenia úloh a 
opatrení uložených iným štátnym orgánom a obciam vo svojej  územnej pôsobnosti,  
4. zabezpečuje úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady obvodu spojené s jej   činnosťou,  
5. vypracúva návrh plánu práce bezpečnostnej rady obvodu na kalendárny rok a  predkladá ho na 
schválenie bezpečnostnej rade obvodu;  
 
Podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 
 
1. dáva vyjadrenie k bezpečnostnej správe,  
2. vykonáva štátny dozor na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v  podnikoch pri 
zabezpečovaní a plnení úloh civilnej ochrany,  
3. poskytuje informácie z vyšetrovania závažných priemyselných havárií;  
 
Podľa zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového 
stavu v znení neskorších predpisov:  
 
1. plní úlohy sekretariátu krízového štábu okresného úradu a sekretariátu  bezpečnostnej rady obvodu, 
podieľa sa na príprave materiálov na ich rokovania   a vedie ich dokumentáciu,  
2. koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a  činnosť podnikateľov a 
právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,  
3. vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,  
4. plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým  štábom, 
okresným úradom v sídle kraja pri príprave na riešenie krízových  situácií a pri ich riešení,  
5. uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,  
6. kontroluje civilné núdzové plánovanie obcí,  
7. spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové  situácie a pri ich riešení,  
8. organizuje odbornú prípravu krízových štábov obcí pri príprave na krízové  situácie,  
9. plní úlohy civilnej ochrany pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,  
10. vypracúva podklady na uloženie pokuty podnikateľovi alebo právnickej osobe za   porušenie 
povinností ustanovených v § 12 zákona,  
 
Podľa zákona č. 544/2002 Z. z.:  
 
1. vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom,  
2. podieľa sa na vypracúvaní plánu kontrolnej činnosti okresného úradu zameranej  na dodržiavanie 
povinností ustanovených zákonom,  
3. podieľa sa na kontrolách dodržiavania povinností ustanovených zákonom, ktoré sa  uskutočňujú na 
základe plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, na základe  vlastnej kontrolnej činnosti, podnetov 



od odboru živnostenského podnikania,  Horskej záchrannej služby, Asociácie horských vodcov a 
občanov a prerokúva   priestupky podľa § 13 zákona č. 544/2002 Z. z.,  
4. vypracúva podklady na uloženie pokuty za iný správny delikt ako priestupok  právnickej osobe a 
fyzickej osobe - podnikateľovi podľa § 14 zákona;  
 
Podľa zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. (ďalej len 
„zákon č. 7/2010 Z. z.“):  
 
1. zabezpečuje hlásnu povodňovú službu a varovanie obyvateľstva,  
2. zabezpečuje výkon hlásnej povodňovej služby a varovanie obyvateľstva,  
3. organizuje školenia o vykonávaní hlásnej povodňovej služby a varovaní obyvateľstva a odborné 
školenie o povodňových záchranných prácach pre zamestnancov obcí  a ďalších právnických osôb a 
fyzických osôb - podnikateľov zapojených do výkonu  ochrany pred povodňami,  
4. spracúva povodňový plán záchranných prác okresu a schvaľuje povodňové plány  záchranných prác 
obcí,  
5. vyhodnocuje vykonávanie povodňových záchranných prác obcami a verifikuje obcami   vynaložené 
výdavky na vykonávanie povodňových záchranných prác,  
 
b) na úseku hospodárskej mobilizácie  
 
Podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 
Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších 
predpisov:  
 
1. vedie evidenciu prostredníctvom špecifického aplikačného programu jednotného  informačného 
systému hospodárskej mobilizácie,  
2. rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných oprávnení a vykonáva ich   kontrolu,  
3. riadi, koordinuje a kontroluje činnosť obcí pri vykonávaní opatrení  hospodárskej mobilizácie,  
4. koná vo veciach priestupkov a správnych deliktov,  
5. uplatňuje na okresnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí nachádzajúcich sa v  územnom obvode 
okresného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej   mobilizácie,  
6. informuje okresný úrad v sídle kraja na jeho žiadosť, ak informácie nie sú dostupné prostredníctvom 
špecifického aplikačného programu jednotného informačného  systému hospodárskej mobilizácie,  
7. spracúva a aktualizuje informácie potrebné na vykonávanie opatrení hospodárskej  mobilizácie v 
špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému  hospodárskej mobilizácie a 
spolupracuje pritom s obcami, Sociálnou poisťovňou,  úradmi práce sociálnych vecí a rodiny, 
ostatnými miestnymi orgánmi štátnej  správy a subjektmi hospodárskej mobilizácie vo svojom 
územnom obvode,  
8. v období krízovej situácie dáva podnet okresnému úradu v sídle kraja na  nariadenie vykonávania 
opatrení hospodárskej mobilizácie,  
9. po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie na území okresu vyžaduje od Sociálnej 
poisťovne poskytnutie údajov z evidencie poistencov alebo od  úradov práce, sociálnych vecí a rodiny 
poskytnutie údajov o uchádzačoch o  zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa 
profesie na účel možnosti  uloženia pracovnej povinnosti,  
10. príkazom prednostu v rámci svojej pôsobnosti určuje subjekty hospodárskej mobilizácie vrátane 
rozsahu vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, mení  určeným subjektom rozsah ykonávania 
opatrení hospodárskej mobilizácie a zrušuje určené subjekty vrátane vykonávania opatrení 
hospodárskej mobilizácie,  
11. po nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie vydáva alebo zrušuje   písomný 
príkaz fyzickej osobe na vykonanie pracovnej povinnosti alebo písomný  príkaz právnickej osobe, 
fyzickej osobe – podnikateľovi a fyzickej osobe na  vecné plnenie alebo písomný príkaz právnickej 
osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi na opatrenie hospodárskej mobilizácie v oblasti poskytovania 
služieb; v  písomnom príkaze určí aj rozsah vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,  



12. rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej  písomnej žiadosti,  
13. organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam po nariadení mimoriadnych  regulačných 
opatrení,  
14. informuje okresný úrad v sídle kraja o skutočnostiach podľa § 16 ods. 3 písm.  g) bod 1 až 5 
zákona,  
15. na základe požiadavky určeného subjektu zabezpečuje doplnenie ľudských zdrojov  a vecných 
prostriedkov na účel plnenia konkrétneho opatrenia hospodárskej  mobilizácie, ktoré vykonáva určený 
subjekt na základe rozhodnutia alebo   príkazu; doplnenie ľudských zdrojov zabezpečuje v spolupráci 
s obcami,  
 
Podľa zákona č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o 
elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:  
 
1. podieľa sa na tvorbe pohotovostných zásob v spolupráci s ústrednými orgánmi  štátnej správy v 
súlade s krízovým plánom Správy rezerv,  
2. uplatňuje požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob na Správe rezerv a  bezodkladne o tom 
informuje okresný úrad v sídle kraja; žiadosť okresného úradu   na poskytnutie pohotovostných zásob 
je sumár požiadaviek obcí v územnom obvode  okresného úradu a požiadaviek okresného úradu;  
 
c) na úseku obrany štátu  
 
Podľa zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov:  
 
1. vykonáva pri plnení úloh súvisiacich so zachovávaním bezpečnosti a obrany štátu   kontroly 
prijatých opatrení potrebných na obranu štátu a podieľa sa na   vykonávaní mobilizačných cvičení,  
2. koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,  
3. prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu obciam, právnickým  osobám, fyzickým 
osobám - podnikateľom alebo fyzickým osobám a v spolupráci s  okresným úradom v sídle kraja 
kontroluje plnenie týchto úloh,  
4. spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja pri vedení evidencie právnických  osôb, fyzických 
osôb - podnikateľov a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase  vojny alebo vojnového stavu uložená 
povinnosť poskytnúť ubytovanie   príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, príslušníkom 
Hasičského a   záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie,  
5. spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja pri vedení evidencie podľa bodu  4, určovaní a 
kontrole vhodnosti a technickej spôsobilosti nehnuteľností a  vecných prostriedkov potrebných v čase 
vojny alebo vojnového stavu,  
6. vedie na základe podkladov okresného úradu v sídle kraja a obcí vo svojom    územnom obvode 
evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny alebo  vojnového stavu uložená pracovná 
povinnosť na zabezpečenie obrany štátu,  
7. ukladá na návrh okresného úradu v sídle kraja alebo na návrh obce vo svojom  územnom obvode v 
čase vojny alebo vojnového stavu pracovnú povinnosť fyzickým  osobám,  
8. rozhoduje o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej  písomnej žiadosti 
alebo na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo  fyzickej osoby - podnikateľa, s ktorou je v 
pracovnoprávnom vzťahu, obdobnom  pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu,  
9. ukladá na návrh okresného úradu v sídle kraja v čase vojny alebo vojnového stavu  právnickým 
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a fyzickým osobám povinnosť  poskytnúť ubytovanie 
príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičské ho a záchranného zboru a osobám, ktoré 
plnia úlohy hospodárskej mobilizácie,  
10. ukladá na návrh okresného úradu v sídle kraja v čase vojny alebo vojnového stavu právnickým 
osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné 
prostriedky na plnenie úloh obrany štátu tak, aby nedošlo  k ohrozeniu zásobovania základnými 



potravinami, vodou, energiami, zdravotníckym zabezpečením a k ohrozeniu základnej veterinárnej 
ochrany územia,  
11. ukladá v čase vojny alebo vojnového stavu fyzickej osobe, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu, 
obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu  povinnosť  
11.1. zotrvať v tomto vzťahu, ak jej zamestnávateľ plní úlohy hospodárskej mobilizácie a fyzické 
osoby sú určené na plnenie týchto úloh,  
11.2. vykonávať aj iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, alebo u iného zamestnávateľa,  
12. oznamuje obciam právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby, 
ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť  poskytnúť vecné 
prostriedky, povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, 
Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré  plnia úlohy hospodárskej mobilizácie alebo 
pracovnú povinnosť,  
13. podieľa sa na zabezpečovaní prípravy obrany štátu,  
14. doručuje rozhodnutie o uložení povinnosti prostredníctvom pošty, obce alebo  fyzických osôb 
vopred určených okresným úradom,  
15. vypracúva podklady na uloženie pokuty právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi,  
 
Podľa zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov:  
 
1. zabezpečuje priestory na vykonanie odvodu podľa požiadavky okresného úradu v  sídle kraja a 
uhrádza náklady súvisiace s poskytnutím priestorov a ich  prevádzkou,  
2. zabezpečuje oslobodenie zamestnancov okresného úradu od povinnosti vykonať  mimoriadnu 
službu,  
3. oznamuje okresnému úradu v sídle kraja meno a priezvisko prednostu okresného  úradu, primátorov 
miest, starostov obcí a mestských častí dislokovaných vo  svojom územnom obvode, ktorí sú 
oslobodení od výkonu mimoriadnej služby,  
 
Podľa zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákona, ktorým sa mení zákon Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 281/1997 Z. z.“) vytýči hranice 
vojenského obvodu v súčinnosti s ministerstvom obrany a so susediacimi obcami, trvale ich označí 
lomovými bodmi a spracuje príslušné časti katastrálneho operátu;  
 

d) na úseku ochrany utajovaných skutočností  
 
Podľa zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov bezpečnostný zamestnanec najmä:  
 
1. vedie zoznam a evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Dôverné a  Vyhradené a zoznam a 
evidenciu osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa  s utajovanými skutočnosťami,  
2. vedie zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s  utajovanými 
skutočnosťami,  
3. vykonáva kontrolnú a metodickú činnosť v rozsahu stanovenom prednostom,  
4. podieľa sa na zisťovaní a prešetrovaní prípadov neoprávnenej manipulácie s  utajovanými 
skutočnosťami a vedie ich zoznam,  
5. zúčastňuje sa školení k ochrane utajovaných skutočností,  
6. predkladá ministerstvu na stanovisko návrh zmluvy o postúpení utajovaných  skutočností na 
podnikateľa,  
7. zasiela ministerstvu podklady o certifikovaných mechanických zábranných  prostriedkoch a 
technických zabezpečovacích prostriedkoch,  
8. zasiela ministerstva správu o kontrole ochrany utajovaných skutočností za  predchádzajúci 
kalendárny rok,  



9. zodpovedá za spracovanie dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej  bezpečnosti chráneného 
priestoru,  
10. zabezpečuje prešetrenie všetkých okolností neoprávnenej manipulácie s utajovanou skutočnosťou, 
posudzuje rozsah a prípadne hroziace následky neoprávnenej  manipulácie alebo pokusy o narušenie 
ochrany utajovaných skutočností, prijíma  opatrenia na zamedzenie, likvidáciu alebo zmiernenie 
následkov neoprávnenej  manipulácie,  
11. v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu oznámi vec vecne a miestne  príslušnému útvaru 
Policajného zboru, o čom upovedomí ministerstvo,  
12. vypracúva správu o spôsobe, záveroch prešetrenia a následných opatreniach  prijatých proti 
neoprávnenej manipulácii s utajovanou skutočnosťou a  prostredníctvom ministerstva ju zasiela 
Národnému bezpečnostnému úradu; ak  bola vec oznámená orgánom činným v trestnom konaní, 
oznamuje dátum, názov a  adresu orgánu, ktorému bolo trestné oznámenie podané,  
13. vykonáva kontrolnú a metodickú činnosť v rozsahu stanovenom prednostom,  
14. plní ďalšie úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností v rozsahu  vymedzenom prednostom.  
 

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie 

na úseku odborných činností 
1. vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom zákonom             
č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne 
záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť starostlivosti o životné 
prostredie, v územnom obvode okresu, v ktorom má sídlo, na úsekoch: 
1.1. ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 
neskorších predpisov, 
1.2. posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
1.3. ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín podľa zákona       
č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne  rastúcich rastlín reguláciou 
obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
1.4. prevencie závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných 
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
1.5. štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 
neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov, 
1.6. verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v 
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, 
1.7. ochrany pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z.,  
1.8. odpadového hospodárstva podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za 
uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákona č. 127/2006 Z. z. o perzistentných 
organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
1.9. štátnej správy obalov a odpadov z obalov podľa zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov, 
1.10. prevencie a nápravy environmentálnych škôd podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a 
náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, 
1.11. nakladania s ťažobným odpadom podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z 
ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 



1.12. ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, 
zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov,  
1.13. environmentálneho manažérstva a auditu podľa zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom 
overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
1.14. rybárstva podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov, 
1.15. obchodovania s emisnými kvótami podľa zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými 
kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
1.16. ochrany ozónovej vrstvy Zeme podľa zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
1.17. a na ďalších úsekoch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, z ktorých vyplývajú 
úlohy pre oblasť životného prostredia (napr. zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného 
bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a pod.), 
 

Katastrálny odbor 

a) na úseku zápisov práv k nehnuteľnostiam 
1. rozhoduje o vklade práv k nehnuteľnostiam, 
2. posudzuje spôsobilosť verejných a iných listín na zápis do katastra nehnuteľností, 
3. zapisuje práva k nehnuteľnostiam, 
4. rozhoduje o predmete evidovania v katastri nehnuteľností, 
5. rozhoduje o proteste prokurátora, 
6. zastupuje okresný úrad podľa poverenia prednostu v súdnom konaní o odvolaní proti 
rozhodnutiu o zamietnutí návrhu na vklad, 
7. vyznačuje poznámky v katastri nehnuteľností, 
8. spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra nehnuteľností, 
9. vydáva odborné stanoviská na rozhodovaciu činnosť v katastrálnom konaní, 
10. oznamuje účastníkom konania a tým fyzickým osobám alebo právnickým osobám, 
ktorých právo k nehnuteľnosti bolo zápisom dotknuté, že bol vykonaný zápis do katastra 
nehnuteľností, 
11. rozhoduje o vrátení správnych poplatkov, 
12. zabezpečuje administratívne práce, obeh a úschovu spisu v priebehu konania a archiváciu spisov 
podľa vyhlášky ÚGKK SR č. 22/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne 
úrady a správy katastra (ďalej len „spravovací poriadok“), pripravuje právne podklady k 
rozhodnutiam, 
13. podáva návrh na získanie resp. odobratie osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať o návrhu na 
vklad; 
 

b) na úseku registratúry a podateľne 
1. plní funkciu registratúry podľa spravovacieho poriadku, registratúrneho poriadku 
a registratúrneho plánu, 
2. zabezpečuje úschovu spisov a manipuláciu s nimi v zmysle spravovacieho poriadku 
a registratúrneho poriadku, 
3. vyznačuje plomby o zmene práva k nehnuteľnostiam, 
4. poskytuje informácie o stave katastrálnych podaní fyzickým a právnickým osobám, 
5. prijíma, eviduje, vybavuje, resp. zabezpečuje vybavenie elektronickej pošty právnických 
a fyzických osôb, 
6. zabezpečuje príjem a spracovanie elektronických podaní z ústredného portálu verejnej 
správy; 
 

c) na úseku technickom 
1. kontroluje a úradne overuje geometrické plány a iné výsledky vybraných geodetických 



a kartografických činností a ich preberanie do katastra nehnuteľností, 
2. spravuje a priebežne aktualizuje súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností 
a zabezpečuje jeho súlad so súborom popisných informácií katastra nehnuteľností, 
3. zabezpečuje tvorbu vektorových máp, 
4. vedie register územných jednotiek, 
5. rieši technologické otázky pri tvorbe registrov obnovenej evidencie pozemkov 
a projektov pozemkových úprav a odstraňuje chyby po vykonaní kontroly ich 
zapísateľnosti do katastra, 
6. zúčastňuje sa na prácach v komisiách na tvorbu registrov obnovenej evidencie pozemkov, 
obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním a projektov pozemkových úprav, 
7. preberá do katastra nehnuteľností registre o obnove vlastníckych práv k pôvodným 
nehnuteľnostiam, projekty pozemkových úprav a obnovený operát katastra nehnuteľností, 
8. reviduje zhodu údajov katastra s právnym a skutočným stavom, 
9. zabezpečuje činnosti súvisiace so zmenou hraníc katastrálnych území a ich názvov, 
10. prešetruje a vykonáva zmeny údajov katastra nehnuteľností, týkajúce sa registrov G1 – 
G5 v súlade so spravovacím poriadkom, 
11. predkladá podnety na štandardizáciu geografického názvoslovia, poskytuje súčinnosť pri 
štandardizácii nesídelných geografických objektov a zabezpečuje činnosť názvoslovného 
zboru, 
12. spracúva sumárne údaje o pôdnom fonde podľa údajov katastra nehnuteľností a rozbor 
zmien o pôdnom fonde, 
13. spracúva súhrnnú správu k správam o plnení úloh na úseku katastra nehnuteľností za 
odbor, 
14. vykonáva činnosti spojené s úhradou príspevkov v rámci konania tvorby registrov 
obnovenej evidencie pozemkov, 
15. zabezpečuje činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou informačného systému 
geodézie, kartografie a katastra v zmysle zákona č. 215/1995 Z. z. o geodézii, kartografii 
v znení neskorších predpisov, 
16. zabezpečuje odbornú pomoc koncových používateľov v technickej oblasti, 
17. zabezpečuje školenia koncových používateľov informačného systému katastra 
nehnuteľností v súvislosti s novým programovým vybavením, 
18. spolupracuje pri implementácii, funkčnosti a aktuálnosti verzií aplikačného softvérového 
vybavenia informačného systému geodézie, kartografie a katastra, 
 

d) na úseku opravy chýb a iných katastrálnych konaní 
1. rozhoduje a vykonáva opravu chýb v katastrálnom operáte, 
2. pripravuje podklady pre prokuratúru, súdy a orgány činné v trestnom konaní, 
3. rozhoduje v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim, 
4. rozhoduje v konaní o obnovenom katastrálnom operáte novým mapovaním, 
5. rozhoduje o zmenách hraníc katastrálnych území a navrhuje zmeny názvov katastrálnych 
území, 
6. rozhoduje o priestupkoch a o porušení poriadku na úseku geodézie, kartografie a katastra; 
 

e) na úseku dokumentácie a poskytovania informácií 
1. poskytuje údaje z katastra nehnuteľností, 
2. vykonáva dokumentačnú činnosť fondov katastra nehnuteľností a poskytuje z nich údaje 
spravuje a aktualizuje súbor popisných informácií katastra a odstraňuje nesúlad medzi 
miestnou a centrálnou databázou Informačného systému katastra nehnuteľností, 
3. spravuje zbierku listín, 
4. overuje a vydáva kópie alebo rovnopisy verejných listín a iných listín, 
5. vykonáva súčinnosť s vyhotoviteľmi geometrických plánov a ostatnými komerčnými 
geodetmi pri geodetických a kartografických činnostiach, pri obnove katastrálneho 
operátu novým mapovaním, pri tvorbe projektov pozemkových úprav, registrov 
obnovenej evidencie pozemkov, 
6. odovzdáva grafické súbory vektorových máp na Geodetický a kartografický ústav 



Bratislava, 
7. vedie knihu poskytovania údajov katastra nehnuteľností, 
8. navrhuje katastrálne územia na obnovu katastrálneho operátu, na revíziu údajov katastra 
nehnuteľností, na tvorbu vektorových máp a pripravuje podklady v súčinnosti s ich 
vyhotoviteľmi, 
9. spravuje pozemkové knihy a železničnú knihu, 

 


