2/VIII/1

Vnútorný pokyn
generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov, centier podpory a
ústredných orgánov štátnej správy pri zmene systemizácie funkčných miest
na okresných úradoch

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia verejnej správy
Číslo: SVS-OMSZV1-2013/029338-006
Bratislava 28. októbra 2013
Vybavuje: JUDr. Libuša Vrabčeková
Číslo telefónu: 02/4859 2221

Na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov, centier podpory a ústredných
orgánov štátnej správy pri zmene systemizácie funkčných miest na okresných úradoch
a v súlade s bodom 14 čl. 44 ods. 2 písm. b) Nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 57/2007 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo vnútra“) v znení neskorších zmien a doplnkov ustanovujem pri zmene
systemizácie funkčných miest na okresných úradoch nasledovný postup.
1. Ústredný orgán štátnej správy predloží odboru miestnej štátnej správy, samosprávy
a zahraničných vzťahov sekcie verejnej správy ministerstva vnútra (ďalej len „odbor“)
návrh na zmenu systemizácie funkčných miest na okresných úradoch v prípade, ak
zmeny vyplývajú zo zákona alebo z uznesenia vlády.
2. Okresný úrad predloží odboru žiadosť na zmenu systemizácie podľa predpísaného
formulára - tabuľky zloženia a počtov zamestnancov s odôvodnením. Žiadosť
schvaľuje prednosta okresného úradu a jej súčasťou je stanovisko príslušného
vedúceho odboru okresného úradu a centra podpory. V prípade dopadu na štátny
rozpočet, centrum podpory predkladá vyjadrenie ku kvantifikácii finančných
prostriedkov a pri zvýšení objemu finančných prostriedkov aj informáciu o spôsobe
ich zabezpečenia. V prípade, ak sa žiadosť dotýka zmeny platovej triedy, prílohou
žiadosti je aj opis činností štátnozamestnaneckého miesta alebo pracovná náplň
súčasného zaradenia zamestnanca a navrhovaného zaradenia zamestnanca. V prípade
presunu funkčného miesta z centra podpory na okresný úrad a naopak, súčasťou
žiadosti je dohoda s centrom podpory.

3. Návrh na zmenu systemizácie okresný úrad predloží 45 kalendárnych dní pred
navrhovanou účinnosťou zmeny, najneskôr do 15. dňa v mesiaci.
4. K návrhu okresného úradu na zmenu systemizácie sa vyjadria príslušné útvary
ministerstva vnútra a ústredné orgány štátnej správy.
5. Po odsúhlasení zmien v systemizácii príslušnými útvarmi ministerstva vnútra a
ústrednými orgánmi štátnej správy a po schválení generálnym riaditeľom sekcie
verejnej správy ministerstva vnútra, sekcia verejnej správy ministerstva vnútra predloží
návrh zmien v systemizácii sekcii systemizácie a mzdovej politiky ministerstva vnútra
do 30 dní pred navrhovanou účinnosťou zmeny.
6. Sekcia systemizácie a mzdovej politiky ministerstva vnútra po schválení zmien
systemizácie personálnym rozkazom ministra vnútra zašle personálny rozkaz odboru
a príslušnému centru podpory. Následne sekcia systemizácie a mzdovej politiky
ministerstva vnútra zašle upravené tabuľky zloženia a počtov okresných úradov
odboru.
7. Odbor zašle personálny rozkaz s upravenými tabuľkami zloženia a počtov okresných
úradov na vedomie okresným úradom, príslušným ústredným orgánom štátnej správy
a útvarom ministerstva vnútra.
8. Kontaktné osoby odboru k systemizácii zamestnancov okresných úradov:
Ing. Iveta Špatinová :
 odbor školstva,
 odbor výstavby a bytovej politiky,
 odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií odboru opravných prostriedkov.
t. č.: 02/48592220

e-mail: iveta.spatinova@mvsr.vs.sk
JUDr. Libuša Vrabčeková :
 organizačný odbor,
 odbor všeobecnej vnútornej správy,
 odbor živnostenského podnikania,
 odbor krízového riadenia,
 majetkovoprávny odbor,
 referát vnútorných vecí odboru opravných prostriedkov.

t. č.: 02/48592221

e-mail: libusa.vrabcekova@mvsr.vs.sk

Ing. Katarína Plišňáková :
 odbor starostlivosti o životné prostredie,
 pozemkový a lesný odbor,
 katastrálny odbor,
 referát starostlivosti o životné prostredie, referát pôdohospodárstva, referát katastra
nehnuteľností odboru opravných prostriedkov.
e-mail: katarina.plisnakova@mvsr.vs.sk
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t. č.: 02/48592212

Týmto usmernením sa zrušuje usmernenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej
správy ministerstva vnútra č. p.: SVS-OMSZV1-2013/006975 z 20. 3. 2013.

Ing. Adrián Jenčo v. r.
generálny riaditeľ
sekcie verejnej správy
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

2/XXI/1

Vnútorný pokyn
generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na zabezpečenie jednotného postupu okresných úradov pri výkone štátnej správy
v druhom stupni a kontrole výkonu štátnej správy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Sekcia verejnej správy
Číslo: SVS-OMSZV-2013/031964
Bratislava 6. novembra 2013
Vybavuje: Mgr. Zuzana Barboríková
Číslo telefónu: 02/4859 2200
V záujme náležitej aplikácie príslušných ustanovení zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii
miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj vzhľadom na zistenie ich
rôzneho právneho výkladu a uplatňovania v praxi, ustanovujem nasledovný postup.
Podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona okresný úrad v sídle kraja okrem pôsobnosti
ustanovenej týmto zákonom a osobitnými zákonmi
1. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi,
ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode,
2. 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,
3. ak rozhoduje v správnom konaní v prvom stupni, vykonáva v druhom stupni štátnu
správu len v prípade, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
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Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. sa na účely výkonu uvedených pôsobností
v okresnom úrade v sídle kraja zriaďuje osobitný organizačný útvar. V organizačnej štruktúre
okresných úradov v sídlach krajov podľa smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13.
septembra 2013 č. SVS-OMSZV1-2013/022320, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej
organizácii okresného úradu, je týmto osobitným organizačným útvarom odbor opravných
prostriedkov.
Z uvedených skutočností vyplýva:
1. Odbor opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja podľa uvedeného zákona
riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy na jednotlivých úsekoch voči organizačným
útvarom okresných úradov, ktoré majú sídlo v jeho územnom obvode.
Táto pôsobnosť odboru opravných prostriedkov sa vzťahuje aj k vlastným organizačným
útvarom okresného úradu v sídle kraja, keďže okresný úrad v sídle kraja v prípadoch, v ktorých
zákon ustanovuje na príslušnom úseku štátnej správy pôsobnosť okresného úradu, má postavenie
„bežného“ okresného úradu s územnou pôsobnosťou okresu alebo viacerých okresov.
Tým nie je dotknutý odvetvový princíp riadenia a kontroly každého úseku štátnej správy
vyjadrený v § 4 ods. 6 zákona, podľa ktorého 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.
2. Odbor opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja rozhoduje v druhom stupni
vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodol organizačný útvar okresného
úradu na príslušnom úseku štátnej správy, ktorý má sídlo v jeho územnom obvode.
Ak však osobitný zákon ustanovuje iný subjekt na rozhodnutie v druhom stupni, napríklad
príslušné ministerstvo alebo súd, uplatní sa právna úprava podľa tohto osobitného zákona.
Táto pôsobnosť odboru opravných prostriedkov sa týka aj vlastných organizačných útvarov
okresného úradu v sídle kraja z dôvodu uvedeného v predchádzajúcom bode.
Správnym konaním sa rozumie konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány
(teda aj okresné úrady) rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach
fyzických osôb a právnických osôb podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov vrátane odchýlok od správneho poriadku ustanovených
osobitnými zákonmi na jednotlivých úsekoch štátnej správy, prípadne podľa iného zákona, ktorý
upravuje procesný postup správnych orgánov a vylučuje pôsobnosť správneho poriadku.
3. Odbor opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja rozhoduje v druhom stupni aj
vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja
na príslušnom úseku štátnej správy.
Uvedené riešenie sa však uplatní len za podmienky, že tak výslovne ustanovuje osobitný
zákon.
Doteraz tak ustanovujú zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a
pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov.
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Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. štátnu správu vykonáva odbor okresného úradu
alebo organizačný útvar odboru okresného úradu určený smernicou ustanovujúcou podrobnosti
o vnútornej organizácii okresného úradu. Týmto je vyjadrená samostatná rozhodovacia právomoc
príslušného odboru okresného úradu na konkrétnom úseku štátnej správy.
Z uvedeného vyplýva, že rozhodnutia okresného úradu a iné akty v oblastiach výkonu štátnej
správy na jednotlivých úsekoch, podpisuje vedúci príslušného odboru, ak z osobitného zákona
nevyplýva rozhodovacia právomoc iného subjektu (napríklad zamestnanec disponujúci osobitnou
odbornou spôsobilosťou podľa § 33 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o
zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov).

Ing. Adrián Jenčo v. r.
generálny riaditeľ
sekcie verejnej správy
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
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