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143
Smernica
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 1. októbra 2013,
ktorou sa upravuje postup pri zriadení a zrušení pracoviska okresného úradu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej
len „ministerstvo") podľa § 11 písm. b) zákona č.
575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov v záujme zjednotenia postupu pri zriadení a
zrušení pracoviska okresného úradu u s t a n o v u j e :

a v určených úradných hodinách,
c) v určených pracovných dňoch v mesiaci
a v určených úradných hodinách alebo
d) mimo určených úradných hodín, ak to vyžaduje
plnenie opatrení na ochranu života, zdravia
a majetku1).

Čl. 1
Zriadenie pracoviska a zrušenie pracoviska

(9) Okresný úrad postupuje pri zrušení
pracoviska primerane podľa odsekov 1, 3 a 4.
Čl. 2
Náležitosti na zriadenie pracoviska a na zrušenie
pracoviska

(1) Okresný úrad zriaďuje pracovisko okresného
úradu (ďalej len „pracovisko") a určuje jeho územný
obvod len s predchádzajúcim súhlasom ministerstva.
(2) Okresný úrad môže na výkon niektorých
činností štátnej správy zriadiť pracovisko najmä s
cieľom
a) priblížiť vysoko frekventovaný výkon štátnej
správy fyzickým osobám a právnickým osobám
v územnej pôsobnosti pracoviska,
b) operatívne zabezpečovať úlohy v oblasti
bezpečnosti, obrany a hospodárskej mobilizácie,
c) operatívne zabezpečovať úlohy počas ohrozenia
života, zdravia a majetku,
d) operatívne riešiť spoločensky závažné javy.
(3) Okresný úrad môže zriadiť pracovisko
a) z vlastného podnetu,
b) z podnetu
1. ministerstva,
2. príslušného ústredného orgánu štátnej správy
alebo
3. obce.
(4) Okresný úrad pri zriadení pracoviska dbá na
efektívnosť
výkonu
štátnej
správy
a jeho
hospodárnosť.
(5) Pracoviskom nemôže byť
oddelenie odboru okresného úradu.

odbor

alebo

(6) Okresný úrad zriaďuje pracovisko na dobu
určitú alebo na dobu neurčitú.
(7) Pracovisko, ktoré zriadil okresný úrad na
dobu určitú, zabezpečuje určený rozsah výkonu štátnej
správy do termínu uvedeného v rozhodnutí okresného
úradu.
(8) Pracovisko zabezpečuje výkon štátnej správy
vo vymedzenom rozsahu a v čase určenom na
vybavovanie vecí fyzických osôb a právnických osôb
(ďalej len „úradné hodiny“)
a) vo všetkých pracovných dňoch v týždni a
v určených úradných hodinách,
b) v určených pracovných dňoch v týždni

(1) Okresný úrad zriadi pracovisko rozhodnutím.
(2) Okresný úrad v rozhodnutí uvedie
a) názov okresného úradu, ktorého pracovisko sa
zriaďuje,
b) obec, ktorá je sídlom pracoviska,
c) dátum zriadenia pracoviska,
d) adresu pracoviska,
e) obce, ktoré patria do územnej pôsobnosti
pracoviska,
f) úsek štátnej správy, ktorý je v pôsobnosti
okresného úradu, a činnosť, ktorú bude
pracovisko vykonávať,
g) úradné hodiny,
h) dobu, na ktorú sa pracovisko zriaďuje.
(3) Okresný úrad pred zriadením pracoviska
overí možnosť jeho zriadenia v obci, ktorá má byť
sídlom pracoviska.
(4) Žiadosť o udelenie súhlasu so zriadením
pracoviska
predloží
okresný
úrad
ministerstvu. Prílohou k žiadosti je
a) návrh rozhodnutia,
b) návrh personálneho obsadenia,
c) návrh priestorového zabezpečenia,
d) návrh vecných potrieb a odhad nákladov na
zriadenie a prevádzku pracoviska,
e) stanovisko
príslušného
krajského
centra
podpory2).
(5) Na zrušenie pracoviska
vzťahujú odseky 1, 2 a 4.

1)

2)

sa

primerane

§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
Čl. 60f ods. 3 až 5 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 57/2007 o organizačnom poriadku Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
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Čl. 3
Oznámenie o zriadení pracoviska a o zrušení
pracoviska
Okresný úrad oznámi zriadenie pracoviska a
zrušenie pracoviska
a) ministerstvu,
b) príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy,
c) obci, ktorá je sídlom pracoviska,
d) obci, ktorá patrí do územného obvodu pracoviska
so žiadosťou poskytnúť informácie o pracovisku
obyvateľom obce, fyzickým osobám s miestom
podnikania v obci a právnickým osobám so
sídlom v obci,
e) na úradnej tabuli a na webovom sídle.
Čl. 4
Personálne zabezpečenie výkonu činnosti
pracoviska
(1) Štátny
zamestnanec3),
zamestnanec
vykonávajúci
prácu
vo
verejnom
záujme4)
a zamestnanec vykonávajúci prácu v pracovnom
pomere5) (ďalej len „zamestnanec“) je zamestnancom
zaradeným v príslušnom organizačnom útvare
okresného úradu.

(3) Rozhodnutia a písomnosti vypracované na
pracovisku podpisuje vedúci príslušného odboru
okresného úradu, ak osobitný predpis neustanovuje
inak6).
Čl. 5
Zabezpečenie pracoviska
Priestorové zabezpečenie, finančné zabezpečenie
a nevyhnutné materiálno-technické vybavenie na
zriadenie a prevádzku pracoviska vykonáva príslušné
krajské centrum podpory a útvary ministerstva.
Čl. 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa smernica Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky číslo SVS-232002-2008/07806 z
22. októbra 2008, ktorou sa upravuje postup
obvodného úradu pri zriadení pracoviska obvodného
úradu.
Čl. 7
Táto smernica nadobúda účinnosť 1. októbra 2013.
Č. p.: SVS-OMSZV1-2013/018223

(2) Zamestnanec zodpovedá za svoju činnosť
priamo nadriadenému vedúcemu zamestnancovi
príslušného organizačného útvaru okresného úradu.

3)

4)

5)

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších
predpisov.
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6)

Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995
Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších
predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995
Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov.

