
Spôsob zriadenia Okresného úradu Partizánske, 

jeho právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry 

 
Spôsob zriadenia 
     Okresný úrad Partizánske bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej 

štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

s účinnosťou od 1. októbra 2013.  

 

Právomoci a kompetencie 
     Okresný úrad Partizánske je miestny orgán štátnej správy, ktorý je preddavkovou 

organizáciou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo"). 

     V konaní, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo 

povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb na úsekoch štátnej správy v pôsobnosti 

okresného úradu, rozhoduje príslušný organizačný útvar okresného úradu. 

 

Organizačná štruktúra 
     Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého 

vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej 

republiky. 

     Za odbor  koná vedúci odboru alebo ním poverený zamestnanec v rozsahu určenom              

v písomnom poverení. Vedúceho odboru okresného úradu vymenúva prednosta okresného 

úradu na návrh vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí výkon 

štátnej správy uskutočňovaný odborom okresného úradu. 

Na okresnom úrade sú tieto stupne riadenia:  

a) prednosta,  

b) vedúci odboru,  

c) vedúci oddelenia. 

     Základné úlohy a vnútornú organizáciu okresného úradu, zásady riadenia a rozhodovania, 

právomoci prednostu, vedúcich odborov, vedúcich oddelení, členenie odborov a náplň 

činnosti jednotlivých odborov ustanovuje podľa § 2 ods. 6 zákona č. 180/2013 Z. z.                   

o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013, ktorou 

sa upravujú podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu v znení smernice                

č. 79/2014. 

Vnútorná organizácia Okresného úrad Partizánske 

a) organizačný odbor, 

b) odbor krízového riadenia, 

c) odbor starostlivosti o životné prostredie, 

d) katastrálny odbor  

1. oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií 

2. oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam 

 

Právna úprava – odkazy:  

1. Zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( http://www.minv.sk/?zakonna-uprava-

okresnych-uradov)  

2. Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2013, ktorou sa upravujú 

podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu v znení smernice č. 79/2014 z 27. júna 

2014 (http://www.minv.sk/?vnutorna-organizacia-okresneho-uradu) 
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