VÝROČNÁ SPRÁVA
ZA ROK 2012

1.

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Rezort / zriaďovateľ:
Kontakt:
Forma hospodárenia:
Prednosta:
V Prešove, 23.04.2012

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
(od 01. 01. 2013 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Prešove)
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky
tel. č. : + 421 51 74 65 888, fax : + 421 51 74 65 880
rozpočtová organizácia
Ing. Vladimír Luterán

Výročná správa Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove za rok 2012
Adresy pracovísk v pôsobnosti organizácie a ich vedúci zamestnanci:


Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Bardejove
Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov
riaditeľ úradu: Ing. Ivan Host
tel. 054/4885575
fax: 054/4885575



Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Humennom
Kukorelliho 1, 066 01 Humenné
riaditeľ úradu: Ing. Peter Solej
tel. 057/7880162



fax: 057/ 7880177

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Kežmarku
Mučeníkov 4, 060 01 Kežmarok
riaditeľ úradu: Mgr. Ján Sýkora
tel. 052/4685651
fax: 052/4685653



Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Poprade
Partizánska 690/87, 058 01 Poprad
riaditeľ úradu: Ing. Tomáš Pix
tel. 052/7896861
fax: 052/7896861



Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
riaditeľ úradu: Ing. František Vaško
tel. 051/7465 893
fax: 051/7465 893



Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Starej Ľubovni
Námestie generála Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
riaditeľ úradu: Mgr. Štefan Karaffa
tel. 052/4285 661
fax: 052/4285 662



Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Stropkove
Šarišská 148, 091 01 Stropkov
riaditeľ úradu: Ing. Karol Porkoláb
tel. 054/7181270
fax: 054/7181271



Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie vo Vranove nad Topľou
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
riaditeľ úradu: PhDr. Jozef Baran
tel. 057/4889670 fax: 057/4464906
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Hlavné činnosti organizácie:
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „KÚ CDPK“) v Prešove:




2.

vykonával štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v územnom obvode
Prešovského kraja,
vykonával štátny odborný dozor na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v územnom
obvode Prešovského kraja,
riadil, koordinoval a kontroloval výkon štátnej správy Obvodných úradov pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie (ďalej len „OÚ CDPK“) so sídlom v Bardejove, Humennom, Kežmarku,
Poprade, Prešove, Starej Ľubovni, Stropkove a Vranove nad Topľou.

POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

KÚ CDPK v Prešove bol zriadený zákonom č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy
na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako
miestny orgán špecializovanej štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
KÚ CDPK v Prešove bol po celý čas svojej existencie rozpočtovou organizáciou štátu, ktorá bola
finančnými vzťahmi napojená na štátny rozpočet jej zriaďovateľa – Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR. V rámci svojho rozpočtu zabezpečoval KÚ CDPK v Prešove výdavky aj
na činnosť obvodných úradov dopravy vo svojej pôsobnosti, ktoré boli bez právnej subjektivity.
Zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol k 31.12.2012 KÚ CDPK v Prešove zrušený. Všetky práva a povinnosti
v zmysle uvedeného zákona prešli v plnom rozsahu na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie so sídlom v krajskom meste, teda na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné
komunikácie v Prešove (ďalej len „OÚ CDPK v Prešove“).
KÚ CDPK v Prešove bol služobným úradom štátnych zamestnancov a zamestnancov, ktorí
vykonávali službu vo verejnom záujme na KÚ CDPK v Prešove a na jednotlivých OÚ CDPK v jeho
pôsobnosti v územnom obvode Prešovského kraja. V rámci územného obvodu Prešovského kraja
vykonával KÚ CDPK v Prešove štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií
a zároveň riadil, koordinoval a kontroloval výkon štátnej správy OÚ CDPK v jeho pôsobnosti.
Spravoval majetok vo vlastníctve štátu, ktorý slúžil na činnosť KÚ CDPK v Prešove a jednotlivých
OÚ CDPK v Prešovskom kraji a zabezpečoval materiálne a technické vybavenie KÚ CDPK
v Prešove a OÚ CDPK v jeho pôsobnosti.
KÚ CDPK v Prešove bol druhostupňovým orgánom štátnej správy vo veciach, v ktorých
rozhodovali OÚ CDPK.
OÚ CDPK, zriadené zákonom č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej
dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečovali výkon
štátnej správy na úsekoch štátnej správy v ich pôsobnosti vo svojich územných obvodoch.
V administratívnoprávnych veciach OÚ CDPK konali a rozhodovali samostatne.
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KÚ CDPK v Prešove vykonával do 31.12.2012 a od 1.1.2013 OÚ CDPK v Prešove vykonáva
v rámci špecializovanej štátnej správy nasledujúce činnosti:
a) na úseku cestnej dopravy:
podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení
neskorších predpisov (do 1. 3. 2012 zákon č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave) a nariadení ES
č.1071/2009, 1072/2009 a 1073/2009 najmä:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji,
ukladá dopravcom pokuty za porušenie povinností (§ 35 ods. 1 a 2), ak nejde o pravidelnú
autobusovú dopravu,
je zberným miestom údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave,
udeľuje a odníma povolenia na cestnú nákladnú dopravu, nepravidelnú autobusovú dopravu a
taxislužbu,
vedie evidenciu dopravcov, ktorým udelil povolenie na vykonávanie medzinárodnej cestnej
dopravy,
vydáva potvrdenie na vykonávanie medzinárodnej autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu,
na základe poverenia MDVRR SR a v súlade s metodickým pokynom MDVRR SR č. 38/2007 je
OÚ CDPK v Prešove poverený vydávaním zahraničných jednorazových prepravných povolení,
zabezpečuje organizačne činnosť skúšobnej komisie na preukázanie odbornej spôsobilosti pre
cestnú dopravu podľa zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov,
zabezpečuje organizačne činnosť skúšobnej komisie podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých
vodičov.
b) na úseku pozemných komunikácií:
podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
(cestný zákon) v platnom znení najmä:

1.
2.

3.
4.

5.

6.

ako cestný správny orgán poskytuje stanoviská k stavbám v územnom a stavebnom konaní, ak
majú vplyv na cesty I. triedy,
určuje so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek
a dopravných zariadení na cestách I. triedy a na cestách I. triedy povoľuje zriadenie vyhradených
parkovísk; a ak ide o zastavané územie, alebo územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní
s obcou,
vykonáva štátny dozor podľa tohto zákona v rozsahu svojej pôsobnosti,
povoľuje prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo prepravu,
ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú
osobitným predpisom (nadmerná a nadrozmerná preprava), ak trasa prepravy presahuje územný
obvod jedného obvodného úradu dopravy alebo začína na území kraja a presahuje územný
obvod kraja,
dodatočne vyberá rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu, ak sa
nadmerná a nadrozmerná preprava vykonala v územnom obvode kraja na diaľnici a ceste bez
povolenia,
povoľuje uzávierky, obchádzky a odklony na cestách I. triedy,
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7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

rozhoduje o pripojení ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií na cesty I. triedy,
o úpravách alebo o zrušení týchto pripojení ako aj o zriadení a zrušení vjazdov z týchto ciest
na susedné nehnuteľnosti,
vykonáva štátny odborný dozor nad cestami I. triedy,
je špeciálnym stavebným úradom pre cesty I. triedy,
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom
stupni rozhodujú obvodné úrady dopravy,
ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie cestného zákona, alebo rozhodnutí vydaných
vo svojej pôsobnosti,
vymáha ním uložené a nezaplatené pokuty,
povoľuje športové a iné podujatia na cestách, ak trasa podujatia presahuje územie jedného
obvodného úradu alebo začína na území kraja,
nariaďuje nevyhnutné zabezpečovacie práce, ak stavba cesty I. triedy svojím stavom ohrozuje
život alebo zdravie osôb,
ukladá pokuty právnickým a fyzickým osobám za porušenie stavebného zákona vo vzťahu
ku cestám I. triedy, alebo za nedodržanie podmienok rozhodnutí vydaných vo svojej pôsobnosti,
povoľuje výnimky z ochranných pásiem ciest I. triedy a nariaďuje odstránenie alebo úpravu
stavieb, zariadení a porastov umiestnených v týchto ochranných pásmach,
po dohode s orgánmi životného prostredia rozhoduje o umiestnení a druhovom zložení cestnej
zelene a o výrube drevín na cestách I. triedy,
dáva súhlas na spôsob umiestnenia vedenia na cestách I. triedy alebo v ich telese,
na vykonávanie plánovaných opráv a údržby týchto vedení, ako aj na ich odstránenie; podľa
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov, OÚ CDPK v Prešove ako špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy,
najmä:









povoľuje stavby ciest, ich zmeny a povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavby cesty,
vykonáva štátny stavebný dohľad na cestách,
vydáva užívacie povolenie na stavbu cesty, ktorú povolil,
nariaďuje nevyhnutné zabezpečovacie práce, ak stavba cesty svojím stavom ohrozuje život
alebo zdravie osôb,
dáva súhlas na realizáciu drobných stavieb ciest,
povoľuje zmenu užívania stavby cesty,
ukladá pokuty právnickým a fyzickým osobám za porušenie stavebného zákona vo vzťahu
ku cestám, alebo za nedodržanie podmienok rozhodnutí vydaných vo svojej pôsobnosti,
ako dotknutý orgán štátnej správy dáva stanoviská k stavbám v územnom a stavebnom
konaní ako aj k územným plánom vyšších územných celkov.
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Obvodné úrady CDPK do 31.12.2012 v pôsobnosti KÚ CDPK v Prešove (od 1.1.2013
v pôsobnosti OÚ CDPK v Prešove) v rámci špecializovanej štátnej správy vykonávajú
nasledujúce činnosti:
a) na úseku cestnej dopravy:
podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zákona č. 93/2005 Z. z.
o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov najmä:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

povoľujú jednotlivú výrobu (stavbu) a prestavbu vozidla s výnimkou nemotorového vozidla,
električky a trolejbusu, schvaľujú technickú spôsobilosť jednotlivo vyrobeného, dovezeného
alebo prestavaného vozidla, jeho súčastí, výstroja a výbavy s výnimkou nemotorového vozidla,
električky a trolejbusu a vedú evidenciu schválených vozidiel,
rozhodujú o vyradení vozidla z cestnej premávky,
evidujú výcvikové zariadenia, v ktorých sa vykonáva výcvik vodičov, doškoľovacie kurzy
vodičov, výcvik žiadateľov o inštruktorské oprávnenie, doškoľovacie kurzy inštruktorov
a vydávajú doklad o ich evidencii,
zabezpečujú v súčinnosti so Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškôl vykonávanie
skúšok z odbornej spôsobilosti fyzickými osobami poverenými podľa § 110 písm. e), vydávajú
inštruktorské preukazy a vedú ich evidenciu,
rozhodujú o vydávaní, odobratí a obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia,
udeľujú podľa siete určenej MDVRR SR fyzickým osobám oprávneným na podnikanie alebo
právnickým osobám oprávnenie na vykonávanie kontroly technického stavu vozidiel, ich
súčastí, výstroja a výbavy a vedú ich evidenciu,
udeľujú fyzickým osobám osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon kontroly technického
stavu vozidla, jeho súčastí, výstroja a výbavy a vedú ich evidenciu,
zabezpečujú vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu vozidiel a sledujú, či ich
držitelia podrobujú v ustanovených lehotách pravidelným kontrolám technického stavu,
prejednávajú priestupky podľa osobitného predpisu, ak boli spáchané na úseku štátnej správy
v pôsobnosti obvodného úradu;

podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov OÚ CDPK vykonávajú štátny odborný dozor nad autoškolami, pričom
OÚ CDPK v Prešove ako obvodný úrad dopravy v sídle kraja, príslušný na registráciu autoškoly:
 rozhoduje o registrácii a zrušení registrácie autoškôl a vedie evidenciu vydaných osvedčení,
 udeľuje a odníma inštruktorské oprávnenie, vydáva a odoberá inštruktorské preukazy,
vykonáva v nich zmeny a predlžuje ich platnosť,
 overuje spôsobilosť technickej základne autoškôl,
 ukladá pokuty za správne delikty a prejednáva priestupky.
b) na úseku pozemných komunikácií:
podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení
a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov najmä:
1.

ako cestné správne orgány poskytujú stanoviská k stavbám v územnom a stavebnom konaní, ak
majú vplyv na cesty II. a III. triedy,
6
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

určujú so súhlasom príslušného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek
a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách II. a III. triedy povoľujú zriadenie
vyhradených parkovísk; a ak ide o zastavané územie, alebo územie určené na zastavanie, aj
po prerokovaní s obcou,
vykonávajú štátny dozor podľa tohto zákona v rozsahu svojej pôsobnosti,
vykonávajú štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy,
povoľujú zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadrozmernú prepravu, ak prepravná trasa
nepresahuje územný obvod obvodného úradu dopravy,
vykonávajú v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom
stupni rozhoduje obec,
riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami ako prenesený výkon štátnej
správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami,
prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku pozemných komunikácií okrem priestupkov
na úseku miestnych a účelových komunikácií,
povoľujú uzávierky, obchádzky a odklony na cestách II. a III. triedy,
rozhodujú o pripojení ciest, miestnych komunikácií a účelových komunikácií na cesty II. a III.
triedy, o úpravách alebo o zrušení týchto pripojení ako aj o zriadení a zrušení vjazdov z týchto
ciest na susedné nehnuteľnosti,
vykonávajú štátny odborný dozor nad cestami II. a III. triedy,
ukladajú pokuty právnickým osobám za porušenie cestného zákona, alebo rozhodnutí vydaných
vo svojej pôsobnosti,
sú špeciálnym stavebným úradom pre cesty II. a III. triedy,
povoľujú stavby ciest II. a III. triedy, ich zmeny a udržiavacie práce, alebo nariaďujú
odstránenie stavby cesty II. a III. triedy,
vykonávajú štátny stavebný dohľad na cestách II. a III. triedy,
vydávajú užívacie povolenie na stavbu ciest II. a III. triedy a povoľujú zmenu ich užívania,
nariaďujú nevyhnutné zabezpečovacie práce, ak stavba cesty II. a III. triedy svojím stavom
ohrozuje život alebo zdravie osôb,
ukladajú pokuty právnickým a fyzickým osobám za porušenie stavebného zákona vo vzťahu
ku cestám II. a III. triedy, alebo za nedodržanie podmienok rozhodnutí vydaných vo svojej
pôsobnosti,
povoľujú výnimky z ochranných pásiem ciest II. a III. triedy a nariaďujú odstránenie alebo
úpravu stavieb, zariadení a porastov umiestnených v týchto ochranných pásmach,
po dohode s orgánmi životného prostredia rozhodujú o umiestnení a druhovom zložení cestnej
zelene a o výrube drevín na cestách II. a III. triedy,
dávajú súhlas na spôsob umiestnenia vedenia na cestách II. a III. triedy alebo v ich telese,
na vykonávanie plánovaných opráv a údržby týchto vedení ako aj na ich odstránenie.

podľa 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
prejednávajú priestupky podľa §8 ods.1 a správne delikty podľa §8a ods.1 tohto zákona.
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3.

KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO
PLNENIE

KÚ CDPK v Prešove (od 1.1.2013 OÚ CDPK v Prešove), ani OÚ CDPK v jeho pôsobnosti,
nemali a nemajú podpísaný žiadny kontrakt s ústredným orgánom, ani inou inštitúciou.

4.

ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

Základné produkty a činnosti KÚ CDPK v Prešove (od 1.1.2013 OÚ CDPK v Prešove)
a OÚ CDPK v jeho pôsobnosti sú podrobne uvedené v bode 2 tejto výročnej správy. Prevažná časť
týchto činností je charakteru dlhodobého alebo stáleho. K týmto základným činnostiam je potrebné
priradiť aj operatívnu činnosť pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky – spracovanie štatistík, prehľadov plnenia, podkladov pre spracovanie návrhov na vydanie
metodických pokynov, vykonávacích vyhlášok, prípadne zmien alebo nových návrhov zákonov SR.
KÚ CDPK v Prešove (od 1.1.2013 OÚ CDPK v Prešove) je organizáciou so širokou
a rôznorodou štruktúrou činností a významnou mierou sa podieľa na syntetických a analytických
prácach rezortov MDVRR SR. Navyše zabezpečuje aj zber a spracovávanie údajov
od mimorezortných subjektov. Vzhľadom na tieto skutočnosti a tiež vzhľadom na vzájomné
prelínanie sa týchto činností je presná kvantifikácia výdavkov a kapacít organizácie na úzko
vymedzený okruh činností veľmi ťažká. KÚ CDPK v Prešove a OÚ CDPK v kraji v roku 2012
nevykonávali podnikateľské aktivity (neumožňuje to zákon o rozpočtových pravidlách a tiež zákon
o štátnej službe). Aktivity úradu boli zamerané len na výkon štátnej správy, štátneho odborného
dozoru a plnenie rezortných úloh.
Stručný prehľad o počtoch a spôsobe vybavovania podaní, ako aj vybraných poplatkoch a počte
vydaných rozhodnutí podľa jednotlivých úradov dopravy podávajú nižšie uvedené tabuľky.
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Licencie spoločenstva

0
36

Povolenie na výkon povolania
prevádzkovateľa CD

10
263

Koncesia na vykonávanie
taxislužby

5
28

Zrušenie koncesovanej živnosti

19
117

Povolenia na vykonávanie
vnútroštátnej cestnej dopravy

Protokol o vykonaní skúšky

Osvedčenie o pravidelnom výcviku

Osvedčenie o základnej kvalifikácii

BE4

Evidencia skúšok a vydaných
osvedčení o základnej kvalifikácii

1
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5
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8

BE3

Kvalifikačná karta vodiča

Nevybavené podania z predchádzajúceho roka
Podania došlé v sledovanom roku
Všetky podania na vybavenie v sledovanom roku
z toho podania:
- odstúpené inému orgánu
- vybavené v sledovanom období
- neukončené v sledovanom období
Vybrané správne poplatky v €

Povolenia na medzinárodnú cestnú
dopravu

Riadok číslo

Registratúrny ukladací znak
BD6 BD6.1 BD6.2 BD6.3 BD6.4 DB6.5 BE5 BE5.1 BE6

Spolu

Prehľad činností Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove
na úseku cestnej dopravy podľa zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní
v období od 1.1.2012 do 31.12.2012
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Prehľad činností Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove
na úseku cestnej dopravy vykonaných mimo správneho konania
v období od 1.1.2012 do 31.12.2012
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Spolu

Jednorázové prepravné povolenia

BD7.2

Jednorazové prepravné povolenia
vrátené použité a nepoužité
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Potvrdenia pre vlastnú potrebu vykonávané BUS, autokárami

Riadok číslo

Nevybavené podania z predchádzajúceho roka
Podania došlé v sledovanom roku
Všetky podania na vybavenie v sledovanom roku
z toho podania:
- odstúpené inému orgánu
- vybavené v sledovanom období
- neukončené v sledovanom období
Vybrané správne poplatky v €

Odborná spôsobilosť - osvedčenia

Registratúrny ukladací znak
BA2
BD3
BD7.1

BD2.1

135
443
893
x
0
766
127
120 180

BF1.3.1
BF1.3.2

BF2

BF6

BI 1

BI 2

BK1

BK2

BL1

BL2

Schváleniejednotlivo dovezeného systému

Vyradenie vozidla z cestnej premávky - dočasne BG2
BG2.1
Predĺženie dočasného vyradenia
BG2.2
Opätovné uvedenie vozidla do prevádzky

BH2

Jednotlivo vyrobené a
prestavané vozidlá

Vyradenie vozidla z cestnej premávky - natrvalo
BG1
Určenie lehoty na vykonanie TK, EK
BG1.1
mimo ust.leh.

BH1

Treť. Št.- uznanie typového schválenia ES JDV
Treť. Št.- schváleni JDV

Povolenie, zriadenie, vydanie
oprávnenia a evidencie - STK
Osvedčenia na výkon kontr.tech.stavu
vozidla a jeho súč., výstroja a výbavy
Povolenie, zriadenie,vydanie
oprávnenia a evidencie - EK
Osvedčenie na výkon EK
Povolenie, zriadenie, vydanie
oprávnenia a evidencie - LPG, CNG
Osvedčenie na výkon montáže
LPG, CNG
Povolenie, zriadenie, vydanie opráv.
a evidencia pracoviska KO
Osvedčenie na výkon KO
Výmena TOV za OEV II

35
5 102
0
325
0
16
9
1 110
0
21
177
418
1
2 501
0
5
4
41
1
13
1
113
1
6
0
8
1
3
0
28
5
179
235
9 889

3
4
5
5 137
x
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x
16
x
1 119
x
21
x
595
x
2
2 502
x
5
x
45
x
14
x
114
x
7
x
8
x
4
x
28
x
184
x
10 124
x
2

- rozhodnutia o zastavení konania
- vydané prvostupňové
rozhodnutia
6
2
0
0
5
0
133
0
3
0
0
0
3
0
0
0
3

7
5 065
325
16
1 103
20
256
2 500
2
41
13
108
4
8
4
25
158
9 648

- neukončené v sledovanom roku
Vybrané správne poplatky v €
8
9
70
531 203
0
32 850
0
2 924
11
52 236
1
1 020
204
2 645
2
24 125
0
600
4
360
1
1 200
6
1 070
0
250
0
80
0
450
3
220
23
821
325
652 054
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BF1.2.1
BF1.2.2

1
2
BY5

BF1.1.1

Zml. Št.- uznanie typového schváleniaES JDV
Zml. Št.- uznanie schválenia JDV

BF1.1
BF1.1.2

Nevybavené podania z
predchádzajúceho roka
Podania došlé v sledovanom roku
Všetky podania na vybavenie v
sledovanom roku
z toho podania:
- odstúpené inému orgánu
Jednotlivo dovezené vozidlá - UTS
Uznanie schválenia JDV
Schválenie JDV
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Prehľad činností obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v pôsobnosti KÚ CDPK Prešov
na úseku cestnej dopravy vykonaných podľa zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní
v období od 1.1.2012do 31.12.2012
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z toho podania:
- odstúpené inému orgánu
- rozhodnutia o zastavení konania
- vydané prvostupňové rozhodnutia
- neukončené v sledovanom roku
Vybrané správne poplatky v €

0
98
98
x
0
0
98
0

1
45
46
x
0
0
46
0
2 574

0
1
1
x
0
0
1
0
120

7
65
72
x
0
0
71
1
2 184
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Spolu

BE2

BE1.2

BE1.1

Evidencia skúšok a vydaných
inštruktorských preukazov

Podania
došlé vna
sledovanom
Všetky podania
vybavenieroku
v sledovanom
roku

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Registrácia školiacích stredísk

Nevybavené podania z predchádzajúceho roka

Evidencia výcvikových zariadení

ŠOD - výcvikové zariadenia (auoškoly) BA3

Prehľad činností obvodných úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v pôsobnosti KÚ CDPK Prešov
na úseku cestnej dopravy vykonaných podľa zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní
v období od 1.1.2012 do 31.12.2012

8
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217
x

x
0
0
216
1
4 878

Kontrolná činnosť
KÚ CDPK v Prešove a jeho organizačné zložky postupovali v rámci kontrolnej činnosti
a výkonu štátneho odborného dozoru (ďalej len „ŠOD“) podľa „Plánu kontrolnej činnosti KÚ CDPK
v Prešove na rok 2012“. Tento plán sa im darilo plniť aj napriek tomu, že v polroku došlo k zmenám
vo vedení úradov a v závere roka bol ohrozený rozpočet úradu na bežné výdavky. V rozpočte
KÚ CDPK v Prešove na rok 2012 totiž už od začiatku roka chýbali finančné prostriedky na vykrytie
nájomného pre samotný KÚ CDPK v Prešove, OÚ CDPK v Prešove a OÚ CDPK vo Vranove nad
Topľou. V posledných mesiacoch roka 2012 bolo preto nevyhnutné obmedzovať bežné výdavky
a tým aj všetky činnosti úradov CDPK. Vnútorné kontroly boli vykonané KÚ CDPK (jeho
poverenými zamestnancami) a OÚ CDPK (riaditeľmi) v Prešovskom kraji v zmysle zákona NR SR
č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov a smernice KÚ CDPK č. 24
o vnútornom kontrolnom systéme.
KÚ CDPK v Prešove vykonal v roku 2012 celkom 6 vnútorných kontrol, z nich 4 kontroly
boli zamerané na dodržiavanie 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
(OÚ CDPK v Bardejove, v Prešove, v Starej Ľubovni a vo Vranove nad Topľou), 1 kontrola bola
zameraná na dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní a 1 kontrola na dodržiavanie zákona
o účtovníctve. Z uvedených kontrol boli vyhotovené záznamy.
Obvodné úrady CDPK v Prešovskom kraji vykonali v roku 2012 celkom 15 vnútorných
kontrol zameraných na činnosť zamestnancov pracujúcich na jednotlivých úradoch. Kontroly boli
zamerané na riadne a včasné vybavovanie podaní na úseku cestnej dopravy a pozemných
komunikácií, náležitostí rozhodnutí, vyznačovanie právoplatnosti rozhodnutí, evidenciu príchodov
a odchodov zamestnancov OÚ CDPK. Z uvedených kontrol boli vyhotovené záznamy.
Vonkajšie kontroly (štátny odborný dozor) pozostávali z kontrol vykonávaných v zmysle:
-

-

-

-

zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 93/2005 Z. z.“) a vyhlášky MDPT SR č. 349/2005
Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z.,
zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 725/2004 Z. z.“), vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z., vyhlášky MDPT SR
č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore
označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly
originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu
kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor,
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších
prepisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“),
zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave,
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, ktorým sa ustanovujú spoločné
pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré je potrebné dodržiavať pri výkone povolania
prevádzkovateľa cestnej dopravy a ktorým sa zrušuje smernica Rady 96/26/ES,
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov,
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
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Kontroly boli vykonávané:
A. Na úseku cestnej dopravy v rámci 13 vykonaných kontrol v roku 2012 bola kontrolovaná
finančná spoľahlivosť dopravcu, odborná spôsobilosť, bezúhonnosť, technická základňa,
prepravný poriadok.
B. Na pozemných komunikáciách v roku 2012 OÚ CDPK v Prešovskom kraji a KÚ CDPK
v Prešove vykonali spolu 191 kontrol, z toho 190 bolo ukončených záznamom a jedna kontrola
protokolom. Ďalšie kontroly uskutočňoval KÚ CDPK v Prešove operatívne, v rámci výkonu
štátneho odborného dozoru vydával na mieste kontroly ústne nariadenia a pokyny, na základe
ktorých zabezpečoval bezodkladné nápravy.
ŠOD na úseku pozemných komunikácií bol zameraný na:
-

stav dopravného značenia so zameraním ŠOD na chýbajúce značenie, nevyhovujúce značenie a
prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov,
dodržiavanie podmienok vydaných na čiastočnú uzávierku cesty a zvláštne užívanie cesty,
výkon zimnej údržby ciest, zjazdnosť ciest,
prekážky v cestnej premávke a nedostatky v zjazdnosti komunikácií,
poškodzovanie a znečisťovanie pozemných komunikácií,
kontrolu dodržiavania ustanovení zákona č. 135/1961 Zb.,
kontrolu dodržiavania povinností správcu ciest Správy a údržby ciest Prešovského
samosprávneho kraja,
kontrolu dodržiavania podmienok vo vydaných rozhodnutiach, povoleniach,
kontrolu pred kolaudáciou stavby podľa podmienok stanovených vo vydanom stavebnom
povolení,
kontrolu stavu zrekonštruovaných úsekov ciest, ktorých rekonštrukcia bola povolená,
kontrolu umiestňovania reklamných, propagačných a informačných zariadení pri cestách,
stavebný stav vozoviek (výmole a výtlky),
funkčnosť cestných priepustov,
zhodnotenie stavu komunikácie v úsekoch poškodených povodňami,
kontrolu odvodňovacích telies (cestných priekop a priepustov),
stav ciest po prívalových dažďoch, škody vzniknuté pri povodniach.

C. Nad autoškolami bolo OÚ CDPK a KÚ CDPK v Prešove vykonaných spolu 103 kontrol,
z ktorých bolo 100 ukončených vyhotovením záznamu a 3 vyhotovením protokolu.
Kontroly boli zamerané predovšetkým na:
-

plnenie podmienok ustanovených pre prevádzkovanie autoškoly v zmysle zákona č. 93/2005
Z. z. a vyhlášky MDPT SR č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z.,
dokumentáciu o priebehu už začatého kurzu,
dokumentáciu o priebehu praktického výcviku,
poistenie zodpovednosti,
označenie výcvikových vozidiel,
vybavenie učební a výcvikových vozidiel,
kontrola trenažérov a autocvičísk,
učebné osnovy a ich dodržiavanie,
praktický výcvik vodičského kurzu,
podrobenie výcvikových vozidiel technickej a emisnej kontrole v zákonom stanovených
lehotách,
14
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-

inštruktorské oprávnenie,
poistenie prevádzkovateľa autoškoly zo zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním
autoškoly,
počet účastníkov kurzu vo výcvikovom vozidle počas praktického výcviku v cestnej premávke.

Protokoly boli vypracované najmä z dôvodov, že autoškoly nepostupovali v kurzoch podľa
učebných osnov, ako stanovuje zákon č. 93/2005 Z. z., ďalej z dôvodu, že v autocvičiskovej knihe
neboli zapísané všetky potrebné údaje stanovené vyhláškou a že v autoškole, v kurzoch, bolo použité
výcvikové vozidlo bez platnej technickej kontroly.
D. V staniciach technickej kontroly vykonali OÚ CDPK a KÚ CDPK 19 kontrol, z toho jedna
kontrola bola ukončená protokolom.
Pracoviská emisnej kontroly boli skontrolované v 30 prípadoch, pri týchto kontrolách neboli
zistené nedostatky. Kontroly boli zamerané okrem iného na dodržiavanie postupu pri kontrolách
vozidiel, hodnotenie stavu vozidla, doklad o vykonaní emisnej kontroly, lehotu kalibrácie
technologického zariadenia, oznámenie zmeny podmienok, údajov a dokladov uvedených v zákone
č. 725/2004 Z. z. príslušnému Obvodnému úradu CDPK.
Na úseku pracovísk kontroly originality bolo vykonaných 13 kontrol, nedostatky neboli
zistené. Kontroly boli zamerané na výkon kontroly originality, na označenie pracovísk kontroly
originality, dodržiavanie podmienok uvedených v rozhodnutí o udelení oprávnenia na vykonávanie
kontroly originality a na technologické vybavenie.
Kontroly na úseku staníc technickej kontroly (STK), emisnej kontroly (EK) a kontroly
originality (KO) boli zamerané predovšetkým na plnenie povinností oprávnených osôb technických
kontrol, emisných kontrol, kontrol originality, ďalej na vykonávanie kontrol v rozsahu udeleného
oprávnenia, na spracovanie údajov o výsledkoch kontrol v informačnom systéme, evidenciu
a inventarizáciu tlačív o kontrole, osvedčení o kontrole, kontrolných nálepiek a pečiatok
v informačnom systéme. Predmetom kontroly boli tiež používané meradlá, prístroje, technologické
vybavenia a usporiadania staníc (pracovísk) kontrol, lehoty kalibrácie technologických zariadení.
Zo strany jednotlivých OÚ CDPK boli v období roka 2012 vykonané 3 kontroly pracovísk
montáží plynových zariadení, ktoré boli zamerané na plnenie povinností oprávnenej osoby montáže
plynových zariadení. Výsledkom týchto kontrol boli záznamy.
E. Na úseku preneseného výkonu štátnej správy bolo v roku 2012 vykonaných 25 kontrol
preneseného výkonu štátnej správy, z kontrol boli vyhotovené záznamy.
Kontroly preneseného výkonu štátnej správy boli zamerané najmä na výkon cestného
správneho orgánu pre miestne a účelové komunikácie, na výkon špeciálneho stavebného úradu pre
miestne a účelové komunikácie a štátneho odborného dozoru nad miestnymi a účelovými
komunikáciami.

KÚ CDPK v Prešove ako kontrolovaný subjekt
V období od 02.02.2012 do 18.05.2012 bol zamestnancami Správy finančnej kontroly Košice
vykonaný vládny audit č. 3-1/2012/356/P-12/2 na KÚ CDPK v Prešove. Účelom vládneho auditu
bolo overenie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení
s verejnými prostriedkami, efektívnosti a účinnosti finančného riadenia auditovanej osoby,
zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a ďalších skutočností ustanovených
osobitnými predpismi za obdobie rokov 2009 – 2011.
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Cieľom vládneho auditu bolo:
-

overenie efektívnosti a účinnosti finančného riadenia,
overenie dodržiavania postupov v zmysle ustanovení zákona o verejnom obstarávaní,
overenie účinnosti vnútorného kontrolného systému (dodržiavanie povinností vedúceho orgánu
verejnej správy, vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly),
overenie a hodnotenie postupov vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve,
overenie a hodnotenie postupov pri nakladaní s majetkom štátu v zmysle zákona o správe
majetku štátu,
navrhnutie odporúčaní na zlepšenie finančného riadenia s minimalizáciou rizík,
overenie ďalších skutočností ustanovených osobitnými predpismi.

Audítorská skupina zistila nedostatky pri dodržiavaní niektorých zákonov, ktoré sa
týkali porušenia finančnej disciplíny, systémové a iné nedostatky. Na odstránenie zistených
nedostatkov boli prijaté opatrenia, ktoré boli prerokované s audítorskou skupinou. O splnení
prijatých opatrení bola audítorská skupina Správy finančnej kontroly písomne informovaná.
Vonkajšia kontrola na OÚ CDPK vo Vranove nad Topľou
Na OÚ CDPK vo Vranove nad Topľou vykonala v roku 2012 kontrolná skupina Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MDVRR SR“) kontrolu
agendy na úseku podmienok prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, na
úseku autoškôl i pozemných komunikácií. Z uvedenej kontroly vypracovala kontrolná skupina
MDVRR SR protokol. Zistené nedostatky neboli závažného charakteru.
Petície a sťažnosti
OÚ CDPK v Prešovskom kraji v roku 2012 neevidovali ani jednu petíciu, 1 sťažnosť
zaznamenal OÚ CDPK v Poprade, tú vybavil prešetrením a uložením sankcie porušiteľovi za
umiestnenie dopravného značenia bez jeho určenia cestným správnym orgánom.
KÚ CDPK v Prešove v priebehu roka 2012 vybavil 3 sťažnosti, týkali sa nerealizovania vjazdu
v rámci rekonštrukcie prieťahu po ukončení výstavby.
KÚ CDPK v Prešove v roku 2012 postúpil jednu petíciu na riešenie príslušnému orgánu a
ďalšiu petíciu, prostredníctvom ktorej sa obyvatelia domáhali nápravy a ktorá súvisela s nadmernou
kamiónovou prepravou (hlučnosť, otrasy), prešetril a vybavil.
V zmysle 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, bolo v roku 2012 na
KÚ CDPK prijatých a vybavených 10 žiadostí.
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ROZPOČET ORGANIZÁCIE

5.

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove (od 1.1.2013 OÚ CDPK
v Prešove) dodržiava postupy a pokyny v zmysle zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších predpisov.
KÚ CDPK (od 1.1.2013 OÚ CDPK v Prešove) má spracované nasledujúce predpisy:
-

zásady pre obeh účtovných dokladov na dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
smernicu pre vykonávanie finančnej kontroly,
vnútornú smernicu pre zabezpečenie postupu pri verejnom obstarávaní.

Výšku rozpočtovaných finančných prostriedkov v € a ich čerpanie v roku 2012 udáva
nasledujúca tabuľka:

Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy a OOV (610)
Poistné a príspevky
Z toho za zamestnávateľa (620)
Tovary a služby (630)
Bežné transfery (640)
Kapitálové výdavky (700)

Pôvodný
rozpočet
819 239
466 814

Upravený
rozpočet
1 000 594,63
494 548,60

997 514,98
494 548,60

Čerpanie
v%
99,69
100,00

163 151

187 715,10

187 715,10

100,00

183 199
6 075
4 149

191 877,00
126 453,93
0,00

195 865,08
123 386,20
0,00

99,99
97,57
0,00

Čerpanie

Záväzné limity a ich použitie boli Krajským úradom CDPK dodržané.
Rozpis záväzných ukazovateľov v oblasti príjmov na rok 2012 nestanovoval žiadne úlohy.
Za rok 2012 však boli dosiahnuté príjmy spolu v sume 33 628,13 €, z toho podľa jednotlivých
druhov:
Ukazovateľ

Pôvodný
rozpočet

1. Príjmy
222 003 Pokuty
292 012 Vratky z dobropisov
292 017 Osobitné vratky
292 027 Ostatné príjmy

Upravený
rozpočet

Čerpanie
33628,13
33201,35
152,70
58,01
216,07
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KÚ CDPK a OÚ CDPK v Prešovskom kraji vybrali v roku 2012 správne poplatky
v celkovej hodnote 1 045 283,50 €. Tieto poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu a boli odvedené
Daňovému úradu v Prešove. Príjem z vyrubených pokút 33 628,13 € bol taktiež odvedený
do štátneho rozpočtu.
Krajský úrad CDPK spracováva údaje o plnení rozpočtu v zmysle Pokynu MF SR, ako
rozpočtová organizácia predkladá zriaďovateľovi štvrťročne účtovné výkazy na sekciu rozpočtu
a vnútornej ekonomiky, správu o plnení rozpočtu k príslušnému mesiacu predkladá do 6. dňa
nasledujúceho mesiaca a za príslušný štvrťrok predkladá do 21. dňa nasledujúceho mesiaca.
KÚ CDPK predkladá do informačného systému Štátnej pokladnice štvrťročné finančné
a účtovné výkazy v termíne do 25. dňa nasledujúceho mesiaca.

PERSONÁLNE OTÁZKY

6.

KÚ CDPK v Prešove mal rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2012 stanovených
MDVRR SR celkom 50 pracovných miest. Z toho bolo 48 miest v štátnej službe a 2 miesta na výkon
práce vo verejnom záujme. Priemerný evidenčný počet zamestnancov KÚ CDPK v Prešove za rok
2012 bol 49,5.
Organizačná štruktúra KÚ CDPK v Prešove
podľa systemizácie k 31.12.2012
1 Prednosta

Š-9

Vedúci služ. úradu

2 hlavný radca PK

Š-8

6 hlavný radca CD

Š-8

9 Osob.úrad, rozpočet Š-8

12 Účtovníctvo

V-8

1

riaditeľ OÚ CDPK

Š-8

v Kežmarku
3 hlavný radca PK

Š-8

7 hlavný radca CD

Š-8

10 právnik a kontrolór

Š-8

4 hlavný radca PK

Š-8

8 odborný radca CD

Š-7

11 informatik

Š-8

5 odborný radca PK

Š-7

1

Š-8

riaditeľ OÚ CDPK
v Prešove

1

riaditeľ OÚ CDPK

Š-8

v Poprade

1

riaditeľ OÚ CDPK

Š-8

13 Majetok, doprava

1

v Humennom

riaditeľ OÚ CDPK

V-7

Š-8

v Bardejove

2 sam. radca

Š-6

3 radca

Š-5

1

Š-8

riaditeľ OÚ CDPK
v Stropkove

2 odborný radca CD

Š-7

2 odborný radca PK

Š-7

2 odborný radca CD

Š-7

2 odborný radca PK

Š-7

2 odborný radca PK

Š-7

3 odborný radca CD

Š-7

3 sam. radca CD

Š-6

3 sam. radca CD

Š-6

3 odborný radca CD

Š-7

3 sam. radca

Š-6

4 sam. radca CD

Š-6

4 sam. radca CD

Š-6

4 odborný radca PK

Š-7

4 odborný radca CD

Š-7

4 sam. radca

Š-6

5 sam. radca CD

Š-6

5 sam. radca CD

Š-6
1 riaditeľ OÚ CDPK

Š-8

6 odborný radca PK

Š-7

1

Š-8

7 sam. radca PK

Š-6

riaditeľ OÚ CDPK

vo Vranove n/Topľou

v Starej Ľubovni

8 sam. radca

2 sam. radca

Š-6

3 radca

Š-5

Š-6

9 radca

Š-5

10 radca

Š-5
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Š-7

3 radca
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4 radca
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Podľa organizačnej štruktúry platnej na rok 2012 bol počet zamestnancov na úradoch CDPK
v Prešovskom kraji k 31.12.2012 takýto:
Počet miest
v štátnej službe
vo verejnej službe
KÚ CDPK Prešov
10
2
OÚ CDPK Prešov
11
0
OÚ CDPK Poprad
5
0
OÚ CDPK Humenné
4
0
OÚ CDPK Bardejov
4
0
OÚ CDPK Stropkov
4
0
OÚ CDPK Vranov nad Topľou
4
0
OÚ CDPK Kežmarok
3
0
OÚ CDPK Stará Ľubovňa
3
0
KÚ CDPK celkom
48
2
Miesto

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov KÚ CDPK a OÚ CDPK:
Vzdelanie/Platová trieda PT4 PT5 PT6 PT7 PT8 PT9 Celkom ŠS VS Celkom
Vysokoškolské 2.stupňa
8
12
15
1
36
36
Vysokoškolské 1. stupňa
4
4
4
Stredoškolské úplné
6
1
1
8
2
10
Všetci zamestnanci v súčasnosti spĺňajú potrebné kvalifikačné predpoklady.
Zamestnanci KÚ CDPK v Prešove sa v roku 2012 zúčastňovali odborných seminárov, kurzov
a školení, ktoré boli organizované MDVRR SR, VŠD Žilina, IVES Košice, EDUCO-CONSULT
Žilina a inými spoločnosťami alebo školiacimi strediskami.

7.

CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie so sídlom v Prešove bol zriadený
„Zriaďovacou listinou“ MDPT SR dňa 01.01.2004. Hlavné úlohy a ciele KÚ CDPK a OÚ CDPK sú
uvedené v bode 2 tejto správy a sú pre túto organizáciu špecializovanej štátnej správy stanovené
zriaďovateľom.
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie so sídlom v Prešove v roku 2012
vykonával sám a tiež prostredníctvom ním riadených obvodných úradov pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v zmysle
zákona č. 534/2003 Z. z. na území Prešovského samosprávneho kraja.
KÚ CDPK a OÚ CDPK sa vo svojej činnosti riadili platnými zákonmi, vyhláškami
a metodickými usmerneniami nadriadených orgánov štátnej správy. Nedostatočný počet
zamestnancov riešil KÚ CDPK v Prešove formou kumulovania rôznych funkcií a takýmto spôsobom
sa mu darilo úspešne plniť úlohy, ktoré mu boli zverované. Vonkajšou aj vnútornou kontrolou síce
boli zistené niektoré nedostatky, no neboli to nedostatky závažné a ich príčiny vidíme predovšetkým
v náraste agendy v každej oblasti činnosti jednotlivých úradov CDPK.
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Na základe výsledkov roka 2012 môžeme konštatovať, že všetky hlavné priority a ciele
v danom roku boli splnené. Podania boli vybavované v súlade so zákonnými lehotami na vybavenie
a nebolo zistené porušenie dodržiavania zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok). Úlohy spojené so zabezpečením chodu úradov CDPK boli taktiež splnené a preto môžeme
hodnotiť činnosť KÚ CDPK a OÚ CDPK v Prešovskom kraji za rok 2012 kladne.
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie so sídlom v Prešove bol v zmysle
zákona č. 345/2012 Z. z. z 18. októbra 2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31.12.2012 zrušený. Zároveň zanikol aj jemu podriadený
OÚ CDPK v Prešove a vznikol nový „Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
v Prešove“.
Novovzniknutý „Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove“ si
zachoval v celom rozsahu kompetencie bývalého OÚ CDPK v Prešove a v celom rozsahu prevzal
práva a povinnosti zaniknutého KÚ CDPK.

8.

HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM
ROKU

Výsledky a hodnotenia činností, ktoré vykonávali KÚ CDPK Prešov a OÚ CDPK
v Prešovskom kraji v roku 2012, sú uvedené v „Správe o činnosti krajského úradu pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie a obvodných úradov v jeho pôsobnosti za rok 2012“ predloženej
Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v januári 2013. Do dnešného dňa neboli proti
činnosti úradu vznesené žiadne námietky či výhrady.
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove a 8 obvodných úradov pre
cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešovskom kraji vykonávali v hodnotenom roku 2012
štátnu správu v zmysle zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej
dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. KÚ CDPK a OÚ CDPK sa vo svojej činnosti riadili platnými zákonmi, vyhláškami
a metodickými usmerneniami nadriadených orgánov štátnej správy. Všetky úrady CDPK, aj napriek
problémom, vcelku úspešne zvládli zverenú agendu a taktiež sa im bez väčších problémov
darilo uvádzať do života nové zákony a nariadenia a to aj pri pretrvávajúcom vysokom počte podaní
a za cenu toho, že viacerí zamestnanci úradu museli vykonávať kumulované funkcie. Úrad si
vypomáhal aj absolventmi stredných škôl na základe uzatvorených dohôd s úradmi práce, sociálnych
vecí a rodiny podľa ustanovenia § 51 ods. 9 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
Od roku 2009 bolo v správach o činnosti upozorňované na to, že stav zamestnancov
nezodpovedá veľkosti úradu a úlohám naňho kladeným. Neustálym znižovaním stavu zamestnancov
úradov CDPK vzniká obava, či takáto štátna správa bude aj naďalej schopná náležite plniť úlohy
na ňu kladené.
Vzhľadom na nedostatočný stav zamestnancov (menej než počet zamestnancov pri vzniku
úradov CDPK) a neustály nárast úloh úradu musíme nevyhnutne očakávať problémy pri dodržiavaní
lehôt pri vydávaní rozhodnutí, stanovísk a licencií, nehovoriac o možnom znížení ich kvality
(nedostatočným prešetrením a pochopením, prehliadnutím a podobne). V posledných rokoch sa
prejavuje aj trend obmedzovania časovo a finančne najnáročnejších úloh ako sú kontroly, výkon
štátneho odborného dozoru, miestne šetrenia a pod.
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Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove ako nástupca zaniknutého
Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove má pri súčasnom
stave, rozsahu svojich kompetencií a náplni činnosti pred sebou veľmi zložité obdobie až do zmeny,
ktorá ho čaká v súvislosti s 2. etapou reformy ESO v októbri 2013.
Na pleciach vlády Slovenskej republiky leží zodpovednosť za to, aby reformou neboli ohrozené
činnosti, ktoré momentálne úrady CDPK vykonávajú, ba naopak, že sa im dostane takej pozornosti
zo strany štátu, akú si vzhľadom na nemalý finančný prínos do štátnej pokladnice zaslúžia.

9.

HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE

Výstupy Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove (od 1.1.2013
Obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove) a obvodných úradov pre
cestnú dopravu a pozemné komunikácie patriacich do jeho pôsobnosti sú určené tak fyzickým ako aj
právnickým osobám v širokom rozsahu. Sú to najmä dopravcovia podnikajúci v cestnej doprave, ale
aj ubytovacie zariadenia, obchodné reťazce, veľkí a malí stavitelia, záujmové združenia, regionálna
a miestna samospráva, mestá a obce a široká občianska verejnosť. Veľká časť výstupov jednotlivých
činností úradu je využívaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ale aj
širokým okruhom orgánov miestnej štátnej správy.

V Prešove 28.04.2012

Ing. Vladimír Luterán
riaditeľ a vedúci služobného úradu
Obvodného úradu pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie v Prešove
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