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I. IDENTIFIKÁCIA KRAJSKÉHO ÚRADU PRE CESTNÚ DOPRAVU  

   A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V ŢILINE  
 

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline (ďalej len „KÚCD 

a PK“) ako aj úrady v jeho pôsobnosti. Obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné 

komunikácie v Čadci, Martine, Dolnom Kubíne, Ruţomberku, Liptovskom Mikuláši a Ţiline, 

(ďalej len „OÚCD a PK“) boli zriadené ako samostatné úrady v zmysle zákona NR SR 

č.515/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 534/2003 Z. z. o organizácii  

štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

 

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

v Ţiline 
Adresa :      Predmestská 1613, 011 95 Ţilina 

 

 

Zriaďovateľ :  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

 

Forma hospodárenia : rozpočtová organizácia 

 

Prednosta :  Ing. Marián Vranka 

 

Kontakt :  telefónne číslo : +421-41/5117 490,  faxové číslo : +421-41/5117 485   

                  e-mail :  marian.vranka@za.kud.gov.sk 

                   webová stránka : www.za.kud.gov.sk.  

 

 
 
 
 
 
 

 

mailto:marian.vranka@za.kud.gov.sk
http://www.za.kud.gov.sk/
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.podnikam.webnoviny.sk%2Fuserfiles%2Farticles%2F19-11-2012%2Fthumbnail_300_300_1353329126-zilinsky.samospravny.kraj.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.podnikam.webnoviny.sk%2Fekonomika%2Fchce-presunut-ucty-samosprav-bank-statnej-pokladnice%2F25517&docid=C8UQ0heHUsVfVM&tbnid=RChQ3pP-6UtvQM&w=300&h=300&ei=goF9UY7ULIPLtQaj1oDoDg&ved=0CAgQxiAwBg&iact=rics
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.podnikam.webnoviny.sk%2Fuserfiles%2Farticles%2F19-11-2012%2Fthumbnail_300_300_1353329126-zilinsky.samospravny.kraj.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.podnikam.webnoviny.sk%2Fekonomika%2Fchce-presunut-ucty-samosprav-bank-statnej-pokladnice%2F25517&docid=C8UQ0heHUsVfVM&tbnid=RChQ3pP-6UtvQM&w=300&h=300&ei=goF9UY7ULIPLtQaj1oDoDg&ved=0CAgQxiAwBg&iact=rics
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Obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunik{cie 

v Žilinskom kraji 
 

 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

v Čadci 
Adresa :   Slov. dobrovoľníkov 1082, 022 01 Čadca 

Riaditeľ : Ing. Martin Benko 

 Kontakt : telefón  +421-41/433 47 14, fax  +421-41/433 47 13 

                          e-mail : martin.benko@za.kud.gov.sk  

 

 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie   

 v Dolnom Kubíne 
  Adresa :   Námestie slobody č. 1, 026 01 Dolný Kubín 

  Riaditeľ : Ing. Martin Obtulovič 

 Kontakt : telefón  +421-43/530 93 92, fax  +421-43/530 93 97 

                          e-mail : martin.obtulovic@za.kud.gov.sk  

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie  

v Liptovskom Mikuláši 
Adresa :   Námestie osloboditeľov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš 

Riaditeľ : Ing. Imrich Mlynarčík 

Kontakt :  telefón  +421-44/552 26 96, fax  +421-44/552 21 13 

                 e-mail : imrich.mlynarcik@za.kud.gov.sk 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

v Martine 
Adresa :   Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin 

Riaditeľ : Ing. arch. Ondrej Šimurda 

Kontakt :  telefón  +421-43/413 44 28, fax  +421-43/420 42 69 

                       e-mail : ondrej.simurda@za.kud.gov.sk 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

v Ruţomberku 
Adresa :  Námestie slobody č. 9, 034 01 Ruţomberok 

Riaditeľ : Mgr. Iveta Dovecová 

Kontakt :  telefón  +421-44/432 53 03, fax  +421-44/430 47 66 

                 e-mail : iveta.dovecova@za.kud.gov.sk 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie                  

v Ţiline 
  Adresa :   Predmestská 1613, 011 95 Ţilina 

Riaditeľ : Mgr. Michal Jurčišin 

Kontakt :  telefón  +421-41/505 92 13, fax  +421-41/505 92 18 

                   e-mail : michal.jurcisin@za.kud.gov.sk  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:martin.benko@za.kud.gov.sk
mailto:martin.obtulovic@za.kud.gov.sk
mailto:imrich.mlynarcik@za.kud.gov.sk
mailto:ondrej.simurda@za.kud.gov.sk
mailto:iveta.dovecova@za.kud.gov.sk
mailto:michal.jurcisin@za.kud.gov.sk
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/S%C3%BAbor:Lmzn.jpg
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-ruzomberok/ruzomberok/
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II.  POSLANIE A HLAVNÉ ČINNOSTI 
 

      A. POSLANIE ORGANIZÁCIE: 

 

Zákon č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje postavenie, 

organizáciu a pôsobnosť krajských a obvodných úradov dopravy na úseku cestnej dopravy 

a na úseku pozemných komunikácií. 

KÚCD a PK v Ţiline  zabezpečoval : 

 výkon štátneho odborného dozoru nad cestnou dopravou a pozemnými komunikáciami 

v Ţilinskom kraji v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi, 

 výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v územnom   

obvode Ţilinského kraja, 

 bol druhostupňovým orgánom štátnej správy vo veciach, v ktorých v správnom konaní 

v prvom stupni rozhodujú obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

v Čadci, Martine, Dolnom Kubíne, Ruţomberku, Liptovskom Mikuláši a Ţiline, ak 

osobitný predpis neustanovuje inak, 

 riadil, kontroloval a koordinoval výkonu štátnej správy uskutočňovanej OÚCD a PK 

v Čadci, Martine, Dolnom Kubíne, Ruţomberku, Liptovskom Mikuláši a v Ţiline. 

Právomoci a pôsobnosti konkrétne upravujú nasledovné osobitné predpisy: 

 Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, 

 Zákon č. 135/1996 Z. z. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov, 

 Zákon 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, 

 Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základne kvalifikácii a pravidelnom výcviku 

niektorých vodičov, 

 Zákon 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za uţívanie vymedzených úsekov  

pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

KÚCD a PK v Ţiline bola rozpočtová organizácia, finančnými vzťahmi  napojená na 

rozpočet Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktoré 

voči nemu plní funkciu zriaďovateľa. V rámci svojho finančného rozpočtu zabezpečuje  aj  

činnosť ostatných OÚCD a PK v kraji. 
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KÚCD a PK v Ţiline bol právnickou osobou. Úrad riadil a za jeho činnosť zodpovedal 

prednosta, ktorého vymenúvala a odvolávala vláda SR. Prednosta bol aj vedúcim sluţobného 

úradu. 

KÚCD a PK v Ţiline bol sluţobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú 

štátnu sluţbu na všetkých OÚCD a PK v kraji. Bol zamestnávateľom zamestnancov, ktorí 

vykonávajú práce vo verejnom záujme v OÚCD a PK v Ţilinskom kraji.  

KÚCD a PK v Ţiline bol správcom majetku štátu, ktorý slúţil na výkon jeho činnosti 

a úradov v jeho pôsobnosti.  

OÚCD a PK konajú samostatne v administratívno-právnych veciach, zabezpečujú 

výkon štátnej správy na úsekoch cestnej dopravy a pozemných komunikácii v územných 

obvodoch a v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi. 

 

A. POSLANIE A HLAVNÉ  ČINNOSTI ORGANIZÁCIE 
 

      A.1 Úsek výkonu špeciálneho stavebného úradu 

 

 Podľa  zákona  č.50/1976 Zb. o územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku  v znení  

neskorších predpisov, v súlade s §3a zákona č.135/1961Zb. o pozemných komunikáciách 

v znení neskorších predpisov vykonáva krajský úrad dopravy pôsobnosť špeciálneho 

stavebného úradu pre cesty I. triedy, obvodné úrady dopravy pre cesty II. a III triedy, v rámci 

ktorých : 

 povoľujú stavby ciest, ich zmeny a povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavby ciest, 

 vykonávajú štátny stavebný dohľad na stavbách ciest, 

 vydávajú uţívacie povolenia na stavby ciest, 

 dávajú súhlas na realizáciu drobných stavieb. 

 

A.2 Úsek výkonu štátnej správy podľa zákona č. 135/1961Zb. o pozemných  

 komunikáciách  v znení neskorších predpisov 

 

KÚCD a PK a OÚCD a PK v jeho pôsobnosti, v rámci výkonu právomocí a pôsobností 

cestného správneho orgánu v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

v znení neskorších predpisov (ďalej cestný zákon) vydávajú (krajský úrad dopravy vo veciach 

ciest I. tried, obvodné úrady dopravy vo veciach ciest II. a III. tried) : 

 Povolenia na zvláštne uţívanie pozemných komunikácií (BC5), 

a) nadrozmernú a nadmernú prepravu, 

b) dodatočné vybratie zvýšeného správneho poplatku, 
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c) športové podujatia, 

d) umiestňovanie zariadení alebo predmetov na ceste, 

e) umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení na ceste neslúţiacich 

na údrţbu a opravu cesty, 

f) hnanie stáda dobytka po ceste, 

g) zriaďovanie, vykonávanie a plánovanie opravy a údrţby vedení kaţdého druhu 

 Pripájanie pozemných komunikácií (BC8), 

 Cestná zeleň (BC11), 

 Uzávierky, obchádzky a odklony (BC1), 

 Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme (BC7), 

 Určovanie dopravného značenia (BC9), 

 

   A.3 Úsek výkonu štátnej správy podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej    

             doprave 

 udeľuje a odníma povolenia na medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu,  

 udeľuje a odníma povolenia na  medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, 

 udeľuje a odníma koncesiu na výkon taxisluţby, 

 vydáva osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy, 

 zriaďuje skúšobné komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti prevádzkovateľa 

cestnej dopravy a na výkon taxisluţby, 

 vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti, 

 prejednáva a ukladá pokuty za priestupky a správne delikty na úseku cestnej dopravy. 

A.4 Úsek výkonu štátnej správy podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej  

       základnej kvalifikácií a výcviku niektorých vodičov    

 

 určuje skúšobnú komisiu a zabezpečuje vykonanie skúšok, 

 vedie registratúru dokumentácie o priebehu skúšok, 

 vydáva osvedčenie o pravidelnom výcviku po skončení pravidelného výcviku 

 vodičom s osvedčením o základnej kvalifikácií aj osvedčenia o pravidelnom výcviku 

vydáva kvalifikačnú kartu vodiča. 

 

A.5 Úsek výkonu štátnej správy podľa zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach 

       prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 

 

 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline, ako príslušný orgán 

štátnej správy v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel 
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v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

 riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy vykonávaný OÚCD a PK v jeho 

pôsobnosti podľa tohto zákona, 

 vykonával štátny odborný dozor podľa tohto zákona, 

 vykonával v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v  

prvom stupni rozhodujú OÚCD a PK, 

 je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam o priestupkoch vydaným OÚCD a PK, 

 spolupracuje s KDI pri koordinácii činností OÚCD a PK. 

 

Obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

 vykonávajú v prvom stupni štátnu správu podľa tohto zákona,  

 vykonávajú štátny odborný dozor podľa tohto zákona, 

  vystupuje ako schvaľovací úrad a plní jeho funkcie, v ktorých rámci 

 povoľujú výrobu jednotlivo vyrobeného vozidla a povoľuje prestavbu 

jednotlivého vozidla,  

 schvaľujú jednotlivo vyrobené, dovezené alebo prestavané vozidlá, schvaľujú 

jednotlivo vyrobené alebo dovezené systémy, komponenty alebo samostatné 

technické jednotky a vedie ich evidenciu, 

 vydávajú osvedčenia o evidencii a technické osvedčenia vozidiel v rozsahu 

ustanovenom týmto zákonom a o ich vydaní vedie evidenciu,  

 rozhodujú o vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách dočasne 

podľa § 24 ods. 2 a o vyradení vozidiel z premávky na pozemných komunikáciách 

natrvalo podľa § 24 ods. 3, 

 povoľujú zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska 

kontroly originality a pracoviska montáţe plynových zariadení, 

 rozhodujú o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie 

technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo na montáţe plynových 

zariadení, 

 rozhodujú o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej 

spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality 

alebo montáţe plynových zariadení,  
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 vedú evidenciu oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej 

kontroly, oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb montáţe plynových 

zariadení, kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly 

originality a technikov montáţe plynových zariadení v rámci svojej územnej pôsobnosti 

a poskytuje údaje do jednotného informačného systému, 

 rozhodujú o uznaní odbornej kvalifikácie občanov z iných členských štátov, ktorí chcú 

vykonávať činnosť kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly 

originality alebo technika montáţe plynových zariadení podľa tohto zákona, o uznaných 

kvalifikáciách vedie evidenciu a nahlasuje údaje ministerstvu školstva podľa osobitného 

predpisu, 

 vedú evidenciu dokladov o odbornej kvalifikácii ţiadateľov z iných členských štátov na 

odborné činnosti uvedené v § 38 ods. 5, § 39 ods. 4, § 56 ods. 5, § 57 ods. 4, § 73 ods. 

5, § 74 ods. 4, § 87 ods. 5 a § 88 ods. 4, nahlasuje ministerstvu údaje v rozsahu, 

spôsobom a v lehotách ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom 

vydaným na vykonanie tohto zákona, 

 sledujú, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách 

technickým kontrolám pravidelným podľa § 50 ods. 1 a emisným kontrolám 

pravidelným podľa § 68 ods. 1, a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných 

vozidiel,  

 prerokovávajú priestupky podľa osobitného predpisu, 
37)

 ak boli spáchané na úseku 

štátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu dopravy, 

 poskytujú orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní ţiadateľov o schválenie 

jednotlivo dovezeného vozidla, uznanie typové schválenia ES a uznanie typového 

schválenia jednotlivo dovezeného vozidla podľa §16 aţ §16c. 

 

    A.6 Úsek výkonu štátnej správy podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách 

 

 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline, ako príslušný orgán 

štátnej správy v zmysle zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 je správnym orgánom príslušným na registráciu autoškoly v Ţilinskom kraji, 

 je odvolacím orgánom vo veciach podľa tohto zákona, 

 vykonáva štátny odborný dozor nad autoškolami, 
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 rozhodujú o registrácii autoškôl a o zrušení registrácie autoškôl a vedú evidenciu 

vydaných osvedčení,  

 udeľujú a odnímajú inštruktorské oprávnenie a vydávajú a odoberajú inštruktorské 

preukazy, vykonávajú v nich zmeny, predlţujú ich platnosť, 

 vedú evidenciu na evidenčných kartách podľa § 15, 

  overujú spôsobilosť technickej základne autoškôl, 

 vykonávajú štátny odborný dozor nad autoškolami, 

  ukladajú pokuty za správne delikty a prejednáva priestupky. 

 

 

Výcvikové zariadenia autoškôl 
Činnosť  v roku 2012 OÚCD a P K ZA Spolu za ZA kraj 

Celkový počet evidovaných výcvikových zariadení  112 112 

Počet prevzatých tlačív inštruktorských preukazov 0 0 

Počet evidovaných inštruktorov 371 371 

Počet vydaných inštruktorských  preukazov 71 71 

Počet znehodnotených inštruktorských preukazov 10 10 

Počet nevypísaných tlačív inštruktorských preukazov 45 45 

 

 

Skúšky inštruktorov 
Činnosť  v roku 2012 OÚCD a PK ZA Spolu za ZA kraj 

Počet vyskúšaných ţiadateľov o získanie 

inštruktorského oprávnenia  
9 9 

Počet vyskúšaných ţiadateľov o predĺţenie platnosti 

inštruktorského oprávnenia 
62 62 

 

III. VÝSTUPY  A  ČINNOSTI 
 

 Pri zabezpečovaní úloh na jednotlivých úsekoch štátnej správy na úrovni Krajského 

úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline ako aj na úrovni riadených 

obvodných úradoch dopravy  sa postupuje v súlade s nasledovnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi : 

 č.135/1961Zb.o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov, 

 č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov, 

 č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, 
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 č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých 

vodičov, 

 č. 50/1976 Zb.  o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov, 

 č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 č. 9/2009 Z. z. vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 

 č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, 

 č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

 č. 53/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  

vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 

 č. 311/2001 Z .z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, 

 č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, 

 č. 152/1998 Z. z. o sťaţnostiach v znení neskorších predpisov, 

 č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme v znení neskorších predpisov, 

 č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 

 č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, 

 č. 383/1997 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov, 

 č.523/2004Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších  

predpisov, 

 č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

 č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladni v znení neskorších predpisov, 

 č. 681/2006 Z. z. o štátnom rozpočte v znení neskorších predpisov, 

 č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 

 č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, 

 č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, 

 č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 

 č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, 

 č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 
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 č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, 

 č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, 

 č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a vyhláška č. 349/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

o autoškolách, 

 č. 403/2005 Z. z. nariadenie vlády o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej 

prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel.  

KÚCD a PK v Ţiline v roku 2012 podľa zákona č. 534/2003 Z. z. zabezpečoval : 

 úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a pokynov 

vydaných MDV a RR SR, ako aj  z  opatrení prijatých pri kontrolách výkonu štátnej 

správy, 

 riadil, kontroloval a koordinoval výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií uskutočňovaný OÚCD a PK v jeho pôsobnosti a to 

vydávaním pokynov a usmernení, ako aj vykonávaním plánovaných a mimoriadnych 

kontrol, 

 zabezpečoval starostlivosť  o riadnu evidenciu záznamov, zodpovednosť za ich účelné 

a bezpečné uloţenie, 

 poskytoval informácie 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. 

Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov najmä: 

 rozhodoval v rámci hlavnej činnosti vo všetkých podaniach, ktoré mu určujú platné 

právne predpisy,  

 rozhodoval o odvolaniach proti rozhodnutiu, v ktorom v prvom stupni rozhodol 

OÚCD a PK v jeho pôsobnosti a preskúmaval jeho rozhodnutia mimo odvolacieho 

konania, 

 vymáhal peňaţné a nepeňaţné plnenia vyplývajúce z vlastných rozhodnutí. 

KÚCD a PK ako sluţobný úrad štátnych zamestnancov, ktorí vykonávali štátnu sluţbu 

v KÚCD a PK  a OÚCD a PK v jeho pôsobnosti, zabezpečoval i činnosť osobného úradu, 

ktorá pozostávala z rozhodovacej činnosti (výberové konania na obsadenie voľných 

štátnozamestnaneckých miest, rozhodnutia o menovaní do štátnej sluţby, rozhodnutia o výške 

a zloţení funkčného platu a pod.). Počas roku 2012 KÚCD PK aktívne spolupracoval so 

zástupcom Základnej organizácie odborového zväzu SLOVES. 
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KÚCD a PK sa v roku 2012 aktívne podieľal na implementácií zákona č. 345/2012 Z. z. 

o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a to na úseku prechodu jeho pôsobností na OÚCD PK v Ţiline. Za tým účelom vytvoril 

s účinnosťou od 1.1.2013 novú organizačnú štruktúru úradu, vrátane zriadenia a personálneho 

obsadenia novovzniknutého útvaru odvolacieho, kontroly a dozoru, a vykonal potrebné úkony 

spojené so zánikom KÚCD a PK v Ţiline tak, aby k dátumu 1.1.2013 bola verejnosti 

dostatočne oboznámená táto zmena a zrejmý prechod jeho pôsobností na OÚCD a PK 

v Ţiline. 

III.1 Rozbor výkonu štátnej správy v správnom konaní 
 

III.1.1 Výkon špeciálneho stavebného úradu 

 

 Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení 

neskorších predpisov, v súlade s §3a zákona č.135/1961Zb. o pozemných komunikáciách 

v znení neskorších predpisov, krajský úrad dopravy vykonáva pôsobnosť špeciálneho 

stavebného úradu pre cesty I. triedy, obvodné úrady dopravy pre cesty II. a III triedy (činnosť 

je popísaná v kapitole B.1). V niţšie uvedených tabuľkách sú pod registratúrnou značkou   

BC 2 uvedené počty rozhodnutí, ktoré krajský úrad dopravy a obvodné úrady dopravy vydali  

za rok 2012, na úseku špeciálneho stavebného úradu.  

V roku 2012 na úseku špeciálneho stavebného úradu pretrvávali činnosti, vyplývajúce 

z programu opráv mostných objektov na území celého kraja v rámci ktorého bolo vydaných 

pätnásť stavebných povolení na rekonštrukcie mostných objektov. Rok 2012 bol 

poznamenaný pokračujúcou celosvetovou finančnou krízou, čo sa odzrkadlilo aj na 

skutočnosti, ţe sa neustále odďaľuje zahájenie výstavby plánovaných (tunajším stavebným 

úradom dávnejšie povolených) stavieb. Naproti tomu je potrebné konštatovať, ţe v tomto 

roku bola konečne zahájená realizácia ako napr. „Výstavba preloţky cesty I/11 v Čadci“, 

ktorej vybudovaním bude zavŕšený komplex stavieb obchvatu Čadce (ako súčasť D3) 

realizovaný v predošlých rokoch. 

 

III.1.2 Výkon štátnej správy podľa zákona č. 135/1961Zb. o pozemných  

       komunikáciách  v znení neskorších predpisov 

Pôsobnosť a právomoci KÚCD a PK Ţilina a jeho obvodných úradov dopravy na 

úseku tohto zákona je špecifikovaná v kapitole B.2.  Prehľad o  výkone štátnej správy 

v správnom konaní podľa zadelených registratúrnych značiek spisov predstavujú tabuľky  

 Tab.č.1-3
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  Organizačná štruktúra KÚCD a PK v Žiline a OÚCD a PK v jeho pôsobnosti - Príloha č.1 
  

  
      

            

                                                               
                

                                               

                                               
                                               

                        
PČ 

Prednosta a 
vedúci 
služobného úradu 

Spolu 

                

                        
  1 ŠS           

           

                        
1. 9 PT 

     
  

          

                        
  

 
  

      

Krajský úrad pre cestnú dopravu 
a pozemné komunikácie v Žiline 

Spolu 

     

                        
  

 
  

      

8 ŠS 
+ 3 
VVZ 

     

              
                      

 
  

      
  

     

           
            

 
                  

      
5. referát cestnej dopravy 8 PT 

     

          
2. osobný úrad 

7 
PT 

 
3. 

referát kontroly, štátneho 
odborného dozoru a dohľadu 

7 
PT   

      
6. referát cestnej dopravy 6 PT 

     

                  
4. 

referát kontroly, štátneho 
odborného dozoru a dohľadu 

7 
PT   

      
7. referát pozemných komunikácií 8 PT 

     

                          
  

      
8. referát pozemných komunikácií 7 PT 

     

                          
  

      
9. referát informatiky 7 PT 

     

                          
  

      
10. referát ekonomiky (VVZ) 8 PT 

     

                          
  

      
11. referát správy (VVZ) 8 PT 

     

                          
  

      
12. sekretariát (VVZ) 7 PT 

     

   
                                                                                

    

   
  

       
  

       
  

       
  

       
  

       
  

   

Obvodný úrad pre cestnú 
dopravu a pozemné 
komunikácie v Žiline 

Spolu 

 Obvodný úrad pre cestnú 
dopravu a pozemné 
komunikácie v Čadci 

Spolu 

 Obvodný úrad pre cestnú 
dopravu a pozemné 
komunikácie v Martine 

Spolu 

 
Obvodný úrad pre cestnú 
dopravu a pozemné 
komunikácie v Dolnom 
Kubíne 

Spolu 

 Obvodný úrad pre cestnú 
dopravu a pozemné 
komunikácie v Ružomberku 

Spolu 

 
Obvodný úrad pre cestnú 
dopravu a pozemné 
komunikácie v Liptovskom 
Mikuláši 

Spolu 

11 
ŠS 

 
5 ŠS 

 
7 ŠS 

 
6 ŠS 

 
4 ŠS 

 
4 ŠS 

1. Riaditeľ 8 PT 

 
1. Riaditeľ 8 PT 

 
1. Riaditeľ 8 PT 

 
1. Riaditeľ 8 PT 

 
1. Riaditeľ 8 PT 

 
1. Riaditeľ 8 PT 

2. 
Referát pozemných 
komunikácií 6 PT 

 
2. 

Referát pozemných 
komunikáci 6 PT 

 
2. 

Referát pozemných 
komunikácií 7 PT 

 
2. 

Referát pozemných 
komunikácií 7 PT 

 
2. 

Referát pozemných 
komunikácií 6 PT 

 
2. 

Referát pozemných 
komunikácií 6 PT 

3. 
Referát pozemných 
komunikácií 6 PT 

 
3. Referát cestnej dopravy 7 PT 

 
3. Referát cestnej dopravy 7 PT 

 
3. 

Referát pozemných 
komunikácií 6 PT 

 
3. Referát cestnej dopravy 6 PT 

 
3. Referát cestnej dopravy 6 PT 

4. Referát cestnej dopravy 7 PT 

 
4. Referát cestnej dopravy 6 PT 

 
4. Referát cestnej dopravy 5 PT 

 
4. Referát cestnej dopravy 6 PT 

 
4. Referát cestnej dopravy 5 PT 

 
4. Referát cestnej dopravy 6 PT 

5. Referát cestnej dopravy 7 PT 

 
5. Referát cestnej dopravy 5 PT 

 
5. Referát cestnej dopravy 5 PT 

 
5. Referát cestnej dopravy 6 PT 

                
6. Referát cestnej dopravy 6 PT 

         
6. Referát cestnej dopravy 5 PT 

 
6. Referát cestnej dopravy 5 PT 

                
7. Referát cestnej dopravy 6 PT 

             
7. Referát cestnej dopravy 5 PT 

                
8. Referát cestnej dopravy 6 PT 

                                    
9. Referát cestnej dopravy 6 PT 

                                    
10. Referát cestnej dopravy 5 PT 

                                        
11. Referát cestnej dopravy 4 PT 
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Súhrnný prehľad výkonu štátnej správy za krajský úrad spolu s obvodnými úradmi        Tab. č.1 

 

Registratúrna 
značka 

Názov registratúrnej značky KÚD CA DK LM MT RK ZA 
Vybrané 

poplatky /€/ 
Položka (145/1995Z.z.) 

BA1 ŠOD -pozemné komunikácie 1 19 26 8 5 28 15 0,00   

BA2 ŠOD -cestná doprava 11             0,00   

BA3 ŠOD -výcvikové zariadenia -autoškoly 3     5 3 6 62 0,00   

BA4 ŠOD -STK, EK, LPG, originality 2 9 14 10 16 6 21 0,00   

BC1 Uzávierky, odklony a obchádzky - povolenia  57 12 7 23 16 3 22 7 982,00 83 písm. c), e) 

BC2 Pozemné komunikácie - stavebné a užívacie povolenia 37 14 2 4 3 2 6 579,50 
60 písm. g); 62a písm. a), 

c); 62 písm. a) 

BC4 Štátny odborný dohľad a štátny stavebný dohľad   9         16 0,00   

BC5 

Rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácií   

 nadrozmerné a nadmerné prepravy 
473     6 

  
  115 382 958,30 80, 80a 

 dodatočné povolenia nadrozmerných a nadmerných prepráv 

 -športové podujatia 16 11 4 3 10 1 10 447,50 82 

 -rozkopávky a pretlaky, ostatné 64 34 44 48 57 17 77 24 407,00 82 

BC7 Cestné ochranné pásmo -výnimky 30 2 28 8 18 2   7 943,00 85 písm. a) 

BC8 

Pripájanie komunikácií   

 - účelové, poľné komunikácie 23   1 16 2   12 2 655,00 84 písm. a) 

 - vjazdy, výjazdy na pozemnú komunikáciu 6 24 26 28 8 5 26 1 518,00 85 písm. b) 

BC9 Dopravné značenie -určenie 111 18 66 17 45 8 46 0,00   

BC10 Projekty a stavby -vyjadrenie z hľadiska dopravy 60 60 55 113 69 67 125 0,00   

BC11 Cestná zeleň - povolenie     1     1 2 0,00   

BC12 Pokuty a priestupky -pozemné komunikácie 16 32 69 21 43 23 3 200,00   

BC15 
Reklamné, informačné a propagačné zariadenia -
umiestňovanie 

42   16   
8 

2 1 0,00   

BC16 Ohlásenie drobných stavieb, st. úprav a udržiavacích prác       2 2   4 0,00   

BD3 Odborná spôsobilosť -osvedčenia           4   0,00 5 písm. a), b) 

BD4 Pokuty a priestupky -cestná doprava 6 18 3 3 36   27 3 740,00   

BD6 Povolenia na medzinárodnú cestnú dopravu 1 742             8 865,00 79 písm. h) 

BE1 Registrácia - výcvikové zariadenia 
        

  
  31 2 358,00 

77 písm. a),b); 77a 
písm.a) 

BE2 Evidencia skúšok a vydávanie inštruktorských preukazov             144 1 929,00 
2 písm.a); 6 písm.a),b),c); 

74 písm.c), d) 

BE5 Osvedčenie o základnej kvalifikácii vodiča 107             560,00 77a písm.b) 
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Osvedčenie o pravidelnom výcviku vodiča 727             3 635,00   

BE6 Kvalifikačná karta vodiča 547             27 350,00 77a písm.c) 

BF1 
Jednotlivo dovezené vozidlá -schválenie technickej 
spôsobilosti 

    5 1 
196 

  532 74 726,00 68 písm.f) 1.-2. 

BF 1.1 Jednotlivo dovezené vozidlá -uznanie typového schválenia   1 265 2 566 643 1 792 692 2 694 997 824,00 68 písm.d), e), k) 

BF2 Jednotlivo vyrobené (stavba) a prestavba vozidla 
  57 67 88 

154 
49 251 35 838,00 

68 písm.a), b), c), i) 1.-2., 
h) 

BF4 Technická spôsobilosť vyradených vozidiel -schválenie       1 54   1 200,00 68 písm.g) 

BF5 Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla   33 2 19 1 22 38 9 372,00 76 písm.c) 

BF6 Schválenie jednotlivo dovezeného systému       5   2 16 1 200,00   

BG1 Vyradenie vozidla z cestnej premávky -natrvalo   4   2 476   17 0,00 73 písm.d) 

BG2 Vyradenie vozidla z cestnej premávky -dočasne   274 310 150   101 489 21 671,00 73 písm.a) 1.-6., b) 

BH1 Povolenie, zriadenie, vydanie oprávnenia a evidencia – STK       

 
    0 0,00 78 písm.a)1.,b)1.,c) 

BH2 
Osvedčenia na výkon kontroly technického stavu vozidla 
a jeho súčastí, výstroja a výbavy 

  4 2 2 
6 

2 4 176,00 78a písm.b)1., c) 

BI1 Povolenie, zriadenie, vydanie oprávnenia a evidencia – EK   1 

 

3 25   4 1 950,00 78 písm.a)2., b)2., c) 

BI2 Osvedčenia na výkon emisnej kontroly   18 5 8 22 9 35 946,00 78a písm.b)2., c) 

BK1 
Povolenie, zriadenie, vydanie oprávnenia a evidencia – LPG, 
CNG 

  1         0 0,00 78 písm.a)4., b)4., c) 

BK2 Osvedčenia na výkon montáže LPG, CNG   3         1 20,00 78a písm.b)4., c) 

BL1 Povolenie, zriadenie, vydanie opráv. a evid. – prac. originality             0 0,00 78 písm.a)3., b)3., c) 

BL2 Osvedčenia na výkon kontroly originality   1 5 2 3   2 130,00 78a písm.b)3., c) 

BY1 Zápisy a zmeny v TP a OE, vydanie OEV a TO   1 936 3 524 1 542 620 1 257 4 906 145 028,00 68a písm.a),d) 

BY2 Duplikáty OE - vystavenie       9 5     551,00   

BY5 Výmena TOV za osvedčenie o evidencii   21 44 38 23 11 66 828,00   

TK1 Vonkajšia kontrola 0 5 7 4 6 4 4 0,00   

TK2 Vnútorná kontrola 16 16 8 6 16 7 12 0,00   

  

Pravidelné a administratívne kontroly technického stavu a 
emisné kontroly 

  487 714 492 300 528 321 0,00   

AL Korešpondencia- bežná   48 40 13   44 44 0,00   

SPOLU 4 097 4 436 7 661 3 343 4 040 2 903 10 202 1 767 587,30   
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Prehľad výkonu štátnej správy za Krajský úrad dopravy v Ţiline           Tab. č.2 

 

Registratúrna 
značka 

Názov 
Počet podaní 
za rok 2012 

Počet 
rozhodnutí 

Počet 
prvostup. 

rozhodnutí 

Počet 
druhostup. 
rozhodnutí 

Počet 
odvolaní 

Počet 
zrušených 
rozhodnutí 

Preskúmanie, 
obnova 
konania 

Vybrané 
správne 

poplatky /€/ 

Položka 
(145/1995 Z. 

z.) 

BC2 Pozemné komunikácie - stavebné a užívacie povolenia 37 37 37 
 

2 0 
 

546,50 
60 písm.g); 

62a písm.a), 
c); 62 písm.a) 

BC5 

Rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácií 

380 380 380 
    

58 654,80 
80 

písm.a),b),c), 
80a 

z toho: 

- nadrozmerné a nadmerné prepravy 

- splnomocnenie 93 93 93 
    

58 243,80 80 splnomoc. 

- športové podujatia 16 5 5 
    

414,50 

82 

- rozkopávky a pretlaky, ostatné 64 63 63 
    

6 411,00 

BC8 

Pripájanie komunikácií 
 

- účelové, poľné komunikácie 23 23 23 
    

1 413,00 84 písm.a) 

- vjazdy, výjazdy na pozemnú komunikáciu 6 6 
     

99,00 85 písm.b) 

BC11 Cestná zeleň 
         

BC12 Pokuty a priestupky - pozemné komunikácie 19 19 6 13 
   

200 
 

BD4 Pokuty a priestupky - cestná doprava 9 7 3 4 
 

1 1 1 050 
 

BD6 Povolenia na medzinárodnú cestnú dopravu 1 742 638 638 
     

79 písm. h) 

S P O L U 2 389 1 271 1 248 17 2 1 
 

127 032,60 
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    Prehľad výkonu štátnej správy OÚCD a PK                Tab. č.3 

Regist-
ratúrna 
značka 

Názov registratúrnej značky 

Počet 
podaní 
za rok 
2012 

Počet rozhodnutí 
Počet 

prvostup. 
rozhodnutí 

Počet 
druhostup. 
rozhodnutí 

Počet 
odvolaní 

Počet 
zrušených 
rozhodnutí 

Preskúmanie, 
obnova 
konania 

Vybrané 
správne 
poplatky 

/€/ 

Položka (145/1995 Z. z.) 

BC2 Pozemné komunikácie - stavebné a užívacie povolenia 31 15 10 4         
60 písm.g); 62a písm.a), c); 

62 písm.a) 

BC5 

Rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácií 

131 123 123         265 068,00 

80, písm. a) 

z toho: 80, písm. b) 

 - nadrozmerné a nadmerné prepravy 80, písm. c) 

 - športové podujatia 39 27 27         33,00 
82 

 - rozkopávky a pretlaky, ostatné               17 996,00 

BC8 

Pripájanie komunikácií   

 - účelové, poľné komunikácie 31 21 21         894,00 84 písm.a) 

 - vjazdy, výjazdy na pozemnú komunikáciu 117 94 94         1 419,00 85 písm.b) 

BC11 Cestná zeleň 4 2 2             

BC12 Pokuty a priestupky – pozemné komunikácie 202 54 54   8         

BF1 
Jednotlivo dovezené vozidlá -schválenie technickej 
spôsobilosti 

737 733 733         54 726,00 68 písm.f) 1.-2. 

BF 1.1 
Jednotlivo dovezené vozidlá -uznanie typového 
schválenia 

9 713 9 652 9 652         997 824,00 68 písm.d), e), k) 

BF2 Jednotlivo vyrobené (stavba) a prestavba vozidla 681 666 666         36 288,00 68 písm.a), b), c), i) 1.-2., h) 

BF4 Technická spôsobilosť vyradených vozidiel -schválenie 2 2 2         200,00 68 písm.g) 

BF6 Schválenie jednotlivo dovezeného systému 24 24 24         1 200,00 68 písm.j) 

BG1 Vyradenie vozidla z cestnej premávky -natrvalo 21 21 21           73 písm.d) 

BG2 Vyradenie vozidla z cestnej premávky -dočasne 1 801 1 800 1 800         21 671,00 73 písm.a) 1.-6., b) 

BH1 Povolenie, zriadenie, vydanie oprávnenia a evidencia STK                 78 písm.a)1.,b)1.,c) 

BH2 
Osvedčenia na výkon kontroly technického stavu vozidla 
a jeho súčastí, výstroja a výbavy 

20 22 22         176,00 78a písm.b)1., c) 

BI1 Povolenie, zriadenie, vydanie oprávnenia a evidencia -EK 33 33 33         1 950,00 78 písm.a)2., b)2., c) 

BI2 Osvedčenia na výkon emisnej kontroly 97 99 99         946,00 78a písm.b)2., c) 

BK1 
Povolenie, zriadenie, vydanie oprávnenia a evidencia – 
LPG, CNG 

1 2 2           78 písm.a)4., b)4., c) 

BK2 Osvedčenia na výkon montáže LPG, CNG 4 4 4         20,00 78a písm.b)4., c) 

BL1 
Povolenie, zriadenie, vydanie opráv. a evid. – prac. 
Originality 

                78 písm.a)3., b)3., c) 

BL2 Osvedčenia na výkon kontroly originality 13 14 14         130,00 78a písm.b)3., c) 

BY5 Výmena TOV za OE 196 189 189         1 170,00 68a písm.a) 
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III.1.3 Výkon štátnej správy podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave   

            v znení neskorších predpisov a nariadenia EP a Rady (ES) č. 1071/2009 

 

KÚCD a PK v Ţiline, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona č.56/2012 Z. z. 

o cestnej doprave v znení noviel podľa § 42 písm. a, b, c a f udeľuje a odníma povolenia na 

výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy na výkon : 

 cestnej nákladnej dopravy, 

 osobnej dopravy, 

 koncesie na taxisluţbu, 

 vydáva osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu 

Počty vydaných povolení na podnikanie v príslušnom druhu dopravy, odňatých povolení 

a zastavení konania za rok 2012 predstavuje nasledovná tabuľka.  

 

Registratúrna 

značka 
Názov registratúrnej značky 

Počet 

podaní 

Počet 

rozhodnutí 

Včasnosť 

a 

správnosť 

Vybrané 

správne 

poplatky 

/€/ 

Poloţka 

(145/1995 Z 

.z.) 

BD6 

Medzinárodná cestná nákladná 

doprava 
244 244 244 

8 865,00 
79 písm., 

g),h),I),i),p) 

Znovu udelené povolenie na 

MCND 
137 137 137 

Medzinárodná taxisluţba 79 79 79 

Medzinárodná nepravidelná 

autobusová doprava 
12 12 12 

Znovu udelené povolenie na 

MNAD 
172 172 172 

Rozhodnutia o neudelení povolenia 166 166 166 

Povolenie na zvýšený počet na 

vykonávanie MCND 
929 929 929 

Zrušenie povolenia na vykonávanie 

MCND 
3 3 3 

Zastavenie konania       

Vnútroštátna nákladná cestná 

doprava 
      

Vnútroštátna autobusová cestná 

doprava 
      

Vnútroštátna taxisluţba       

Povolenie na zvýšený počet na 

vykonávanie VCD 
      

Zrušenie koncesovanej ţivnosti 

(povolenia) 
      

Zmena rozhodnutia       

SPOLU 1 742 1 742 1 742 
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Vydané rozhodnutia a povolenia v príslušnom členení boli vydané v súlade so 

zákonom č.71/1961 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, 

pričom boli dodrţané stanovené lehoty podľa uvedeného zákona. 

Podľa §3 zákona NR SR č.168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších 

predpisov je podmienku podnikania v cestnej doprave odborná spôsobilosť. V roku 2008 boli 

vymenovaní v súlade s §3 ods.4 a §29 ods.1 písm. d) zákona č. 168/1996 Z. z. a Vyhlášky 

MDPT SR č. 311/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon 

o cestnej doprave členovia skúšobnej komisie na preukázanie odbornej spôsobilosti na 

vykonávanie skúšok pre vnútroštátnu cestnú dopravu a osobitne pre medzinárodnú cestnú 

dopravu so sídlom v Ţiline, ktorej obsadenie sa čiastočne pozmenilo v roku 2010 a 2011. 

Krajský úrad dopravy v Ţiline zabezpečuje činnosť komisie po organizačnej a technickej 

stránke. Za rok 2012 bolo podaných 385 ţiadostí na vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti 

a ţiadosti o oslobodenie od skúšky odbornej spôsobilosti. Skúšok odbornej spôsobilosti sa 

zúčastnilo  164 uchádzačov, z ktorých 18 uchádzačov skúške nevyhovelo. Na preukázanie 

odbornej spôsobilosti, či uţ vzdelaním alebo praxou, bolo podaných 150 ţiadostí, ktorým 

skúšobná komisia vyhovela. Skúšobná komisia za rok 2012 zasadala 11 krát. V priemere na 

jedno zasadnutie sa skúšok zúčastnilo cca 28 uchádzačov. 

 

Prehľad  o hlavných údajoch súvisiacich s činnosťou predmetnej komisie v roku 2012 

 

 

Celkový počet ţiadostí o vydanie osvedčenia o odbornej 

spôsobilosti 
385 

Z toho ţiadosti o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti 235 

Z toho ţiadosti o vydanie osvedčenia bez vykonania skúšok 150 

Z toho nevyhoveli  18 

Počet vydaných osvedčení za sledované obdobie za rok 2010 266 

Z toho nezúčastnili sa 71 

Vybrané správne poplatky - /Sk/ poloţka 5, písm. a) zákona  

č. 145/1995 Z. z. 
14 130,00 

Vybrané správne poplatky - /Sk/ poloţka 5, písm. b) zákona  

č. 145/1995 Z. z. 
2 103,50 
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III.1.4 Výkon štátnej správy podľa zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej  

   základne kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov 

 
Krajský úrad dopravy v Ţiline ako príslušný orgán štátnej správy vydáva osvedčenia 

o základnej kvalifikácii vodiča podľa článku 5 ods. 1 písm. b) alebo ods. 2 písm. c) 

Nariadenia Rady (EHS) č. 3820/85 a §3 ods. 4 písm. a) bod 1 alebo §3 ods. 5 písm. a) zákona 

č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých 

vodičov. Dňa 20.04.2007 v súlade s §6 ods. 1 a 2 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej 

kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov bola zriadená zriaďovacou listinou 

pod č. 00741/2007 skúšobná komisia na vykonávanie skúšok pre povinnú základnú 

kvalifikáciu a pravidelný výcvik niektorých vodičov so sídlom v Ţiline. V roku 2012 bolo 

Krajským úradom dopravy v Ţiline vydaných 824 osvedčení o základnej kvalifikácii alebo 

pravidelnom výcviku vodičov (z toho 717 osvedčení o pravidelnom výcviku a 107 osvedčení 

o základnej kvalifikácii) a následne 547 kvalifikačných kariet vodiča podľa §10 a §11 zákona 

č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o základnej kvalifikácií a pravidelnom výcviku 

niektorých vodičov. 

 

Druh vydaných dokladov 

podľa zákona č. 280/2006Z.z. 

Počet Správne 

poplatky 

/ € / 

Osvedčenie o základnej kvalifikácii vodiča 

                                                       - nákladnej dopravy 

                                                       - osobnej dopravy 

 

64 

43 

 

320 

215 

Osvedčenie o pravidelnom výcviku vodiča 

                                                       - nákladnej dopravy 

                                                       - osobnej dopravy 

 

453 

264 

 

2 265 

1 620 

Kvalifikačné karty vodičov 534 26 700 

Poplatky spolu 32 795,- € 

 

 

III.2 Rozbor iných činností rozhodujúceho charakteru okrem  

     patriacich do reţimu správneho konania 
 

Jednotlivé rozbory iných činností rozhodujúceho charakteru (počet, podaní, 

rozhodnutí, vybraté správne poplatky...),    ktoré nepatria do reţimu správneho konania, 

vykonávané úradmi dopravy sú obsiahnuté v nasledovných tabuľkách v členení podľa 

zadelených registratúrnych značiek spisov  : 
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Rozbor iných činností rozhodujúceho charakteru, ktoré nepatria do reţimu 

správneho konania za KÚCD a PK Ţilina v roku 2012 

 

 

Registratúrna 

značka 
Názov registratúrnej značky 

Počet 

podaní 

Počet 

vybavených 

podaní 

Včasnosť 

a 

správnosť 

Vybrané 

správne 

poplatky /€/ 

Poloţka 

(145/1995 

Z. z.) 

BA1 
Štátny odborný dozor - pozemné 

komunikácie 
1 1 1 0,00 

 

BA2 Štátny odborný dozor - cestná doprava 11 11 11 0,00 
 

BA3 
Štátny odborný dozor - výcvikové 

zariadenia /autoškoly/ 
3 3 3 0,00 

 

BA4 
Štátny odborný dozor nad STK, EK, 

LPG, originality... 
2 2 2 0,00 

 

BC1 Uzávierky, odklony a obchádzky 57 57 57 4 325,50 
83 písm.  

c) 

BC4 
Štátny odborný dohľad a štát. stavebný 

dohľad      

BC7 Cestné ochranné pásmo - výnimky 30 30 30 2 189,00 
85 písm. 

c) 

BC9 Dopravné značenie - určenie 111 111 111 
  

BC10 
Projekty a stavby - vyjadrenie z 

hľadiska dopravy 
60 60 60 

  

BC15 
Reklamné, informačné a propagačné 

zariadenia - umiestňovanie 
42 42 42 

  

BC16 
Ohlásenie drobných stavieb, stav. 

úprav a udrţiavacích prác      

TK1 Vonkajšia kontrola /viď VIII. časť/ 0 0 0 0,00 
 

TK2 Vnútorná kontrola /viď VIII. časť/ 16 16 16 0,00 
 

SPOLU 333 333 333 6 514,50 
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Rozbor iných činností rozhodujúceho charakteru, ktoré nepatria do reţimu správneho 

konania za OÚCD a PK Ţilinského kraja v roku 2012 

 

Regist-

ratúr. 

značka 

Názov registratúrnej 

značky 

Počet 

podaní 

Počet 

vyba-

vených 

podaní 

Včasnosť 

a správ-

nosť 

Vybrané 

správne 

poplatky 

/€/ 

Poloţka 

(145/1995  

Z. z.) 

BA1 
Štátny odborný dozor - 

pozemné komunikácie 
101 101 101     

BA2 
Štátny odborný dozor - 

cestná doprava 
          

BA3 

Štátny odborný dozor – 

výcvikové zariadenia 

/autoškoly/ 

71 76 76     

BA4 
Štátny odborný dozor nad 

STK, EK, LPG, originality... 
57 67 67     

BC1 
Uzávierky, odklony a 

obchádzky 
71 71 71 2 892,00 83 písm.c), e) 

BC4 
Štátny odborný dohľad a štát. 

stavebný dohľad 
25 25 25     

BC7 
Cestné ochranné pásmo – 

výnimky 
58 58 58 5 754,00 85 písm.a) 

BC9 Dopravné značenie - určenie 201 200 200     

BC10 

Projekty a stavby - 

vyjadrenie z hľadiska 

dopravy 

489 481 481     

BC15 

Reklám., inform. a 

propagačné zariadenia – 

umiestňovanie 

27 27 27     

BC16 
Ohlásenie drobných stavieb, 

stav. úprav a udrţiav. prác 
8 8 8     

BE1 
Registrácia - výcvikové 

zariadenia 
31 31 31 2 358,00 

77 písm. a), b), 

77a písm.a) 

BE2 

Evidencia skúšok a 

vydávanie inštruktorských 

preukazov 

          

BF5 
Pridelenie zvláštneho 

evidenčného čísla 
97 97 97 6 105,00 76 písm. c) 

BY1 
Zápisy a zmeny v TP a OE, 

vydanie OEV a TO 
8 605 8 605 8 605 116 492,00 68a písm.a),d) 

BY2 Duplikáty OE - vystavenie 10 7 7 86,50 68a písm.a),C) 

TK1 
Vonkajšia kontrola /viď VIII. 

časť/ 
27 30 30     

TK2 
Vnútorná kontrola /viď VIII. 

časť/ 
65 65 65     

  
Pravidelné a admin. kontroly 

technického stavu a EK 
2 761 2 761 2 761     

 

 
SPOLU 12 704 12 710 12 710 133 687,50 
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Prehľad o výkone štátneho odborného dozoru na pozemných komunikáciách v r. 2012  

 

Registratúrna 

značka 
Názov registratúrnej značky KÚD CA DK LM MT RK ZA 

BA1 

 počet kontrol na PK I. triedy 1             

 počet kontrol na PK II. triedy 0 9 7 4     5 

 počet kontrol na PK III. triedy 0 10 19 4 5 28 10 

TK1 
 počet kontrol preneseného   

 výkonu  štátnej správy 
0 5 7 4 6 4 4 

SPOLU 15 1 24 33 12 11 32 

počet kontrol 

z toho 

v súčinnosti 

SSC               

VÚC, SaÚC   12 3 6 6   7 

NDS               

ODI   9 4 5 9   5 

MDPT               

ŢSR               

 

IV. ZHODNOTENIE ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA 
 

IV.1 Dodrţanie postupov a pokynov zákonov a predpisov týkajúcich      sa 

subjektov štátnej správy 

 

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline pre zabezpečenie 

činnosti úradu, ako špecializovanej štátnej správy vyuţíva finančné prostriedky štátneho 

rozpočtu pridelené jeho zriaďovateľom. 

 Pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu vychádza z ustanovení zákona NR 

SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákona 

č.511/2011 Z.Z. o štátnom rozpočte na rok 2012, stanovených záväzných ukazovateľov, 

 záväzných limitov štátneho rozpočtu a zákona  č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

IV.2 Dodrţiavanie rozpočtového procesu 
 

 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline pri spracovávaní 

rozpisu štátneho rozpočtu od predkladania podkladov pracuje v súlade so zákonom č. 

511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012. 
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 Rozpis rozpočtových prostriedkov bol realizovaný na jednotlivé poloţky a podpoloţky 

podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie platnej pre rok 2012. 

 Čerpanie prostriedkov sa uskutočňovalo podľa §8 ods. 6 zákona č. 291/2002 Z. z.  

a v súlade s výnosom MF SR  č. 688/2004-KM zo dňa 30.marca 2004, ktorým sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 V sledovanom období MDVRR SR po prehodnotení potrieb finančných prostriedkov  

realizovalo pre našu organizáciu nasledujúci rozpis záväzných  ukazovateľov štátneho 

rozpočtu: 

 

Rozpis záväzných ukazovateľov           Suma v €:           Poloţka: 
č. 27635/2011-SRHS/z.67681 

 Beţné výdavky            806 539,00                      600 

z toho: mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV       462 155,00    610 

odvody a príspevky .do poisťovní           161  523,00   620 

 tovary a ďalšie sluţby           179 907,00   630 

 beţné transfery               2 954,00   640 

Kapitálové výdavky                           4 149,00                     700 

z toho: Obstarávanie kapitálových aktív             4 149,00   710 

Rozpočet podľa programov           810 688,00  

07T0306 Regulácia cestnej dopravy          810 688,00  

            Počet zamestnancov            49  osôb 

 

 

Rozpočet KÚCD a PK v Ţiline bol počas roku 2012 upravovaný 12 krát. 

Rozpočet po úpravách ku dňu 31.12.2012   -  beţné výdavky             -      876 293,53 EUR 

              - kapitálové výdavky      -         12 447,00  EUR 

IV.2.1 Kapitálové výdavky 
 

Rozpisom záväzných ukazovateľov ŠR na rok 2012 bol schválený rozpočet 

kapitálových výdavkov v sume 4 149,-€  na obstaranie kapitálových aktív  rozpočtových 

organizácií v štruktúre ich smerovania nasledovne: 

Výdavky na beţnú investičnú činnosť, poloţka 710,              4 149,00  € 

z toho:  nákup prevádzkových strojov              4 149,00  € 

Finančné prostriedky na nákup prevádzkových strojov boli preklasifikované na nákup 

osobných automobilov. Spolu z prostriedkami z rokov 2010 a 2011 boli rozpočtované 

prostriedky v sume 12 447,00 €, v sledovanom období boli čerpané v celkovej hodnote 

11 999 € na nákup osobného motorového vozidla,  čo činí čerpanie  96,40 %. 
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IV.2.2 Beţné výdavky 
 

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 bola Krajskému 

úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline stanovená výška finančných 

prostriedkov na krytie beţných výdavkov v celkovej výške 806 539,00 €,  upravený rozpočet 

bol  na  876 293,53 €. 

Prehľad čerpania beţných výdavkov po rozpočtových opatreniach za sledované 

obdobie: 

610 – Mzdy, platy, sluţobné príjmy a OOV 

Rozpočet mzdových prostriedkov na rok 2012 bol schválený vo výške 462 155,- €, 

upravený na 465 111,44 €. Čerpanie  mzdových prostriedkov za sledované obdobie bolo 

465  111,44 €, t. j. 100 %. 

620 – Poistné a príspevky  do poisťovní 

Schválený rozpočet na rok 2012 bol 161 523,- €,  upravený na 171  819,23 €. Čerpanie 

za sledované obdobie činí 171 819,23 €, t.j. 100 %. 

630 – Tovary a  sluţby 

Prehľad čerpania podľa jednotlivých poloţiek v € 

 

630 Tovary a sluţby 
Upravený 

rozpočet v € 

Čerpanie 

k 31.12.2012 
Poznámka 

631 Cestovné náhrady   2 358,20   2 358,20  

632 Energie, voda 

a komunikácie 
45 037,34 45 037,34 

Energia               24 865,13 

Poštovné            18 772,02 

633 Všeobecný materiál 33 653,30 33 653,30 
Všeob. mat.        14 382,64 

Výpočt. techn.    11 167,49 

634 Dopravné 18 592,47 18 592,47  

635 Rutinná a štandard.. 

Údrţba 
  5 074,83   5 074,83 

 

636 Nájomné za prenájom   5 640,02   5 640,02  

637 Sluţby 
69 603,95 69 603,95 

Stravné               27 558,32 

Všeob. sluţby     21 132,21 

SPOLU:      179 962,27   179 960,11 100  % 

 

640 – Beţné transfery 

Rozpočtové prostriedky z tejto poloţky boli čerpané ako náhrada miezd na dávky pri  

pracovnej neschopnosti zamestnancov v sume 1 004,56 €, odchodné v sume 1 960,00 €, 

odstupné 19 912,00 €. Rozpočet schválený bol vo výške 2 954,00 €,  upravený v sume 

59 400,59 €,    čerpanie v sume 59 396,38 €  je 99,99  %.  

Čerpanie na poloţke 641 009 v sume 36 519,82 € predstavuje dotácia poukázaná na obce na 

prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácii 
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Čerpanie beţných výdavkov /600/ za sledované obdobie je 876 287,16 €, t. j. 99,99 %. 

Pohľadávky 

KÚCD a PK v Ţiline ku dňu 31.12.2011 eviduje na účte 316 – pohľadávky 

z nedaňových rozpočtových príjmov neuhradené pohľadávky v celkovej hodnote 84 033,88 €. 

Všetky tieto  pohľadávky sú  po lehote splatnosti.  

Pohľadávky v sume 1 613,23 € boli  prevzaté od Krajského úradu v Ţiline v súlade s §8 

ods. 12 Zákona NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Pohľadávky sa priebeţne vymáhajú v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe 

majetku štátu v znení neskorších predpisov. Stav pohľadávok k 01.01.2012 bol 34 742,64 €,  

prírastok ku dňu 31.12.2012 bol 81 565,48 €,  uhradené bolo 31 408,52 €.  

Záväzky 

Ku dňu 31.12.2012 neevidujeme záväzky z titulu neuhradených faktúr. 

Príjmy 

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline nemal stanovený 

záväzný ukazovateľ na plnenie príjmov. Celkový stav príjmov za sledované obdobie 

činí sumu 35 419,77 €. Tieto pozostávajú zo zaplatených pokút v sume 31 408,52 € 

a ostatných  príjmov z minulých rokov v sume 4 011,25 €. 

Rôzne 

Rozborom čerpania rozpočtových prostriedkov moţno konštatovať, ţe rozpočet 

rozpísaný pre Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline na rok 

2012 neodzrkadľuje skutočnú potrebu výdavkov, podmienenú nárastom cien energií, 

poštovného, sluţieb a tovarov. 

 

IV.3 Spracovanie údajov na hodnotenie plnenia verejného rozpočtu 

 

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline spracováva 

pravidelne údaje na hodnotenie plnenia verejného rozpočtu v zmysle pokynov MF SR a jeho 

dodatkov na príslušný rozpočtový rok, pričom dodrţiava opatrenia MF SR z 8.augusta 2007  

č. MF/16786/2007 – 31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej 

účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a 

vyššie územné celky. KÚCD a PK v Ţiline dodrţiava termíny a miesto predkladania účtovnej 

závierky. Na základe pokynov zriaďovateľa štvrťročné výkazy nahráva do informačného 

systému Štátnej pokladnice.  
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Tab. č. 6 Prehľad čerpania výdavkov po rozpočtových opatreniach za rok 2012 

v € 

Rok 2012 Rozpočet upravený 
Čerpanie ku dňu 

31.12.2012 

% plnenia ku dňu 

31.12.2012 

Beţné výdavky /600/ 876 293,53 876 287,16            100,00 

Mzdy, platy a OOV /610/ 465 111,44 465 111,44             100,00 

Poistné a prísp.  zam. /620/ 171 819,23 171 819,23             100,00 

Tovary a sluţby /630/ 179 962,27 179 960,11 100,00 

Beţné transfery /640/ 59 400,59 59 396,38 99,90 

Kapitálové výdavky /710/ 12 447,00 11 999,00 96,40 

ÚHRN ČERPANIA 

VÝDAVKOV 
       888 740,53 888 286,16 99,95 

 

 

V. PERSONÁLNY ROZVOJ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ  

     ZABEZPEČENIE 
 

     V.1 Evidenčný počet zamestnancov KÚCD a PK a OÚCD a PK a ich     

             funkčné zaradenie 
 

 Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline mal na rok 2011 

stanovených rozpisom záväzných ukazovateľov vládou schváleného štátneho rozpočtu                      

49 zamestnancov. 

 

             Zaradenie zamestnancov KÚCD a PK  Ţilina podľa platových tried a funkcií 

 

Platová 

trieda 
Funkcia 

Počet 

zamestnancov 

štátna sluţba  

4. Hlavný referent 1 

5. Radca 8 

6. Samostatný radca 17 

7. Odborný radca 11 

8. Hlavný radca 8 

9. Štátny radca 1 

Spolu ŠS   46 

Verejná sluţba 

7.   1 

8.   2 

Spolu VS  3 
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 V.2 Platná organizačná štruktúra  

 

V zmysle Organizačného poriadku Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné 

komunikácie v Ţiline sa KÚCD a PK v Ţiline členil na: 

1. referáty spoločných činností, 

a) osobný úrad, 

b) referát kontroly, štátneho odborného dozoru a dohľadu, 

c) referát ekonomiky, 

d) referát správy,  

e) referát informatiky, 

2.   referát cestnej dopravy, 

3.   referát pozemných komunikácií. 

OÚCD a PK v Čadci, Dolnom Kubíne, Liptovskom Mikuláši, Martine,  Ruţomberku 

a v Ţiline majú rovnakú organizačnú štruktúru, a to: 

1. referát cestnej dopravy, 

2. referát pozemných komunikácií. 

 

 V.3 Plnenie systemizácie  
 

KÚCD a PK v Ţiline mal na rok 2012 stanovených 49 zamestnancov. Ku dňu 

31.12.2012 mal 47 zamestnancov, z toho 45 zamestnancov v štátnej sluţbe a 2 zamestnancov 

vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Zmenou organizačnej štruktúry od  01. 12. 2012 

bolo zmenené jedno miesto vo verejnom záujme na štátnozamestnanecké miesto, z dôvodu 

potreby vykonávanie štátnej správy na OÚD v Martine. Dve voľné miesta – jedno 

štátnozamestnanecké a jedno vo výkone práce vo verejnom záujme budú riešené v januári 

2013, nakoľko sa má vrátiť zamestnankyňa z rodičovskej dovolenky, ktorej 

štátnozamestnanecké miesto bolo v roku 2007 zrušené. Organizačná štruktúra KÚCD a PK 

v Ţiline a OÚCD a PK v jeho pôsobnosti je uvedená v prílohe č. 1. 

 

 Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2012 47 

z toho 

počet ţien 20 

počet ţien vo vedúcich funkciách   1 

počet zamestnancov v produktívnom veku 45 

počet zamestnaných dôchodcov   2 

počet zamestnancov so ZPS   4 

priemerný počet zamestnancov prepočítaný   46,3 

plánovaný počet zamestnancov na rok 2012 49 

 



_____________________________________  29 

Výročná správa KUCD a PK Ţilina za rok 2012 

 

 
 

  V.4  Vzdelanostná štruktúra zamestnancov KÚCD a PK a OÚCD a PK  
 

Počet zamestnancov v systemizácii 49 

z  toho:        zamestnanci s VŠ vzdelaním 39 

                    zamestnanci s úplným stredným vzdelaním 10 

                    zamestnanci so stredným vzdelaním 0 

                    zamestnanci so základným vzdelaním 0 

 

 

V.5 Prehľad vzdelávacích aktivít  

 

V roku 2012 sa zamestnanci Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné 

komunikácie v Ţiline zúčastnili nasledovných školení a seminárov: 

 Práca mzdovej účtovníčky po skončení roka 2011 a zmeny v roku 2012 

 2. seminár k novým podmienkam podnikania v cestnej doprave a nové poznatky 

v činnosti autoškôl v SR pre rok 2012 

 Zmeny v účtovníctve verejnej správy a samosprávy od 01. 01. 2012 

 Odborné školenie k novelám zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

 Špecializovaný seminár – novela zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite 

 Práca mzdovej účtovníčky v druhom polroku 2012. Príprava na zásadné zmeny v roku 

2013 

 Inventarizácia majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2012 

 Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov v praxi 

 24. Konferencia so zahraničnou účasťou – Bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke 

 Zelené verejné obstarávanie 

 Dôsledná a podrobná príprava mzdových účtovníkov a personalistov na rok 2013 

 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 Pravidelné preškolenie zamestnancov z oblasti BOZP, PO, prvej pomoci a školenie 

referentských vodičov. 

 

V.6 Úlohy vyplývajúce z plnenia zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe v znení   

       neskorších predpisov 
 

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline a jednotlivé 

obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţilinskom kraji zabezpečovali 
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úlohy na jednotlivých úsekoch štátnej správy v súlade so zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej 

sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobnosti 

vykonávania štátnej sluţby má sluţobný úrad KÚCD a PK v Ţiline upravené sluţobnými 

predpismi, s ktorými sú riadne oboznámení všetci zamestnanci. Vykonávanie štátnej sluţby sa 

taktieţ riadi aj usmerneniami a opatreniami Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 

rozvoja SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

 

 V.7 Prevádzka a budovanie informačného systému KÚCD a PK a OÚCD a PK   

            Ţilinského kraja 
 

Pracoviská úradov dopravy Ţilinského kraja sú vybavené vyhovujúcimi počítačmi, 

tlačiarňami, skenermi. Priebeţne kaţdý rok sa uskutočňuje výmena pokazených, nefunkčných 

zariadení výpočtovej techniky , ktoré majú nevyhovujúce parametre alebo sú nefunkčné.  

Cez LAN a WAN – siete úradov, ktoré sa vyuţívajú na odborné a administratívne 

činnosti, na tlač, zdieľanie adresárov s potrebnými údajmi a dokumentmi prebieha prenos dát 

v on-line aplikáciách, ktoré sú prepojené so serverom MDVRR SR, obvodnými a krajskými  

úradmi dopravy a úradmi MV SR, pracoviskami kontroly originality, pracoviskami emisných 

kontrol, firmou IGAS s.r.o., Štátnou pokladnicou a inými úradmi, fyzickými a právnickými 

osobami. 

Pripojenie úradov na internet, vytvorenie mailových schránok, prístupov, práva na 

umiestnenie vytvorenej web - stránky, práva prístupov na adresáre servera, softvérové 

vybavenie a chod aplikácie Kvalifikačná karta vodiča zabezpečuje správca poštového 

a komunikačného servera – firma TEMPEST, s.r.o.. Internet realizovali v sledovanom roku 

firmy Vizada Slovakia s.r.o. a firma SWAN a.s. 

Tvorbu a úpravy web-stránky úradov, ktorá je implementovaná na poštovom 

a komunikačnom serveri umiestnenom na KÚ CDPK Ţilina zabezpečila firma Ing. Vrábel - 

MOVI. Administráciu cez redakčný systém DELFÍN, neprogramové úpravy, nahadzovanie 

dát, faktúr, objednávok, zmlúv realizuje informatik úradu podľa vnútorných predpisov úradu.  

Z webu si moţno stiahnuť ţiadosti, tlačivá, prihlášky, usmernenia a pokyny pre vybavovanie 

podaní, výročné správy, všeobecne záväzné predpisy, zákony, metodické pokyny, 

publikovaný je zoznam smerníc ES/EHS a predpisov EHK, moţnosť podania sťaţností 

a petícií, informácia o mailovej adrese na slobodný prístup k informáciám pre kaţdý úrad 

dopravy zvlášť. Na webe je moţnosť nahliadnuť na realizované objednávky, faktúry a zmluvy 

podľa platných zákonov. 
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V.8 Zabezpečenie informačného systému programovým vybavením a odbornými  

       aplikáciami 
 

            

 

 V sledovanom období sa vyuţívali v informačnom systéme tieto aplikačné 

programové vybavenia (ďalej len APV): 

1. Administratívne činnosti sú realizované :  APV WinASU  

2. Ekonomické úlohy sú spracovávané v APV : WinIBEUe a WinPAM. 

3.  Systémom Štátna pokladnica sa realizujú úhrady a spracovanie rozpočtu pre naše 

úrady. 

4. Odborné aplikačné programové vybavenie je predstavované programami: 

 APV IAS27 - Evidencia inštruktorov autoškôl, tlač preukazov 

 APV CAVO27_32 - Základný technický opis vozidla - ZTO, osvedčenie  

  o evidencii - OE, technické osvedčenie vozidla - TOV  

 I AIS TK, AIS EK, AIS KO, systém DATAGAS – pripojenie na informačný systém 

technických sluţieb 

   ADR program - spracováva Európsku dohodu o medzinárodnej cestnej preprave 

nebezpečných vecí ADR  

   APV KKV - Kvalifikačná karta vodiča  

   TestGen 1.0 – generátor testov  

 
 

V.9 Materiálno – technické zabezpečenie KÚCD a PK a OÚCD a PK v jeho  

       pôsobnosti 
 

V.9.1 Úroveň vybavenosti kancelárií materiálno-technickým vybavením, okrem    

                výpočtovej techniky 

 

Úroveň vybavenosti kancelárií materiálno - technickým vybavením je štandardná pre 

výkon administratívnych činností.  

 

V.2.2 Úroveň vybavenosti úradov dopravnými prostriedkami  

 

KÚCD a PK v Ţiline a  OÚCD a PK sú zabezpečené dopravnými prostriedkami pre 

výkon činnosti úradov, pričom dopravné prostriedky zvlášť pre výkon ŠOD nie sú vyčlenené 

samostatne (všetky obvodné úrady totiţ disponujú jediným vozidlom, ktoré musí 

zabezpečovať všetky potreby úradu, tzn. aj výkon štátneho odborného dozoru). 
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Prehľad o vybavenosti KÚCD a PK Ţilina a obvodných úradov v jeho pôsobnosti 

dopravnými prostriedkami k 31.12.2012 

 

Úrad Typ vozidla Rok výroby 

KÚDCD a PK ZA 

VW PASSAT 2004 

Škoda Fabia Combi 

 

2004 

 

Škoda Fabia Combi 

 
2012 

OÚDCD a PK CA Škoda Fabia Combi 2005 

OÚDCD a PK MT Škoda Fabia Combi 2005 

OÚDCD a PK LM Škoda Fabia Combi 2005 

OÚDCD a PK RK Škoda Fabia Combi 2005 

OÚDCD a PK DK Škoda Fabia Combi 2004 

OÚDCD a PK ZA Škoda Fabia Combi 2005 

 
 

V.10 Priestorové zabezpečenie 
 

V.10.1Umiestnenie KÚCD a PK a OÚCD a PK vo svojej pôsobnosti 

 

Umiestenie Krajského úradu dopravy v Ţiline a OÚCD a PK je vo vyhovujúcich 

prenajatých priestoroch v súlade s uznesením vlády č. 1166 z 10. decembra 2003 k návrhu na 

dislokáciu špecializovanej miestnej štátnej správy. Priestory sú vo vlastníctve štátu, resp. 

samosprávy. Prehľad o priestorovom zabezpečení úradov poskytuje nasledovná tabuľka : 

 

KÚD/ 

OÚD 
Adresa budovy 

Vlastní

k 

Správc

a 

LV 

číslo 

Parcela 

číslo 

Rozloh

a /m
2
/ 

Vyuţitie 

priestoro

v /m
2
/ 

Poznámka 

KÚD 

Ţilina 

Predmestská 1613 

011 95 Ţilina 
SR 

ObÚ 

Ţilina 
7097 5422 360,8 360,8 vypoţičiavateľ 

OÚD 

ŢA 

A. Kmeťa č. 17 

Ţilina 
SR 

KPÚ 

Ţilina 
2 1290/2 213,60 131,10 vypoţičiavateľ 

OÚD 

DK 

Nám. Slobody č. 1 Dolný 

Kubín 
SR 

ÚPSVR 

DK 
4095 390/1 120,62 118,07 vypoţičiavateľ 
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OÚD 

LM 

Nám. Osloboditeľov č. 1 

Liptovský Mikuláš 

Mesto 

L. 

Mikuláš 

Byt. pod. 

m. LM 
4401 2/1 180,8 131,7 nájomca 

OÚD 

MT 

Nám. S.H. Vajanského 1 

Martin 

Mesto 

Martin 

Mesto 

Martin 
 272 183,95 122,63 nájomca 

OÚD 

CA 

Slov. dobrovoľníkov 1082 

Čadca 
SR 

ObÚ 

Čadca 
4416 

727 a 

730 
93,18 93,18 vypoţičiavateľ 

OÚD 

RK 

Nám. Slobody č. 9 

Ruţomberok 
SR 

ÚPSVR 

RK 

1487

8 

1805 aţ 

1809 
153,14 61,70 vypoţičiavateľ 

 

 

VI.  KONTROLNÁ  ČINNOSŤ  A  VONKAJŠIA KONTROLA 
  

VI.1Vyhodnotenie vykonanej kontrolnej činnosti a výkonu ŠOD za rok 2012  

        na úrovni KÚCD a PK a riadených OÚCD a PK  

 

KÚCD a PK v Ţiline  za sledované obdobie vykonal v súlade  s plánom dozornej 

činnosti (v pláne - 12 ŠOD) na rok 2012 spolu 20 štátnych odborných dozorov (ďalej len  

„ ŠOD“), z toho : 

 6 ŠOD nad pozemnými komunikáciami v zmysle ustanovení §3c ods. 1 písm. b) zákona 

č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,  

 9 ŠOD nad cestnou dopravou v zmysle zákona č. 168/1996 Z. z. – 56/2012 Z. z.. 

o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, 

 3 ŠOD nad autoškolami v zmysle zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách v znení 

neskorších predpisov, 

 2 ŠOD v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel 

v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.  

 

OÚCD a PK v Ţilinskom kraji za sledované obdobie spolu realizovali v súlade 

s plánom dozornej činnosti (v pláne - 217 ŠOD) na rok 2012 spolu 253 štátnych odborných 

dozorov, z toho: 

 101 ŠOD nad pozemnými komunikáciami v zmysle ustanovení §3c ods. 1 písm. b) 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, 

 76 ŠOD nad autoškolami v zmysle zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách v znení 

neskorších predpisov, 
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 76 ŠOD v zmysle zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel 

v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.  

 

Prehľad ŠOD realizovaných OÚCD a PK Žilinského kraja v roku 2012: 

 

Organizácia 

/ŠOD 

Obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţilinskom 

kraji 

Čadca 
Dolný 

Kubín 

Liptovský 

Mikuláš 
Martin Ruţomberok Ţilina 

Spolu 

OUD 

Spolu ŠOD 

Z toho : 
28 40 23 24 40 98 253 

ŠOD - 

pozemné 

komunikácie 

19 26 8 5 28 15 101 

ŠOD 

výcvikové 

zariadenia 

/AŠ/ 

0 0 5 3 6 62 76 

ŠOD nad 

STK,EK, 

LPG, 

originality,.. 

9 14 10 16 6 21 76 

z toho : 

STK 
2 4 2 2 1 4 15 

EK 5 5 6 9 3 10 38 

LPG 0 0 1 1 1 1 4 

KO 2 5 1 4 1 6 19 

 
 

VI.1.1 Cestná doprava 

 

Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Ţilina bolo v roku 2012 

vykonaných 9 ŠOD (kontrolovaných 9 jazdných súprav) zameraných na kontrolu 

dodrţiavania predpisov Dohody ADR – Európska dohoda o preprave nebezpečných vecí. 

Štátne odborné dozory v zmysle §29 zákona č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave 

nahradený s účinnosťou od 01. marca 2012 zákonom č. 56/2012 Z. z.  boli Krajským úradom 
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pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline uskutočňované za účasti aj KR PZ SR 

KDI Ţilina, príslušných okresných dopravných inšpektorátov a pracovníkov HaZZ Ţilina na 

vytypovaných kontrolných stanovištiach. Priebeh uvedených kontrol je zdokumentovaný 

samostatne pre kaţdé kontrolované vozidlo. Kontrola bola zameraná hlavne na kontrolu: 

sprievodných dokladov, osvedčenia o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí, 

pokynov pre prípad nehody, označenia vozidla a osobitnej výbavy vodiča. (viď nasledovná 

tabuľka). Štátnym odborným dozorom neboli zistené porušenia ADR. 

 

VI.1.2 Pozemné komunikácie 

 

V zmysle ustanovení §3c ods. 1 písm. b) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách v znení neskorších predpisov KÚCD a PK Ţilina vykonal v nasledovných 

oblastiach štátny odborný dozor: 

 dopravné značenie a dopravné zariadenia na cestách I. triedy v Ţilinskom kraji 

v spolupráci s KR PZ SR KDI Ţilina, OR PZ SR ODI a správcu dotknutých pozemných 

komunikácií, 

 zriaďovanie nepovolených pripojení a vjazdov na cesty I. triedy, 

 zjazdnosť pozemných komunikácií, 

 stavebný stav ciest I. triedy, 

 dodrţiavanie podmienok v rozhodnutí a povolení na: 

1. zvláštne uţívanie pozemných komunikácií, 

2. uzávierok pozemných komunikácií. 

 

V roku 2012 bolo KÚCD a PK zrealizovaných 6 ŠOD nad pozemnými komunikáciami : 

 

Obvodné úrady dopravy v Ţilinskom kraji vykonali 101 ŠOD na úseku pozemných 

komunikácií zamerané na: 

 zjazdnosť a schodnosť ciest II. a III. triedy v príslušnom obvode, 

 kontrola dopravného značenia a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy za 

účasti príslušných okresných dopravných inšpektorátov a zástupcov Správy a údrţby 

spadajúcich pod VÚC ŢSK ako vlastníka a správcu ciest II. a III. triedy. Kontroly boli 

vykonané po zimnom období a pred letnou turistickou sezónou, prípadne operatívne. 

 kontrola dodrţiavania podmienok stanovených v rozhodnutiach a povoleniach 

vydaných podľa zákona o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov. 

Nedostatky boli zistené a teda protokol bol spracovaný  zo 45 ŠOD. 
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Kontroly na úseku pozemných komunikácií, KÚCD a PK v Ţiline a OÚCD a PK 

vykonávali v spolupráci s majetkovým správcom pozemných komunikácií (SSC IVSC Ţilina, 

NDS, a.s., príslušné SC VÚC ŢSK, KR PZ SR KDI Ţilina, s príslušnými OR PZ SR ODI. 

 

VI.1.3 Kontroly pri schválení jednotlivo dovezeného vozidla, alebo uznaní  

           typového schválenia dovezeného vozidla 

 

OÚCD a PK v Ţilinskom kraji skontrolujú dovezené vozidlá pred ich schválením, 

alebo uznaním technickej spôsobilosti, kontroly zameriavajú najmä na kontrolu výrobných 

čísiel (VIN), ako aj na ďalšie technické detaily. 

 

 

VI.1.4 Kontroly výcvikových zariadení autoškôl 

 

Za rok 2012 bolo v Ţilinskom kraji  vykonaných 79 ŠOD v autoškolách. Kontroly 

vykonával hlavne Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline, ktorý 

realizoval 62 kontrol v sídle AŠ aj v premávke, tak ako mu to vyplýva zo zákona ako 

registračnému úradu pre autoškoly. 

Na kontroly autoškôl sa však v roku 2012 zameral aj KÚCD a PK v Ţiline, ktorý 

realizoval 3 ŠOD (viď tabuľka). ŠOD boli realizované v premávke na pozemných 

komunikáciách za spolupráce KR PZ SR KDI Ţilina, resp. príslušné OR PZ SR ODI. 

Z vykonaných ŠOD boli spísané záznamy o kontrole, nakoľko neboli ani v jednom prípade 

zistené porušenia ustanovení zákona č. 93/2005 Z. z. a vyhlášky 349/2005 Z. z. 

 

 

VI.1.5 Kontroly staníc technickej kontroly a emisnej kontroly a pracovísk   

            originality 

 

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Ţilina a obvodné úrady 

dopravy v jeho pôsobnosti vykonávali ŠOD nad STK a na pracoviskách emisnej kontroly 

podľa ustanovení zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel v prevádzke na 

pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 

predpisov. Celkovo bolo OÚCD a PK v roku 2012 realizovaných 76 ŠOD nad zákonom 

č.725/2004 Z. z., z toho  15  ŠOD nad pracoviskami STK , 38 ŠOD nad pracoviskami emisnej 

kontroly, 4 ŠOD nad pracoviskami LPG  a 19 ŠOD nad pracoviskami kontroly originality. 

KÚCD a PK v Ţiline realizoval v roku 2012 dva ŠOD-y nad zákonom č. 725/2004 Z. z.. 

Štátnym odborným dozorom na STK ani na EK neboli zistené nedostatky a bol vypracovaný 

záznam. 
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VI.2 Ostatné kontroly 
 

VI.2.1Vnútorné kontroly 

 

Vnútorná kontrolná činnosť KÚCD a PK v Ţiline v roku 2012 bola vykonávaná na 

základe Plánu kontrolnej činnosti na rok 2012 so zameraním na: 

 

1. Kontrolu plnenia výkonu miestnej štátnej správy, uskutočňovanej OÚCD a PK 

v Ţilinskom kraji, v tom hlavne dodrţiavanie procesno – právnych ustanovení v zmysle 

zákona č. 71/1967 Zb. /správny poriadok/ a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych 

poplatkoch, pri výkone zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 

neskorších predpisov, zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel na 

pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a zákona č. 93/2005 Z. z. 

o autoškolách v znení neskorších predpisov. 

2. Dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov 

pri výkone štátneho odborného dozoru v oblastiach, ktoré upravuje zákon č. 725/2004 

Z. z. o premávke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších  

predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov a zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách v znení neskorších 

predpisov a dodrţiavanie Metodických pokynov MDVRR SR vydaných na ich 

realizáciu. 

3. Spôsob prešetrovania a vybavovania petícií v zmysle zákona č. 85/1992 Zb. o petičnom 

práve v znení neskorších predpisov a prešetrovanie a vybavovanie sťaţností v zmysle 

zákona 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach účinného od 01. februára 2010. 

4. Dodrţiavanie vnútorných predpisov KÚCD a PK a OÚCD a PK, napr. VP 3/2012 – 

protikorupčný, registratúrnych poriadkov. 

5. Spôsob a výkon kontrol obvodným úradom dopravy na obciach, pri výkone štátnej 

správy v oblasti prenesených pôsobností a na výkon štátneho odborného dozoru 

vykonávaného obcami. 

6. Vykonávanie štátnej sluţby v zmysle ustanovení zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej 

sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §53 ods. 

1 písm. b) a  p). Dodrţiavanie sluţobných predpisov vydaných KÚCD a PK v Ţiline 

o podmienkach vykonávania štátnej sluţby a dodrţiavanie  „Pracovného poriadku“. 

7. Kontrola dodrţiavania ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

8. Dodrţiavanie ustanovení zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri PN. 
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9. Plnenie opatrení prijatých obvodnými úradmi pre cestnú dopravu a pozemné 

komunikácie na nápravu nedostatkov zistených pri  kontrolách vykonaných Krajským 

úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline v predchádzajúcom 

období. 

10. Finančnú kontrolu správnosti čerpania nákladov na telefónne hovory podľa     

jednotlivých telefónnych staníc a nákladových stredísk, čerpania nákladov na 

autoprevádzku podľa jednotlivých vozidiel a nákladových stredísk a dodrţiavanie 

ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. 

11. Kontrolu vecného a časového plnenia úloh, vyplývajúcich z uznesení vlády SR:  

a) č. 1078/2000 v znení 321/2003 a 694/2005 – zabezpečenie dodrţiavania zákona  

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, 

b) č. 843/2004 – kontrola vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu z hľadiska 

dodrţiavania zákona o verejnom obstarávaní. 

Vnútorná kontrolná činnosť Obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné 

komunikácie v roku 2012 bola zameraná hlavne na : 

1. Kontrolu dodrţiavania zákona č.400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe, kontrolu dochádzky a 

vyuţívanie fondu pracovnej doby. 

2. Kontrolu vecného a časového plnenia úloh, vyplývajúcich z uznesení vlády SR. 

3. Kontrolu plnenia úloh pri výkone miestnej štátnej správy, uskutočňovanej Obvodným 

úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. 

4. Dodrţiavanie hmotnoprávnych a procesných predpisov. 

5. Kontrolu správnosti vyberania správnych poplatkov kolkovou známkou podľa zákona č. 

145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

 

KÚCD a PK v Ţiline za sledované obdobie vykonal v súlade so zákonom 10/1996 Z. z. 

o kontrole v štátnej správe a v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite a v súlade s plánom kontrol na rok 2012 spolu 16 kontrol, z toho tri 

kontroly boli realizované nad plán. 

 

V zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších 

predpisov realizoval KÚCD a PK 11 kontrol: 

 

Subjekt kontroly Zameranie výkonu kontroly Realizovaná 
Výsledok 

kontrol 

OÚCD a PK  

v Čadca 

Kontrola dodrţiavania ustanovení zákonov č.211/2000 Z. 

z. o informáciách, zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 

osobných údajov  a § 29 a § 30 zákona č.  431/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov.  

od 02.02.12 Protokol  
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OÚCD a PK  

v Čadca 

Kontrola na základe podnetu na realizáciu kontroly 

PVŠS na MsÚ Čadca. 
od 20.02.12 Záznam 

KÚCD a PK 

v Ţiline 

Kontrola dodrţiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám 
od 05.03.12 Záznam 

OÚCD a PK 

v Liptovskom 

Mikuláši 

Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou.  
od 30.04.12 Záznam 

OÚCD a PK  

v Ruţomberku 

Kontrola výkonu vnútorných kontrol na OUD a výkonu 

ŠOD nad AŠ v zmysle z. č. 93/2005Z.z. 
od 18.05.12 Záznam 

OÚCD a PK  

v Martine 

Kontrola dodrţiavania ustanovení zákonov č.211/2000 Z. 

z. o informáciách, zákona č.428/2002 Z. z. – o ochrane 

osobných údajov, zákona č.135/1961Zb.-o pozemných 

komunikáciách, zákona č. 725/2004 Z. z. o premávke na 

pozemných komunikáciách. 

od 16.08.12 Záznam 

OÚCD a PK  

v Martine 

Kontrola dodrţiavania vnútorných predpisov č. 3/2009 - 

pečiatky, č.3/2012- protikorupčný, reg. Poriadku. 
od 20.09.12 Protokol  

OÚCD a PK  

v Dolný Kubíne 

Kontrola dodrţiavania ustanovení zákonov, č.9/2010 Z. 

z. o sťaţnostiach, ustanovenia zákona č.211/2000 Z. z. 

o informáciách, zákona č.135/1961Zb.-o pozemných 

komunikáciách, zákona č. 725/2004 Z. z. o premávke na 

pozemných komunikáciách. 

od 25.09.12 Protokol  

OÚCD a PK  

v Martine 

Kontrola dodrţiavania § 9 ods. 3 zákona č. 462/2003 Z. 

z. o náhrade príjmu pri PN. 
od 31.10.12 Záznam 

OÚCD a PK  

v Čadci 

Kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou.  
od 15.11.12 Záznam 

OÚCD a PK 

v Ţiline 

Kontrola dodrţiavania zákona č. 211/2000 Z .z., z. č. 

428/2002 Z. z.., z. č. 85/1992 Z .z. ,z...č. 9/2010 Z .z. a 

VP č. 3/2012-protikorupčný. 

od 10.12.12 Protokol  

 

K časovému posunu pri realizácii niektorých kontrol došlo tým, ţe bolo potrebné 

zosúladiť kontroly s inými pracovnými úlohami zúčastnených pracovníkov kontrolného 

orgánu ako aj kontrolovaného subjektu. Úlohy uloţené v pláne kontrolnej činnosti boli 

splnené. 

Vnútornú kontrolnú činnosť Obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné 

komunikácie v roku 2012 realizovali prevaţne riaditelia a v zmysle predloţených správ 

o kontrolnej činnosti bola vykonávaná v zmysle plánu kontrol. OÚCD a PK realizovali spolu 

65 vnútorných kontrol. 

KÚCD a PK v Ţiline v roku 2012 realizoval všetky plánované kontroly a aj kontroly 

nadplán, realizované na základe vonkajších alebo vnútorných podnetov. Kontroly realizovali 

kontrolór KÚCD a PK v Ţiline a odborný pracovníci, ktorých sa týkalo zameranie kontroly. 
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Výsledkom kontrol bolo u štyroch kontrol vypracovanie protokolu, nakoľko boli zistené 

nedostatky. 

V roku 2012 boli realizované tieţ dve plánované kontroly plnenia opatrení prijatých 

OÚCD a PK z kontrol realizovaných KÚCD a PK v Ţiline v predchádzajúcom období. 

Výsledkom kontrol bolo vypracovanie záznamov, nakoľko vykonanými kontrolami bolo 

v kontrolovanom subjekte zistené, ţe prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov 

z predchádzajúcej kontroly boli splnené, zistené nedostatky boli odstránené a uţ sa 

neopakovali. Kontroly boli realizované  na OÚCD a PK v Liptovskom Mikuláši a  na OÚ 

CD a PK v Čadci.  

KÚCD a PK – úsek  kontroly a ŠOD vykonal kontrolu dodrţiavania ustanovení 

zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám na KÚCD a PK v Ţiline za 

obdobie roku 2011 bola vykonaná v zmysle úlohy B.2. uznesenia vlády SR č. 694/2005. 

Vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie zákona. Tieţ v priebehu roka 2012  boli 

zamerania kontrol na OÚCD a PK v Čadci, v Martine, v Dolnom Kubíne a v Ţiline 

orientované na kontrolu plnenia ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

Vykonanými kontrolami bolo zistené porušenie §§ 17 a 18 zákona. 

 

V zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite vykonal KÚCD 

a PK 5  kontrol :  

 

Subjekt 

kontroly 
Zameranie výkonu kontroly Realizovaná 

Výsledok 

kontrol 

KÚCDPK 
Následná finančná kontrola správnosti čerpania nákladov 

na telefónne hovory a na autoprevádzku za IV.Q.2011 
od 25.01.12 Správa  

KÚCDPK 

Následná finančná kontrola vynakladania prostriedkov ŠR 

z hľadiska dodrţiavania zákona č.25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní 

od 21.02.12 Záznam 

KÚCDPK 
Následná finančná kontrola správnosti čerpania nákladov 

na telefónne hovory a na autoprevádzku za I.Q.2012 
od 25.04.12 Záznam 

KÚCDPK 
Následná finančná kontrola správnosti čerpania nákladov 

na telefónne hovory a na autoprevádzku za II.Q.2012 
od 20.07.12 Záznam 

KÚCDPK 
Následná finančná kontrola správnosti čerpania nákladov  

na telefónne hovory a na autoprevádzku za III.Q.2012 
od 23.10.12 Správa 

 

Finančná kontrola bola zameraná na vynakladanie prostriedkov štátneho rozpočtu 

v zmysle §10 zákona č. 502/2001 Z. z., z hľadiska dodrţovania ustanovení  zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní za obdobie roku 2011 bola vykonaná v zmysle 
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uznesenia vlády SR č. 843/2004. Nakoľko nebolo zistené porušenie zákona o verejnom 

obstarávaní, kontrola bola ukončená záznamom. 

 

VI.2.2 Vonkajšie kontroly 

 

Správa finančnej kontroly Zvolen vykonala v čase od 07.02.2012 do 21.03.2012 

vládny audit na KÚCD a PK v Ţiline, ktorého cieľom bolo overenie hospodárnosti, 

efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami, efektívnosti 

a účinnosti finančného riadenia, zúčtovania finančných vzťahov so štátnym rozpočtom. 

Celkovo bolo audítorskou skupinou identifikovaných 14 nedostatkov. V závere audítorskej 

správy sa uvádza, ţe audítorská skupina získala čiastočné uistenie o tom, ţe auditovaná osoba 

pri pouţití verejných prostriedkov postupovala správne, oprávnene, hospodárne, efektívne, 

účinne a účelne, dodrţala záväzné právne normy pri nakladaní s majetkom štátu, dodrţala 

ďalšie pravidlá, predpisy, interné smernice pri pouţívaní pridelených verejných prostriedkov, 

vrátane pravidiel pre verejné obstarávanie, zabezpečila správny a primeraný systém 

účtovníctva a finančného výkazníctva a uplatňovala príslušné ustanovenia zákona č. 502/2001 

Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.  KÚCD a PK v Ţiline v zmysle zápisnice z prerokovania správy 

z vládneho auditu v stanovenom termíne  zohľadnil odporúčania a prijal opatrenia na nápravu 

nedostatkov zistených vládnym auditom a na odstránenie príčin ich vzniku. Následne zaslal 

písomnú správu o splnení opatrení na nápravu.  

Pracovníci MDVRR SR realizovali v Ţilinskom kraji v roku 2012 tri kontroly, z toho  

jednu  na KÚCD a PK v Ţiline, jednu na OÚCD a PK v Martine a jednu na OÚCD a PK 

v Ţiline. 

Kontrola realizovaná na KÚCD a PK v Ţiline v mesiaci jún bola zameraná na 

vykonávanie štátneho odborného dozoru v období od 01.01.2011 do 29.02.2012.  

KÚCD a PK v Ţiline v zmysle zápisnice z prerokovania protokolu z kontroly 

v stanovenom termíne prijal opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku. Následne zaslal písomnú správu o splnení opatrení na nápravu.  

Kontrola na OÚCD a PK v Martine realizovaná od 28.06.2012 do 03.07.2012, bola 

zameraná na výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií. Kontrolou bolo zistené, 

ţe  OÚCD a PK v Martine sa dôsledne neriadil zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách a zákonom 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a preto bol vypracovaný 

protokol. OÚCD a PK v Martine v zmysle záverov zo zápisnice z prerokovania protokolu 

z kontroly v stanovenom termíne prijal opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

a na odstránenie príčin ich vzniku. 
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Kontrola na OÚCD a PK v Ţiline realizovaná od 11.12.2012 do 13.12.2012, bola 

zameraná na správnosť postupu správneho orgánu pri vydávaní osvedčení o registrácii 

autoškôl, udeľovaní inštruktorských oprávnení, predlţovanie platnosti inštruktorských 

preukazov a vedenie evidencie autoškôl a inštruktorov podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o 

autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Kontrolou bolo zistené, ţe  OÚCD a PK v Ţiline sa dôsledne neriadil zákonom č. 

93/2005 Z. z. o autoškolách a preto bol vypracovaný protokol. OÚCD a PK v Ţiline v zmysle 

záverov zo zápisnice z prerokovania protokolu z kontroly v stanovenom termíne prijal 

opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. 

Následne zaslal písomnú správu o splnení opatrení na nápravu. 

 

VI.2.3 Kontroly preneseného výkonu štátnej správy 

 

OÚCD a PK vykonávali aj kontroly na obciach v Ţilinskom kraji v oblasti preneseného 

výkonu štátnej správy na obce. Spolu za rok 2012 vykonali 30 kontrol  v  súlade s 

Aktualizovaným systémom riadenia a kontroly preneseného výkonu štátnej správy na obce 

a VÚC v pôsobnosti MDPT SR“ a jeho Dodatkom č.1 zo 17.10.2007 (z toho dve boli 

neukončené z dôvodu práceneschopnosti pracovníčky a prechádzajú do ďalšieho obdobia). 

U viac neţ polovice kontrolovaných subjektov nebola zaznamenaná ţiadna činnosť 

v predmetnej oblasti. U obcí, kde nevykázali ţiadnu činnosť boli starostovia v rámci 

vykonávaných kontrol pracovníkmi obvodných úradov poučení o kompetenciách obcí 

vyplývajúcich z ustanovení cestného zákona.  

V obciach, kde bola zaznamenaná aktivita  v oblasti preneseného výkonu štátnej správy,  

boli zistené závaţnejšie nedostatky, ktoré vyţadovali vypracovanie protokolu. V rámci obcí 

Ţilinského kraja bol v roku 2012  v deviatich prípadoch výstupom z vykonaných kontrol 

preneseného výkonu štátnej správy protokol o výsledku kontroly. Protokol bol spracovaný  

z kontrol v mestách Turzovka, Čadca (kontrolným subjektom bol OÚCD a PK  Čadca)  

v obciach Liptovské Matiašovce (kontrolným subjektom bol OÚCD a PK Liptovský 

Mikuláš), v obci Jazernica, Malý Čepčín, meste Martin (- protokol neukončený, kontrolným 

subjektom bol OÚD Martin),  v obci Lisková, Likavka (kontrolným subjektom OÚCD a PK 

Ruţomberok) a v obci Teplička nad Váhom (kontrolným subjektom OÚCD a PK Ţilina) 

 Medzi najváţnejšie nedostatky, ktoré boli dôvodom vypracovania protokolov o 

výsledkoch kontrol v uvedených  obciach  patrili : 

 porušenie ustanovenia § 3d ods. 8 a ods. 10 písm. a) bod. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Na výzvu 
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kontrolného orgánu obec nepredloţila technickú evidenciu miestnych komunikácií 

s odôvodnením, ţe takúto evidenciu nevedie, pričom jej táto povinnosť vyplýva 

z nariadenia § 3d ods. 8 zákona č. 135/1961 Zb., 

 porušenie ustanovenia § 140 b ods. 5  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, nakoľko mesto nepoţiadalo 

nadriadený orgán podnecujúcej spoločnosti  o preskúmanie stanoviska v zmysle § 136 

zákona č. 50/1976 Zb., 

 porušenie ustanovenia § 3 ods. 2 a ods. 6  zákona č. 135/1961 Zb. - nebol spracovaný 

pasport dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách, 

 porušenie ustanovení § 3 ods. 1, 5, § 17 ods. 3, § 46 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov – v rozhodnutí nebol spoľahlivo 

zistený skutkový stav, chyby v písaní neboli oznámené účastníkom,...  Na rozhodnutí 

nebola vyznačená právoplatnosť, 

 porušený aj zákon č. 145/1995 Z. z. – nesprávna výška správneho poplatku, 

 porušenie ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. –  pri povoleniach na zvláštne 

uţívanie komunikácií nebol doloţený súhlas dopravného inšpektorátu a v rozhodnutiach 

boli uvádzané staré zákony, ktoré boli uţ niekoľkokrát novelizované. Vo vydaných 

rozhodnutiach došlo tieţ k porušeniu ustanovení napr. § 47 ods. 2, 4, 5 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov – v rozhodnutí chýbalo 

ustanovenie podľa ktorého obec rozhodla, v poučení nebol uvedený údaj, či rozhodnutie 

moţno preskúmať súdom a bol nesprávne uvedený názov odvolacieho orgánu. Na 

rozhodnutí nebola vyznačená právoplatnosť.  

Záverom, na základe výsledkov kontrol je moţné opätovne konštatovať, ţe sa s 

presunom kompetencií na obce v oblastiach preneseného výkonu štátnej správy realizovanom 

v minulých rokoch v mnohých  obciach doteraz plne nestotoţnili a buď mnohé obce 

nevykonávajú ţiadne činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy, alebo tie obce, 

ktoré ich realizujú tak so značnými nedostatkami.  

 

VII.  ZHODNOTENIE VÝVOJA, STREDNODOBÝ VÝHĽAD 
 

Výročná správa Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline, 

vrátane jeho obvodných úradov  za rok 2012 potvrdzuje, ţe pôsobnosť a kompetencie 

vyplývajúce z vyššie uvedených legislatívnych predpisov sú plnené zodpovedne a v rámci 

zabezpečených personálnych i materiálno-technických moţností.  
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Takisto je potrebné konštatovať, ţe sa nám v posudzovanom roku 2012, v súlade 

s prioritnými predsavzatiami z predošlých rokov, darí pokračovať aj v intenzívnom výkone 

štátneho odborného dozoru, ako aj kontrol preneseného výkonu štátnej správy na samosprávu.  

Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline povaţuje aj pre 

ďalšie obdobie zvýšené tempo výkonu kontrolnej činnosti na všetkých úrovniach za jednu               

z priorít, To isté platí aj pre výkon štátneho odborného dozoru nad pozemnými 

komunikáciami v spolupráci s majetkovými správami dotknutých pozemných komunikácií, 

t.j. SSC IVSC Ţilina a NDS, a.s., ako aj v spolupráci s príslušnými  dopravnými 

inšpektorátmi.  

Na základe výsledkov za  celé doterajšie fungovanie KÚCD a PK vrátane jeho OÚCD a 

PK je moţné s plnou zodpovednosťou konštatovať opodstatnenosť zriadenia špecializovanej 

štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, čo sa potvrdzuje 

predovšetkým funkčnosťou a operatívnosťou týchto zloţiek štátnej správy. Dôleţitosť tohto 

faktu je násobená širokou paletou zmien vyplývajúcich z aproximácie legislatívy EU v oblasti 

dopravy, s ktorými sa tieto úrady v zmysle metodiky MDVRR  SR dennodenne operatívne 

oboznamujú a uvádzajú do praxe.  V tomto kontexte, ako aj v súvislosti s presunom ďalších 

kompetencií na krajské úrady dopravy (momentálne najmä na úseku cestnej dopravy) preto 

znepokojivo vyznievajú pretrvávajúce úvahy o zrušení špecializovanej štátnej správy na 

úseku dopravy a cestného hospodárstva. 

Zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov  od. 01. 01. 2013 sa zrušil krajské úrady pre cestnú 

dopravu a pozemné komunikácie a  zintegroval ich s obvodnými úradmi pre cestnú dopravu 

a pozemné komunikácie v sídle kraja. V územnosprávnom obvode Ţilinského kraja v 

súčasnosti pôsobia nasledovné  OÚCD a PK: 

 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

v Ţiline 
Adresa :   Predmestská 1613, 011 95 Ţilina 

Riaditeľ :  Ing. Marián Vranka 

Kontakt :  telefón  +421-41/5117 490, fax  +421-41/5117 485 

  e-mail : marian.vranka@za.kud.gov.sk  

 

 

  Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie                   

                                        v Ţiline 

                     Odbor s pôsobnosťou pre odvod Ţilina 
  Adresa :          Predmestská 1613, 011 95 Ţilina 

Ved. odboru : Mgr. Michal Jurčišin 

 

 

mailto:marian.vranka@za.kud.gov.sk
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.podnikam.webnoviny.sk%2Fuserfiles%2Farticles%2F19-11-2012%2Fthumbnail_300_300_1353329126-zilinsky.samospravny.kraj.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.podnikam.webnoviny.sk%2Fekonomika%2Fchce-presunut-ucty-samosprav-bank-statnej-pokladnice%2F25517&docid=C8UQ0heHUsVfVM&tbnid=RChQ3pP-6UtvQM&w=300&h=300&ei=goF9UY7ULIPLtQaj1oDoDg&ved=0CAgQxiAwBg&iact=rics
https://www.google.sk/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.podnikam.webnoviny.sk%2Fuserfiles%2Farticles%2F19-11-2012%2Fthumbnail_300_300_1353329126-zilinsky.samospravny.kraj.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.podnikam.webnoviny.sk%2Fekonomika%2Fchce-presunut-ucty-samosprav-bank-statnej-pokladnice%2F25517&docid=C8UQ0heHUsVfVM&tbnid=RChQ3pP-6UtvQM&w=300&h=300&ei=goF9UY7ULIPLtQaj1oDoDg&ved=0CAgQxiAwBg&iact=rics
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            Kontakt :        telefón  +421-41/505 92 13, fax  +421-41/505 92 18 

                                               e-mail : michal.jurcisin@za.kud.gov.sk  

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

v Čadci 
Adresa :   Slov. Dobrovoľníkov 1082, 022 01 Čadca 

Riaditeľ : Ing. Martin Benko 

 Kontakt : telefón  +421-41/433 47 14, fax  +421-41/433 47 13 

                          e-mail : martin.benko@za.kud.gov.sk  

 

 

 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie   

 v Dolnom Kubíne 
  Adresa :   Námestie slobody č. 1, 026 01 Dolný Kubín 

  Riaditeľ : Ing. Martin Obtulovič 

 Kontakt : telefón  +421-43/530 93 92, fax  +421-43/530 93 97 

                          e-mail : martin.obtulovic@za.kud.gov.sk  

 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie  

v Liptovskom Mikuláši 
Adresa :   Námestie osloboditeľov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš 

Riaditeľ : Ing. Imrich Mlynarčík 

Kontakt :  telefón  +421-44/552 26 96, fax  +421-44/552 21 13 

                 e-mail : imrich.mlynarcik@za.kud.gov.sk 

 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

v Martine 
Adresa :   Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin 

Riaditeľ : Ing. arch. Ondrej Šimurda 

Kontakt :  telefón  +421-43/413 44 28, fax  +421-43/420 42 69 

                       e-mail : ondrej.simurda@za.kud.gov.sk 

 

 

 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

v Ruţomberku 
Adresa :  Námestie slobody č. 9, 034 01 Ruţomberok 

Riaditeľ : Mgr. Iveta Dovecová 

Kontakt :  telefón  +421-44/432 53 03, fax  +421-44/430 47 66 

                 e-mail : iveta.dovecova@za.kud.gov.sk 

 

 

 

 

VIII. ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY A VEREJNÝ ODPOČET 
 

Výročná správa KÚCD a PK za rok  2012 bude uverejnená: 

a) na internetovej stránke OÚCD a PK v Ţiline www.za.kud.gov.sk, 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:michal.jurcisin@za.kud.gov.sk
mailto:martin.benko@za.kud.gov.sk
mailto:martin.obtulovic@za.kud.gov.sk
mailto:imrich.mlynarcik@za.kud.gov.sk
mailto:ondrej.simurda@za.kud.gov.sk
mailto:iveta.dovecova@za.kud.gov.sk
http://www.za.kud.gov.sk/
http://necyklopedia.wikia.com/wiki/S%C3%BAbor:Lmzn.jpg
http://www.mesta-obce.sk/zilinsky-kraj/okres-ruzomberok/ruzomberok/
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b) na internetovej stránke MDV a RR SR www.mindop.sk, 

c) na nástenke pracoviska OÚCD PK v Ţiline, Predmestská 1613, II. Poschodie. 

 

Verejný odpočet sa uskutoční v budove OÚCD a PK v Ţiline, Predmestská 1613, Ţilina 

na II. poschodí, číslo dverí 207, dňa 24. mája 2013 od 10.00 hod. do 12.00 hod. 

 

 

 

                   Ing.  Marián   V r a n k a 

            riaditeľ 

        Obvodného úradu pre cestnú  

   dopravu a pozemné komunikácie v Ţiline 

 

http://www.mindop.sk/

