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O R G A N I Z A Č N Ý   P O R I A D O K  

01/2021 

ÚRADU PRE SPRÁVU ZAISTENÉHO MAJETKU 

z   30. augusta 2021 

č. 064/2021 

P R V Á   Č A S Ť 

VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

 

(1) Organizačný poriadok Úradu pre správu zaisteného majetku (ďalej len 

„organizačný poriadok“) je základným interným riadiacim aktom Úradu pre správu 

zaisteného majetku (ďalej len „úrad“). 

 

(2) Organizačný poriadok ustanovuje vnútorné organizačné členenie úradu, rozsah 

oprávnení a zodpovednosti vedúcich zamestnancov úradu, pôsobnosť a vzájomné 

vzťahy organizačných útvarov (ďalej len „útvar“) úradu v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

 

(3) Úrad je služobný úrad pre štátnych zamestnancov zamestnaných v zmysle 

zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 55/2017 Z. z.“) a zamestnancov, ktorí 

sú zamestnaní v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zamestnanec“); zabezpečuje plnenie úloh, 

ktoré mu vyplývajú z právnych vzťahov pri vykonávaní štátnej služby, práce vo 

verejnom záujme a z iných pracovnoprávnych vzťahov. 

 

(4) Vedúci zamestnanec na účely tohto organizačného poriadku je  
a) riaditeľ úradu a generálny tajomník služobného úradu, 

b) vedúci oddelenia. 

 

(5) Organizačný poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov úradu, ktorí sú 

v štátnozamestnaneckom pomere v služobnom úrade, pre všetkých zamestnancov 

v pracovnom pomere, alebo ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru.  

Čl. 2 

Organizačné členenie úradu 

 

 (1) Úrad plní úlohy v útvaroch, ktorými sú jednotlivé oddelenia a referáty. 

 (2) Oddelenie je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, 
nositeľom úloh úradu, ktorý vykonáva určitú ucelenú agendu zameranú na predmet 
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alebo druh činnosti v danej oblasti. Oddelenie je útvar úradu, ktorý 
zabezpečuje komplexnú oblasť koncepčných, odborných, metodických, správnych 
a kontrolných činností. Oddelenie sa môže členiť na referáty.  

(3) Referát je útvar zabezpečujúci spravidla špecifické úlohy podľa osobitných 
zákonov. Referát môže byť začlenený do oddelenia alebo do priamej riadiacej 
pôsobnosti riaditeľa úradu. Zamestnancov referátu riadi vedúci zamestnanec 
oddelenia, do ktorého je referát začlenený alebo riaditeľ úradu, ak je referát v jeho 
priamej riadiacej pôsobnosti.  

(4) Organizačná štruktúra úradu je uvedená v prílohe organizačného poriadku. 

Čl. 3 

Riaditeľ úradu a generálny tajomník služobného úradu 

 

(1) Riaditeľ úradu riadi a zodpovedá za činnosť úradu. 

 

(2) Riaditeľ úradu je zároveň generálny tajomník služobného úradu podľa § 17 

zákona č.55/2017 Z. z. v rámci uplatnenia personálnej únie (ďalej len „riaditeľ“), ako 

služobne najvyšší vedúci zamestnanec voči všetkým zamestnancom úradu.  

 

(3) Riaditeľ zabezpečuje plnenie úloh spojených s uplatňovaním 

štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovných vzťahov zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a obdobných pracovných vzťahov a s odbornými, 

organizačnými, finančnými a technickými činnosťami úradu. Riaditeľa počas jeho 

neprítomnosti na pracovisku zastupuje určený vedúci oddelenia na základe 

písomného poverenia v rozsahu vymedzenom v poverení. 

 

(4) Riaditeľ najmä 

c) priamo riadi 

1. vedúceho kancelárie riaditeľa úradu, 

2. vedúceho oddelenia správy majetku, 

3. vedúceho ekonomicko-prevádzkového oddelenia, 

4. referenta referátu kontroly a sťažnosti, 

d) zriaďuje poradné orgány riaditeľa, komisie a osobitné skupiny podľa osobitných 

predpisov a vecnej pôsobnosti služobného úradu, 

e) schvaľuje a vydáva 

1. organizačný poriadok a ďalšie interné riadiace akty, 

2. štatúty a rokovacie poriadky poradných orgánov riaditeľa, 

3. zameranie kontrolnej činnosti a program kontrolných úloh, 

4. realizáciu budovania informačných systémov, 

5. plán verejného obstarávania, 

6. ďalšie právne akty, o ktorých tak ustanovuje osobitný predpis. 

f) rozhoduje o veciach, o ktorých mu rozhodovanie vyplýva z príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov alebo interných riadiacich aktov, 

o zásadných otázkach a postupoch patriacich do pôsobnosti úradu a o veciach, 

v ktorých si rozhodovanie výslovne vyhradil, 

g) vymenúva a odvoláva členov poradných orgánov 
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h) predkladá Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) dokumenty, o ktorých tak ustanovuje osobitný predpis, 

i) informuje ministerstvo o stave plnenia úloh a o činnosti úradu, 

j) zabezpečuje činnosti v rozsahu podpisových a dispozičných oprávnení. 

Čl. 4 

Vedúci oddelenia 

 

(1) Vedúci oddelenia organizuje, riadi, kontroluje a zodpovedá za činnosť 

oddelenia. 

 

(2) Vedúci oddelenia 

a) zodpovedá za 

1. riešenie a realizáciu úloh úradu patriacich do pôsobnosti oddelenia, 

2. účelne, efektívne a hospodárne využívanie rozpočtových prostriedkov,  

3. plnenie uložených úloh riaditeľom, 

4. pravidelné informovanie riaditeľa o činnosti oddelenia, 

5. plnenie úloh súvisiacich so správou inventára oddelenia a vyplývajúcich 

z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a z predpisov o ochrane pred 

požiarmi 

6. výkon základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. 

b) priamo riadi zamestnancov v jeho riadiacej pôsobnosti, ako aj zamestnancov 

zaradených na referátoch, ktoré sú v jeho riadiacej pôsobnosti, 

c) rozhoduje o úlohách, ktoré sú v pôsobnosti oddelenia, 

d) zabezpečuje činnosti v rozsahu podpisových a dispozičných oprávnení. 

 

(3) Vedúci oddelenia okrem povinností uvedených v § 111 zákona č. 55/2017 Z. z. 

je ďalej povinný plniť povinnosti podľa § 113 zákona č. 55/2017 Z. z.. 

Čl. 5 

Poradné orgány 

 

(1) Stálymi poradnými orgánmi riaditeľa sú 

a) porada vedenia úradu, 

b) operatívna porada riaditeľa, 

c) škodová  a vyraďovacia komisia. 

 

(2) Riaditeľ si zriaďuje ďalšie poradné orgány, komisie a pracovné skupiny podľa 

potreby. 

 

(3) Zloženie, pôsobnosť a spôsob rokovania poradných orgánov riaditeľa upravujú 

príslušné štatúty a rokovacie poriadky.        

Čl. 6 

Interné riadiace akty 

 

(1) Internými riadiacimi aktmi úradu sú  
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a) smernica úradu, 

b) príkaz riaditeľa, 

c) služobný predpis, 

d) metodický pokyn. 

 

(2) Prípravu, prerokúvanie, schvaľovanie, evidenciu a publikovanie interných 

riadiacich aktov upravuje príslušná smernica úradu. 

 

Čl. 7 

Všeobecné činnosti útvarov úradu 

 

(1) Útvary úradu v rámci svojej vecnej pôsobnosti zabezpečujú najmä tieto 

všeobecné činnosti: 

a) vyjadrujú sa k návrhom materiálov v rámci interného pripomienkového konania, 

b) vypracovávajú stanoviská k návrhom materiálov na rokovanie vedenia 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“), 

c) vypracovávajú návrhy interných riadiacich aktov, 

d) zabezpečujú správu registratúry podľa registratúrneho poriadku 

a registratúrneho plánu úradu, 

e) zabezpečujú ochranu osobných údajov, 

f) vypracovávajú podklady pre plnenie úloh pri sprístupňovaní informácií, 

g) v spolupráci s osobným úradom pripravujú návrhy dohôd o prácach 

vykonávaných mimo pracovného pomeru, 

h) zabezpečujú zverejňovanie objednávok a faktúr vyhotovených úradom, ako aj 

povinné zverejňovanie zmlúv uzatváraných v pôsobnosti úradu, 

i) podieľajú sa na plnení úloh vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v EÚ, 

ako aj na medzinárodnej spolupráci. 

 

(2) Útvary úradu sú povinné vzájomne spolupracovať, poskytovať si vzájomnú 

súčinnosť, informácie, stanoviská a pripomienky, vzájomne si pomáhať, spolupracovať 

pri hľadaní nových riešení a spoločne riešiť koncepčné úlohy úradu. Útvary úradu sú 

povinné prerokovať navrhované opatrenia s útvarmi, ktorých sa tieto opatrenia týkajú 

a dodržiavať určené lehoty. 

 

(3) Ak sa plnenie určitej úlohy týka pôsobnosti viacerých útvarov úradu, 

zabezpečuje ako gestor jej vybavenia ten útvar úradu, ktorého pôsobnosť je v riešení 

úlohy rozhodujúca a ktorý bol na plnenie úlohy určený riaditeľom. Ostatné útvary úradu 

sú mu povinné na požiadanie poskytovať súčinnosť. Ak gestor namieta, že plnenie 

úlohy je v pôsobnosti iného útvaru úradu, vznikne kompetenčný spor. Kompetenčné 

spory riešia vedúci zamestnanci príslušných útvarov úradu dohodou. Ak nepríde 

k dohode, rozhodne o kompetenčnom spore riaditeľ. 

 

(4) Riaditeľ, ak to považuje za účelné, je oprávnený priamo rozhodnúť o útvare 

úradu, ktorý bude gestorom pre riešenie a realizáciu konkrétnej úlohy úradu.                                          
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D R U H Á   Č A S Ť 

Útvary úradu v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa 

 

Čl. 8 

Útvary úradu v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa 

 

Útvary úradu v priamej riadiacej pôsobnosti riaditeľa sú 

a) kancelária riaditeľa úradu, 

b) oddelenie správy majetku, 

c) ekonomicko-prevádzkové oddelenie, 

d) referát kontroly a sťažnosti. 

  

Čl. 9 

Kancelária riaditeľa úradu 

 

(1) Kanceláriu riaditeľa úradu riadi a za jej činnosť zodpovedá vedúci kancelárie 

riaditeľa úradu.  

 

(2) Kancelária  riaditeľa úradu je osobitný integrujúci útvar úradu, ktorého hlavnou 

náplňou je plnenie úloh úradu vo vzťahu k Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej 

republiky, k vláde Slovenskej republiky a iným orgánom. 

 

(3) Kancelária riaditeľa úradu najmä 

a) zabezpečuje a koordinuje tvorbu zásadných materiálov a opatrení v oblasti 
zamestnaneckých vzťahov v rámci štátnej služby a pri výkone práce vo verejnom záujme,  

b) zabezpečuje koncepčné a systémové úlohy súvisiace s technickými 
a organizačnými podmienkami fungovania kancelárie riaditeľa úradu s celoslovenskou 
pôsobnosťou, 

c) zabezpečuje koordinovanie a vypracovanie služobných predpisov, vnútorných 
predpisov a riadiacich aktov v oblasti pôsobnosti služobného úradu, 

d) zabezpečuje a koordinuje spracovávanie organizačnej štruktúry úradu, 
organizačného poriadku, služobného poriadku, pracovného poriadku, registratúrneho 
poriadku a ďalších interných organizačných noriem služobného úradu, 

e) zabezpečuje činnosti sekretariátu riaditeľa úradu,  
f) zabezpečuje vydávanie služobných preukazov, 
g) koordinuje a metodicky usmerňuje prípravu vypracovania vnútorných riadiacich 

a organizačných noriem a individuálnych aktov riadenia úradu, 
h) zabezpečuje a koordinuje vypracovanie návrhu systemizácie 

štátnozamestnaneckých mies,  
i) koordinácia a metodické usmerňovanie agendy majetkových priznaní 

zamestnancov úradu, 
j) koordinovanie a metodické usmerňovanie ostatných organizačných útvarov 

v oblasti personálnej politiky, 
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k) zabezpečuje vyhlasovanie a realizáciu výberových konaní a výberov na obsadenie 
štátnozamestnaneckých a pracovných miest, 

l) zabezpečuje problematiku odmeňovania zamestnancov úradu, 
m) zabezpečuje vzdelávanie zamestnancov úradu, 
n) zodpovedá za komplexnú realizáciu štátnozamestnaneckého pomeru 

a pracovnoprávneho pomeru zamestnancov úradu podľa príslušných právnych predpisov 
a vnútorných noriem, 

o) zabezpečuje ochranu osobných údajov zamestnancov služobného úradu 
poskytnutých v súvislosti so vznikom, zmenou alebo skončením štátnozamestnaneckého 
alebo pracovného pomeru v súlade s osobitnými právnymi predpismi platnými v oblasti 
ochrany osobných údajov, 

p) zabezpečuje pracovnú zdravotnú službu v podmienkach úradu v zmysle zákona 
355/2007 Z. z. 

q) zabezpečuje agendu nahlasovania protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 
54/2019 Z. z. 

r) zabezpečuje činnosti súvisiace s registratúrou v registratúrnom denníku úradu 
a archiváciou dokumentov v podmienkach úradu v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z., 

s) koordinácia spracovania materiálov, informácií, analýz, stanovísk, pripomienok, 
podkladov, prehľadov zamestnancov a predpísaných štatistických výkazov, 

t) plní ďalšie úlohy súvisiace s funkčným zaradením podľa pokynov riaditeľa úradu. 
 
(4) V kancelárii úradu sú začlenené referáty 

a) osobný úrad, 

b) sekretariát,  

c) podateľňa,  

 

Čl. 10 

Oddelenie správy majetku 

 

(1) Oddelenie správy majetku riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci oddelenia 

správy majetku. 

 

(2) Oddelenie správy majetku najmä 

a) koordinuje a zabezpečuje tvorbu stratégie a štátnej politiky na úrovni úradu, 

ktorý vykonáva štátne záležitosti na celoštátnej úrovni v oblasti správy zaisteného 

majetku, 

b) koordinuje a zabezpečuje tvorbu koncepcií a programov dlhodobého rozvoja 

v oblasti správy zaisteného majetku, 

c) koordinuje a zabezpečuje spoluprácu so súdmi, prokuratúrou, PZ SR, 

ministerstvami a inými štátnymi orgánmi a verejnoprávnymi inštitúciami pri 

zabezpečovaní správy zaisteného majetku, 

d) zabezpečuje vypracovávanie podkladov a stanovísk k správam a rozborom 

ústredných orgánov v oblasti správy zaisteného majetku, 

e) zabezpečuje tvorbu riešení pre zjednodušenie a zefektívnenie procesu výkonu 

správy zaisteného majetku úradom formou elektronickej komunikácie, 

f) koordinuje a kontroluje plnenie služobných úloh, ktoré sú zabezpečované 

správcami majetku na oddelení, 
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g) zabezpečuje tvorbu databázy užitočných príkladov dobrej praxe pri 

zabezpečovaní správy majetku, 

h) zabezpečuje výkon správy zaisteného majetku v zmysle zákona č. 312/2020 Z. 

z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

i) zabezpečuje výkon správy zaisteného majetku prostredníctvom poverenej 

osoby a zmluvného správcu v trestnom konaní, v daňovom konaní, v konaní pri 

preukazovaní pôvodu majetku fyzických a právnických osôb v zmysle zákona č. 

101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku v znení neskorších predpisov a pri 

výkone medzinárodných sankcií v zmysle zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní 

medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch 

a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných 

papieroch) v znení neskorších predpisov, 

j) vypracováva návrhy vnútorných smerníc úradu na úseku správy zaisteného 

majetku, 

k) zabezpečuje činností súvisiace so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií), 

l) rozvíja spoluprácu s inými inštitúciami, úradmi a organizáciami v zahraničí, 

ktoré vykonávajú správu zaisteného majetku, 

m) vykonáva základnú finančnú kontrolu finančných operácií v rámci svojej 

pôsobnosti  v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z., 

n) plní ďalšie úlohy súvisiace s funkčným zaradením podľa pokynov riaditeľa 

úradu.              

 

Čl. 11 

Ekonomicko-prevádzkové oddelenie 

 

(1) Ekonomicko-prevádzkové oddelenie riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci 

ekonomicko-prevádzkového oddelenia. 

 

(2) Ekonomicko - prevádzkové oddelenie najmä 

a) riadi, kontroluje, metodicky usmerňuje a zabezpečuje plnenie úloh úradu na 

úseku rozpočtu, financovania úradu, účtovníctva a prevádzky úradu, 

b) vypracováva materiály, analýzy, stanoviská a vyjadrenia k materiálom 

týkajúcich sa rozpočtu a účtovníctva a v prípade potreby spolupracuje s ostatnými 

útvarmi úradu vo veciach súvisiacich s rozpočtom, účtovníctvom a prevádzkou úradu, 

c) riadi, kontroluje a zabezpečuje pôsobnosť a plnenie úloh úradu na úseku 

rozpočtového hospodárenia, 

d) riadi, metodicky usmerňuje a vykonáva činnosti súvisiace s rozpočtom, 

účtovníctvom a výkazníctvom v Informačnom systéme Štátnej pokladnice a v 

Rozpočtovom informačnom systéme, 

e) vypracováva návrhy úprav rozpočtu úradu v spolupráci s Ministerstvom 

spravodlivosti SR a riadi práce s tým súvisiace, 

f) zabezpečuje dodržiavanie rozpisu záväzných ukazovateľov rozpočtu úradu, 

ako aj rozpis limitu výdavkov na reprezentačné účely a limitu mzdových prostriedkov, 
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g) riadi, koordinuje a kontroluje čerpanie rozpočtových prostriedkov úradu 

v priebehu roka, 

h) pripravuje podklady k rozpočtovým opatreniam a vedie ich operatívnu 

evidenciu, 

i) vypracováva štvrťročne správu o hospodárení s rozpočtom úradu, 

j) vypracováva podklady správcovi rozpočtovej kapitoly pre potreby spracovania 

záverečného účtu, 

k) zostavuje a predkladá Ministerstvu spravodlivosti SR mesačné a štvrťročné 

účtovné a finančné výkazy, individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku, 

l) metodicky riadi, koordinuje usmerňuje a zabezpečuje plnenie úloh úradu na 

úseku investícií a správy majetku štátu, 

m) eviduje a uhrádza došlé faktúry a zabezpečuje zverejňovanie údajov o nich 

podľa osobitného predpisu, 

n) zabezpečuje bezhotovostný a hotovostný styk a vykonáva pokladničnú agendu, 

o) vykonáva základnú finančnú kontrolu finančných operácií v rámci svojej 

pôsobnosti  v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z., 

p) zabezpečuje a zodpovedá za budovanie komplexného informačného systému 

pre základné agendy úradu a podporné agendy v súlade s platnou legislatívou,  

q) definuje a realizuje koncepciu návrhu počítačovej siete hardwarového a 

základného softwarového vybavenia,  

r) riadi, kontroluje a zabezpečuje prevádzku informačných technológií a 

informačných systémov tak, aby ich dostupnosť bola v súlade s požiadavkami výkonu 

zverených agend,  

s) navrhuje a vykonáva opatrenia na ochranu výpočtovej techniky a s ňou spojenej 

komunikačnej techniky, 

t) zabezpečuje technické pripojenie úradu do sietí pri dodržaní opatrení na 

ochranu dát informačného systému úradu, 

u) zabezpečuje administráciu e-mailovej komunikácie úradu,  

v) zabezpečuje servis hardvérového a softvérového vybavenia úradu, ich 

profylaktiku a údržbu,  

w) poskytuje iné odborné informácie zamestnancom úradu súvisiace s používaním 

výpočtovej techniky,  

x) koordinuje a zabezpečuje všetky činnosti súvisiace so systémom 

a starostlivosťou o počítačovú sieť,  

y) riadi a spravuje počítačovú sieť inštalovanú v úrade vrátane zabezpečenia 

kompatibility všetkých počítačových zariadení a ich periférií,  

z) zabezpečuje údržbu a opravu budovy a vonkajších priestorov úradu, 

aa) zabezpečuje servis, opravu, revízie technických zariadení v budove úradu,  

bb) zabezpečuje a riadi autoprevádzku, servis, opravy, technické kontroly a emisné 

kontroly vozidiel,  

cc) zabezpečuje havarijné poistenie motorových vozidiel, povinné zmluvné 

poistenie motorových vozidiel pre úrad, 

dd) rieši poistné udalosti na motorových vozidlách úradu, 

ee) pripravuje a realizuje verejné obstarávania v zmysle platného a účinného 

zákona o verejnom obstarávaní, 
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ff) zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie 

stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, a súťaž návrhov v súlade s 

ustanoveniami zákona potrebných pre činnosť úradu, 

gg) zabezpečuje v spolupráci s ďalšími oddeleniami úradu a štátnymi inštitúciami 

plnenie povinnosti elektronického obstarávania a elektronickej komunikácie v 

nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákazky vrátane zabezpečenia 

elektronického obstarávania dynamickým nákupným systémom,  

hh) realizuje verejné obstarávania elektronickým kontraktačným systémom, 

ii) realizuje poradenskú činnosť vo verejnom obstarávaní v rámci úradu, 

jj) vypracováva a vyhodnocuje plán verejného obstarávania na príslušný 

hospodársky rok v súlade s požiadavkami príslušných oddelení úradu,  

kk) spracováva a zverejňuje štvrťročnú súhrnnú správu o zákazkách, vedie 

evidenciu referencií v súlade so zákonom, zverejňuje oznámenia používané vo 

verejnom obstarávaní a ďalšie informácie podľa zákona o verejnom obstarávaní v 

elektronickom Vestníku verejného obstarávania alebo na webovom sídle úradu,  

ll) spolupracuje s Úradom pre verejné obstarávanie a jednotlivými ministerstvami 

Slovenskej republiky, ako riadiacimi orgánmi, s Protimonopolným úradom Slovenskej 

republiky, s Národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru a ďalšími 

relevantnými zložkami štátu, pri podozreniach z nekalých praktík vo verejnom 

obstarávaní a plní úlohy vyplývajúce z overovania dodržiavania princípov verejného 

obstarávania v preventívnej a kontrolnej činnosti pre činnosť úradu,  

mm) zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnej službe. 

nn) plní ďalšie úlohy súvisiace s funkčným zaradením podľa pokynov riaditeľa úradu.                                               

 

Čl. 12 

Referát kontroly a sťažnosti 

 

(1) Referát kontroly a sťažnosti riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ úradu. 

(2) Referát kontroly a sťažnosti najmä 

a) zabezpečuje kontrolnú, inšpekčnú a dozornú činnosť na úrovni úradu, ktorý 

vykonáva štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou, 

b) zabezpečuje koncepčné a metodické činnosti na úrovni úradu, ktorý vykonáva 

štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou, 

c) zabezpečuje vybavovanie sťažností a petícií na úrovni úradu, ktorý vykonáva 

štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou, 

d) vykonáva kontrolnú činnosť podľa zákona č. 10/1996 Z. z. ako kontroly plnenia 

úloh štátnej správy v služobnom úrade, podľa základných pravidiel kontroly, 

e) vykonáva kontrolnú činnosť podľa zákona č. 357/2015 Z. z. ako súhrn činností 

zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich 

konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov 

finančných operácií alebo ich častí; v služobnom úrade, podľa základných pravidiel 

finančnej kontroly v zmysle uvedeného zákona, 

f) zabezpečuje výkon mimoriadnych kontrol na požiadanie riaditeľa, 

g) zabezpečuje tvorbu interných predpisov v oblasti problematiky kontroly, sťažností 

a petícií, 
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h) zabezpečuje spracovanie ročnej správy o vykonaných kontrolách, plán kontrol, 

prípadne iných strategických alebo kľúčových materiálov týkajúcich sa referátu, 

i) spolupracuje pri kontrolách a auditoch vykonávaných oprávnenými orgánmi v 

úrade v súčinnosti s ostatnými útvarmi úradu, 

j) poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť pre zamestnancov úradu v oblasti 

zamerania referátu, 

k) zabezpečuje výkon agendy sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov, 

l) zabezpečuje systematické zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií 

súvisiacich s výkonom kontrolnej činnosti v podmienkach úradu, 

m) zabezpečuje zhromažďovanie, vedenie a uchovávanie príslušnej pracovnej 

dokumentácie k vykonaným kontrolám, sťažnostiam a petíciám, 

n) zabezpečuje plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona o štátnej službe. 

o) plní ďalšie úlohy súvisiace s funkčným zaradením podľa pokynov riaditeľa úradu. 

 

T R E T I A   Č A S Ť 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

Čl.13 

Účinnosť 

 

Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť 1. septembra 2021. 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Ján Kmeť, PhD. 

      riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku 
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referát kontroly 

a sťažností 

 

riaditeľ  

Úradu pre správu 

zaisteného majetku 

kancelária 

riaditeľa úradu 
oddelenie správy 

majetku 

ekonomicko – 

prevádzkové 

oddelenie 

 

Príloha k organizačnému poriadku č. 01/2021 
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