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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov:

Obvodný úrad Nitra

Sídlo:

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

Rezort:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Prednosta:

Ing. Martin Nemky

Členovia vedenia Obvodného úradu Nitra:
vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy:

JUDr. PaedDr. Ivan Podhorec, PhD.

vedúca odboru živnostenského podnikania:

Ing. Mária Šumichrastová

vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia:

Ing. Jozef Barát

vedúca odboru ekonomického:

Mgr. Eva Galabová

vedúca odboru organizačného:

Ing. Eva Štrbová

osobný úrad bol v priamej riadiacej pôsobnosti prednostu úradu.
Názov pracoviska:

Pracovisko Zlaté Moravce

Sídlo pracoviska:

Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

Kontakt Obvodného úradu Nitra:
Telefón:
037/65 49 111
Fax:
037/65 15 329
E-mail:
prednosta@nr.vs.sk
Web:
http://www.minv.sk
Obvodný úrad bol právnická osoba a ako rozpočtová organizácia štátu bola zapojená
finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV
SR“).
Obvodný úrad vykonával štátnu správu na úsekoch všeobecnej vnútornej správy,
živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu, na úsekoch obrany a bezpečnosti štátu, hospodárskej
mobilizácie, správy majetku štátu a mimosúdnych rehabilitácií v rozsahu ustanovenom
osobitnými zákonmi, ďalej vykonával štátnu správu vo veciach vedenia registra spoločenstiev
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, poistenia motorových vozidiel a dofinancovania
družstevnej a individuálnej bytovej výstavby.
Obvodný úrad v sídle kraja podľa rozhodnutia vlády koordinoval plnenie spoločných
úloh s inými miestnymi orgánmi štátnej správy pri riešení spoločensky závažných javov.
Prednosta obvodného úradu v sídle kraja bol oprávnený na plnenie spoločných úloh
požadovať potrebné podklady a ukladať úlohy vedúcim iných miestnych orgánov štátnej
správy v územnom obvode kraja.
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Poslanie organizácie

2.1

Obvodné úrady boli zriadené zákonom č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov
a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 263/2006 Z. z. a svoju činnosť začali 1. októbra 2007.
Obvodný úrad riadil a za jeho činnosť zodpovedal prednosta obvodného úradu,
ktorého vymenovala vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej
republiky.
Obvodný úrad bol služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávali štátnu
službu v obvodnom úrade a bol zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávali verejnú
službu v obvodnom úrade.
Územným obvodom Obvodného úradu Nitra bol okres Nitra a Zlaté Moravce a ak
zákon ustanovuje pôsobnosť obvodného úradu v sídle kraja, bol územným obvodom na výkon
tejto pôsobnosti kraj.
V mene obvodného úradu v administratívnoprávnych vzťahoch konal a rozhodoval
príslušný odbor.
Najdôležitejšie úlohy organizácie

2.2

Obvodný úrad bol miestnym orgánom štátnej správy na úsekoch:
všeobecnej vnútornej správy, kde prejednával priestupky a formou sankcií
postihoval úmyselné konanie, ktorým porušujú alebo ohrozujú záujem
spoločnosti, prijímal žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej
republiky, podával kompletné informácie z problematiky štátneho
občianstva, rozhodoval o povolení zmeny mena a priezviska, vykonával
organizačno-technické zabezpečenie volieb,
-

živnostenského podnikania, plnil úlohy jednotného kontaktného miesta pre
činnosti, ktoré sú živnosťou, podnikaním na základe iného ako
živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony alebo
poskytovaním služieb podľa osobitného zákona; viedol živnostenský register
a zapisoval do neho údaje o podnikateľoch, ktorým vydal živnostenské
oprávnenie a vyhotovoval z neho výpisy a prehľady o zapísaných údajoch;
vykonával kontrolu dodržiavania podmienok a povinností vyplývajúcich zo
živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na
živnostenské podnikanie,

-

civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu, vypracoval analýzu územia z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí a príslušné plány ochrany obyvateľstva podľa
zdrojov ohrozenia v rámci obvodu a kraja, bol subjektom hospodárskej
mobilizácie a spracoval krízový plán na plnenie určených úloh hospodárskej
mobilizácie, plnil určené úlohy na úseku obrany štátu, zriaďoval
koordinačné stredisko zabezpečujúce príjem tiesňového volania na
telefónnej linke číslo 112, plnil úlohy sekretariátu krízového štábu
obvodného úradu a bezpečnostnej rady okresov Nitra a Zlaté Moravce
a spracoval povodňový plán záchranných prác kraja a obvodu,
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2.3

-

majetkovoprávnom úseku zabezpečoval správu majetku štátu v dočasnej
správe a správu majetku štátu, ktorá neslúži na činnosť obvodného úradu,
rozhodoval v 1. stupni o ukladaní pokút za nepoistenie motorových vozidiel,

-

prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti s krajskou
pôsobnosťou rozpracoval a vyhodnocoval plnenie stratégie prevencie
kriminality na podmienky kraja a uzatváral zmluvy o poskytnutí dotácií na
projekty prevencie kriminality.
Strednodobý výhľad organizácie

Strednodobý výhľad organizácie súvisí s platnou legislatívou a právnymi predpismi,
ktoré spadajú do kompetencií obvodného úradu.
Koncom roka 2012 sa začínal realizovať vládny program ESO - Efektívna,
Spoľahlivá a Otvorená štátna správa. Od 1.1.2013 sa začali systémové zmeny v štátnej
správe, ktoré musia byť spojené s efektívnosťou, modernizáciou a elektronizáciou úradov.
Jednou zo systémových zmien majú byť opatrenia v oblasti teritoriálnej pôsobnosti,
rozmiestnenia a dostupnosti služieb verejnej správy. Základným princípom pri prijímaní
opatrení má byť pravidlo „všetko v jednom, jedno všade“ – občan si teda bude môcť
akúkoľvek svoju vec vybaviť na jednom mieste a zároveň na ktoromkoľvek mieste.
Najväčšie možnosti do budúcnosti vidíme na odbore živnostenského podnikania
v oblasti posilnenia kompetencií
jednotných kontaktných miest. Jedná sa hlavne
o poskytovanie služieb, ktoré smerujú k zjednodušeniu administratívnej náročnosti pri výkone
podnikateľskej činnosti, pri službách pre cezhraničných a usadených poskytovateľov služieb
v rámci EU.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia má priority v rozvoji a modernizácií
integrovaného záchranného systému, konkrétne v modernizácii koordinačného strediska IZS,
ako aj pri plnení úloh civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, obrany,
bezpečnosti štátu a povodňových záchranných prác na území okresov Nitra, Zlaté Moravce
a tiež na území Nitrianskeho kraja.
Odbor všeobecnej vnútornej správy má nezastupiteľné postavenie na úseku
prejednávania priestupkov ako aj výkonu štátnej správy vo vzťahu k matričnej činnosti
a štátnemu občianstvu.
Tak isto na úseku správy štátneho majetku vykonáva obvodný úrad jedinečnú činnosť
vo vzťahu ku správe štátneho majetku, v súdnych a dedičských konaniach a prechode
majetku na územnú samosprávu.
3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM
Obvodný úrad Nitra nemá uzavretý kontrakt s ústredným orgánom podľa Návrhu
opatrení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a organizáciami v ich
pôsobnosti (materiál schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1067 zo dňa 20. 12.
2000).
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4. ČINNOSTI/PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
4.1 Činnosti organizácie
a)

Odbor organizačný

- na úseku organizačnom zabezpečoval úlohy sekretariátu prednostu obvodného úradu,
prijímal, evidoval, zabezpečoval prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa § 9 až 12
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, prijímal, evidoval a viedol centrálnu evidenciu,
zabezpečoval prešetrenie a kontroloval vybavovanie petícií (§ 5 ods. 6 a § 7 ods. 2
zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.), vypracúval
zameranie kontrolnej činnosti, koordinoval odbory vo veciach sprístupňovania
informácií, viedol centrálnu evidenciu o poskytnutých informáciách podľa zákona č.
211/2000 Z. z.,
- na úseku prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti s krajskou pôsobnosťou
odbor rozpracúval v spolupráci s vyšším územným celkom stratégiu prevencie kriminality
na podmienky kraja, posudzoval projekty a odporúčal ich Rade vlády SR pre prevenciu
kriminality na schválenie (§ 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 583/2008 Z. z.), uzatváral zmluvy
o poskytnutí dotácie, poskytoval dotáciu na financovanie projektu v oblasti prevencie
kriminality,
- vo vzťahu k územnej samospráve usmerňoval poskytovanie odbornej pomoci obvodného
úradu obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy a poskytovanie údajov
z jednotlivých evidencií vedených obvodným úradom, koordinoval odbory obvodného
úradu pri zabezpečení sumarizácie podkladov obcí, týkajúcich sa vykazovania
a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy
a v iných rozhodujúcich činnostiach, ktoré súvisia so zabezpečovaním preneseného
výkonu štátnej správy, viedol evidenciu uzatvorených dohôd o spolupráci a o členstve
obce a samosprávneho kraja v medzinárodných združeniach,
- na úseku vojnových hrobov s krajskou pôsobnosťou koordinoval starostlivosť o vojnové
hroby na území kraja, viedol evidenciu vojnových hrobov, ktoré sa nachádzajú na území
kraja, predkladal do 31. mája kalendárneho roka MV SR informáciu o počte vojnových
hrobov a o ich technickom stave za predchádzajúci kalendárny rok a do toho istého
termínu predkladal MV SR žiadosť o príspevok na nasledujúci rozpočtový rok,
- na úseku informatiky zodpovedal spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákonov pri
prevádzke informačného systému verejnej správy v riadiacej pôsobnosti MV SR,
operatívne, v spolupráci s ďalšími odbormi, riešil problémy súvisiace s budovaním
a prevádzkou informačného systému verejnej správy, poskytoval odborné služby vo
veciach bezpečnosti a spoľahlivej prevádzky informačného systému verejnej
správy, vykonával testovanie nových verzií vybraného aplikačného programového
vybavenia pred ich nasadením do rutinnej prevádzky,
- na úseku správy registratúry zabezpečoval odbornú správu registratúry pochádzajúcej
z činnosti obvodného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov, staral
sa o riadne vyraďovanie registratúry obvodného úradu a jeho pracovísk a územne
príslušných právnych predchodcov, odovzdával archívne dokumenty na trvalé uloženie do
príslušného štátneho archívu, zabezpečoval odborné práce pri preberaní, evidovaní,
ukladaní, označovaní, ochrane, využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej
z činnosti obvodného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov,
- činnosť
podateľne obvodného úradu zabezpečovala styk s poštovým úradom,
zabezpečovala preberanie a triedenie záznamov doručených
obvodnému úradu,
zabezpečovala odosielanie zásielok z obvodného úradu.
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b)

Odbor všeobecnej vnútornej správy

- na úseku priestupkov sa prejednávali priestupky vymedzené v rozsahu zákona č. 372/1990
Zb. o priestupkoch. Charakteristickou náplňou tohto oddelenia bolo postihovať formou
sankcií úmyselné konania, ktoré porušujú alebo ohrozujú záujem spoločnosti.
Keďže priestupkové oddelenie je de facto sankčným oddelením, možno za priestupok
uložiť sankcie a to pokarhanie, pokutu, zákaz činnosti a prepadnutie veci. Priestupok
nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli 2 roky, osoba nedovŕšila vek 15 rokov,
príp. ak sa naň vzťahuje amnestia. Súčasťou činnosti priestupkového oddelenia bolo tiež
vymáhanie pohľadávok a vypracovávanie správ o povesti páchateľov.
- na úseku štátneho občianstva s krajskou pôsobnosťou podľa zákona NR SR č. 40/1993 Z.
z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov prijímal
žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR, overoval ovládanie slovenského jazyka,
žiadateľom, odovzdával listinu o udelení štátneho občianstva SR, rozhodoval o prepustení
zo štátneho zväzku SR, vydával osvedčenia a potvrdenia o štátnom občianstve SR,
podával kompletné informácie z problematiky štátneho občianstva,
- na úseku matrík s obvodnou pôsobnosťou rozhodoval o povolení zmeny mena a
priezviska, osvedčoval listiny a podpisy na listinách a vykonával vyššie overenie
a osvedčenie verejných listín z matrík, ohlasovní, listín vydaných samosprávou, pre
použitie v cudzine,
- na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a
sčítania obyvateľov s obvodnou pôsobnosťou rozhodoval o povolení konania verejnej
zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho
časti ,vykonával dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR,
- na úseku registrácie s krajskou pôsobnosťou viedol register a plnil funkciu registrového
úradu neinvestičných fondov, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne
prospešné, záujmového združenia právnických osôb združenie obcí, spoločenstva
vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vydával potvrdenia a výpisy z týchto registrov,
- na úseku vydávania osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení
vozidiel s krajskou pôsobnosťou vydával osobitné označenie vozidla 02 a preukaz
osobitného označenia vozidla, zabezpečoval odobratie neplatného označenia vozidla a
preukazu osobitného označenia vozidla,
- na úseku volieb vykonával organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky, volieb do orgánov samosprávy obcí, volieb do orgánov
samosprávnych krajov, volieb do Európskeho parlamentu, voľby prezidenta Slovenskej
republiky referenda.

c)

Odbor živnostenského podnikania

- na úseku živnostenskej registrácie a vedenia živnostenského registra
- plnil úlohy jednotného kontaktného miesta pre činnosti, ktoré sú živnosťou, podnikaním
na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony a
poskytovaním služieb podľa osobitného zákona,
- prijímal ohlásenia živnosti slovenských a zahraničných fyzických a právnických osôb,
zisťoval, či má ohlásenie predpísané náležitosti, skúmal splnenie podmienok
ustanovených na ohlásenie a vydával osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
- prijímal žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení, zisťoval, či má
žiadosť predpísané náležitosti a skúmal splnenie podmienok ustanovených živnostenským
zákonom od slovenských a zahraničných fyzických a právnických osôb, ktoré sa povinne
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zapisujú do obchodného registra a vydával im osvedčenia o živnostenskom oprávnení
pred zápisom do obchodného registra,
- prijímal doklady a údaje, vrátane správnych poplatkov potrebných na zápis slovenských
a zahraničných fyzických a právnických osôb, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného
registra a následne odosielal tieto podpísané zaručených elektronickým podpisom na
obchodný register,
- prijímal od slovenských fyzických a právnických osôb uchádzajúcich sa o živnostenské
oprávnenie údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, na prihlásenie sa do
systému povinného zdravotného poistenia a na registráciu daňovníka, ktoré následne
elektronicky zasiela Registru trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,
príslušnej zdravotnej poisťovni a daňovému riaditeľstvu,
- prijímal žiadosti o vykonanie zmien, žiadosti o pozastavenie živnostenského oprávnenia
a oznámenia o ukončení podnikania a vyznačoval tieto zmeny v živnostenskom registri,
- vykonáva poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania,
- plnil úlohy jednotných kontaktných miest pre činnosti, ktoré sú živnosťou, podnikaním
na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné predpisy,
- zapisoval údaje o podnikateľoch, ktorým vydal živnostenské oprávnenie do
živnostenského registra a vyhotovoval z neho výpisy a prehľady o zapísaných údajoch,
vydával potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je,
- prideľoval fyzickým a právnickým osobám identifikačné číslo,
- zapisoval do informačného systému údaje o podnikateľoch, ktorí požiadali o vydanie
osvedčenia na činnosti, ktoré sú podnikaním na základné iného ako živnostenského
zákona,
- na úseku živnostenskej kontroly
- vykonával kontrolu dodržiavania podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov
vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na
živnostenské podnikanie,
- rozhodoval o uložení pokút fyzickým a právnickým osobám za porušenie
živnostenského zákona vo forme blokového konania alebo vo forme rozhodnutia,
- informoval na základe kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy o zistených
skutočnostiach, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb a pracovné prostredie,
- spolupracoval s osobitnými orgánmi kontroly, inšpekcie a dozoru a s ostatnými orgánmi
štátnej správy pri kontrole dodržiavania podmienok a povinností podnikateľov pri
prevádzkovaní podnikateľskej činnosti.
d)
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
- na úseku civilnej ochrany vypracúval analýzu územia z hľadiska mimoriadnych udalostí,
uplatňoval požiadavky na stavby z hľadiska civilnej ochrany (CO), riadil a kontroloval
plnenie úloh CO obvodnými úradmi, obcami, právnickými osobami a fyzickými osobami,
organizoval preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť, riadil záchranné práce,
plánoval, vyhlasoval, riadil a zabezpečoval evakuáciu, vypracúval plány ochrany
obyvateľstva, riadil informačný systém CO,
vyhodnocoval škody spôsobené
mimoriadnou udalosťou a náklady vynaložené na vykonanie záchranných prác,
vyhlasoval a odvolával mimoriadnu situáciu, bol dotknutým orgánom pri prerokúvaní
územno-technických podkladov a územného plánu regiónu,
- na úseku integrovaného záchranného systému koordinoval a riadil plnenie úloh na území
kraja, zriaďoval koordinačné stredisko a utváral technické podmienky na jeho činnosť,
zabezpečoval príjem na linke tiesňového volania č. 112, zabezpečoval varovanie
obyvateľstva v prípade vzniku mimoriadnej udalosti a vyrozumenie osôb činných pri
riešení následkov mimoriadnych udalostí,
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- na úseku riadenia štátu v krízových situáciách plníl úlohy sekretariátu krízového štábu
obvodného úradu, zabezpečoval a vypracovával dokumentáciu, pripravoval podklady na
rozhodnutia, príkazy a nariadenia, zabezpečoval a vykonával prípravu krízových štábov
obcí,
- na úseku hospodárskej mobilizácie rozhodoval o povinnosti obcí zriaďovať výdajne
odberných oprávnení pri vykonávaní opatrení HM, spracúval a aktualizoval
dokumentáciu na vykonávanie opatrení HM v jednotnom informačnom systéme HM,
určoval subjekty HM,
- na úseku obrany a bezpečnosti štátu plníl úlohy sekretariátu Bezpečnostnej rady obvodu
Nitra, spracovával podklady na vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v obvode
v súčinnosti s inými štátnymi orgánmi a obcami a predkladal návrhy opatrení na
zachovanie bezpečnosti,
- na úseku správy materiálu CO a humanitárnej pomoci koordinoval, riadil a kontroloval
hospodárenie s materiálom civilnej ochrany, ktorý je v správe MV SR, v obciach
a u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov, vykonával kontrolu a usmerňoval
inventarizáciu materiálu CO, koordinoval a zasielal požiadavky na zapožičanie
humanitárneho materiálu po vzniku a pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí
na sekcii integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany MV SR,
- na úseku ochrany pred povodňami spracovával povodňový plán záchranných prác
Nitrianskeho kraja a okresov Nitra a Zlaté Moravce, schvaľoval povodňové plány
záchranných prác okresov Nitrianskeho kraja a obcí v územnej pôsobnosti Obvodného
úradu Nitra, vyhlasoval a odvolával mimoriadnu situáciu na území kraja resp. obvodu
a riadil povodňové záchranné práce, vypracovával priebežné správy počas mimoriadnej
situácie za kraj resp. obvod, spracovával vyhodnotenia povodňových záchranných prác.
e)
Odbor ekonomický zabezpečuje tieto hlavné úlohy:
- na úseku rozpočtu a účtovníctva plníl úlohy v oblasti rozpočtu príjmov a výdavkov ObÚ a
vypracúval správy o hospodárení s finančnými prostriedkami, viedol účtovníctvo
a vypracúval účtovné a finančné výkazy hospodárenia, plnil úlohy klienta Štátnej
pokladnice, poskytoval dotácie na prenesený výkon štátnej správy, na prípravu, vykonanie
a zabezpečenie volieb a referenda, príspevok na zabezpečenie starostlivosti o vojnové
hroby, na projekty prevencie kriminality, dotácie v mimoriadnych situáciách
a zabezpečoval ich zúčtovanie, viedol agendu pokladničnej služby, objednávok,
dodávateľských faktúr,
- na úseku vnútornej prevádzky zabezpečoval starostlivosť o majetok v správe ObÚ, viedol
evidenciu majetku a vykonával jeho inventarizáciu, plnil úlohy v oblasti verejného
obstarávania, ochrany práce a ochrany pred požiarmi, na úseku autoprevádzky,
materiálneho vybavenia a viedol agendu odberateľských faktúr,
- na úseku majetkovoprávnom zabezpečoval správu majetku štátu v dočasnej správe a správu
majetku štátu, ktorý neslúži na činnosť ObÚ, zastupoval štát v súdnych konaniach
súvisiacich s majetkom štátu, pri prejednávaní dedičstva v prospech štátu, rozhodoval
v prvom stupni o ukladaní pokút za nepoistenie motorových vozidiel, kontroloval
dodržiavanie podmienok pri poskytovaní štátneho príspevku na dofinancovanie
družstevnej a individuálnej bytovej výstavby, poskytoval odbornú pomoc obciam
a vyšším územným celkom pri prechode majetku štátu na územnú samosprávu a plnil
úlohy vo veciach mimosúdnych rehabilitácií.
f) Osobný úrad
plnil úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu a pre
zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Zabezpečoval úlohy spojené s
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uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov v služobnom úrade a pracovnoprávnych
vzťahov, realizoval politiku stratégie rozvoja a plánovania ľudských zdrojov v štátnej
službe a pri výkone práce vo verejnom záujme, vykonával činnosti súvisiace s prípravou
rozpočtu mzdových prostriedkov a s odmeňovaním a likvidáciou miezd zamestnancov,
zabezpečoval výkon analytických prác a prípravu dát pre personálnu databázu a jej
udržiavanie, plnil úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním, vypracúval návrh
sociálneho programu služobného úradu, vrátame jeho rozpočtového zabezpečenia a
sledoval jeho realizáciu.
4.2 Náklady organizácie
Obvodný úrad Nitra vzhľadom na množstvo, charakter a rôznorodosť svojich úloh
nekalkuloval priame ani nepriame náklady. Náklady boli účtované v zmysle opatrenia
Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“), ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie
podľa jednotlivých podprogramov.
Tabuľka č. 1 Náklady v členení podľa rozpočtových podprogramov
Rozpočtový podprogram

Popis nákladov /číslo účtu a názov/

Suma v €

08C03 – Obvodné úrady

501 – Spotreba materiálu

25 711,47

502 – Spotreba energie

60 714,43

511 – Opravy a udržiavanie

8 485,69

512 – Cestovné

4 421,97

513 – Náklady na reprezentáciu

671,99

518 – Ostatné služby

130 574,31

521 – Mzdové náklady

928 747,63

524 – Zákonné soc. poistenie

327 680,03

527 – Zákonné soc. náklady

88 555,21

528 – Ost. soc. náklady

24 212,53

532 – Daň z nehnuteľností

12 791,75

538 – Ostatné dane a poplatky

6 983,29

541 – ZC predaného DNaDHM

50 855,94

545 – Ostatné pokuty,penále a úroky
546 – Odpísané pohľadávky
548 – Ost. náklady na prev. činnosť

0,12
307 919,59
153,47

551 – Odpisy DNaDHM

192 727,71

553 – Tvorba ost. rezerv z prev.čin.

123 214,16

558 – Tvorba ost. opr.pol. z prev.čin.

9 697,51

568 – Ostatné finančné náklady

8 659,85
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588 – Náklady z odvodu príjmov
589 – Náklady z bud.odvodu príjmov
Spolu program 08C03
08C05 – Voľby

-2 122,73
2 615 787,84

501 – Spotreba materiálu

1 721,19

511 – Opravy a udržovanie

1 148,08

512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby
521 – Mzdové náklady
524 – Zákonné soc. poistenie
527 – Zákonné soc. náklady
Spolu program 08C05
06H03 – Hospodárska
mobilizácia

305 131,92

64,60
115,50
1 003,33
10 177,00
3 528,67
237,30
17 995,67

501 – Spotreba materiálu
511 – Opravy a udržovanie
518 – Ostatné služby

Spolu program 06H03
Celkom

465,33
34,90
683,77
1 184,00
2 634 967,51

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
5.1 Záväzné ukazovatele rozpočtu a zmeny schváleného rozpočtu
Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2012 pre Obvodný úrad Nitra
bol oznámený listom MV SR č. SE-ORF2-2012/001362-001 zo dňa 11.1.2012.
Záväzný limit rozpočtu príjmov bol stanovený vo výške 235.274,- EUR a limit bežných
výdavkov vo výške 1 747.909,- EUR, z toho podprogram 08C03 vo výške 1 746.725,- EUR
a podprogram 06H03 vo výške 1.184,- EUR.
V rámci bežných výdavkov v podprograme 08C03 boli ako záväzný ukazovateľ určené
prostriedky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 853.163,- EUR, na
reprezentačné výdavky vo výške 672,- EUR a transfery obciam - na matričnú činnosť vo
výške 207.423,- EUR a na hlásenie a evidenciu pobytu občanov v čiastke 68.402,- EUR.
Rozpisovým listom boli stanovené aj záväzné ukazovatele plánu pracovných síl v počte
96 zamestnancov, z toho v štátnej službe 85, s objemom mzdových prostriedkov vo výške
774.831,- EUR a vo verejnom záujme 11, s objemom mzdových prostriedkov vo výške
78.332,- EUR.
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Schválený rozpočet bol v priebehu účtovného obdobia upravovaný nasledovnými
rozpočtovými opatreniami MV SR (v EUR):
1. RO č. 3/08C03 zo dňa 2.2.2012 – mzdové prostr. vrátane odvodov
2. RO č. 1/08C0505 zo dňa 6.2.2012 – voľby do NR SR
3. RO č. 4/08C03 zo dňa 23.2.2012 – príspevok na vojnové hroby
4. RO č. 5/08C03 zo dňa 28.2.2012 – mzdové prostr. vrátane odvodov
5. RO č. 2/08C0505 zo dňa 29.2.2012 – voľby do NR SR
6. RO č. 6/08C03 zo dňa 1.3.2012 – matriky a REGOB
7. RO č. 8/08C03 zo dňa 16.4.2012 – mzdové prostr. vrátane odvodov
8. RO č. 1/06V0K zo dňa 16.4.2012 – prevencia kriminality
9. RO č. 2/06V0K zo dňa 26.4.2012 – prevencia kriminality
10. RO č. 4/08C0505 zo dňa 30.4.2012 – voľby do NR SR
11. RO č. 5/08C0505 zo dňa 30.4.2012 – voľby do NR SR
12. RO č. 6/08C0505 zo dňa 30.4.2012 – voľby do NR SR
13. RO č. 7/08C0505 zo dňa 13.6.2012 – voľby do NR SR
14. RO č. 18/08C03 zo dňa 13.6.2012 – na prevádzku úradu
15. RO č. 20/08C03 zo dňa 19.7.2012 – tlačivá
16. RO č. 26/08C03 zo dňa 15.10.2012 – cvičenie HAVRAN
17. RO č. 31/08C03 zo dňa 6.11.2012 – mzdové prostr. vrátane odvodov
18. RO č. 34/08C03 zo dňa 16.11.2012 – kapitálové výdavky
19. RO č. 36/08C03 zo dňa 26.11.2012 – cvičenie HAVRAN
20. RO č. 35/08C03 zo dňa 26.11.2012 – mzdové prostr. vrátene odvodov
21. RO č. 38/08C03 zo dňa 27.11.2012 – mzdové prostr. vrátane odvodov
22. RO č. 37/08C03 zo dňa 28.11.2012 – na prevádzku úradu
23. RO č. 39/08C03 zo dňa 28.11.2012 – mzdové prostr. vrátane odvodov
24. RO č. 48/08C03 zo dňa 14.12.2012 – mzdové prostr. vrátane odvodov
25. RO č. 53/08C03 zo dňa 18.12.2012 – úprava rozpočtu príjmov
26. RO č. 59/08C03 zo dňa 19.12.2012 – mzdové prostr. vrátane odvodov
27. RO č. 60/08C03 zo dňa 19.12.2012 – mzdové prostr. vrátane odvodov
28. RO č. 56/08C03 zo dňa 19.12.2012 – prevádzka úradu
29. RO č. 67/08C03 zo dňa 21.12.2012 – prevádzka úradu
30. RO č. 65/08C03 zo dňa 21.12.2012 – frankovací stroj
31. RO č. 69/08C03 zo dňa 27.12.2012 – prevádzka úradu
32. RO č. 71/08C03 zo dňa 31.12.2012 – prevádzka úradu

+20.680,00
+146.070,00
+10.029,80
-9.652,00
+41.365,24
+582,69
+9.652,00
+29.500,00
+150.200,00
+405,00
+9.877,00
-4.146,00
-2.294,73
+31.618,00
-85,00
+2.541,00
+7.446,00
-3.399,60
-549,00
+3.395,00
+19.174,00
+29.854,56
+5.639,00
+35.854,91
+32.265,00
+45.557,00
-40.253,72
-1.015,00
-425,00
+30.425,00
-567,00
-65,30

Sumár rozpočtových opatrení obvodného úradu v roku 2012 (v EUR):
Preklasifikácia z kategórie 630 – Tovary a služby
- na kategóriu 620 – Poistné a prísp. do poisť.
- na kategóriu 640 – Bežné transfery
- na kategóriu 710 – Obstaranie kapitálových aktív

-28.283,38
+13.297,56
+11.586,22
+3.399,60

Upravený rozpočet príjmov obvodného úradu k 31.12.2012 po vykonaných
rozpočtových opatreniach bol vo výške 267.539,- EUR, upravený rozpočet bežných
výdavkov vo výške 2 165.122,85 EUR a kapitálových výdavkov vo výške 150.200,- EUR.
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5.2 Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtových prostriedkov

Príjmy
Celkové plnenie príjmov obvodného úradu bolo vykázané v objeme 313.508,89 EUR. Bez
mimorozpočtových prostriedkov bola skutočnosť 280.216,51 EUR, t.j. plnenie na 119,10 %
k schválenému a 104,74 % k upravenému rozpočtu. Mimorozpočtové prostriedky boli získané
z úhrad stravného od zamestnancov ObÚ vo výške 29.892,78 EUR a vo výške 3.399,60 EUR
boli poskytnuté MV SR podľa § 33 zákona č. 8/2008 o poisťovníctve na riešenie havarijného
stavu klimatizačnej jednotky na IZS.
Tabuľka č. 2 Plnenie príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie v EUR:
Položka

Názov

212

Príjmy z vlastníctva

222

Pokuty, penále a iné sankcie

223

Poplatky a platby z nepriemysel-

Schválený
rozpočet
84786

Rozpočet
po zmenách
58558

Skutočnosť
k 31.12.2012
58954,05

30 000

10648

11383,07

0

113

149,04

10 000

94916

94916,00

ného predaja a služieb
231

Príjem z predaja kapitálových
aktív

233

Príjmy z predaja pozemkov

73488

2199

2199,00

292

Ostatné príjmy

37 000

101105

112975,35

Rozpočtové príjmy spolu

235 274

267 539

280 216,51

223

Za stravné

0

0

29 892,78

292

Z náhrad z poistného plnenia

0

0

3 399,60

Mimorozpočtové zdroje spolu

0

0

33 292,38

235 274

267 539

313 508,89

Príjmy celkom

Príjmy plynúce z vlastníctva majetku pozostávajú z nájmov nebytových priestorov vo
výške 56 778,47 EUR, z nájmov pozemkov pod stavbami budúcich nadobúdateľov vo výške
1 815,58 EUR.
Pokuty boli uložené za porušenie zákona o živnostenskom podnikaní vo výške
9 619,48 EUR a zákona o povinnom poistení motorových vozidiel vo výške 6 902,- EUR.
Na položke 223 evidované príjmy získal obvodný úrad za odovzdaný kovový šrot
z vyradenia majetku vo výške 136,33 EUR a za poskytnutie informácií vo výške 12,71 EUR.
Príjmy za odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu v správe ObÚ Nitra
pozostávajú z úhrad kúpnej ceny za predaj stavieb v objeme 94 916,00 EUR a pozemkov v
objeme 2 199,00 EUR.
Ostatné príjmy tvoria dobropisy a vratky z minulých rokov vo výške 316,79 EUR,
neuhradené refundačné faktúry z roku 2011 vo výške 4 697,68 EUR, prostriedky získané
z dedičského konania vo výške 42 899,56 EUR, trovy konania v objeme 1 882,00 EUR a
neoprávnený majetkový prospech a regresy vo výške 63 179,32 EUR.

13

Výdavky
Čerpanie bežných výdavkov bez MRZ v roku 2012 dosiahlo výšku 2 165.082,27 EUR, čo
predstavuje 123,87 % schváleného a 100,00 % upraveného rozpočtu. Kapitálové výdavky sa
čerpali vo výške 148.877,- EUR, t.j. na 99,12 % upraveného rozpočtu. Prostriedky
z mimorozpočtových zdrojov boli čerpané v kategórii 630 v objeme 29.892,78 EUR na
stravovanie zamestnancov a v kategórii 710 v čiastke 3.399,60 EUR na nákup klimatizačnej
jednotky IZS.
Tabuľka č. 3 Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých podprogramov,
funkčnej klasifikácie a kategórie položiek:
v EUR
Upravený
rozpočet k
31.12.2012
1 656 724,85
1 604 977,67
926 788,19
351 892,56
304 258,70
298 445,91

Skutočnosť
k
31.12.2012
1 656 684,27
1 604 937,09
926 788,19
351 892,56
304 218,12
298 445,91

10 029,80

10 029,80

50 949,00
798,18

50 949,00
798,18

640
720

29 500,00
150 200,00

29 500,00
148 877,00

100,00
99,12

610
620
630
640

10 177,00
3 528,67
4 290,00
173 280,84

10 177,00
3 528,67
4 290,00
173 280,84

100,00
100,00
100,00
100,00

1 184,00
936 965,19
355 421,23
361 479,88
511 256,55
150 200,00
2 315 322,85

1 184,00
936 965,19
355 421,23
361 439,30
511 256,55
148 877,00
2 313 959,27

Položka
Podrogram 08C03
01114 – ObÚ
z toho:

610
620
630
640

0180 – Transfery všeob.pov.

640

0220 - Civilná ochrana
0360 – Verejný poriadok
Podprogram 06V03
0310 – Prevencia kriminality

630
630

Podprogram 08C05
0160 – Voľby
z toho:

Podprogram 06H03
02103 – Hosp.mobilizácia
Spolu

ObÚ celkom

630
610
620
630
640
720

Schválený
rozpočet
2012
1 470 900,00
1 420 943,00
853 163,00
298 180,00
262 600,00
282 825,00

48 957,00
1 000,00

1 184,00
853 163,00
298 180,00
313 741,00
282 825,00
0,00
1 747 909,00

%k
schvál.
rozpočtu
112,63
112,95
108,63
118,01
115,85
105,52

%
k uprav.
rozpočtu
100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
100,00

104,07
79,82

109,82
119,20
115,20
180,77
132,38

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy
Majoritnú zložku čerpania mzdových prostriedkov tvorili zamestnanci v štátnej službe.
Pre túto skupinu zamestnancov bolo k 31.12.2012 vyčerpaných 847 396,81 EUR. Pre
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme boli vyplatené mzdové prostriedky
v objeme 89 568,38 EUR.
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100,00
100,00

100,00
100,00
99,99
100,00
99,12
99,94

620 – Poistné a príspevok do poisťovní
Čerpanie finančných prostriedkov na odvody poistného na zdravotné, nemocenské
a starobné poistenie, na príspevok v nezamestnanosti a na poistenie do rezervného fondu
solidarity bolo v súlade so zákonom stanovenej výške v nadväznosti na vyplatené mzdové
prostriedky, a to v čiastke 324 192,90 EUR.
630 – Tovary a služby
Čerpanie rozpočtových prostriedkov v tejto kategórii bolo vykázané v celkovej výške
361 439,30 EUR. Zahŕňa výdavky na zabezpečenie prevádzky úradu a zákonných nárokov
zamestnancov vo výške 304 218,12 EUR, výdavky na civilnú ochranu vo výške 50 949,00
EUR, výdavky na hospodársku mobilizáciu a verejný poriadok vo výške 1 184,00 EUR,
výdavky na úhradu nákladov obvodného úradu v súvislosti s voľbami do NR SR vo
výške 4 290,00 EUR.
Najvyššie čiastky výdavkov boli vynaložené na úhradu platieb za jednotlivé druhy
energií, telekomunikačné a poštové služby vo výške 138 970,71EUR, za stravovanie
zamestnancov vo výške 52 466,86 EUR, za všeobecné služby, najmä revízie, upratovanie a
služby informátora, refundácie odmien skladníkom civilnej ochrany v obciach vo výške
155 621,48 EUR.
Na nákup všeobecného materiálu, najmä kancelárskeho papiera a tonerov, stavebného
a vodoinštalačného materiálu boli vynaložené finančné prostriedky v objeme 14 520,21 EUR
a na nákup pohonných hmôt, nevyhnutné opravy a poistenie motorových vozidiel v objeme
15 710,96 EUR. Rutinná a štandardná údržba bola vykonávaná v nevyhnutne potrebnej miere,
najmä opravy kopírovacej a výpočtovej techniky, servera a záložného napäťového zdroja,
vchodových dverí a brány do dvora obvodného úradu, opravy po zatečení budovy a oprava
strechy v celkovej výške 9 612,26 EUR. Rozpočtové prostriedky boli použité tiež na výplatu
cestovných náhrad zamestnancov vo výške 4 486,57 EUR a na úhradu nájomného za budovu
v Zlatých Moravciach a telefónnych okruhov v čiastke 17 929,56 EUR.
640 – Bežné transfery
Bežné transfery v rámci verejnej správy boli poskytnuté obciam na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy na úseku matričnej činnosti v objeme 207 897,05 EUR
a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v objeme 68 510,64 EUR. Na
zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby boli pridelené prostriedky v čiastke 10 029,80
EUR. Bežné transfery boli použité tiež na úhradu výdavkov obcí súvisiacich volieb do NR SR
vo výške 173 280,84 EUR a na programy v oblasti sociálnej prevencie kriminality vo výške
3 700,00 EUR.
Transfery jednotlivcom, neziskovým organizáciám a nefinančným subjektom boli
použité na vyplatenie nemocenských dávok hradené zamestnávateľom v čiastke 1 396,72
EUR, na vyplatenie odstupného a odchodného zamestnancom vo výške 20 641,50 EUR a na
projekty sociálnej prevencie kriminality vo výške 25 800,00 EUR.
720 – Kapitálové transfery v rámci verejnej správy
Na programy situačnej prevencie kriminality boli čerpané kapitálové transfery v
objeme 143 077,00 EUR.
6. PERSONÁLNE OTÁZKY
Obvodný úrad Nitra zamestnáva štátnych zamestnancov a zamestnancov vo verejnom
záujme. Počet štátnozamestnaneckých a pracovných miest Obvodného úradu Nitra podlieha
schvaľovaniu MV SR.
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6.1 Prehľad o počte zamestnancov v roku 2012
K 31.12.2012 obvodný úrad disponoval s 96 miestami zamestnancov, z toho 85
štátnozamestnaneckých miest a 11 pracovných miest vo verejnom záujme.
Tabuľka č. 4 Počet zamestnancov Obvodného úradu Nitra k 31. 12. 2012
Štátna služba
Verejná služba
85
11
Počet limitovaných miest
85
11
Počet obsadených miest

Spolu
96
96

6.2 Kvalifikačná štruktúra zamestnancov
Tabuľka č. 5 Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Nitra k 31.12.2012
Vzdelanie
Štátna služba
Verejná služba
Spolu
75
4
VŠ II. stupňa
79
8
0
VŠ I. stupňa
8
2
6
Úplné stredné odborné
8
vzdelanie
0
1
Stredné odborné vzdelanie
1
Spolu
85
11
96
6.3 Organizačná štruktúra
Vnútornú organizáciu obvodného úradu určuje MV SR.
Obvodný úrad Nitra sa vnútorne členil na odbory a osobný úrad
a) odbor organizačný sa členil na
1. oddelenie organizačné,
2. oddelenie informatiky,
b) odbor všeobecnej vnútornej správy sa členil na
1. oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík,
2. oddelenie priestupkové,
c) odbor živnostenského podnikania sa členil na
1. oddelenie živnostenskej registrácie,
2. oddelenie živnostenskej kontroly,
d) odbor civilnej ochrany a krízového riadenia sa členil na
1. oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia,
2. koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, ktoré sa zriaďuje
ako oddelenie,
e) odbor ekonomický sa členil na
1. oddelenie rozpočtu a účtovníctva,
2. oddelenie majetkovoprávne,
3. oddelenie vnútornej prevádzky,
f) osobný úrad sa nečlenil.
6.4 Vzdelávanie zamestnancov
Zamestnanci Obvodného úradu Nitra si v roku 2012 prehlbovali odborné vedomosti a
zručnosti najmä na odborných seminároch a školeniach v Inštitúte pre verejnú správu
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v Bratislave (IVS), ktoré boli realizované na základe Kontraktu medzi MV SR a IVS v
Bratislave na rok 2012. Vzdelávacie aktivity boli pre Obvodný úrad Nitra bezplatné.
V rámci tohto kontraktu sa zamestnanci zúčastnili nasledovných odborných seminárov:
- k zákonu o kontrole,
- k právnemu minimu všeobecne, alebo právnemu poradenstvu,
- k zákonu o rozpočtových pravidlách,
- k aplikáciám ustanovení súvisiacich s matričnou agendou,
- k zákonu o verenom obstarávaní.
Všetci zamestnanci úradu absolvovali školenie IS Fabasoft, zamestnanci odboru
živnostenského podnikania toto školenie absolvovali s prepojením s aplikáciami CeZIR,
JKM2 a CEPOD.
Na vzdelávacie aktivity zamestnancov, ktoré priebežne reagovali na potreby praxe
a súviseli s právnymi predpismi a legislatívnymi zmenami v roku 2012, boli vynaložené
finančné prostriedky v sume 113,- €.
7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Obvodný úrad Nitra, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie priestupkové v
r. 2012 prijalo 2979 správ o objasnení priestupkov, pričom z roku 2011 prešlo 1483
nevybavených priestupkov. Postúpených bolo 50 oznámení, teda celkový počet priestupkov
na spracovanie v sledovanom období bol 4412.
Tabuľka č. 6 Informatívny prehľad počtu priestupkových oznámení v rokoch 2010 – 2012
Rok
2010
2011
2012
3 540
3 278
2979
Počet došlých správ
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že v r. 2012 sa počet oznámení o priestupkoch oproti
roku 2010 aj roku 2011 znížil.
Skladba prejednaných priestupkov, ktorých konanie bolo ukončené právoplatným
rozhodnutím v r. 2012 je nasledovná:
Priestupky proti poriadku v správe 39 z toho páchatelia do 18 r. 1
Priestupky proti verejnému poriadku 150 z toho do 18 r. v počte 4
Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu - 1 671 z toho do 18 r. 51
Priestupky proti majetku 974 z toho do 18 r. 129
Najvyšší výskyt priestupkov v r. 2012 boli priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
a to 1 671. Vo väčšine prípadov išlo o schválnosti, nadávky, vyhrážky na ujme na zdraví
spojené s hrubým správaním. Samotné ublíženie na zdraví s predpokladanou dobou pracovnej
neschopnosti do 7 dní, sa vyskytovalo v menšej miere cca do 10 % z celkového počtu
takýchto priestupkov. S pracovnou neschopnosťou nad 7 dní sa nevyskytli žiadne. Treba
podotknúť, že v roku 2010 boli u mladistvých 2 priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu , v roku 2011 tento počet výrazne stúpol až na 50 a v r. 2012 na 51.
Tabuľka č. 7 Informatívny prehľad skladby prejednaných priestupkov v rokoch 2010– 2012
Rok
2010
2011
2012
39
50
39
Priestupky proti poriadku v správe
75
126
150
Priestupky proti verejnému poriadku
1 315
1 782
1 671
Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
962
1 198
974
Priestupky proti majetku
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Skladba uložených sankcií
a) za priestupky bolo v r. 2012 uložených 1254 pokút, ktorá sankcia tvorí najväčší podiel,
b) ďalšia sankcia v poradí uložených sankcií je pokarhanie, ktoré bolo uložené v počte 404,
c) zákaz činnosti – žiadne,
d) prepadnutie veci bolo v 3 prípadoch.
Za odbor živnostenského podnikania uvádzame v nasledovných tabuľkách údaje za
oddelenie živnostenskej registrácie a oddelenie živnostenskej kontroly.
Tabuľka 8 Porovnanie úkonov odboru živnostenského podnikania za roky 2010, 2011 a 2012
Údaje o činnosti odboru živnostenského podnikania
Sledované obdobie od 1. 1. 2010

do 31. 12. 2012

ÚSEK REGISTRÁCIE
Rok
počet FO SR, kt. vzniklo právo k podnikaniu v sl.období
počet FO zahr., kt.vzniklo právo k podnikaniu v sl.období
počet PO SR, kt. vzniklo právo k podnikaniu v sl.období
počet PO zahr., kt.vzniklo právo k podnikaniu v sl.období

2010
1 196
18
567
14

2011
1 171
3
619
2

2012
1069
7
725
3

počet FO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v sl.období
počet PO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v sl. období

1 777
72

1 958
45

1846
170

5 390

11 133
5 527

12302
6903

5 320
26
22
2
3
662
1
0
4
0

0
0
0
4
0
0
1
0
1
0

0
0
0
7
0
0
8
0
1
0

10
6 050

14
20

16
32

1 799
100
1 085

3 303
51
1 766

3476
17
1667

počet živ.oprávnení, ktoré vznikli v sl.období
počet živ.oprávnení, ktoré zanikli v sl.období
ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
živnostenský list
koncesná listina
rozhodnutie o zrušení oprávnenia na vlastnú žiadosť
rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci
rozhodnutie o zmene podmienok v koncesnej listine
rozh. o pozastavení prevádzk.živnosti na žiadosť
rozh. o pozastavení oprávnenia z úradnej moci
rozhodnutie o prerušení konania
rozhodnutie o zastavení konania
rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o koncesiu
rozhodnutie o nevzniknutí živ.oprávnenia (nad
ohlásením)
Spolu -vydané rozhodnutia v sledovanom období
INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
osvedčenie o povahe a dĺžke praxe
oznámenie o pozastavení
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zánik živ. oprávnenia na základe oznámenia
podnikateľom
zmena splynutím
zmena zlúčením
iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia
výpis zo živnostenského registra
Spolu - vykonané vybrané úkony v sled. období

2 101
0
11
2 702
3 582
11 380

2 153
0
2
3 638
3 377
14 290

2211
0
6
3167
2947
13474

6 983
5 926
1 057
8 799
5 669
22

7 194
5 973
1 221
9 203
6 005
69

6817
5656
1161
8629
5610
56

2010
1 373
3

2011
977
0

2012
1087
7

130

33

90

Výška uložených pokút v blokovom konaní (v €)

6 369

1 155

3102

Výška uložených pokút rozhodnutím vydaným v
sledovanom období (v €)

37 708

26 460

8578

Spolu - výška uložených pokút v €

44 077

27 615

11680

ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
rozhodnutie o uložení pokuty
autoremedúra
rozhodnutie o zastavení konania
Spolu - vydané rozhodnutia v sledovanom období

226
0
3
229

171
0
7
178

69
0
1
70

INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
predvolanie na prejednanie záznamu z kontroly
oznámenie o začatí správneho konania
výzva

0
229
599

0
177
489

98

88

0
74
395
197

SLUŽBY JKM vykonané v sledovanom období:
Počet subjektov, kt. využili službu JKM v sled. období
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)
Celkový počet úkonov služby JKM pre DR
Celkový počet úkonov služby JKM pre ZP
Celkový počet úkonov služby JKM pre OR
ODDELENIE ŽIVNOSTENSKEJ KONTOLY
ÚDAJE ZO VŠETKÝCH VYKONANÝCH KONTROL
Rok
Počet všetkých kontrolných akcií v sledovanom období
z toho v súčinnosti s iným kontrolným orgánom
Počet uložených pokút v blokovom konaní

dodatok k záznamu z kontroly
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Spolu - iné úkony vykonané v sledovanom období

926

754

666

Obvodný úrad Nitra sprístupňoval informácie podľa zákona o slobode informácií na
základe žiadostí od občanov v nasledovnom počte – tabuľka č. 9.
Tabuľka č. 9 Poskytnutie informácií za roky 2010 až 2012
Rok 2010
14
Doručené žiadosti spolu
z toho:
12
Vyhovené v plnom rozsahu
2
Vyhovené čiastočne
0
Nevyhovené
0
Odložené žiadosti

Rok 2011
17

Rok 2012
18

12
4
1
0

9
2
5
2

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2012
a) Odbor organizačný
Na úseku prevencie kriminality sa činnosť vykonávala v rámci Nitrianskeho kraja.
Krajský preventista kriminality pracoval s projektmi za rok 2011 a predloženými v roku 2012
(celkový počet predložených projektov 64), zabezpečoval ich prerokovanie, uzatváranie
zmlúv s organizáciami na 41 projektov, ktorým bola poskytnutá finančná dotácia na realizáciu
projektov.
Na úseku vojnových hrobov sa na MV SR predkladali žiadosti o poskytnutie
príspevku na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby pre rok 2013 (v nitrianskom kraji
požiadalo o príspevok 33 obcí) a stav vojnových hrobov, pamätníkov, pietnych symbolov,
pamätných miest, ktoré pripomínajú vojnovú udalosť v Nitrianskom kraji za rok 2012.
Na úseku registratúry bolo prijatých 161 žiadostí od právnických a fyzických osôb na
vyhľadávanie spisov, nazretie do spisu a vystavenia potvrdenia.
Na úseku organizačnom - Obvodný úradu Nitra v roku 2012 riešil 7 sťažnosti podľa
zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, jedna sťažnosť bola opodstatnená a 5
neopodstatnených, jedno podanie bolo postúpené inej organizácii. V počte 3 iné podania boli
riešené na úseku sťažností.
b) Odbor všeobecnej vnútornej správy
Z analýzy priestupkov za rok 2012 vyplýva, že v porovnaní s rokom 2011 došlo
k miernemu zníženiu správ o objasnení priestupkov z 3 278 na 2 979, čo je pokles o 299
správ. Napriek uvedenému poklesu ObÚ Nitra patrí medzi obvody s najväčším počtom
došlých objasnených správ o priestupkoch v rámci SR .
V roku 201 boli s najvyšším výskytom priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, na
druhom mieste boli priestupky proti majetku.
Na úseku štátneho občianstva s krajskou pôsobnosťou bolo prijatých 41 žiadostí
o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, 33 oznámení o strate štátneho
občianstva Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva, 8 žiadostí
o prepustenie zo štátneho zväzku SR, vydaných 619 rozhodnutí – osvedčení a potvrdení
o štátnom občianstve SR.
Na úseku matrík s obvodnou pôsobnosťou o povolení zmeny mena a priezviska bolo
vydaných 51 rozhodnutí a 1918 osvedčení listín, podpisov na listinách a 243 osvedčených
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úradných listín z matrík, ohlasovní a verejných listín vydaných samosprávou, pre použitie
v cudzine.
Na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných
zbierok a sčítania obyvateľov s obvodnou pôsobnosťou:
- Bolo vydaných 5 nových povolení o konaní verejnej zbierky a vyhodnotené 4
vyúčtovania verejných zbierok.
Na úseku registrácie s krajskou pôsobnosťou:
- V registri je vedených 394 neziskových organizácií poskytujúcich všeobecnej
prospešné služby, z toho 21 novo zaregistrovaných. V r. 2012 bolo vykonaných
celkovo 62 rozhodnutí o zápise do registra, o zmene údajov zapísaných do registra
a o výmaze.
- Neinvestičných fondov je celkovo vedených v registri 93, z toho l novo
zaregistrovaný. V r. 2012 bolo vykonaných celkovo 10 rozhodnutí o zápise do
registra, o zmene údajov zapísaných do registra a o výmaze.
- V zozname záujmových združení právnických osôb je vedených 91 týchto subjektov,
v r. 2012 bolo vykonaných celkovo 18 rozhodnutí o zápise do registra, o zmene
údajov zapísaných do registra a o výmaze.
- Združení obcí je aktuálne vedených v registri 59, v r. 2012 bol zaregistrovaný 1 takýto
nový subjekt a bolo vykonaných 7 zmien v registri u existujúcich subjektov.
- Na úseku registrácie bolo v r. 2012 vyhodnotených celkovo 193 výročných správ,
predložených neziskovými organizáciami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby
a neinvestičnými fondmi.
- V registri spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov je zaregistrovaných
966 spoločenstiev, pričom bolo oznámených celkovo 117 zápisov do registra, zápisov
o zmene údajov zapísaných do registra a o výmaze.
- Z vyššie uvedených registrov bolo v roku 2012 vydaných 270 výpisov.
Na úseku vydávania osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení
vozidiel s krajskou pôsobnosťou vydaných 3 osvedčení a preukazov.
Na úseku volieb boli vykonané organizačno-technické zabezpečenia volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky.
c) Odbor živnostenského podnikania
Na odbore živnostenského podnikania boli dňom 1.1.2012 nasadené do prevádzky
elektronické jednotné kontaktné miesta prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.
Na základe analýzy využívania tejto novej služby môžeme konštatovať, že jej zavedenie
prebehlo bez problémov a v roku 2012 využilo možnosť zaslať svoje podanie na živnostenský
úrad elektronickou formou 339 budúcich ale aj existujúcich podnikateľov.
V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 evidoval odbor živnostenského podnikania
v živnostenskom registri 23 889 podnikateľských subjektov, z toho
16 730 fyzických osôb a
7 159 právnických osôb.
V uvedenom období bolo na oddelení živnostenskej registrácie vydaných:
3 476 osvedčení o živnostenskom oprávnení,
17 osvedčení o povahe a dĺžke praxe,
7 rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnenia z úradnej moci,
8 rozhodnutie o pozastavení živnostenského oprávnenia z úradnej moci,
1 rozhodnutie o zastavení konania,
16 rozhodnutí a nevzniknutí živnostenského oprávnenia,
2 947 výpisov zo živnostenského registra.
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Ďalej bolo prijatých a zaevidovaných do živnostenského registra
1 667 oznámení o pozastavení prevádzkovania živnosti,
2 211 oznámení o ukončení podnikania,
6 oznámení o zlúčení spoločností,
3 167 oznámení o zmene údajov uvedených v ohlásení.
V rámci služieb poskytovaných jednotným kontaktným miestom tieto služby za uvedené
obdobie využilo 6 817 podnikateľských subjektov z toho:
5 656 fyzických osôb,
1 161 právnických osôb.
Celkový počet úkonov služby JKM na účely registrácie a oznámenie daňovníka a na účely
prihlásenia sa do systému zdravotného poistenia, alebo ohlásenie zmeny platiteľa:
8 629 pre daňové riaditeľstvo,
5 610 pre zdravotné poisťovne.
Na účely posúdenia splnenia podmienky bezúhonnosti bolo z Generálnej prokuratúry SR
vyžiadaných 4 257 výpisov z registra trestov.
Za uvedené obdobie bolo elektronickou formou na základe zakladateľov odoslaných 56
žiadostí o prvozápis do obchodného registra.
Na úseku kontroly dodržiavania podmienok živnostenského zákona a osobitných predpisov
súvisiacich s podnikaním bolo za uvedené obdobie vykonaných 1 087 kontrolných akcií. Na
základe výsledkov kontrol bolo vydaných:
69 rozhodnutí o vykonaní kontroly,
1 rozhodnutí o zastavení konania,
90 pokút v blokovom konaní.
Výška uložených pokút :
8 578 € pokuty uložené rozhodnutím,
3 102 € pokuty uložené v blokovom konaní.
Z ostatných činností, potrebných na zabezpečenie výkonu kontrolnej činnosti bolo
v sledovanom období vyhotovených:
1 087 záznamov z kontroly,
197 dodatkov k záznamu z kontroly,
74 oznámení o začatí správneho konania,
395 výziev na predl. dokladov ku kontrole.
V oblasti vymáhania pohľadávok, ktoré vznikli z dôvodu nezaplatenia uloženej pokuty bolo
v období od 1.1.2011 do 31.12.2001: - zaslaných 62 výziev na zaplatenie pohľadávky,
- podaných 54 návrhov na vykonanie exekúcie
- vydaných 59 rozhodnutí o upustení od výkonu
rozhodnutia.
d) Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
V roku 2012 odbor vykonával kontrolnú činnosť smerom k obvodným úradom,
obciam, právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, v súlade s plánom
kontrolnej činnosti na príslušný rok, so zameraním na zistenie stavu plnenia úloh
vyplývajúcich jednotlivým subjektom z príslušných právnych predpisov.
Kontroly na obvodných úradoch sa nevykonávali, nakoľko bola pracovníkmi MV SR
Sekcie IZSCO vykonaná komplexná kontrola všetkých obvodných úradov v Nitrianskom
kraji vrátane nášho úradu. Na úseku civilnej ochrany bolo v oblasti samosprávnych orgánov
vykonaných 22 kontrol na obecných úradoch.
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Vykonal kontrolu 10 obcí v oblasti hospodárskej mobilizácie a obrany , kde neboli
zistené žiadne závažné nedostatky.
Vykonanými kontrolami nebolo v kontrolovaných subjektoch zistené porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe.
Vykonal 28 kontrol skladov materiálu civilnej ochrany, z toho 18 v obciach,
s výsledkom 16-výborný, 2-dobrý a 10 kontrol u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov s výsledkom 10 – výborný.
Kontrola stavu ochranných stavieb civilnej ochrany bola vykonaná v 30 subjektoch.
Bolo vydaných 179 záväzných stanovísk v územnom a stavebnom konaní.
e) Odbor ekonomický
Výkon štátnej správy na úseku správy majetku štátu spočíval najmä v nakladaní
s majetkom štátu, ktorý štát nadobudol ako veci nájdené, opustené a skryté vrátane majetku,
ktorý nenadobudol žiadny dedič (odúmrť) ako aj v nakladaní s majetkom, kde súd vyslovil
prepadnutie veci tzv. dočasná správa. Pôsobnosť Obvodného úradu Nitra v prípade inštitútu
dočasnej správy sa vzťahuje na územný obvod Nitrianskeho kraja.
Obvodný úrad Nitra realizoval v rámci kompetencií na úseku správy majetku štátu
zastupovanie štátu v súdnych sporoch v 15 prípadoch a pri prejednaní dedičstva, ktoré
nenadobudol žiadny dedič, zastupoval štát v 69 prípadoch.
Po nadobudnutí majetku ako odúmrte zabezpečoval vedenie osobitnej evidencie
tohto majetku v dočasnej správe, realizoval prevody vlastníctva po ponukovom konaní
prebytočného majetku štátnym rozpočtovým alebo príspevkovým organizáciám a
po osobitnom ponukovom konaní prostredníctvom inzercie v celoštátnej tlači vrátane
zabezpečenia zverejnenia ponukového konania v registri osobitných ponukových konaní MF
SR v 2 prípadoch.
Po schválení zmlúv Ministerstvom financií SR a po úhrade kúpnej ceny predložil
Obvodný úrad Nitra návrh na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností príslušnej správe
katastra v 2 prípadoch, zabezpečoval povinné zverejňovanie týchto prevodov podľa zákona
o slobodnom prístupe k informáciám.
Obvodný úrad zrealizoval prevod správy majetku štátu v 1 prípade a v 1 prípade došlo
k uzavretiu zmluvy o zriadení vecného bremena, kde po splnení zákonom stanovených
podmienok došlo taktiež k predloženiu návrhu na vklad zmluvy do katastra nehnuteľností na
príslušnej správe katastra, a zároveň bolo zabezpečené zverejňovanie týchto prevodov podľa
zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Ďalej pripravoval prevody spoluvlastníckych podielov nehnuteľného majetku štátu na
spoluvlastníkov z titulu zákonného predkupného práva.
Príjmy z celkového počtu 3 prevodov v roku 2012 predstavujú celkom 97.115,- Eur.
V 46 prípadoch potvrdzoval ObÚ zoznamy nehnuteľného majetku štátu na obce
a mestá, ktorý prešiel do majetku obcí podľa zákona o majetku obcí. Realizoval hnuteľné
veci z trestnej činnosti, kde súd vyslovil prepadnutie veci v prospech štátu a z dôvodu ich
neupotrebiteľnosti pristúpil k ich likvidácii v 135 prípadoch. Taktiež realizoval vklady, ktoré
pripadli štátu po poručiteľovi ako odúmrť v 19 prípadoch. Príjmy z realizácie vkladov
z odúmrtí predstavuje 42.899,56 Eur. Z dôvodu hospodárneho nakladania s majetkom štátu
prenechal nájomnými zmluvami do doby prevodu vlastníctva majetok do nájmu v 2
prípadoch. Pre účely prevodov vlastníctva majetku štátu v roku 2012 pripravoval podklady
na ich realizáciu.
Na úseku dofinancovania individuálnej bytovej výstavby sledoval obvodný úrad
dodržanie zmluvných podmienok poskytnutia štátneho príspevku na individuálnu bytovú
výstavbu stavebníkmi ako sú lehoty na skolaudovanie rodinného domu, užívanie rodinného
domu na trvalé bývanie zaslaním výzvy na preukázanie plnenia v 278 prípadoch a pri zistení
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ich porušenia vymáhal vrátenie príspevku od stavebníka výzvami, uznaním dlhu a dohodami
o splátkach v 64 prípadoch. V prípade splnenia zmluvných podmienok stavebníkom
zabezpečil výmaz ťarchy obmedzenia prevodu nehnuteľnosti na liste vlastníctva na príslušnej
správe katastra v 160 prípadoch.
Obvodný úrad Nitra ako správca pozemkov vo vlastníctve štátu sa zúčastňoval
prostredníctvom poverených zamestnancov zasadnutí komisií na obnovu evidencie pozemkov
v jednotlivých katastrálnych územiach Nitrianskeho kraja podľa harmonogramu navrhnutého
Úradom geodézie, kartografie a katastra SR v 135 prípadoch.
Obvodný úrad Nitra v rámci výkonu správy nehnuteľného
majetku štátu
zabezpečoval majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností šetrením v štátnych archívoch, na
príslušnej správe katastra v katastri nehnuteľností a v pozemkovej knihe, geodetickým
zameraním nehnuteľností v 22 prípadoch.
V rámci odúmrtí pripadnutých štátu, ktoré preberá do správy ObÚ Nitra, sa vyskytujú
často prípady, keď je dedičstvo predlžené a zaťažené exekúciami. Predmet dedičstva je
z uvedených dôvodov v niektorých prípadoch ponúknutý veriteľom na vyrovnanie ich
pohľadávok, príp. je navrhnutá likvidácia dedičstva príslušným súdom. Realizácia
spoluvlastníckych podielov nadobudnutých štátom v rámci predkupného práva ostatným
spoluvlastníkom je komplikovaná a časovo náročná nesúladom v zápisoch spoluvlastníkov
v katastri nehnuteľností, napr. je zapísaný spoluvlastník, ktorý zomrel a dedičia sú neznámi
resp. sa zdržujú na neznámom mieste.
Na úseku zmluvného poistenia motorových vozidiel na základe oznámení Slovenskej
kancelárie poisťovateľov ObÚ zaslal 157 výziev držiteľom resp. vlastníkom motorových
vozidiel na predloženie dokladu o splnení zákonnej povinnosti poistenia motorového vozidla.
V prípade zistenia nedodržania zmluvnej povinnosti ObÚ odbor ekonomický ako správny
orgán vydal rozhodnutia v správnom konaní o uložení pokuty v 45 prípadoch. Príjmy
z uvedených pokút za r.2012 predstavujú celkom 3.399,60 Eur.
Na úseku vnútornej prevádzky zabezpečoval obvodný úrad úlohy v oblasti ochrany
práce, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany, revízie hydrantov a hasiacich prístrojov,
úlohy na úseku autoprevádzky, materiálno-technického vybavenia úradu, skladového
hospodárstva, evidencie majetku a jeho inventarizácie, vedenia odberateľských faktúr.
Obvodný úrad Nitra je správcom administratívnej budovy, v ktorej podľa schválenej
dislokácie majú sídla aj iné štátne rozpočtové organizácie a ďalšie organizácie na základe
nájomných zmlúv a zmlúv o výpožičke. Oddelenie vnútornej prevádzky zabezpečovalo úlohy
vyplývajú z tejto skutočnosti ako sú rozhodnutia o prebytočnosti majetku štátu, príprava
a realizácia ponukového konania pri správe majetku štátu, znalecké posudky, zabezpečenie
súhlasu MV SR na zmluvy o výpožičke nebytových priestorov a súhlasu MF SR na zmluvy
o nájme nebytových priestorov, zmluvné vzťahy týkajúce sa správy a prevádzky
nehnuteľností, ktoré slúžia pre činnosť úradu. Zabezpečovali sa daňové priznania k daniam
z nehnuteľností, údržba, opravy, ochrana, revízie, vykurovanie, boli riešené dodávateľskoodberateľské vzťahy.
Oddelenie vnútornej prevádzky uskutočňovalo výkon činnosti verejného obstarávania
tovarov, prác a služieb - vykonávanie prieskumu trhu, spracovávanie a vyhodnocovanie
výsledkov prieskumu trhu, spracovávanie súťažných podkladov podľa konkrétnych
požiadaviek užívateľov predmetov zákazky, evidencia rámcových dohôd a realizácia zákaziek
cez tieto dohody, evidencia a sledovanie plnenia zmlúv verejného obstarávania, zverejnenie
zmlúv na stránke MV SR.
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
9.1 Hlavné skupiny užívateľov

-

-

V rámci obvodného úradu boli nasledovné hlavné skupiny výstupov:
fyzické osoby,
právnické osoby,
zahraničné osoby,
MV SR a ostatné ministerstvá.
Úrad vlády Slovenskej republiky,
organizácie štátnej správy ( napr. obvodné úrady, krajské a okresné súdy, krajské
a okresné prokuratúry, policajný zbor, hasičský a záchranný zbor, Ozbrojeným silám
SR, špecializovaná štátna správa, atď.),
organizácie verejnej správy (napr. sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, atď.),
samospráva (obce, mestá v Nitrianskom kraji a Nitriansky samosprávny kraj).

9.2 Formy výstupov
a)
Odbor organizačný vytváral výstupy podľa žiadostí o informácie a na základe
došlých sťažností a petícií. Ďalšími výstupmi boli zmluvy so subjektmi, ktoré dostali
príspevok na projekt prevencie kriminality na príslušný rok, zabezpečoval zaslanie žiadostí od
obcí o príspevok na údržbu, opravu vojnových hrobov, pamätníkov, pamätných miest, ktoré
pripomínajú vojnovú udalosť 1. a 2. svetovej vojny. Z uložených spisov v registratúre úradu
vydával odbor potvrdenia, umožňoval nazretie do spisov alebo zabezpečoval výpožičku
spisov.
b)
Na odbore všeobecnej vnútornej správy bolo hlavnou formou výstupu rozhodnutie,
osvedčenie, registrácia a výmaz. Na oddelení priestupkovom bolo to rozhodnutie o vine
páchateľa a rozhodnutia vo veci vymáhania pohľadávok. Na oddelení správnom, štátneho
občianstva a matrík sa jednalo o rozhodnutie o zmene mena, rozhodnutie o zmene priezviska
a rozhodnutie o povolení verejnej zbierky. Ďalej to boli vydané osvedčenia o štátnom
občianstve SR, registrácie a výmazy neinvestičných fondov, neziskových organizácií,
združení obcí a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
c)
Odbor živnostenského podnikania vydával pre podnikateľov osvedčenia
o živnostenskom oprávnení, výpisy zo živnostenského registra a osvedčenia o povahe a dĺžke
praxe. Vyhotovoval výpisy zo živnostenského registra pre orgány činné v trestnom konaní,
súdy, exekútorov, samosprávu, občanov a iné orgány a štátne inštitúcie.
Ďalším z užívateľov výstupov činnosti odboru živnostenského podnikania bolo MV
SR, daňové úrady a zdravotné poisťovne, ktorým boli zasielané údaje pre registráciu
a oznámenie daňovníka a údaje potrebné na prihlásenie sa do systému zdravotného poistenie
a oznámenie zmeny platiteľa poistného. Výstupy z činnosti odboru využívali aj obchodné
registre za účelom prvozápisu osôb, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra.
d)
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v súlade so zákonmi, ktoré riešia
ochranu obyvateľstva vydával rozhodnutia o povinnosti vytvárať jednotky CO, o umiestnení
sirén, o zaradení obce do oblasti ohrozenia jadrovým zariadením, o povinnosti umiestniť
evakuované obyvateľstvo, o určení právnických osôb a fyzických osôb za subjekt
hospodárskej mobilizácie, o zrušení ochranných stavieb.
Ďalšou formou výstupov boli: vyhlásenie mimoriadnej situácie a odvolanie
mimoriadnej situácie pri ohrození resp. po vzniku mimoriadnej udalosti, vyhlásenie evakuácie
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a odvolanie evakuácie v dobe krízovej situácie, príkazy na vykonanie záchranných prác
a realizáciu opatrení zameraných na ochranu obyvateľstva v období krízových situácií,
príkazy na vecné plnenie pre právnické osoby a fyzické osoby počas krízových situácií a na
realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie.
Schvaľoval plány povodňových záchranných prác a plány ochrany obyvateľstva obcí
územného obvodu Obvodného úradu Nitra a tiež uvedené plány obvodných úradov
Nitrianskeho kraja v prípade vzniku mimoriadnych udalostí.
Na základe obdržaných podkladov od ÚVS Nitra k spracovaniu rozhodnutí
o povinnosti poskytnúť vecný prostriedok, obvodný úrad spracúval a viedol evidenciu
rozhodnutí o povinnosti poskytnúť vecné prostriedky v elektronickej podobe. V súčasnosti má
Obvodný úrad Nitra spracovaných a pripravených 7 rozhodnutí pre pracovnú povinnosť pre
fyzické osoby, 227 rozhodnutí pre pracovnú povinnosť doručovateľov povolávacích
rozkazov, 4 rozhodnutí o povinnosti poskytnúť ubytovanie v čase vojny alebo vojnového
stavu a 103 rozhodnutí o povinnosti poskytnúť vecné prostriedky v čase vojny alebo
vojnového stavu.
e)
Odbor ekonomický na svojich úsekoch činnosti mal nasledujúce výstupy:
- finančný výkaz o plnení rozpočtu,
- finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív,
- finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov,
- súvaha,
- výkaz ziskov a strát,
- poznámky účtovnej jednotky,
- rozbory hospodárenia s finančnými prostriedkami,
- vyúčtovanie bežných a kapitálových transferov pre obce, neštátne subjekty a iné právnické
osoby,
- konsolidačný balík,
- zmluvy o prevode vlastníctva majetku štátu, zmluvy o prevode správy majetku štátu,
nájomné zmluvy,
- protokoly o prechode majetku vlastníctva štátu na obce, protokoly o prechode správy
majetku štátu na obvodné úrady,
- dohody o splácaní pohľadávok,
- rozhodnutia o uložení pokuty v rámci správneho konania.
f)

Osobný úrad vydával zápočtové listy a evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia.

Z podkladov odborov a osobného úradu Obvodného úradu Nitra správu vypracovala
Ing. Eva Štrbová.

S ch v a ľ u j e m Výročnú správu Obvodného úradu Nitra za rok 2012.
Nitra, 30. apríl 2013

Ing. Martin Nemky
prednosta
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