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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov:

Obvodný úrad Galanta

Sídlo:
Rezort:
Kontakt:
Forma hospodárenia:
Prednosta:

Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

tel. 031 788 6101, fax: 031 7802506, e-mail: prednosta@ga.vs.sk

rozpočtová organizácia

PaedDr. Szilárd KLIMEK

Členovia a vedenie organizácie:
Zástupca prednostu a vedúca odboru živnostenského podnikania:
Vedúca odboru ekonomického:
Vedúca odboru organizačného:
Vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy:
Vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia:

PhDr. Terézia PETHŐOVÁ
Ing. Vlasta HORVÁTHOVÁ
Mgr. Eva SLANINOVÁ

Ing. Jarmila MÉZEŠOVÁ
Ing. Kornel LOMBOŠ

Hlavné činnosti:




výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania;

výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia;

volebná činnosť (voľby, referendum);



povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou
motorového vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z. z.;



výkon štátnej správy na úseku priestupkovom podľa zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;






financovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík a hlásenia pobytu;
rozhodovanie o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska (§ 9 zákona národnej
rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku;

výkon štátneho odborného dozoru nad spôsobom osvedčovania obcou (zákon číslo
599/2001 Z. z. v znení zákona č. 515/2003 Z. z.);

výkon správy majetku štátu vo vlastníctve Slovenskej republiky.
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2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
2.1 POSLANIE ORGANIZÁCIE

Obvodný úrad je orgánom štátnej správy, rozpočtová organizácia zapojená finančnými
vzťahmi na rozpočet kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Je limitovaný záväznými
ukazovateľmi v oblasti rozpočtu a počtu zamestnancov.

Obvodný úrad plní významnú úlohu pri riešení mimoriadnych udalostí ako sú povodne,
snehové kalamity, technické havárie na území okresu Galanta. Na základe zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov plní funkciu
jednotného kontaktného miesta. Vedie evidenciu podnikateľov v centrálnom živnostenskom
registri. Vykonáva kontroly živnostenského podnikania. Vystupuje ako koordinátor organizačnotechnického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov
samosprávy obcí, voľby prezidenta, volieb do orgánov samosprávnych krajov, volieb do
Európskeho parlamentu a referenda. Zabezpečuje plnenie úloh v súlade s platnými právnymi
predpismi na úseku povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel, priestupkov,
matričnej činnosti a hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov. Obvod Galanta tvorí 36 obcí
a miest okresu.

Dôležitou úlohou obvodného úradu je tiež dôsledné plnenie úloh vyplývajúcich
zo zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov pri správe
majetku štátu, pri nakladaní s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu, nakladaní
s pohľadávkami štátu a evidencii majetku štátu. Všetky opatrenia vyplývajúce z hospodárneho
a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov štátneho rozpočtu boli v roku 2011
dodržané s cieľom dosiahnutia maximálnej hospodárnosti a úspornosti.

Obvodný úrad Galanta je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú
štátnu službu na obvodnom úrade a zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú práce
vo verejnom záujme na obvodnom úrade.

2.2 STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE

Hlavným cieľom obvodného úradu je zabezpečiť kvalitné poskytovanie služieb fyzickým
a právnickým osobám na úseku živnostenského podnikania, matričnej činnosti. Zvýšiť účinnosť
kontrol na úseku živnostenského podnikania. Pre budúce obdobie považujeme za našu prioritu
zabezpečenie kvalitnej odbornej prípravy zainteresovaných právnických osôb, inštitúcií
a zariadení v okrese Galanta na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia za účelom zvýšenia
informovanosti obyvateľstva a všetkých dotknutých osôb. Neustále zlepšovať spoluprácu
dotknutých inštitúcií na úseku povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel.

Dôsledne uplatňovať zákon o správe majetku štátu pri správe a vymáhaní pohľadávok
obvodného úradu.
Vo svojej činnosti v maximálnej miere využívať prepojiteľnosť jednotlivých
informačných systémov za účelom efektívnejšieho využívania získaných informácií.

Zvýšenú pozornosť venovať aktualizácii webových stránok obvodného úradu s dôrazom
na zrozumiteľnosť a dostupnosť jednotlivých aktualizácií.
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Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie zamestnancov s dôrazom na osvojenie si počítačových
zručností a technologickej zdatnosti pri využívaní informačných systémov.

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO
PLNENIE

Obvodný úrad Galanta nemá uzavretý kontrakt s ústredným orgánom podľa Návrhu
opatrení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a organizáciami v ich
pôsobnosti.

4. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

Obvodný úrad vykonáva svoju činnosť v súlade s Organizačným poriadkom Obvodného
úradu v Galante zo dňa 01.10.2007 v znení neskorších dodatkov, ako aj v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

4.1 KALKULÁCIA NÁKLADOV NA ČINNOSŤ

Vzhľadom na množstvo, charakter a rôznorodosť vecných úloh obvodný úrad
nekalkuluje priame a nepriame náklady na jednotlivé vecné úlohy a ani ich takto nesleduje.
Náklady sú kalkulované a sledované podľa platnej rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé položky
a podpoložky príjmov a výdavkov. Subjekty verejnej správy teda aj obvodný úrad je povinný
používať rozpočtovú klasifikáciu pri zostavovaní návrhu rozpočtu, jeho rozpise, spracovaní
podrobného rozpočtu, sledovaní a vykazovaní údajov o jeho realizácii, rozpočtovaní a sledovaní
finančných operácií a pri sledovaní pohybov na mimorozpočtových bankových účtoch
rozpočtových organizácií.

4.2 ORGANIZAČNÉ ČLENENIE OBVODNÉHO ÚRADU
Úlohy obvodného úradu zabezpečuje:

4.2.1 Odbor organizačný
Plnil funkciu koordinátora činnosti jednotlivých odborov obvodného úradu, úlohy
na úseku kontroly, informatiky, registratúry, autoprevádzky a podateľne obvodného úradu.
Zabezpečoval odborné a administratívne práce pre prednostu obvodného úradu. Viedol
centrálnu evidenciu sťažností, petícií a žiadostí o sprístupnenie informácií v súlade s platnými
právnymi predpismi. Zabezpečoval plnenie úloh vo vzťahu k obciam, poskytoval im odbornú
pomoc pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy, vypracúvaval správy o zabezpečení
úloh na tomto úseku. Koordinoval realizáciu opatrení na úseku bezpečnosti informačného
systému, vypracúvaval vnútorné organizačné akty riadenia súvisiace s prevádzkou
informačného systému.
4.2.2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
Vykonával štátnu správu:
a) na úseku priestupkovom




prejednával priestupky a následne vydával rozhodnutia o priestupkoch;

viedol evidenciu priestupkov;
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spracúvaval výpisy z evidencie priestupkov pre štátne orgány.

b) na úseku matrík




vykonával kontrolu vedenia matrík, metodicky usmerňoval matričné úrady a
plnil iné úlohy vyplývajúce zo zákona o matrikách;
je prvostupňovým orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena
alebo priezviska.

c) ďalšia činnosť mimo úseku matrík





osvedčoval listiny a podpisy na listinách podľa zák. č. 599/2001 Z. z. v znení
neskorších predpisov;
vykonával štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou;

overoval úradné výpisy z matrík a verejné listiny vydané orgánmi samosprávy
pre použitie v cudzine, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

d) na úseku hlásenia pobytu občanov


zabezpečoval niektoré úlohy súvisiace s hlásením pobytu občanov Slovenskej
republiky a registrom obyvateľov Slovenskej republiky podľa zákona
č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov podľa požiadavky Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky;

e) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov





rozhodoval o povolení konania verejnej zbierky;

vykonával dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch Slovenskej
republiky;

v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami zabezpečoval
prípravu a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov vo svojom územnom
obvode.

f) na úseku volieb a referenda


vykonával organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky, voľby prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov
samosprávnych krajov, volieb do orgánov samosprávy obcí, volieb do
Európskeho parlamentu a referenda.

g) na úseku registrácie


zabezpečoval dočasné úlohy zo zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa
obchodného zákonníka.

4.2.3 Odbor živnostenského podnikania
Vykonával činnosti podľa zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/
v znení neskorších predpisov:
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a) na úseku živnostenskej registrácie


rozhodoval v konaní o vydaní živnostenského oprávnenia pre fyzické a právnické
osoby;

b) na úseku vedenia živnostenského registra





viedol verejnú a neverejnú časť živnostenského registra;
vyhotovoval výpisy a prehľady zapísaných údajov zo živnostenského registra;
viedol v informačnom systéme evidenciu podnikateľov, ktorým vydal
živnostenské oprávnenie;

c) na úseku živnostenskej kontroly



vykonával kontrolu dodržiavania podmienok a povinností, ktoré
pre podnikateľov vyplývali zo živnostenského zákona a z osobitných
predpisov;

d) plnil úlohy jednotného kontaktného miesta;

e) Prostredníctvom jednotné kontaktné miesto boli priebežne poskytované informácie
(osobne, písomne, telefonicky, faxom, e-mailom) o:








všeobecných
a osobitných
podmienkach podnikania
poskytovania služieb na území Slovenskej republiky,

a o podmienkach

postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia
na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb,

kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné
na rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania služieb a na iné subjekty,
ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť
praktickú pomoc,
možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov
služieb,

všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom
oprávnenia na podnikanie alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným
poskytovaním služieb.

f) prijímal od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie
prevádzkovať živnosť:






ohlásenia živnosti podľa tohto zákona;
údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného
predpisu;
údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia
a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia;
údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného
zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra;
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
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Obvodný úrad Galanta odbor živnostenského zameral svoju činnosť na jednotné
kontaktné miesto, na kvalitné a rýchle poskytovanie služieb, najmä na zníženie administratívnej
zaťaženosti podnikateľských subjektov.
V rámci zjednodušenia administratívy zabezpečoval:




predkladanie návrhov na zápis do Obchodného registra Slovenskej republiky;
výpisy zo živnostenského registra na všetkých podnikateľov zapísaných
v živnostenskom registri;
prijímanie správnych a súdnych poplatkov v pokladni úradu.

Odbor živnostenského podnikania plnil úlohy jednotného kontaktného miesta pre činnosti,
ktoré sú:




živnosťou;
podnikaním na základe iného ako živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú
osobitné zákony;
poskytovaním služieb podľa osobitného zákona.

Vybavoval žiadosti o oprávnenia, ktoré podávali aj prostredníctvom jednotného
kontaktného miesta na činnosti, ktoré sú upravené v samostatných článkoch zákona o službách,
t.j. podľa zákona:

















geologických prácach,
audítoroch,
správcoch,
tepelnej energetike,
energetike,
súkromných veterinárnych lekároch a Komore veterinárnych lekárov,
mediácii,
znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch,
patentových zástupcoch,
advokácii,
civilnom letectve,
Komore geodetov a kartografov,
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch,
daňových poradcoch,
banskej činnosti,
Komore reštaurátorov a výkone reštaurátorskej činnosti jej členov.

Odbor živnostenského podnikania úspešne absolvoval testovanie elektronického
podania prostredníctvom jednotného kontaktného miesta v súvislosti s účinnosťou § 66a ods.4
písm. b od 01. 01. 2012.

Kontrolná činnosť bola zameraná na podnikateľské subjekty vykonávajúce činnosti
podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov skupina:
106 – Výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
12. Kamenárstvo

111 – Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov
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17. Stolárstvo

18. Zlatníctvo a klenotníctvo.

V rámci uvedeného zamerania bolo vykonaných 281 kontrol, zistených porušení 93.
Údaje o činnosti odboru živnostenského podnikania za rok 2011:
Počet záznamov spolu

14 280

Celkový počet podnikateľských subjektov

11 547

Z toho fyzické osoby (FO)

právnické osoby (PO)

Úsek registrácie

• počet FO, ktorým vzniklo právo k podnikaniu

• počet PO, ktorým vzniklo právo k podnikaniu

8 941

2 606
456

234

• počet FO, ktorým zaniklo právo k podnikaniu

774

• počet živnostenských oprávnení, ktoré vznikli

4427

• počet PO, ktorým zaniklo právo k podnikaniu

138

• počet živnostenských oprávnení, ktoré zanikli

2997

• rozhodnutie o zastavení konania

1

• rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci
• rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia
• vydané rozhodnutia spolu

4
5
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• osvedčenie o živnostenskom oprávnení

1338

• zánik ŽO na základe oznámenia podnikateľom

961

• oznámenie o pozastavení
• iná vykonaná zmena

• výpis zo živnostenského registra
• iné úkony spolu

Služby jednotného kontaktného miesta:
• počet subjektov, ktoré využili službu jednotného kontaktného miesto
z toho:

fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)

1060
1546

1186

6095
3320

2897
423
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• celkový počet úkonov služby jednotného kontaktného miesta pre daňové riaditeľstvo
4176
• celkový počet úkonov služby jednotného kontaktného miesta pre zdravotné poisťovne
2938
• celkový počet úkonov služby jednotného kontaktného miesta pre obchodný register
3
• počet výpisov z registra trestov
1465
• počet úkonov REGOB
3313

Úsek kontroly

• počet kontrolných akcií

• počet uložených pokút v blokovom konaní

• výška uložených pokút v blokovom konaní

• výška uložených pokút rozhodnutím
• výška uložených pokút spolu

• počet vydaných rozhodnutí o uložení pokuty

• oznámenie o začatí správneho konania

• výzvy

• dodatok k záznamu z kontroly
• iné úkony spolu

652

130

4521 €

6235 €

10 756 €
64

65

575

742

1 382

Kontrolované ustanovenia živnostenského zákona
• počet kontrolovaných ustanovení
• z toho porušení

• počet riešených podnetov

1 762
317

30

Správne poplatky
• počet správnych poplatkov

• výška správnych poplatkov

3 504

32 191 €

4.2.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Hlavnou náplňou činnosti odboru bolo zabezpečiť podmienky na účinnú ochranu života,
zdravia a majetku obyvateľstva pred následkami mimoriadnych udalostí a usmernenie činnosti
orgánov štátnej správy, obcí, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov tejto oblasti.

12

Uvedené úlohy odbor plnil v mierovom období, ale aj za vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu, núdzového stavu a počas vyhlásenia mimoriadnej situácie.




Odbor sa skladá z dvoch samostatných úsekov:

úsek civilnej ochrany obyvateľstva plní systém úloh a opatrení zameraných na ochranu
života, zdravia a majetku, spočívajúcich v prijímaní opatrení na znižovanie rizík
ohrozenia, ako aj uskutočnenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov
mimoriadnych udalostí;

úsek krízového plánovania, krízového riadenia v systéme hospodárskej mobilizácie
obrany a ochrany utajovaných skutočností. Rieši úlohy bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu a počas vyhlásenia mimoriadnej
situácie.

Odbor nie je v priamom styku s obyvateľstvom, ale cez riadiace orgány štátnej správy, obcí,
právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov má vplyv na zabezpečovanie a plnenie úloh
súvisiacich s ochranou života, zdravia a majetku na území celého obvodu.
4.2.5 Odbor ekonomický

Odbor ekonomický je nositeľom širokého spektra úloh spočívajúcich predovšetkým
v plnení nasledovných úloh:













zabezpečenie plynulého financovania výdavkov obvodného úradu;

verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s platnými právnymi
predpismi;
zabezpečenie styku so štátnou pokladnicou;
vedenie účtovníctva obvodného úradu;

vykonávanie finančnej a vnútornej kontroly;
vymáhanie pohľadávok štátu;

vypracúvanie návrhu rozpočtu obvodného úradu, predkladanie ministerstvu vnútra
žiadosti o vykonanie rozpočtových opatrení, vyhodnocovanie plnenia rozpočtu príjmov
a čerpanie výdavkov štátneho rozpočtu;
zabezpečovanie správy majetku štátu;

preverovanie splnenia povinnosti vlastníkov motorových vozidiel na úseku povinného
zmluvného poistenia motorových vozidiel - vydávanie príslušného rozhodnutia;

poskytovanie dotácií obciam a mestám okresu na prenesený výkon štátnej správy
na úseku matričnej činnosti, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, vojnových
hrobov;

 financovanie výdavkov spojených s prípravou a vykonaním volieb a referenda, sčítania
ľudu a zabezpečovanie ich vyúčtovania v súlade s právnymi predpismi;



vypracúvanie smerníc, týkajúcich sa rozpočtu, účtovníctva a vnútorného chodu
obvodného úradu.
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4.2.6 Osobný úrad







realizuje politiku stratégie rozvoja a plánovania ľudských zdrojov v štátnej službe
a pri výkone práce vo verejnom záujme;

zabezpečuje úlohy spojené s uplatňovaním štátno-zamestnaneckých
v služobnom úrade a pracovnoprávnych vzťahov, s obsadzovaním
štátnozamestnaneckých miest a miest na výkon práce vo verejnom záujme;

vzťahov
voľných

predkladá ministerstvu vnútra návrhy na zostavenie systemizácie a žiadosti o zmeny
v systemizácii;
vydáva služobné a pracovnoprávne predpisy v rozsahu svojej pôsobnosti;

vypracúva návrh sociálneho programu úradu vrátane jeho rozpočtového zabezpečenia,
plní úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním.

4.3 SLOBODNÝ PRÍSTUP K INFORMÁCIÁM

Obvodný úrad viedol evidenciu žiadostí o informácie v súlade so zákonom
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vnútornou smernicou obvodného úradu.

V roku 2011 bolo obvodným úradom zaevidovaných 5 žiadostí.
Dátum

28.02.11
07.04.11
11.07.11

Obsah žiadosti

Počet
zamestnancov

Štat. vydaných
rozhodnutí
Ekonomické
údaje

12.12.11

Obstarávanie
tovarov

28.12.11

Zoznam všetkých
vysielaj.cest.kanc.

Spôsob
podania

Spôsob
vybavenia

Dátum
vybavenia

el.poštou

el. poštou

28.02.2011

el.poštou

písomne

14.04.2011

el.
poštou

el. poštou

poštou
el.
poštou

Rozhod. o neposktytnutí

Postúpenie
inému org.

Postúpenie
na odbor

Opravný
prostr.

/

/

/

/

OŽP

/

13.07.2011

/

/

/

el. poštou

16.12.2011

/

/

/

písomne

03.01.2012

/

OŽP

/

Obu-GA-OZPB/2011/02383-3

Obu-GA-OZP-2012/00177

Číslo spisu

Obu-GA-OO2011/00853
Obu-GA-OO2011/01272
Obu-GA-OO2011/02115
Obu-GA-OO2011/03275

Obu-GA-OO2011/03364 ObuGA-2012/00238s

4.4 VONKAJŠIA KONTROLA HOSPODÁRENIA

V roku 2011 neboli vykonané vonkajšie kontroly zamerané na hospodárenie
s finančnými prostriedkami a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.5 SANKCIE ZA NEDODRŽANIE PODMIENOK

Prehľad o uložených pokutách zamestnancami obvodného úradu za nedodržanie
podmienok a porušenie príslušných právnych predpisov v roku 2011:
Úsek

Počet uložených sankcií

Suma

14

Živnostenské podnikanie

194

10 756

Spolu

232

14 686

Povinné zmluvné poistenie

38

3 930

Sankcie boli uložené za nedodržanie platných právnych predpisov na úseku
živnostenského podnikania a povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel. Sankcie sú
príjmom štátneho rozpočtu.

4.6 ÚHRADA SPRÁVNYCH A SÚDNYCH POPLATKOV

V súlade s ustanovením § 7 zákona číslo 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch obvodný
úrad umožňuje svojim klientom úhradu správnych poplatkov v hotovosti, kolkovými známkami
aj prevodom na účet obvodného úradu. V ostatnom období klienti vo zvýšenej miere využívajú
spôsob úhrady správnych a súdnych poplatkov v hotovosti do pokladne obvodného úradu. Tento
spôsob úhrady je hlavne pre klientov najjednoduchším spôsobom, nakoľko umožňuje priamo
na obvodnom úrade realizovať úhradu a tým sa skracuje čas nevyhnutný na vybavenie
jednotlivých požiadaviek klientov obvodného úradu.
V roku 2011 obvodný úrad zrealizoval príjem nasledovných úhrad správnych a súdnych
poplatkov:
Spôsob úhrady
Hotovosť

Kolkové známky
Spolu

Odbor živnostenského
podnikania

Odbor všeobecnej
vnútornej správy

Spolu

28 080

2 244,50

30 324,50

34 768,00

2 270,00

37 038,00

6 688,00

25,50

6 713,50

4.7 EVIDENCIA ZÁZNAMOV V ADMINISTRATÍVNOM SYSTÉME

Obvodný úrad Galanta využíva programové vybavenie WinASU verzia 13,
ktoré racionalizuje administratívne práce súvisiace s evidovaním, vybavovaním a kontrolou
korešpondencie, vytváraním textových dokumentov.
WinASU integruje v jednom programovom balíku činnosti súvisiace s:
•

•
•
•

vedením podacích denníkov, evidovaním informácií o došlej a odoslanej pošte,
správnych poplatkov,
zaraďovaním podaní do spisov,

prideľovaním spisov na vybavenie,

prípravou podaní pre ich uloženie v archíve,
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•

transformáciu listinných dokumentov do elektronickej podoby využitím možností
skenera.

Programové vybavenie umožňuje:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

jednoznačnú identifikáciu každého podania,

prispôsobiť vedenie podaní požiadavkám konkrétneho používateľa,
získať okamžitý prehľad o stave vybavenia podaní,

zistiť prehľad o všetkých činnostiach vykonaných s podaním a spisom,

zoskupovať podania do skupín podľa vlastných požiadaviek (napr. podľa odosielateľa,
miestnej príslušnosti, ...),
efektívne vyhľadávať v evidovaných podaniach,

nastaviť oprávnenia používateľov k činnostiam na základe prístupových práv,

prispôsobiť vedenie informácií o podaniach požiadavkám používateľa (čiastočný alebo
plný elektronický archív),
rozpis záznamu pre vybraných adresátov, resp. vytvorenú skupinu adresátov,
prenos spisov do nového denníka pri ukončení roka,

využívanie produktov OFFICE pre tvorbu dokumentov a zostáv,

pri tvorbe dokumentov využívať editory, ktoré podporujú formát RTF,

prepojenie s inými aplikáciami používateľa použitím komponentnej technológie
spoločnosti Microsoft (COM) a výmenu údajov použitím štandardu XML.

Programové vybavenie WinASU spĺňa všetky požiadavky Odboru archívnictva a spisovej služby
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre vedenie registrácie (registratúrny poriadok).

Prehľad počtu záznamov, spisov a nevybavených spisov
podľa jednotlivých odborov za rok 2011
počet záznamov

odbor

počet spisov

počet nevybavených
/prenesených spisov

prednosta

107

28

2

osobný úrad

165

65

39

odbor organizačný

327

157

10

odbor ekonomický

2277

328

96

odbor všeobecnej vnútornej správy

6379

2521

85

odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

1959

264

9

odbor živnostenského podnikania

16178

7507

180

27392

10870

421

Spolu
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4.8 VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ A PETÍCIÍ ADRESOVANÝCH OBVODNÉMU
ÚRADU

Obvodný úrad v roku 2011 zaevidoval v centrálnej evidencii sťažností tri podania
označené ako sťažnosť, ktoré boli prešetrené v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a vyhodnotené ako neopodstatnené.

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Obvodný ú rad Galanta disponoval v roku 2011 na zá klade rozpisu zá vä zný ch
ukazovateľov rozpoč tovej kapitoly Ministerstva vnú tra Slovenskej republiky zo dň a 31.01.2011
schvá lený m objemom rozpoč tový ch prı́jmov vo vý ške 16 497 € a rozpoč tový ch vý davkov
vo vý ške 641 536 €. Zá vä zný mi ukazovateľmi pre rok 2011 boli poč ty zamestnancov v š tá tnej
služ be a zamestnancov vo verejnom zá ujme, mzdové prostriedky, poistné a prı́spevky
zamestná vateľa do poisťovnı́ a NUÚ P – v priebehu mesiaca december 2011 ukazovateľ zmenený
na orientač ný, reprezentač né , transfery obciam na prenesený vý kon š tá tnej sprá vy na ú seku
matrič nej č innosti a transfery na prenesený vý kon š tá tnej sprá vy na ú seku hlá senia pobytu
obč anov a registra obyvateľov Slovenskej republiky.

V priebehu roku 2011 sprá vca rozpoč tovej kapitoly Ministerstvo vnú tra Slovenskej
republiky vykonal pre Obvodný ú rad Galanta pä tná sť rozpoč tový ch opatrenı́, dve rozpoč tové
opatrenia na ú seku prı́jmov a triná sť na ú seku vý davkov obvodné ho ú radu.

K zvý šeniu rozpoč tu doš lo predovš etký m vo funkč nej klasifiká cii 0.1.1.1.4 – obvodné
ú rady (bež né vý davky a kapitá lové vý davky), vo funkč nej klasifiká cii 01.8.0. – transfery
vš eobecnej povahy medzi rô znymi ú rovň ami verejnej sprá vy (sč ı́tanie obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011) a vo funkč nej klasifiká cii 02.2.0 – civilná ochrana.

Upravený rozpoč et roku 2011 po premietnutı́ rozpoč tový ch opatrenı́ predstavuje :
PRIÍJMY CELKOM:

VYÝ DAVKY CELKOM :

148 748,00 €
769 962,40 €

5.1 PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

Schvá lený objem rozpoč tový ch prı́jmov stanovený pre rok 2011 predstavoval sumu
148 748 €. V priebehu IV. š tvrťroka bol rozpoč et prı́jmov upravený – zvý šený o 132 251,00 €.
Upravený rozpoč et prı́jmov bol splnený na 102,4 %.

Najvyš šı́ objem prı́jmov predstavoval v roku 2011 kapitá lový prı́jem za odpredaj
prebytoč né ho majetku š tá tu – pozemkov v sprá ve obvodné ho ú radu v katastrá lnom ú zemı́
Galanta, na ktorý ch boli postavené stavby vo vlastnı́ctve kupujú ceho. Po ukonč enı́ platnosti
ná jomnej zmluvy (31.03.2011) ná jomca pı́somne pož iadal o odkú penie predmetný ch pozemkov.
Kú pna cena pozemku bola stanovená znalecký m posudkom vo vý ške 129 000 €. Pri predaji
majetku postupoval obvodný ú rad v sú lade so zá konom č ı́slo 278/1993 Z. z. o sprá ve majetku
š tá tu v znenı́ neskorš ıć h predpisov. Dň om 16.12.2011 bol povolený vklad do katastra
nehnuteľnostı́ v prospech kupujú ceho. DĎalš ım
́ prı́jmom dô lež itý m č o do objemu tvoria pokuty
ulož ené za poruš enie predpisov na ú seku ž ivnostenské ho podnikania a povinné ho zmluvné ho
poistenia motorový ch vozidiel v sume 12 808,36 €. Oproti roku 2010 zaznamená vame pokles
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pokú t o č iastku 5 044 €, č o je v podstatnej miere ovplyvnené vyš šou disciplı́nou podnikateľský ch
subjektov.

Z prená jmu majetku vo vlastnı́ctve š tá tu v sprá ve obvodné ho ú radu sme zı́skali
za obdobie roka 2011 prı́jmy v sume 7 788,36 €. Prı́jem za prená jom majetku v sprá ve
obvodné ho ú radu je približ ne na ú rovni roku 2010.

Obvodný ú rad mal k 31.12.2011 uzatvorený ch pä ť ná jomný ch zmlú v tý kajú cich sa
prená jmu pozemkov v celkovej sume predpı́sané ho ná jomné ho 214,20 €, a jednu ná jomnú
zmluvu na prená jom priestorov – umiestnenie ká vomatu v budove obvodné ho ú radu. Zvyš ok
prı́jmu predstavujú vratky z minulý ch rokov (energia, plyn, preplatok na nemocenskom
poistenı́).
V sledovanom obdobı́ roku 2011 sme vykazovali mimorozpoč tové prı́jmy v sume
10 079,81 € za stravné zamestnancov (platba zamestnanca a prı́spevok zo sociá lneho fondu).

Prehľad o plnenı́ prı́jmov :

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

212002 – z prenajatý ch pozemkov

7 870

7 870

7 788

98,96

222003 – za poruš enie predpisov

7 980

11231

12 808

114,04

Podpoložka – druh príjmu

212003 – z prenajatý ch budov, priestorov
233003 – z predaja pozemkov

292027 – iné ( trovy konania ap.)
Spolu

0
0

647

16 497

0

129000
647

148 748

Plnenie

200

129000
1525

152 316,48

%
plnenia

200
100

235,74

102,40

5.2 ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV

VÝDAVKY

Obvodný ú rad zabezpeč oval prostrednı́ctvom svojho rozpoč tu financovanie vý davkov
spojený ch s prevá dzkou a č innosťou obvodné ho ú radu, vý platu platový ch ná lež itostı́ a ostatný ch
zá konný ch ná rokov zamestnancov obvodné ho ú radu, prenesený vý kon š tá tnej sprá vy na ú seku
matrič nej č innosti a hlá senia pobytu a register obyvateľstva. Zabezpeč oval financovanie ú loh
na ú seku civilnej ochrany, prevá dzku skladu materiá lu civilnej ochrany, refundá ciu odmien
skladnı́kov materiá lu civilnej ochrany, š kolenia na ú seku hospodá rskej mobilizá cie. V roku 2011
financoval aj vý davky spojené so sč ı́tanı́m obyvateľov, domov a bytov.

Rozpoč et vý davkov obvodné ho ú radu bol v priebehu roku 2011 zvý šený oproti
schvá lené mu rozpoč tu o č iastku viac ako 128 tis. € z titulu nevyhnutnosti zabezpeč enia
financovania vý davkov spojený ch so sč ı́tanı́m obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v sú lade
s platný mi prá vnymi predpismi, financovania mimoriadnej udalosti – technickej havá rie obecnej
studne v Tomá šikove a zabezpeč enia finanč né ho krytia tý ch vý davkov, na ú hradu ktorý ch
nepostač oval schvá lený rozpis rozpoč tový ch prostriedkov na rok 2011.
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Vý davky boli vyč erpané na 100% upravené ho rozpoč tu t.j. 769 961,53 € bez
mimorozpoč tový ch vý davkov. Nevyč erpané prostriedky dosiahli zanedbateľnú č iastku 0,87 €.

S nedostatkom finanč ný ch prostriedkov sme zá pasili poč as celé ho roka a v maximá lnej
miere sme sa snaž ili dodrž iavať ú sporné opatrenia, ktoré boli prijaté v sú lade uznesenı́m
Ministerstva vnú tra Slovenskej republiky č . 22 k ná vrhu opatrenı́ k efektı́vnemu hospodá rnemu
využ ıv́ aniu rozpoč tový ch prostriedkov. Do roku 2012 obvodný ú rad neprená ša ž iadne zá vä zky aj
vďaka tomu, ž e v decembri 2011 bola sekciou IZCO Ministerstva vnú tra Slovenskej republiky
schvá lená naš a pož iadavka na zmenu ú č elovosti použ itia vý davkov z funkč nej klasifiká cie 02.2.0
– civilná ochrana v prospech funkč nej klasifiká cie 01.1.1.4. - obvodné ú rady v sume 2 200,- €,
ktorý mi sme zabezpeč ili plynulé financovanie hlavne prevá dzkový ch vý davkov obvodné ho
ú radu.
CČerpanie vý davkov podľa funkč nej klasifiká cie bolo nasledovné :

01.1.1.4 – obvodné úrady
Podprogram : 08C03

Na financovanie ú loh zabezpeč ujú cich vý kon š tá tnej sprá vy mal obvodný ú rad stanovený
rozpoč et v sú lade s rozpisom zá vä zný ch ukazovateľov rozpoč tu a rozpoč tový mi opatreniami
vykonaný mi sekcia verejnej sprá vy Ministerstva vnú tra Slovenskej republiky v sume
656 621,31 € č lenenı́ :
- 610 - mzdy, platy, služ obné prı́jmy

- 620 - poistné a prı́spevky zamestná vateľa
- 630 - tovary a služ by
- 640 - transfery

305 209,00 €
112 897,08 €

87 779,36 €

150 735,87 €

CČ erpanie vý davkov podľa jednotlivý ch kategó riı́ bolo nasledovné :
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

Obvodný ú rad č erpal rozpoč tové prostriedky urč ené na krytie mzdový ch ná rokov
zamestnancov v š tá tnej a verejnej služ be v sú lade s platný mi prá vnymi predpismi. V porovnanı́
s rokom 2010 sme vyká zali niž šie č erpanie takmer o 44 tis. €, č o bolo dô sledkom znı́ženia stavu
zamestnancov obvodné ho ú radu. Upravený rozpoč et bol č erpaný na 100%. Priemerný plat
zamestnanca obvodné ho ú radu dosiahol č iastku 706 €. Ná rast vyplatený ch mzdový ch ná lež itostı́
na peň až ný ch ná hradá ch za služ obnú a pracovnú pohotovosť š tá tnych zamestnancov o sumu
101,07 € v porovnanı́ s rokom 2010 predstavoval rozdiel, ktorý vznikol zvý šenı́m platovej tarify
a zaradenı́m š tá tneho zamestnanca z niž šej PT do vyš šej PT v sú vislosti s vymenovanı́m za
vedú ceho odboru. Preplatenie nevyč erpanej dovolenky š tá tneho zamestnanca v sume 55,69 €
bolo spô sobené ná hlym ukonč enı́m š tá tnozamestnanecké ho pomeru na ž iadosť š tá tneho
zamestnanca zo zdravotný ch dô vodov. V sú vislosti s prijatý mi ú sporný mi opatreniami bol
zaznamenaný pokles vyplatený ch mzdový ch prostriedkov za prá cu nadč as oproti roku 2010
o 676,23 €. Pri plnenı́ plá nu zamestnancov za rok 2011 vznikol rozdiel (-4), a to na zá klade
neobsadenia voľný ch pracovný ch miest ako aj č erpania materskej a rodič ovskej dovolenky.
620 – poistné a príspevok do poisťovní
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CČerpanie poistné ho a prı́spevkov do poisťovnı́ bolo ú merné č erpaniu mzdový ch
ná lež itostı́. V č erpanı́ boli zahrnuté vš etky povinné odvody zamestná vateľa v sú lade s platný mi
prá vnymi predpismi ako aj prı́spevky zamestná vateľa do III. dô chodkové ho piliera. Prı́spevky
boli uhrá dzané v sú lade s Kolektı́vnou zmluvou obvodné ho ú radu vo vý ške 3 % z vyplatený ch
mzdový ch prostriedkov zamestnancov obvodné ho ú radu. K 31.12.2011 prı́spevok
zamestná vateľa do III. dô chodkové ho piliera sumu 7 587,44 €. Skutoč nosť, ž e kategó ria 620poistné a prı́spevok do poisťovnı́, ktorá bola urč ená ako zá vä zný ukazovateľ pre rok 2011 bola
v zá vere roka prehodnotená a urč ená iba ako orientač ný ukazovateľov ná m znač ne uľahč ila
hospodá renie s finanč ný m prostriedkami v zá vere roka 2011.
630 – tovary a služby

Upravený objem rozpoč tový ch vý davkov v uvedenej kategó rii predstavoval č iastku
82 241,59 € č o bolo zvý šenie oproti schvá lené mu rozpoč tu o sumu 3 875,59 € (bez ú č elový ch
prostriedkov na sč ı́tanie obyvateľov, domov a bytov a na mimoriadnu udalosť na ú seku civilnej
ochrany). V porovnanı́ s rokom 2010 sme zaznamenali zvý šenie č erpania vý davkov o č iastku cca
2 840 € spô sobenú predovš etký m vyú č tovacou faktú rou za spotrebu elektrickej energie za rok
2010 v sume 5 081 € (nı́zke zá lohové platby stanovené a.s. Energie). Platby za energie za rok
2011 tak dosiahli č iastku viac ako 17 070 €. Poš tovné a telekomunikač né vý davky v porovnanı́ s
rokom 2010 mierne vzrá stli, č o bolo spô sobené predovš etký m zvý šenı́m poš tovné ho, ktoré je
dô sledkom vysoký ch poplatkov za opakované doruč enie resp. doruč enie do vlastný ch rú k
pri vymá hanı́ pohľadá vok obvodné ho ú radu na ú seku ž ivnostenské ho podnikania, povinné ho
zmluvné ho poistenia a priestupkové ho konania. Znı́ženie vý davkov oproti roku 2010 bolo
dosiahnuté pri spotrebe PHM, ná kupe vš eobecné ho materiá lu, zabezpeč enı́ odbornej literatú ry
a dennej tlač e, vý davkov na havarijné poistenie motorový ch vozidiel, servise a ú drž be
motorový ch vozidiel, ú drž be vý poč tovej techniky a prevá dzkový ch strojov, stravovanı́
zamestnancov a pod.

Z hľadiska nevyhnutnosti zabezpeč iť plynulý chod ú radu a vý konu š tá tnej sprá vy v roku
2012 bude potrebné vzhľadom na nı́zky rozpis rozpoč tu na rok 2012 eš te viac sprı́sniť ú sporné
opatrenia, ktoré boli prijaté na zabezpeč enie hospodá rneho a efektı́vneho využ itia finanč ný ch
prostriedkov už v roku 2011. Rozpis rozpoč tu je niž šı́ v kategó rii 630 – tovary a služ by až o sumu
7 795 € oproti skutoč nosti roku 2011. V priebehu roku 2012 sa pravdepodobne nevyhneme
ďalš iemu zvyš ovaniu cien energiı́, tovarov a služ ieb.
Podprogram: 08C03.U10906 - sčítanie obyvateľov, domov a bytov
630 – tovary a služby
Na zá klade rozpoč tové ho opatrenia Ministerstva vnú tra Slovenskej republiky na
financovanie vý davkov spojený ch so sč ı́tanı́m obyvateľov v roku 2011 v sú lade s Metodický m
pokynom SŠtatistické ho ú radu Slovenskej republiky č . 220-0010/2011 z 25. februá ra 2011
o zabezpeč ovanı́ financovania prı́pravy, priebehu a vykonania sč ı́tania obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011 obvodný ú rad disponoval č iastkou 5 431 €.

Z prostriedkov ú č elovo urč ený ch na financovanie prı́pravy a priebehu sč ı́tania boli
použ ité finanč né prostriedky ú hradu cestovné ho, poš tovný ch a telekomunikač ný ch vý davkov,
ná kup kancelá rskeho papiera, tonerov, vš eobecné ho materiá lu, zabezpeč enie opravy vý poč tovej
techniky, kancelá rskych strojov, faxu, š kolenia , prená jom dopravný ch prostriedkov a pod.

Podprogram: 08C03.U10905 – mimoriadna udalosť Tomášikovo
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630 – tovary a služby
V dô sledku vyhlá senia mimoriadnej situá cie v sú vislosti s technickou havá riou obecnej
studne v Tomá šikove a predlož enej ž iadosti obvodné ho ú radu o refundá ciu ná kladov v sú lade
so smernicou Ministerstva vnú tra Slovenskej republiky, ktorou sa uplatň ujú ná hrady vý davkov v
sú vislosti so zá chranný mi prá cami na zá klade rozpoč tové ho opatrenia Ministerstva vnú tra
Slovenskej republiky sme uhradili v roku 2011 ná klady spojené s rieš enı́m mimoriadnej udalosti
v celkovej vý ške 106,77 € za cestovné ná hrady a pohonné hmoty.
640 – bežné transfery

V kategó rii bež ný ch transferov boli rozpoč tované prostriedky urč ené na financovanie
vý davkov s prenesený m vý konom š tá tnej sprá vy na ú seku matrič nej č innosti, hlá senia pobytu
a registra obyvateľstva a vý davky na nemocenské dá vky zamestnancov.

V roku 2011 vyplatil zamestná vateľ – obvodný ú rad nemocenské dá vky svojim
zamestnancom v sú lade s platný mi prá vnymi predpismi v sume 1 472 € č o je v porovnanı́
s rokom 2010 viac o takmer 476 €. V roku 2011 bol upravený rozpoč et vo vý ške 150 735,87 €
v č lenenı́:
- matrič ná č innosť (641)

- hlá senie pobytu obč anov a register obyvateľstva (641)
- na nemocenské dá vky (642)

Podprogram: 08C03.U10901 matričná činnosť

117 497,08 €

31 766,46 €

1 472,33 €

640 – bežné transfery
V sú lade s platný mi prá vnymi predpismi poukazoval Obvodný ú rad Galanta
prostrednı́ctvom svojho rozpoč tu finanč né prostriedky obciam na prenesený vý kon š tá tnej
sprá vy na ú seku matrič nej č innosti pre 25 miest a obcı́ okresu Galanta. Upravený rozpoč et bol
vo vý ške 117 497,08 €.

Finanč né prostriedky boli obciam a mestá m okresu poukazované pravidelne mesač ne,
aby bola zabezpeč ená plynulosť č erpania rozpoč tový ch prostriedkov.
Podprogram: 08C03.U10902 hlásenie pobytu a register obyvateľstva
640 – bežné transfery

Okrem finanč ný ch prostriedkov urč ený ch na prenesený vý kon š tá tnej sprá vy na ú seku
matrı́k poskytoval obvodný ú rad prostrednı́ctvom svojho rozpoč tu dotá cie na register
obyvateľstva. Vý ška dotá cie pre rok 2011 bola stanovená v sume 31 766,46 € pre 36 miest a obcı́
okresu Galanta.
Podprogram: 08C03

V roku 2011 vyplatil zamestná vateľ – obvodný ú rad nemocenské dá vky svojim
zamestnancom v sú lade s platný mi prá vnymi predpismi v sume 1 472 €, č o je v porovnanı́
s rokom 2010 viac o takmer 476 € z dô vodu vyš šej prá ceneschopnosti a vý platou oš etrovné ho.

01.8.0 – transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami VS
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Podprogram: 08C03.U10905 mimoriadna udalosť Tomášikovo
640 – bežné transfery
V sú vislosti s vyhlá senı́m mimoriadnej udalosti – technická havá ria obecnej studne
a na zá klade ž iadosti o refundá ciu vý davkov obce Tomá šikovo pouká zal obvodný ú rad v sú lade
s rozpoč tový m opatrenı́m Ministerstva vnú tra Slovenskej republiky bež ný transfer v sume
7 813,35 €. Vý davky sa tý kali predovš etký m ú hrad mzdový ch ná rokov zamestnancov
bezprostredne sa podieľajú cich na rieš enı́ mimoriadnej udalosti, poistné ho a prı́spevkov
zamestná vateľa, PHM a analý z pitnej vody – mikrobioló gia.
Podprogram: 08C03.U10906 sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011

640 – bežné transfery
Obvodný ú rad zabezpeč oval z ú č elový ch prostriedkov š tá tneho rozpoč tu financovanie
vý davkov spojený ch so sč ı́tanı́m obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v sú lade s Vý nosom
SŠtatistické ho ú radu Slovenskej republiky z 28. februá ra 2011 č . 220-0011/2011. Obciam
a mestá m okresu Galanta bola v sú lade s rozpisom SŠ tatistické ho ú radu Slovenskej republiky
zaslaná dotá cia – preddavok na prenesený vý kon š tá tnej sprá vy na ú seku sč ı́tania obyvateľov,
domov a bytov v sume 91 351 €. Na zá klade predlož ené ho vyú č tovania finanč ný ch prostriedkov
v sú lade s metodický mi usmerneniami bola vý ška dotá cie upravená na koneč nú č iastku 92
955,74 €.

02.1.0.3 - hospodárska mobilizácia
Podprogram : 06H03

Vý davky na hospodá rsku mobilizá ciu boli pre rok 2011 rozpoč tované sumou 245 €
za sledované obdobie boli vyč erpané v plnej vý ške. Z finanč ný ch prostriedkov bolo zabezpeč ené
š kolenie starostov obcı́, primá torov miest – predsedov krı́zový ch š tá bov a odborná prı́prava
vedú cich vý dajnı́ odberný ch oprá vnenı́ obcı́ – obč erstvenie, cestovné ná hrady pri ú č asti
zamestnancov na odbornom š kolenı́, ná kup tonerov a kancelá rskeho materiá lu.

02.2.0 - civilná ochrana
Podprogram: 08C03

Na financovanie vý davkov civilnej ochrany bola schvá lený m rozpoč tom urč ená suma
6 722 €. Už na zá klade č erpania vý davkov za obdobie I. polroka 2011 bolo zrejmé , ž e rozpoč et
nie je postač ujú ci ani na krytie odmien pre skladnı́kov materiá lu civilnej ochrany, nakoľko
č erpanie bolo vyš šie ako 80% schvá lené ho rozpoč tu. Na zá klade naš ich ž iadostı́ predlož ený ch
Ministerstvu vnú tra Slovenskej republiky, sekcii integrované ho zá chranné ho systé mu a civilnej
ochrany o rieš enie nepriaznivej situá cie bol rozpoč tový mi opatreniami upravený rozpoč et
civilnej ochrany na sumu 12 109 €. Podstatná č asť finanč ný ch prostriedkov bola použ itá na
krytie už spomenutý ch odmien skladnı́kov materiá lu civilnej ochrany 7 300,80 €. Vý davky
sú visiace so zabezpeč enı́m prevá dzky skladu materiá lu civilnej ochrany dosiahli sumu
3 988,50 € (plyn, energia, telefó nne poplatky, revı́zia a servis signalizač né ho zariadenia). Na
zabezpeč enie sú ťaž e mladý ch zá chraná rov použ il obvodný ú rad č iastku 300 €. Rozpı́saný
schvá lený rozpoč et na rok 2012 nasvedč uje tomu, ž e problé my s ú hradou vý davkov na ú seku
civilnej ochrany budú pokrač ovať aj v roku 2012, nakoľko rozpoč et je znı́žený o sumu 336 €.
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03.0.6. - verejný poriadok
Podprogram: 08C03
Rozpoč tované finanč né prostriedky v sume 218 € boli urč ené na krytie vý davkov
spojený ch s odbornou prı́pravou a cvič enı́m predsedov krı́zový ch š tá bov obcı́ v okrese Galanta.
V roku 2011 boli uskutoč nené odborné prı́pravy vedú cich objektov zabezpeč ujú cich plnenie ú loh
v sú vislosti s krı́zový mi situá ciami a zasadnutie č lenov evakuač nej komisie, prič om vý davky
na realizá ciu š kolenia dosiahli č iastku 217,52 €.

Mimorozpočtové výdavky 72

V sú lade s usmernenı́m Ministerstva vnú tra Slovenskej republiky k evidovaniu
a ú č tovaniu mimorozpoč tový ch prostriedkov obvodný ú rad za rok 2011 realizoval vý davky
z mimorozpoč tový ch zdrojov v rozsahu limitu mimorozpoč tový ch prı́jmov prednostne
pred zdrojom 111 v sume 10079,81 € v podprograme 08C03 vo funkč nej klasifiká cii 01.1.1.4.
obvodné ú rady. Mimorozpoč tové zdroje tvorili prostriedky prijaté z ú hrad stravy (prı́spevok
zo sociá lneho fondu a ú hrada zamestnanca). O sumu mimorozpoč tový ch prostriedkov bolo
v roku 2011 znı́žené č erpanie vý davkov na stravovanie zamestnancov – podpolož ka 637014.
Prehľad čerpania výdavkov za rok 2011
Rozpočtová klasifikácia kategória

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpanie

% čerpania

VÝDAVKY CELKOM

641 536,00

769 962,40

769 961,53

100,00

v tom: 01114 – obvodné úrady

634 351,00

656 621,31

656 620,92

100,00

z toho: 610 – mzdy, platy, prı́jmy

298 819,00

305 209

305209

100,00

630 – tovary a služ by

78 362,00

87 779,36

100,00

620 – poistné a prı́spevky

104 437,00

112 897,08

112 897,08

640 – bež ný transfer

152 733,00
0,00

150 735,87

100 769,09

150 735,87

100 769,09

100,00

640 – bež ný transfer

100 769,09

100 769,09

02103 – hospodárska mobilizácia

0,00

245,00

245,00

245,00

100,00

100,00

z toho: 630 – tovary a služ by

0220 – civilná ochrana

245,00

6 722,00

245,00

12 109,00

245,00

12 109,00

100,00

z toho: 630 – tovary a služ by

6 722,00
218,00

12 109,00
218,00

12 109,00
217,52

100,00

z toho: 630 – tovary a služ by

218,00

218,00

217,52

99,78

0180 – transfery všeob.povahy

0360 – verejný poriadok

87 779,36

100,00
100,00

100,00
99,78

Hospodárenie Obvodného úradu Galanta prebiehalo v roku 2011 v súlade s rozpísanými
záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu a platnou legislatívou. K 31.12.2011 obvodný úrad
nevykazoval žiadne neuhradené záväzky.
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY
6.1 ZAMESTNANCI OBVODNÉHO ÚRADU GALANTA PODĽA PRÁVNEHO
VZŤAHU K 31.12.2011

Činnosť obvodného úradu bola zabezpečovaná 6 odbormi vrátane osobného úradu
v súlade s organizačným poriadkom. Štátnozamestnanecké vzťahy upravuje zákon
č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenia, vyhlášky,
kolektívna zmluva, služobný poriadok a ďalšie predpisy.

Pracovnoprávny vzťah zamestnancov, ktorí pracujú v úrade pri výkone prác vo verejnom
záujme sa riadili zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákonom číslo
311/2001 Z. z. zákonníkom práce v platnom znení, zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadeniami vlády, kolektívnou zmluvou,
pracovným poriadkom a inými predpismi.

V roku 2011 na základe dohody medzi obvodným úradom a Obchodnou akadémiou
v Seredi vykonával jeden uchádzač odbornú prax a traja uchádzači na základe dohody medzi
Obvodným úradom Galanta a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Galante vykonávali
absolventskú prax.
Ku dňu 31.12.2011 mal Obvodný úrad Galanta 40 funkčných miest, z toho 34 v štátnej
službe a 6 vo verejnom záujme.

6.2 VZDELANOSTNÁ A VEKOVÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV

Stratégia vzdelávania a obsadzovania zamestnancov obvodného úradu bola zameraná na
aktuálne potreby a požiadavky vyplývajúce z činnosti jednotlivých odborov. Dôsledkom nízkeho
podielu zamestnaných mužov a mladých ambicióznych ľudí na obvodnom úrade je v prvom rade
nízka úroveň finančného ocenenia a takmer žiadny profesionálny rast do budúcnosti.
Ku dňu 31.12.2011 bola na Obvodnom úrade Galanta vzdelanostná a veková štruktúra
nasledovná:
Vzdelanostná štruktúra

spolu

ženy

muži

Počet zamestnancov celkom

36

27

9

Zamestnanci vo vedúcich funkciách

6

4

2

0

1

Zamestnanci s VŠ vzdelaním II. stupňa

20

15

Zamestnanci so stredoškolským vzdelaním

13

12

spolu

ženy

muži

0

0

0

Zamestnanci s VŠ vzdelaním I. stupňa
Zamestnanci s učňovským vzdelaním
Veková štruktúra
do 25 rokov

1
2

0

5
1
2

24

od 26 – 35 rokov

6

5

1

9

6

3

od 36 – 45 rokov

10

nad 56 rokov

11

od 46 – 55 rokov
Počet zamestnancov celkom

36

8
8

27

2
3

9

6.3 VÝBEROVÉ KONANIA A POHYB ZAMESTNANOSTI

V roku 2011 sa uskutočnili tri výberové konanie na obsadenie štátnozamestnaneckého
miesta na odbore organizačnom, na odbore civilnej ochrany a krízového riadenia a na odbore
všeobecnej vnútornej správy.
Štátna služba, výkon práce vo verejnom záujme

V roku 2011 boli prijatí dvaja zamestnanci do dočasnej štátnej služby v súlade s § 17
ods. 3 písm. a) bod 2. zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na zastupovanie počas materskej
dovolenky alebo rodičovskej dovolenky.

V priebehu roku 2011 bol ukončený štátnozamestnanecký pomer troch štátnych
zamestnancov, a to na základe vlastnej žiadosti zamestnancov a na základe neúspešného
vykonania výberového konania štátneho zamestnanca v dočasnej štátnej službe. K 01.01.2011
boli zrušené dve štátnozamestnanecké miesta: na odbore organizačnom, kedy štátny
zamestnanec bol preložený do iného služobného úradu, na odbore všeobecnej vnútornej správy,
kde štátny zamestnanec odišiel dohodou s obvodným úradom do starobného dôchodku a dvaja
štátni zamestnanci vo vedúcich funkciách ukončili štátnozamestnanecký pomer dohodou.

6.4 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV V ROKU 2011

Zvyšovanie kvalifikácie a odbornosti zamestnancov bolo a je hlavným kľúčom úspechu,
preto aj pre zamestnancov úradu bolo prínosné absolvovať vzdelávanie v príslušnom odbore
formou školení, ktoré boli zabezpečované obvodným úradom v spolupráci s Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky a inštitútom pre verejnú správu v priebehu celého roka.

Prehľad najdôležitejších vzdelávacích aktivít zamestnancov konaných v priebehu roka 2011:
Názov vzdelávacej aktivity – odborný seminár

počet

Zákon o ochrane osobných údajov

8

Odborný seminár o priestupkoch

1

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon o štátnej pokladnici
Finančná kontrola

Novela Zákonníka práce

Hlásenie pobytu a súvisiace ustanovenia Občianskeho zákonníka

8
2
5
3
1

25

Aplikácia ustanovení súvisiacich s matričnou agendou

1

Ako a kde vyhľadávať právne informácie

2

Zákon o verejnom obstarávaní

Tvorba a vydávanie všeobecne záväzných nariadení

Vybrané kapitoly z Občianskeho a Obchodného zákonníka
Zákon o sťažnostiach

Diplomatický protokol

Informačná bezpečnosť
Základy kontroly

Zákon o ochrane utajovaných skutočností
Zákon o správe majetku štátu

Adaptačné vzdelávanie – všeobecná časť
Právne minimum pre každého

1
1
3
3
1
1
1
2
3
1
3

6.5 REALIZÁCIA LEGISLATÍVNYCH ZMIEN V ROKU 2011

Personálna agenda

 novelizovaný zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov platný od 01.09.2011.

Mzdová agenda

 v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších prepisov bola
stanovená suma nezdaniteľnej časti základu dane z príjmov od 01.01.2011 na sumu
296,60 € mesačne na daňovníka, ročný daňový odpočet na daňovníka za rok 2011 bol
stanovený na sumu 3559,30 €, odpočet daňového bonusu na dieťa bol s účinnosťou
od 01.07.2011 zvýšený z 20,02 € na 20,51 € mesačne;
 v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ročné zúčtovanie poistného
na verejné zdravotné poistenie bude po prvýkrát vykonávať za poistencov a platiteľov
zdravotná poisťovňa;
 v súlade so zákonom č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde dňa 01.01.2011 nadobudlo
účinnosť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 408/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje
výška minimálnej mzdy na 317 € mesačne; výška minimálnej mzdy má vplyv na
stanovený minimálny vymeriavací základ poistného;
 na základe Opatrenia Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o
úprave súm životného minima č. 194/2011 Z. z. sa od 01.07.2011 zvýšilo životné
minimum; mesačná suma životného minima sa zvýšila zo 185,38 € na 189,83 € výška
životného minima má vplyv na nárokové príspevky zo sociálneho fondu, stanovenie
výšky nezdaniteľných súm základu dane, určenie hranice príjmov, do ktorej sú
oslobodené od dane, povinnosti podať daňové priznanie a valorizáciu daňového bonusu.
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6.6 SOCIÁLNA POLITIKA

Sociálna politika bola v roku 2011 realizovaná na základe zákona o štátnej službe,
zákona o výkone práce vo verejnom záujme, Zákonníka práce a Kolektívnej zmluvy uzatvorenej
medzi Obvodným úradom Galanta a Odborovou organizáciou SLOVES pri Obvodnom úrade
Galanta. V rámci sociálnej politiky bol kladený dôraz najmä na zabezpečenie pracovných
podmienok zamestnancov. Ďalší dôraz bol kladený predovšetkým na oblasť stravovania
zamestnancov, vzdelávania zamestnancov a zdravotnej starostlivosti.
Na účely sociálnej starostlivosti o zamestnancov sa využívajú aj prostriedky sociálneho
fondu. Tvorbu a použitie prostriedkov sociálneho fondu upravuje zákon o sociálnom fonde
a príspevky z fondu sú poskytované v rozsahu podľa zásad dohodnutých v Kolektívnej zmluve.

Prostriedky sociálneho fondu boli v roku 2011 použité na účely v zmysle Kolektívnej
zmluvy.
6.6.1 Použitie prostriedkov sociálneho fondu





príspevok na stravovanie zamestnancov;

príspevok na dopravu zamestnancom dochádzajúcim do zamestnania;

príspevky zamestnancom na rekreačnú, kúpeľnú a zdravotnú starostlivosť, športovú
a kultúrnu činnosť a regeneráciu pracovných síl;

príspevky pre zamestnancov na sociálnu výpomoc a nenávratnú sociálnu výpomoc.
Účel použitia

Príspevok na stravovanie zamestnancov obvodného úradu
Príspevok na dopravné

Príspevok na kultúrnu činnosť

Suma

2 748,63
1 373,00

0

6.7 HODNOTENIE A PERSPEKTÍVA ROZVOJA ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Považujeme za potrebné konštatovať, že o rozvoji ľudských zdrojov nemožno hovoriť.
Obvodný úrad opätovne pociťoval nedostatok finančných prostriedkov na prehlbovanie
kvalifikácie svojich zamestnancov, podniková sociálna politika, t.j. poskytovanie benefitov,
fungovala len v obmedzenej miere z prostriedkov sociálneho fondu. Výška osobných príplatkov
bola na minimálnej úrovni a nedošlo ani k zvýšeniu (valorizácii) platových taríf štátnych
zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.
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6.8 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

SYSTEMIZÁCIA OBVODNÉHO ÚRADU GALANTA K 31.12.2011
-

viď tabuľka:

personalista
šs 7

prednosta
šs 9

mzdy
šs 5

ved. org. odboru

ved. ek. odboru

ved. co a kr

ved.žp

ved. vvs

majetok, verej.ob

rozpočtár

plánovanie

registrácia

matrika

šs 8

vz 8
ais

šs 7

registratúra
šs 5

šs 8
šs 7

rozpočtár
šs 7

účtovník,

štátna pokladňa

šs 8
šs 7

ochrana
šs 6

ochrana
šs 6

šs 8
šs 7

registrácia
šs 6

registrácia
šs 6

ais

vz 9

bezpeč. zam.

registrácia

podateľňa

šs 5

co-financie

registrácia

vz 8
vz 8

asistent prednostu
šs 5

vodič
vz 4

vodič
vz 4

poistenie mv

šs 7
šs 5
co

šs 5
kr

šs 5

šs 6

šs 8
šs 7

voľby
šs 6

priestupky
šs 7

právnik
šs 8

šs 5

registrácia
šs 5

kontrola
šs 7

kontrola
šs 7

kontrola
šs 7
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7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
7.1 VYHODNOTENIE PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH ZA ROK 2011
Názov úlohy

Termín predloženia

Stav plnenia úlohy

ročne

splnená

štvrťročne

splnená

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, vyberanej podľa § 43
zákona č. 595/2003 Z.z.

mesačne

splnená

ročne

splnená

Mesačný výkaz poistného a príspevkov, doplnkového dôchodkového sporenia,
čerpanie platových prostriedkov zamestnancov, prehľad o početných stavoch
zamestnancov

mesačne

splnená

30. jún 2011

splnená

31.december 2011

splnená

Rozbor hospodárenia za rok 2010

15. február 2011

splnená

15. august 2011

splnená

Účtovné výkazy za rok 2010

18. február 2011

splnená

štvrťročne k 15.

splnená

19. apríl 2011

splnená

15. február 2011

splnená

30.január 2011

splnená

Stav pohľadávok k 30.06.2011

25.08.2011

splnená

16.08.2011

splnená

Výročná správa 2010

Marec 2011

splnená

Jún 2011

splnená

Predloženie podkladov k ochrane objektov

13.10.2011

splnená

11.10.2011

splnená

Návrh rozpočtu na roky 2012-2014

21.04.2011

splnená

15. 02. 2011

splnená

Návrh rozpočtu na rok 2012 – SAP - Controling

04.04.2011

splnená

Očakávané príjmy – predpoklad

09.12.2011

splnená

Správa o plnení opatrení – k správe o inventarizácii 2010

31.07.2011

splnená

Analýza činnosti a efektívnosti verejnej správy 2010

Marec 2011

splnená

Prehľad o prebytočnom majetku štátu

15.02.2011

splnená

Týždenné hlásenie o činnosti ekonomického odboru

týždenne

splnená

Prehľad o matričnej činnosti za obvod

ročne

splnená

Ročná informácia o petíciách a sťažnostiach
Štatistický výkaz o práci – P2-04

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti znížených o sumy
podľa § 5 ods. 8 zákona č. 595/2003 Z. z.

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok, vyhodnotenie

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok , vyhodnotenie
Rozbor hospodárenia za I. polrok 2011
Účtovné výkazy podľa štvrťrokov

Zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za r. 2010
Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu
Inventarizácia k 31.12.2010 – správa

Vyúčtovanie prostriedkov sčítania obyvateľov, domov 2011
Konsolidačný balík 2010

Predloženie žiadostí – mimoriadne udalosti CO
Stanovisko – rozpory k rozpisu rozpočtu na rok 2011
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Štatistický prehľad o matričných udalostiach za obvod

Výsledky periodického monitorovania v meracích bodoch
Súhrnný prehľad o ukrytí obyvateľstva za rok 2010

Prehľad vykonaných odborných revízií, servisu a opráv

Hlásenia o epidemiologickej a epizootickej situácii na území obvodu
Výsledky periodického monitorovania v meracích bodoch
Aktualizácia databázových údajov v programe CIPREGIS
Správa o bezpečnosti v obvode Galanta za rok 2010

Aktualizácia databázových údajov v programe JISHM/EPSIS

Aktualizácie údajov, dokumentov, prehľadov, správ zmlúv na úseku CO a KR
Kontrola PS podľa z. 455/1991 Príloha č. 1 skupina 106 a 111

ročne

splnená

2x ročne

splnená

Po ukončení roka

splnená

po ukončení roka

splnená

mesačne

splnená

2x ročne

splnená

štvrťročne

splnená

február 2011

splnená

apríl, október

splnená

štvrťročne

splnená

mesačne

splnená

7.2 INFORMÁCIA O PLNENÍ ÚLOH VYPLÝVAJÚCICH Z UZNESENÍ VLÁDY
SLOVENSKÁ REPUBLIKA V ROKU 2011

Uznesenie č. 271/1997 zo dňa 15.04.1997
úloha číslo B.4 :

Vyhodnocovať od svojho zriadenia plnenie úloh vyplývajúcich pre obvodný úrad z uznesení
vlády za jednotlivé štvrťročné obdobia a informácie o plnení úloh zasielať na Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky.
Termín:
Odbor:
Splnená:

trvale

odbor organizačný
štvrťročne

Text hlásenia: Obvodný úrad vyhodnocuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení vlády
Slovenskej republiky za jednotlivé štvrťročné obdobia a informáciu o plnení úloh zasiela
v určenom termíne na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Štvrťročné vyhodnocovanie plnenia úloh z uznesení vlády sa posielajú na Sekciu verejnej správy.

8. HODNOTENIE A ANALÝZY VÝVOJA OBVODNÉHO ÚRADU
V ROKU 2011
Pozitívne výsledky boli dosiahnuté aj napriek podhodnotenému rozpočtu v kategórii
tovary a služby, ktorý nepokrýval nevyhnutné oprávnené náklady, obdobná situácia pretrvávala
počas celého rozpočtového roka aj v oblasti mzdových prostriedkov. Rozpočet obvodného úradu
bol upravený na základe našich požiadaviek k 23.12.2011.

Zavedenie nového spôsobu vedenia účtovnej evidencie v programovom vybavení SAP
v roku 2010 nám postupne prináša očakávaný efekt. Veríme že v budúcnosti bude úspešne
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riešená aj evidencia pohľadávok obvodného úradu, ktoré v súčasnosti vedieme v programe
WinIBEU. Prepojenie s účtovnou evidenciou v rámci programu SAP však vnesie do práce úradu
väčšiu prehľadnosť a využiteľnosť. Odborné školenia zabezpečované Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky a odborná fundovanosť konzultantov v značnej miere aj v roku 2011
prispievali k riešeniu vzniknutých problémov.

Obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania dosiahol pozitívne výsledky na úseku
jednotného kontaktného miesta pri poskytovaní služieb podnikateľským subjektom právnickým a fyzickým osobám. Všetky úkony a písomnosti v súvislosti s vydaním osvedčenia o
živnostenskom oprávnení, ohlásení zmien a ostatných náležitostí, vrátane vyplnenia tlačív
vykoná pre klientov zamestnanec jednotného kontaktného miesta, čím sa podstatne znížila
administratívna zaťaženosť podnikateľských subjektov pri vybavovaní na jednotnom
kontaktnom mieste.

Zákonom o službách na vnútornom trhu sa rozšírili služby a kompetencie jednotného
kontaktného miesta pre podnikateľské subjekty a možnosti širšieho využitia centrálneho
živnostenského registra a ostatných registrov, evidencií a zoznamov SVS a zoznamov SVS
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky znamenali prínos aj pre samotného občana, najmä z
hľadiska aktuálnosti a dostupnosti informácií prezentovaných na internete. Inovované riešenia
agend výkonu štátnej správy v blízkej budúcnosti umožnia obojstrannú komunikáciu občana s
úradom pri vybavovaní svojich úradných záležitostí cez elektronickú podateľňu, čo je aj
zámerom siete miest jednotného kontaktu, budovanej na živnostenských odboroch obvodných
úradov v Slovenskej republike. Ťažiskom práce obvodného úradu je aj rozhodovacia činnosť
v správnom konaní na úseku živnostenského podnikania, povinného zmluvného poistenia
a priestupkov.

Obvodný úrad si jasne uvedomil potrebu priblíženia sa k občanovi, a preto proaktívne
riešil podnety fyzických a právnických osôb formou podávania informácii v súlade s platnými
právnymi predpismi.

Jednou z dôležitých úloh obvodného úradu – odboru civilnej ochrany a krízového
riadenia bolo zabezpečiť podmienky na účinnú ochranu života, zdravia a majetku obyvateľstva
pred následkami mimoriadnych udalostí a usmerňovanie činnosti orgánov štátnej správy, obcí,
právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov v tejto oblasti, odstraňovanie následkov
mimoriadnych udalostí, riešenie úloh bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu, núdzového stavu a počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. Na úseku
plánovania, riadenia a organizátorskej práce rozhodujúca väčšina miest, obcí a objektov
priebežne zabezpečovala plnenie stanovených úloh podľa spracovanej plánovacej
dokumentácie. Napriek vykazovaným dobrým výsledkom, skúsenosti z vykonaných kontrol
a mimoriadnych udalostí spojených s vyhlásením mimoriadnej situácie v roku 2011 ukázali, že
dokumentačnej a teoretickej pripravenosti na riešenie krízových situácií je potrebné venovať
oveľa väčšiu pozornosť. Pozornosť orgánov krízového riadenia na území obvodu Galanta v roku
2012 bude zameraná predovšetkým na presadenie zásadných legislatívnych zmien do praxe,
na zdokonaľovanie teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných na riešenie
následkov mimoriadnych udalostí a dôsledné plnenie evakuačných opatrení v zmysle nového
zámeru evakuácie v Trnavskom kraji. Osobitná pozornosť je venovaná usmerneniu obcí
pri zavádzaní programu EPSIS jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.

O činnosti Obvodného úradu Galanta je verejnosť informovaná prostredníctvom webovej
stránky www.galantaou.sk, na ktorej sú uverejnené zaujímavosti o činnosti, celkovej organizácii
a prezentácia obvodného úradu.
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V sledovanom období bol najvážnejší problém nedostatok finančných prostriedkov
na intenzívnejší rozvoj ľudských zdrojov. Znalosti a schopnosti ľudí treba pravidelne obnovovať
a aktualizovať, aby výkon obvodných úradov nezačal upadať a aby tieto dokázali flexibilne
reagovať na zmeny vo vonkajšom prostredí.

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV OBVODNÉHO
ÚRADU





Právnické a fyzické osoby
Samospráva
Špecializovaná štátna správa

Pri zabezpečovaní jednotlivých činností obvodný úrad spolupracuje a jeho výstupy
využívajú:
a) podnikateľské subjekty,
b) štátna správa,
c) samospráva – mestské a obecné úrady, samosprávne kraje,
d) slovenská živnostenská komora,
e) školy a školské zariadenia,
f) mimovládne organizácie zamerané na podnikanie a podnikateľské prostredie,
g) orgány činné v trestnom konaní,
h) colné orgány,
i) sociálna poisťovňa,
j) slovenská obchodná inšpekcia,
k) zdravotné poisťovne,
l) daňové úrady,
m) regionálny úrad verejného zdravotníctva,
n) generálna prokuratúra,
o) cudzinecká polícia,
p) banky, poisťovne,
r) katastrálne úrady,
s) úrady práce sociálnych vecí a rodiny,
š) mestská polícia, dopravný inšpektorát
t) vlastníci a správcovia nehnuteľností,
u) súdy, exekútori, notári, advokáti,
v) ďalšie organizácie a inštitúcie.
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