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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie : Obvodný úrad Nové Zámky
Sídlo organizácie : Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
Rezort / zriaďovateľ : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kontakt : tel. č. : ++42135/6913100, fax : ++42135/6913148
e-mail: info@nz.vs.sk
internetová stránka: http://www.minv.sk/?obvodny-urad-nove-zamky
Forma hospodárenia : rozpočtová organizácia
Prednosta : Ing. Alexander Turza (do 13.10.2010)
Mgr. Mária Jeseničová (od 14.10.2010)
Obvodný úrad Nové Zámky sa v roku 2010 vnútorne členil na nasledovné odbory:
a)

Odbor organizačný

b)

Odbor všeobecnej vnútornej správy

c)

Odbor živnostenského podnikania

d)

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

e)

Odbor ekonomický

f)

Osobný úrad

Charakteristika obvodného úradu:
Miestnym orgánom štátnej správy na úsekoch všeobecnej vnútornej správy,
živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu (ďalej len "krízové riadenie") je obvodný úrad.
Obvodný úrad je právnická osoba. Je to rozpočtová organizácia štátu zapojená
finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo vnútra“). Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta
obvodného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len
"vláda") na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky. Obvodný úrad je služobným úradom
štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade a je
zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme obvodného úradu.
Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý slúži na jeho činnosť a zabezpečuje materiálnotechnické vybavenie obvodného úradu.
Obvodný úrad mal v roku 2010 zriadené mimo svojho sídla na zabezpečovanie
výkonu štátnej správy na úseku priestupkov pracovisko obvodného úradu so sídlom v meste
Šurany (ďalej len „pracovisko“). Zamestnanci určení na výkon činnosti na pracovisku boli
štátnymi zamestnancami, ktorí vykonávajú štátnu službu na obvodnom úrade a organizačne sú
začlenení na odbore všeobecnej vnútornej správy s tým, že osobný úrad im rozhodnutím určil
pravidelné miesto výkonu štátnej služby na pracovisku v Šuranoch
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom na jednotlivých úsekoch
štátnej správy riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti tieto
úseky štátnej správy patria. Jednotlivé úlohy jednotlivých odborov obvodného úradu sú
uvedené v bode 2 tejto výročnej správy.
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2. POSLANIE A ČINNOSTI ORGANIZÁCIE
Poslaním obvodného úradu je zabezpečovanie výkonu štátnej správy a iných
administratívnoprávnych činností na jednotlivých úsekoch štátnej správy v rámci odborov.
Náplňou činnosti na jednotlivých odboroch a v pracovisku v roku 2010 bolo:

I. Organizačný odbor
a) na úseku organizačnom
1. pripravovať porady prednostu s vedúcimi jednotlivých odborov,
2. pripravovať z podkladov odborov informácie o činnosti obvodného úradu, ktorých
súčasťou je hodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu a predkladať ich
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“),
3. vypracúvať záznamy a závery z porád prednostu a kontrolovať plnenie prijatých úloh,
4. zabezpečovať odborné a administratívne práce pre prednostu, pritom úzko spolupracovať
s jednotlivými odbormi,
5. prijímať, evidovať, zabezpečovať prešetrovanie a vybavovanie sťažností podľa zákona
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, sťažnosti prešetrovať v prípadoch, že smerujú
proti zamestnancom organizačného odboru, alebo proti vedúcemu iného odboru,
6. viesť centrálnu evidenciu podaných sťažností, a to oddelene od evidencie ostatných
písomností,
7. zabezpečovať podklady z odborov a pripravovať ročnú správu o vybavovaní sťažností,
ktorú na požiadanie Úradu vlády Slovenskej republiky, alebo ministerstva vnútra predkladá
týmto ústredným orgánom štátnej správy prednosta obvodného úradu,
8. kontrolovať prijímanie, evidenciu, prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenie opatrení
prijatých na nápravu v prípade, že prednosta zveril túto pôsobnosť organizačnému odboru
(kontrolu vykonáva vedúci odboru),
9. prijímať, evidovať – viesť centrálnu evidenciu, zabezpečovať prešetrenie a kontrolovať
vybavovanie petícií podľa zákona o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
10. sledovať plnenie plánov kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov,
11. na základe podkladov z odborov vypracúvať informáciu o plnení opatrení na odstránenie
kontrolou zistených nedostatkov, vykonávať analýzu a vyhodnocovanie výsledkov
z kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a zovšeobecňovať poznatky z vybavovania
sťažností a petícií občanov,
12. vykonávať kontrolu dodržiavania lehôt odbormi pri vybavovaní záležitostí občanov,
13. vypracúvať zameranie svojej kontrolnej činnosti a sledovať vypracovanie takýchto
zameraní jednotlivými odbormi na príslušné polročné obdobie, zároveň zabezpečovať
vyhodnotenie plnenia svojho zamerania a plnenie zameraní, ktoré mu predložili odbory,
14. poskytovať súčinnosť pri kontrole vykonávanej ústredným orgánom štátnej správy,
15. plniť v spolupráci s jednotlivými odbormi úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií
podľa zákona o slobode informácií v znení neskorších predpisov,
16. koordinovať odbory vo veciach sprístupňovania informácií, viesť centrálnu evidenciu
o poskytnutých informáciách podľa zákona o slobode informácií v znení neskorších
predpisov,
17. zabezpečovať úlohy sekretariátu prednostu obvodného úradu.
b) vo vzťahu k územnej samospráve
1. uchovávať novou obcou zaslané kópie dohôd o zlúčení obcí,
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2. usmerňovať poskytovanie odbornej pomoci obvodného úradu obciam pri plnení úloh
preneseného výkonu štátnej správy a poskytovať údaje z jednotlivých evidencií vedených
obvodným úradom,
3. sledovať plnenie úloh obcí vo vzťahu k miestnym pohrebiskám, najmä s ohľadom na
plnenie medzinárodných záväzkov v humanitnej oblasti, ktorými je Slovenská republika
viazaná na úseku vojnových cintorínov, hrobov a iných pamätných miest,
4. koordinovať 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 a zabezpečovať ich predloženie obvodnému úradu v sídle
kraja,
5. zabezpečovať v spolupráci s jednotlivými odbormi kontrolu správnosti údajov
poskytovaných obcami v oblasti preneseného výkonu štátnej správy,
6. vypracúvať z podkladov obcí informácie o zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej
správy obcami.
c) na úseku informatiky
1. zodpovedať spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákonov pri prevádzke
informačného systému verejnej správy v riadiacej pôsobnosti ministerstva vnútra odboru
informatiky sekcie verejnej správy (ďalej len „informačný systém verejnej správy“),
2. vypracúvať „Koncepciu informatizácie obvodného úradu“ na základe „Koncepcie
informačného systému verejnej správy“ vypracovanej ministerstvom vnútra,
3. v oblasti koncepčného a operatívneho plánovania je priamo riadený ministerstvom vnútra,
4. spolupracovať s projektantmi, dodávateľmi a servisnými organizáciami pri realizácii
projektu informačného systému verejnej správy vo všetkých etapách jeho životnosti
a v častiach týkajúcich sa obvodného úradu na základe pokynov ministerstva vnútra,
5. zabezpečovať preberacie konania dodávok informačných technológií v súlade s projektmi
informačného systému verejnej správy, ktoré sa týkajú obvodného úradu, a to na základe
pokynov ministerstva vnútra,
6. zabezpečovať prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí, uzla WAN siete
VSNET a servis počítačov obvodného úradu podľa „Prevádzkových pokynov lokálnej
počítačovej siete úradov miestnej štátnej správy v Slovenskej republike“,
7. rozpracúvať v spolupráci s príslušnými odbormi metodické pokyny pre využívanie
jednotlivých aplikácií vydaných ministerstvom vnútra na konkrétne podmienky obvodného
úradu a zodpovedať za plnenie úloh z nich vyplývajúcich,
8. zodpovedať spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákona o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov a za uplatňovanie zákona 618/2003 Z. z. autorský zákon v rámci
informačného systému verejnej správy,
9. pripravovať technické podklady na uzatváranie zmlúv na dodávku zariadení, prác a služieb
v oblasti informačných a komunikačných technológií v pôsobnosti obvodného úradu,
10. pripravovať podklady na plánovanie finančných prostriedkov na verejné obstarávanie
tovarov a služieb a na zabezpečenie prevádzky informačných systémov (informačných
technológií) v rámci ročného rozpočtu obvodného úradu,
11. rozpracúvať a realizovať v spolupráci s ostatnými odbormi systém smerníc o bezpečnosti
v informačnom systéme miestnej štátnej správy vydaných ministerstvom vnútra a navrhovať
opatrenia na ochranu informácií a informačných technológií na obvodnom úrade,
12. zabezpečovať výkon technického správcu aplikácií prevádzkovaných na obvodnom úrade,
13. viesť evidenciu hardvéru a softvéru vo vlastníctve obvodného úradu, alebo jemu
zapožičaného,

4

14. zúčastňovať sa na poradách organizovaných ministerstvom vnútra k problematike
koordinácie budovania a prevádzky informačného systému verejnej správy, dávať podnety na
rozvoj informatizácie miestnej štátnej správy v odvetvovej pôsobnosti ministerstva vnútra
a zabezpečovať plnenie ich záverov,
15. operatívne, v spolupráci s ďalšími odbormi, riešiť problémy súvisiace s budovaním
a prevádzkou informačného systému verejnej správy,
16. vykonávať funkciu správcu internetovej stránky obvodného úradu,
17. slúžiť ako špecializovaný poradný orgán manažmentu pre otázky bezpečnosti
a spoľahlivej prevádzky informačného systému verejnej správy,
18. presadzovať a koordinovať v rámci príslušnej organizačnej jednotky realizáciu opatrení
v oblasti bezpečnosti informačného systému verejnej správy,
19. koordinovať vzdelávanie zamestnancov – používateľov informačného systému verejnej
správy zamerané na vyššiu bezpečnostnú kultúru,
20. vypracovávať vnútorné organizačné akty riadenia, ktoré priamo súvisia s bezpečnou
a spoľahlivou prevádzkou informačného systému v rámci príslušnej organizačnej jednotky,
21. organizovať a vykonávať kontrolnú činnosť, zameranú na dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov a organizačných aktov riadenia, ktoré sa týkajú zvyšovania
a udržiavania bezpečnosti informačného systému v rámci príslušnej organizačnej jednotky.
d) na úseku správy registratúry
1. zabezpečovať odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu
a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov (§ 16 ods. 2 zákona č. 395/2002 Z. z.
o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 395/2002 Z. z.“)),
2. starať sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedať za ich účelné a bezpečné uloženie (§ 16
zákona č. 395/2002 Z. z., § 17-25 vyhlášky ministerstva vnútra č. 628/2002 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov),
3. starať sa o riadne vyraďovanie registratúry obvodného úradu a jeho pracovísk a
o vyraďovanie registratúry bývalých územne príslušných právnych predchodcov (§ 19-20
zákona č. 395/2002 Z. z.),
4. umožňovať výkon dozoru nad vyraďovaním zverených registratúr (§ 16 ods. 2 písm. f)
zákona č. 395/2002 Z. z.),
5. odovzdávať archívne dokumenty na uschovanie príslušnému štátnemu archívu (§ 22
zákona č. 395/2002 Z. z.),
6. zabezpečovať funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry
obvodného úradu,
7. v spolupráci s ministerstvom vnútra zabezpečovať metodicko-kontrolné usmerňovanie
správy registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi obvodného úradu a jeho
pracoviskami,
8. zabezpečovať odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane,
využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu a z činnosti
územne príslušných právnych predchodcov,
e) v podateľni obvodného úradu
1. zabezpečovať čiastkové odborné agendy na úseku správy registratúry a informačného
systému,
2. zabezpečovať styk s poštovým úradom,
3. zabezpečovať preberanie a triedenie záznamov doručených obvodnému úradu,
4. zabezpečovať odosielanie zásielok z obvodného úradu,
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5. zabezpečovať centrálnu evidenciu doručených záznamov,
6. zabezpečovať vyhotovovanie prehľadových zostáv k zaevidovaným záznamom.

II. Odbor všeobecnej vnútornej správy
a) na úseku priestupkovom
1. vykonávať štátnu správu na úseku priestupkovom podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“) a podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu
odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti (§ 6 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“)),
2. prijímať oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných
v trestnom konaní o priestupkoch a rozhodovať o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch
(§ 67 zákona SNR č. 372/1990 Zb.),
3. objasňovať priestupky a vykonávať úkony s tým spojené, vyžadovať vysvetlenia od
fyzických osôb a právnických osôb, odborné vyjadrenia od príslušných orgánov
a zabezpečovať úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci (§ 58 a § 60 zákona SNR č.
372/1990 Zb.),
4. prejednávať priestupky a následne vydávať rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni (§§
52, 55 a 74 zákona SNR č. 372/1990 Zb., § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.),
5. viesť evidenciu priestupkov a zabezpečovať súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom
konaní (§ 56 zákona č. 372/1990 Zb.),
6. spracúvať štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy stavu priestupkovosti s hodnotením
zákonnosti v konaní o priestupkoch,
7. spracúvať výpisy z evidencie priestupkov pre orgány činné v trestnom konaní, Národný
bezpečnostný úrad, Vojenské spravodajstvo a pre ďalšie orgány, ktoré sú oprávnené
požadovať takéto výpisy,
8. prejednávať priestupky na úseku vojnových hrobov (§ 8 zákona č. 130/2005 Z. z.),
9. riadiť činnosť stáleho pracoviska v Šuranoch,
b) na úseku matrík
1. vykonávať kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladať opatrenia na odstránenie
nedostatkov (zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon č. 154/1994 Z. z.“)),
2. viesť zbierku listín a druhopisov matrík,
3. metodicky usmerňovať matričné úrady vo svojom obvode, vykonávať kontrolu vedenia
matrík podľa zbierky listín a ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (§ 31
ods. 2 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z.),
4. zabezpečovať prípravu a vykonanie skúšky matrikára a vydávať osvedčenie o jej vykonaní
(§ 41 vyhlášky ministerstva vnútra č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách),
5. vydávať súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu
cudzieho štátu,
6. v spolupráci s matričnými úradmi posudzovať správnosť alebo platnosť dokladov
predložených cudzincom na uzavretie manželstva (§ 28 ods. 5 zákona NR SR č. 154/1994 Z.
z.),
7. je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena alebo
zmeny priezviska (§ 9 zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení
neskorších predpisov),
8. podávať informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému
úradu,
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9. spolupracovať s matričným úradom pri obnove matričnej knihy,
10. zabezpečovať tlačivá pre matričné knihy a ich úradné zviazanie (§ 1 ods. 2 vyhlášky
ministerstva vnútra č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o matrikách),
ďalšia činnosť mimo úseku matrík
11. osvedčovať listiny a podpisy na listinách podľa zákona NR SR č. 599/2001 Z. z.
o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami (ďalej len „zákon
č. 599/2001 Z. z.“) v znení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných
úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 515/2003 Z. z.“).
Obvodným úradom pri výkone pôsobností, ktoré prechádzajú z krajského úradu bolo
12. vykonávať štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou (zákon č. 599/2001
Z. z. v znení zákona č. 515/2003 Z. z.),
13. overovať úradné výpisy z matrík, verejné listiny vydané orgánmi samosprávy, ktoré
obsahujú údaje o osobnom stave (napr. potvrdenie o žití, stave, pobyte) pre použitie
v cudzine, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak (§ 18 ods. 3 zákona NR SR č.
154/1994 Z. z.),
c) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov
1. rozhodovať o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej
republike na území obvodu alebo jeho časti (§ 5 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 63/1973 Zb.
o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 63/1973 Zb.“)),
2. ukladať pokuty právnickým osobám, ktoré v jeho územnom obvode konajú verejnú zbierku
bez povolenia alebo použijú výnos zbierky na iný než povolený účel a prikazuje odvod
výnosu takejto zbierky do štátneho rozpočtu (§ 18 zákona SNR č. 63/1973 Zb.),
3. vykonávať dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR vo svojom
územnom obvode (§ 14a zákona NR SR č. 63/1993 Z. z.),
4. ukladať pokuty právnickým osobám za porušenie niektorých ustanovení zákona o štátnych
symboloch (§ 14 zákona NR SR č. 63/1993 Z. z.),
5. vykonávať pôsobnosť obce, ak zhromaždenie presahuje územie obce (§ 20 zákona SNR č.
84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov),
6. v súčinnosti s krajským štatistickým úradom a obcami zabezpečovať prípravu a vykonanie
sčítania obyvateľov, domov a bytov vo svojom územnom obvode (§ 11 zákona NR SR č.
165/1998 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 (ďalej len „zákon NR SR č.
165/1998 Z. z.“)).
d) na úseku volieb a referenda
1. vykonávať organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky (§ 14 ods. 2 písm. b), § 16 ods. 2, 3 a 4 písm. b) a f), § 20 ods. 5, § 23 ods. 4, § 41
ods. 3, § 48, § 49, § 50 ods. 2, § 54 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov),
2. vykonávať organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky (§
8 ods. 2 a 3, § 10 ods. 2 písm. b), § 28 ods. 3, § 39 ods. 2 a 3, § 41 ods. 2 písm. b), § 48 ods. 4,
§ 50 ods. 2, § 51 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky,
o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení ďalších zákonov v znení zákona č.
515/2003 Z. z.),
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3. vykonávať organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí (§ 11a
ods. 2 písm. b), § 13 ods. 2, 3 a 4 písm. b) a e), § 20 ods. 1, § 24 ods. 1, § 46 ods. 4, § 52 ods.
3, § 53, § 57a zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení
neskorších predpisov),
4. vykonávať organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov
(§ 16 ods. 1, § 18 ods. 5, § 43, § 50, § 55 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov
samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „zákon č.
303/2001 Z. z.“),
5. vykonávať organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu (§ 9 ods.
2 písm. b) a ods. 3 písm. b), § 11 ods. 2, 3 a 4 písm. e), § 32 ods. 3, § 38 ods. 2, § 39, § 41
ods. 3, § 45 zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších
predpisov.),
6. vykonávať organizačno-technické zabezpečenie referenda (§ 13 ods. 3, 4, 5, 6, § 23 ods. 5,
§ 26 ods. 2, § 27, § 29a zákona NR SR č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda
v znení neskorších predpisov),
7. poskytovať pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda
volebným orgánom a orgánom obcí,
8. predkladať ministerstvu vnútra stanoviská k žiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb
do orgánov samosprávy obcí.
e) na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov
1. zabezpečovať úlohy súvisiace s hlásením pobytu občanov Slovenskej republiky a registrom
obyvateľov Slovenskej republiky podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov
Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov,
2. metodicky riadiť ohlasovne pobytu občanov pri výkone štátnej správy na úseku hlásenia
a evidencie pobytu občanov Slovenskej republiky a registra obyvateľov Slovenskej republiky,
f) na úseku registrácie
1. zabezpečovať dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované
podľa Občianskeho zákonníka,
2. zabezpečovať dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho
zákonníka (výmaz z registra),
3. oznamovať ministerstvu vnútra, príslušnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky
a daňovému úradu rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho
zákonníka.

III. Odbor živnostenského podnikania
Podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 455/1991 Zb.“) úlohou odboru bolo zabezpečovať nasledovné
činnosti:
a) na úseku živnostenskej registrácie
1. rozhodovať v konaní o vydaní živnostenských listov tuzemským fyzickým osobám
a právnickým osobám na prevádzkovanie ohlasovacích živností (§ 47 ods. 1 zákona č.
455/1991 Zb.),
2. rozhodovať o tom, že ohlásením týmto osobám živnostenské oprávnenie nevzniklo (§ 47
ods. 8 zákona č. 455/1991 Zb.),

8

3. rozhodovať v povoľovacom konaní o udeľovaní koncesií pre tuzemské fyzické osoby
a právnické osoby na prevádzkovanie koncesovaných živností (§ 53 ods. 4 zákona č.
455/1991 Zb.),
4. rozhodovať o tom, že žiadosť o udelenie koncesie zamietne (§ 53 ods. 3 zákona č.
455/1991 Zb.),
5. rozhodovať o uložení podmienok prevádzkovania koncesovaných živností (§ 27 ods. 3
zákona č. 455/1991 Zb.),
6. rozhodovať o vydaní živnostenských listov a koncesných listín zakladateľom, prípadne
orgánom alebo osobám oprávneným podať návrh na zápis slovenskej právnickej osoby do
obchodného registra (§ 10 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),
7. rozhodovať v osobitných konaniach o vydaní živnostenských listov a koncesných listín pre
osoby z EHP a Švajčiarska,
8. posudzovať podania fyzických osôb a právnických osôb súvisiace s podnikateľskou
činnosťou z hľadiska toho, či ide o živnosť podľa živnostenského zákona alebo o činnosť
z jeho režimu vylúčenú (§ 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
9. posudzuje splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti (§ 6 zákona č.
455/1991 Zb.),
10. posudzovať splnenie osobitných podmienok prevádzkovania živnosti ( § 7 a § 27 ods. 2
zákona č. 455/1991 Zb.),
11. posudzovať splnenie osobitnej odbornej spôsobilosti (§ 7a zákona č. 455/1991 Zb.
v spojení s prílohou č. 4),
12. vyzývať na odstránenie nedostatkov ohlásenia a žiadostí (§ 47 ods. 6 a § 51 ods. 1 zákona
č. 455/1991 Zb.),
13. rozhodovať o predĺžení lehoty na odstránenie nedostatkov ohlásenia a žiadosti o udelenie
koncesie (§ 47 ods. 6 a § 51 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),
14. vyžadovať vyjadrenie aj od ďalších orgánov, najmä obcí a orgánov Policajného zboru (§
53 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
15. zabezpečovať vyberanie správnych poplatkov za úkony spojené s vedením živnostenskej
agendy,
16. rozhodovať o zastavení konania pri neodstránení závad ohlásenia alebo žiadosti (§ 47 ods.
7 a § 51 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
17. rozhodovať o povolení výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo
viacerých ako v jednej prevádzkárni, ak zodpovedný zástupca má reálnu možnosť
zúčastňovať sa v potrebnej miere prevádzkovania živnosti vo viacerých prevádzkarniach (§
11 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
18. rozhodovať o odpustení prekážky prevádzkovania živnosti v súvislosti s konkurzom,
alebo reštrukturalizáciou po preskúmaní, či hospodárske pomery osoby a jej správanie
nasvedčujú, že pri prevádzkovaní živnosti bude riadne plniť svoje záväzky, po preverení, či
na podnikateľov majetok vyhlásil súd počas piatich rokov dvakrát konkurz alebo bol konkurz
vyvolaný úmyselne a po vyžiadaní vyjadrenia Slovenskej živnostenskej komory (§ 8 ods. 4
zákona č. 455/1991 Zb.),
19. rozhodovať o vydaní živnostenských listov a koncesných listín novo vzniknutým
spoločnostiam prípadne družstvám v prípadoch rozdelenia obchodnej spoločnosti alebo
družstva po preskúmaní splnenia podmienok určených živnostenským zákonom (§ 14 ods. 3,
§ 15 zákona č. 455/1991 Zb.),
20. rozhodovať o vydaní nových dokladov o živnostenskom oprávnení pre pozostalých
manželov, ktorí pokračujú v podnikaní po smrti živnostníka (§ 13 ods. 7 zákona č. 455/1991
Zb.),
21. rozhodovať o pozastavení prevádzkovania živnosti z úradného rozhodnutia a na základe
žiadosti podnikateľa (§ 58 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
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22. rozhodovať o zrušení živnostenského oprávnenia (§ 58 ods. 1 a 2 zákona č. 455/1991
Zb.),
23. rozhodovať v odvolacom konaní o prvostupňových rozhodnutiach obcí vo veciach
preneseného výkonu štátnej správy, pokiaľ sa vecne dotýkajú podnikateľskej činnosti
vykonávanej na základe živnostenského oprávnenia,
24. vykonávať poradenskú činnosť na úseku živnostenského podnikania (§ 66 ba/ ods. 1 a 2
ŽZ a § 3 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov zákona č. 455/1991 Zb.),
25. v pochybnostiach vyzývať podnikateľa na predloženie právoplatného rozsudku o odsúdení
(§ 47 ods.9 , § 53 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb.),
26. zasielať bezodkladne Registru trestov GP SR údaje vyžadované pre účely vydania výpisu
registra trestov,
27. zodpovedať za správnosť údajov určených na registráciu daňovníkov, prihlasovanie do
systému zdravotného poistenia a oznamovanie zmeny platiteľa zdravotného poistenia (§ 66
ba/ ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
28. sprístupňovať dokumentáciu daňovému úradu a zdravotnej poisťovni (§ 66 ba/ ods. 4
zákona č. 455/1991 Zb.),
29. plniť úlohy jednotného kontaktného miesta pre slovenské fyzické osoby a slovenské
právnické osoby (daňová registrácia, prihlásenie sa do systému povinného zdravotného
poistenia, výpis z registra trestov),
b) na úseku vedenia živnostenského registra
1. zapisovať údaje o podnikateľoch do živnostenského registra (CEZIR) v členení na verejnú
a neverejnú časť (§ 60 zákona č. 455/1991 Zb.),
2. vyhotovovať výpisy z verejnej časti živnostenského registra (§ 60a ods. 1 zákona č.
455/1991 Zb.),
3. vyhotovovať výpisy z neverejnej časti živnostenského registra fyzickej osobe, ktorej sa
údaje týkajú (§ 60a ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
4. zapisovať do jednotného informačného systému podnikateľov, ktorým vydal doklady
o živnostenskom oprávnení (§ 66 b) ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),
5. prideľovať fyzickým osobám a právnickým osobám identifikačné číslo (§ 47 ods. 3 a 4
zákona č. 455/1991 Zb.),
6. v postavení užívateľa jednotného informačného systému v živnostenskom podnikaní
a) zabezpečovať úlohy ustanovené v § 5 ods. 4 a § 6 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov,
b) usmerňovať prácu používateľov informačného systému živnostenského registra,
c) viesť internú evidenciu o prevádzkovanom informačnom systéme živnostenského registra,
d) zabezpečovať aktualizáciu a správu údajov centrálnej databázy živnostenského registra,
e) zabezpečovať náležitú úroveň bezpečnostnej kultúry zamestnancov úradu pri prevádzke
informačného systému živnostenského registra,
7. potvrdzovať podnikateľom oznamovanie zmien a doplnkov ich vyznačením na
živnostenských listoch alebo koncesných listinách (§ 49 ods. 2, § 56 ods. 2 zákona č.
455/1991 Zb.),
8. vydávať potvrdenie o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je (§ 60a ods.1
zákona č. 455/1991 Zb.),
9. zapisovať vznik živnostenského oprávnenia do živnostenského registra po zápise
podnikateľa do obchodného registra( § 60 ods. 3 zákona č. 455/1991 Zb.),
c) na úseku kontroly
1. kontrolovať v podnikateľských subjektoch dodržiavanie povinností a podmienok
vyplývajúcich zo živnostenského zákona (§ 61 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),
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2. kontrolovať u podnikateľských subjektov dodržiavanie povinností a podmienok
vyplývajúcich z iných osobitných predpisov (§ 61 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb.),
3. rozhodovať o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za neoprávnené
podnikanie (§ 63 až 65 zákona č. 455/1991 Zb.),
4. rozhodovať o uložení pokút fyzickým osobám a právnickým osobám za porušenie iných
ustanovení zákona (§65a zákona č. 455/1991 Zb.),
5. rozhodovať o uložení pokút za iný správny delikt ako je priestupok v blokovom konaní (§
65b zákona č. 455/1991 Zb.),
6. rozhodovať o uložení poriadkovej pokuty za marenie, rušenie alebo iné sťažovanie výkonu
kontroly (§ 65c zákona č. 455/1991 Zb.),
7. informovať na základe kontrolných šetrení dotknuté orgány štátnej správy o zistení
skutočností, ktoré môžu ohroziť život, zdravie, bezpečnosť osôb, životné a pracovné
prostredie (§ 62 ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb.),
8. iniciovať spoločné kontrolné akcie v súčinnosti s dotknutými orgánmi štátnej správy,
9. ukladať opatrenia a lehoty na odstránenie nedostatkov (§ 65 ods. 5 zákona č. 455/1991
Zb.),
10. vyhotovovať záznamy z kontrol (§ 61 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb.),
11. spolupracovať s osobitnými orgánmi kontroly, inšpekcie a dozoru a s ostatnými orgánmi
štátnej správy pri kontrole dodržiavania podmienok a povinností podnikateľov pri
prevádzkovaní podnikateľskej činnosti,
12. kontrolovať dodržiavanie rozsahu živnostenského oprávnenia (§ 28 zákona č. 455/1991
Zb.).

IV. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Pôsobnosť obvodného úradu na úseku obrany štátu a riešenia krízových situácií je
ustanovená v ústavnom zákone č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.“).
Pôsobnosť obvodného úradu na úseku civilnej ochrany je ustanovená v zákone NR SR
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon NR SR č. 42/1994 Z. z.“), v zákone č. 515/2003 Z. z. a v zákone č. 541/2004 Z. z.
o mierovom využívaní jadrovej energie (jadrový zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 541/2004 Z. z.“).
Pôsobnosť obvodného úradu na úseku ochrany obyvateľstva a pomoci pri závažných
priemyselných haváriách je ustanovená v zákone č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.
261/2002 Z. z.“).
Pôsobnosť obvodného úradu na úseku riadenia štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu je ustanovená v zákone č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 387/2002 Z. z.“).
Pôsobnosť obvodného úradu na úseku obrany je ustanovená v zákone č. 319/2002 Z.
z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 319/2002
Z. z.“) a na úseku brannej povinnosti v zákone č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 570/2005 Z. z.“).
Pôsobnosť obvodného úradu na úseku hospodárskej mobilizácie je ustanovená
v zákone č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR č. 274/1993
Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 414/2002 Z. z.“) a na úseku
zabezpečenia pohotovostných zásob na obdobie krízovej situácie v zákone č. 82/1994 Z. z.
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o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 82/1994 Z.
z.“).
Pôsobnosť obvodného úradu na úseku ochrany utajovaných skutočností je ustanovená
v zákone NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“).
Pôsobnosť obvodného úradu v sídle kraja na úseku integrovaného záchranného
systému je ustanovená v zákone č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 129/2002 Z. z.“).
Zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode
informácií) (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“).
Pôsobnosť obvodného úradu, ktorou sa upravujú podrobnosti na zabezpečenie
služobnej alebo pracovnej pohotovosti za účelom plnenia neodkladných úloh a opatrení po
vyrozumení a vypovedaní vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu,
mimoriadnej situácie alebo po vzniku mimoriadnej udalosti je upravená „Smernicou
ministerstva vnútra č. CO-239-11/OOO-2004 z 12. mája 2004“.
a) na úseku civilnej ochrany
1. riadiť a kontrolovať plnenie povinností právnických osôb, fyzických osôb a obcí
a kontrolovať plnenie opatrení civilnej ochrany vo svojom územnom obvode (§ 14 zákona NR
SR č. 42/1994 Z. z.),
2. uskutočňovať civilné núdzové plánovanie a kontrolovať civilné núdzové plánovanie obcí (§
9 písm. e) a f) zákona č. 387/2002 Z. z.),
3. koordinovať činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní
(§ 9 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z.),
4. vykonávať štátnu správu a konať pri porušení povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby
na úseku civilnej ochrany v priestupkovom konaní a v správnom konaní ukladaním pokút (§§
31,32,33 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
5. vypracúvať analýzy územia obvodu z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, ktoré by
ohrozovali životy, zdravie a majetok (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
6. vypracúvať podklady do plánu ochrany obyvateľov v súčinnosti s právnickými osobami
a fyzickými osobami a v rozsahu ustanovenom zákonom im ukladať úlohy (§ 14 zákona NR
SR č. 42/1994 Z. z.),
7. môže ukladať právnickým osobám a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné plnenie,
ktoré potrebuje na to, aby zvládol úlohy pri mimoriadnej udalosti (§ 21 zákona NR SR č.
42/1994 Z. z.),
8. plánovať, riadiť a vykonávať v danom rozsahu odbornú prípravu na úseku civilnej ochrany
a jednotiek pre územnú potrebu a zariadení civilnej ochrany (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994
Z. z.),
9. v mimopracovnom čase zabezpečovať plnenie úloh vyčlenením zamestnanca z odboru
krízového riadenia do služobnej alebo pracovnej pohotovosti (§§ 6 a 14 zákona NR SR č.
42/1994 Z. z.; § 8 a § 9 zákona č. 387/2002 Z. z; uznesenia vlády Slovenskej republiky č.
996/2005, § 96 zákona č. 311/2001 Z. z.),
10. viesť prehľad o organizácii a stave pripravenosti jednotiek civilnej ochrany v území
obvodu (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
11. zabezpečovať zber a vyhodnocovanie údajov pre potreby civilnej ochrany v súlade
s vyhláškou ministerstva vnútra č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie
technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany (§ 6 zákona
NR SR č. 42/1994 Z. z.),
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12. vykonávať a koordinovať opatrenia plánu ochrany obyvateľstva a podieľa sa na
zaisťovaní bezpečnosti obyvateľstva ohrozeného prepravou nebezpečných látok (§ 14 zákona
NR SR č. 42/1994 Z. z.),
13. organizovať protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia (§ 6 zákona NR SR
č. 42/1994 Z. z.),
14. organizovať a koordinovať prieskum a monitorovanie príslušného územia (§ 6 zákona NR
SR č. 42/1994 Z. z.),
15. koordinovať, vypracúvať a viesť dokumentáciu civilnej ochrany (§ 14 zákona NR SR č.
42/1994 Z. z.),
16. plánovať, navrhovať vyhlásenie, podieľať sa na riadení a zabezpečovaní evakuácie, ak
nepatrí do pôsobnosti právnických osôb, fyzických osôb alebo obcí (§14 zákona NR SR č.
42/1994 Z. z.),
17. rozhodovať o povinnosti obcí umiestniť evakuovaných (§14 zákona NR SR č. 42/1994 Z.
z.),
18. riadiť záchranné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy alebo do
pôsobnosti právnických osôb (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
19. spracovávať a zabezpečovať realizáciu režimových opatrení v postihnutých alebo
ohrozených priestoroch (§ 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
20. organizovať a vykonávať kontrolnú činnosť v oblasti civilnej ochrany u právnických osôb,
fyzických osôb a obcí vo svojom územnom obvode (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
21. plánovať a spravovať finančné prostriedky štátneho rozpočtu na financovanie civilnej
ochrany vo svojom obvode (§ 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
22. rozhodovať o povinnosti vytvoriť jednotky, zariadenia a osobitné pracoviská civilnej
ochrany (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
23. koordinovať, riadiť a zabezpečovať úlohy súvisiace s poskytovaním núdzového
zásobovania a núdzového ubytovania osôb (§ 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
24. poskytovať odbornú a metodickú pomoc právnickým osobám, fyzickým osobám a obciam
pri organizovaní jednotiek a zariadení, ich príprave a riešení materiálneho zabezpečenia (§ 6
zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
25. uplatňovať požiadavky na územno-technické riešenie stavieb z hľadiska potrieb civilnej
ochrany, posudzovať umiestňovanie stavieb, využitie územia a dodržiavanie záujmov civilnej
ochrany pri územných a stavebných konaniach, spolupracuje na prípravách projektov
a kontrolovať účelnosť vynakladaných investícií civilnej ochrany (§ 6 zákona NR SR č.
42/1994 Z. z.),
26. koordinovať a zabezpečovať prevádzku technických zariadení informačného systému
civilnej ochrany (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
27. v spolupráci s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy a inštitúciami s humanitným
poslaním organizovať a vykonávať preventívno-výchovnú a propagačnú činnosť v civilnej
ochrane (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
28. v spolupráci s inštitúciami s humanitným poslaním metodicky riadiť vykonávanie
prípravy občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
29. riadiť a kontrolovať hospodárenie s materiálom civilnej ochrany a zabezpečuje vybavenie
obyvateľstva obvodu prostriedkami individuálnej ochrany (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z.
z.),
30. navrhovať vyhlasovanie a odvolávanie ohrozenia, stavu núdze, mimoriadnej situácie na
území obvodu a ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod neodkladne
oznamuje obvodnému úradu v sídle kraja potrebu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území
kraja (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
31. zabezpečovať a riadiť informačný systém civilnej ochrany (§ 14 zákona NR SR č.
42/1994 Z. z.),
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32. neodkladne informovať o vyhlásení mimoriadnej situácie štátne orgány, samosprávny
kraj, obce, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor a ozbrojené sily Slovenskej republiky
(§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
33. poskytovať pomoc obciam pri plnení úloh v civilnej ochrane a upozorňuje ich na
nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
34. zabezpečovať zásobovacie zabezpečenie osôb pri evakuácii (príloha č. 2 vyhlášky
ministerstva vnútra č. 75/1995 Z. z.),
35. zabezpečovať zásobovanie jednotiek civilnej ochrany vykonávajúcich záchranné práce na
území postihnutom mimoriadnou udalosťou (vyhláška ministerstva vnútra č. 523/2006 Z. z.),
36. zabezpečovať núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb postihnutých
mimoriadnou udalosťou (§ 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
37. spracovávať plán zásobovacieho zabezpečenia osôb pri evakuácii (príloha č. 6 bod 1 písm.
e) vyhlášky ministerstva vnútra č. 75/1995 Z. z.),
38. vykonávať kontrolnú činnosť v oblasti núdzového zásobovania osôb a zásobovania
jednotiek civilnej ochrany pri vykonávaní záchranných prác (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994
Z. z.),
39. koordinovať, vypracúvať a viesť dokumentáciu civilnej ochrany na úseku núdzového
zásobovania a zabezpečenia obyvateľstva pri evakuácii (§ 6 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
40. viesť prehľad o stravovacích zariadeniach a ubytovacích zariadeniach a predkladá ich do
plánovacej dokumentácie obvodného úradu v sídle kraja (Pokyny č. 1/2000 Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky pre oblasť zásobovania evakuácie (ďalej len „ministerstvo
hospodárstva“)),
41. spolupracovať s dotknutými obvodnými úradmi a inými právnickými osobami na
zabezpečení obyvateľstva a jednotiek civilnej ochrany pri evakuácii (Pokyny č. 1/2000
ministerstva hospodárstva pre oblasť zásobovania evakuácie),
42. zabezpečovať prevádzku a pravidelne aktualizovať databázy geografického informačného
systému CIPREGIS pre potrebu rozhodovania na úseku vlastného úradu, krízového riadenia,
civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému (§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.),
43. odborne a metodicky usmerňovať právnické osoby, fyzické osoby a obce v územnom
obvode pri zabezpečovaní a plnení úloh civilnej ochrany pri prevencii závažných
priemyselných havárií (§ 4 zákona NR SR č. 261/2002 Z. z.),
44. ukladať pokuty v priestupkovom konaní na úseku integrovaného záchranného systému (§
19 zákona č. 129/2002 Z. z.),
45. poskytovať náhradu škody spôsobenej fyzickou osobou pri plnení úloh civilnej ochrany,
alebo v priamej súvislosti s ňou (§ 29 zákona 42/1994 Z. z.).
b) na úseku krízového riadenia
1. pripravovať podklady na rokovanie bezpečnostnej rady obvodu týkajúce sa zabezpečenia
obrany štátu a zachovania jeho bezpečnosti, na ochranu života a zdravia osôb, na ochranu
majetku, na dodržiavanie základných práv a slobôd, na odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu
narušeného hospodárstva, najmä riadneho fungovania zásobovania, dopravy a verejných
služieb v obciach, a na riadne fungovanie orgánov miestnej štátnej správy v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu (Čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č.
227/2002 Z. z.),
2. pripravovať pre bezpečnostnú radu obvodu podklady na vyhodnocovanie bezpečnostnej
situácie a krízových situácií a pripravovať návrhy opatrení na zachovanie bezpečnosti okresu
v obvode pôsobnosti obvodného úradu a návrhy opatrení na predchádzanie krízovej situácie
(Čl. 10 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),

14

3. zabezpečovať a pripravovať pre bezpečnostnú radu obvodu podklady a materiály na
plnenie úloh, ktorými sa realizujú rozhodnutia bezpečnostnej rady obvodu v období krízovej
situácie (Čl. 10 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),
4. zabezpečovať a pripravovať pre bezpečnostnú radu obvodu podklady a vykonáva kontrolu
plnenia úloh a opatrení uložených iným štátnym orgánom a obciam v obvode svojej územnej
pôsobnosti (Čl. 10 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),
5. zabezpečovať úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady obvodu spojené s jej činnosťou (Čl. 10
ods. 7 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),
6. zabezpečovať prípravu a realizáciu opatrení na vykonanie nariadenej čiastočnej alebo
všeobecnej mobilizácie ozbrojených síl (Čl. 1 ods. 8 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.),
7. vypracúvať návrh plánu práce bezpečnostnej rady obvodu na kalendárny rok a návrh
ročného plánu úloh na úseku krízového riadenia, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie
a ochrany utajovaných skutočností pre obvodný úrad, koordinuje plnenie úloh podľa pokynov
a usmernení ministerstva vnútra a príslušných ústredných orgánov štátnej správy,
8. plniť úlohy sekretariátu krízového štábu obvodného úradu, podieľať sa na príprave
materiálov na rokovanie krízového štábu a viesť jeho dokumentáciu (§ 8 ods. 2 a § 9 ods. 2
zákona č. 387/2002 Z. z.),
9. koordinovať činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení (§ 9 ods. 1 písm.
b) zákona č. 387/2002 Z. z.),
10. spolupracovať pri koordinácií činnosti podnikateľov a právnických osôb pri civilnom
núdzovom plánovaní (§ 8 ods. 1 písm. b), § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 387/2002 Z. z.),
11. vykonávať opatrenia na riešenie krízových situácií (§ 8 ods. 1 písm. d) § 9 ods. 1 písm. c)
zákona č. 387/2002 Z. z.),
12. plniť úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým
štábom, obvodným úradom v sídle kraja pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich
riešení (§ 9 ods. l písm. d) zákona č. 387/2002 Z. z.),
13. spolupracovať pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania (§ 8 ods. 1 písm. f)
zákona č. 387/2002 Z. z.) a kontrole civilného núdzového plánovania obcí (§ 9 ods. 1 písm. e)
a f) zákona č. 387/2002 Z. z.),
14. spolupracovať s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich
riešení (§ 8 ods. 1 písm. i), § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 387/2002 Z. z.),
15. organizovať odbornú prípravu krízových štábov obcí pri príprave na krízové situácie (§ 9
ods. 1 písm. h) zákona č. 387/2002 Z. z.).
c) na úseku obrany štátu
1. vykonávať pri plnení úloh súvisiacich so zachovávaním bezpečnosti a obrany štátu kontroly
prijatých opatrení potrebných na obranu štátu a podieľať sa na vykonávaní mobilizačných
cvičení (§ 3 ods. 3 zákona č. 319/2002 Z. z.),
2. koordinovať činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu (§ 10 ods. 1 písm. a)
zákona č. 319/2002 Z. z.),
3. prijímať opatrenia a ukladať úlohy potrebné na obranu štátu obciam, právnickým osobám,
fyzickým osobám oprávneným na podnikanie alebo fyzickým osobám a v spolupráci
s územnou vojenskou správou kontrolovať plnenie týchto úloh (§ 10 ods. 1 písm. b) zákona č.
319/2002 Z. z.),
4. spolupracovať s územnou vojenskou správou pri vedení evidencie právnických osôb,
fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým môže byť v čase vojny
alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených
síl, ozbrojených zborov, príslušníkom Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia
úlohy hospodárskej mobilizácie (§ 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 319/2002 Z. z.),
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5. spolupracovať s územnou vojenskou správou pri vedení jej evidencie, určovaní a kontrole
vhodnosti a technickej spôsobilosti nehnuteľností a vecných prostriedkov potrebných v čase
vojny alebo vojnového stavu (§ 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 319/2002 Z. z.),
6. viesť v spolupráci s územnou vojenskou správou evidenciu fyzických osôb, ktorým môže
byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť na zabezpečenie obrany
štátu (§ 10 ods. 1 písm. e) zákona č. 319/2002 Z. z.),
7. ukladať pracovnú povinnosť fyzickým osobám (§ 10 ods. 1 písm. f) zákona č. 319/2002 Z.
z.),
8. rozhodovať o oslobodení fyzickej osoby od pracovnej povinnosti na základe jej písomnej
žiadosti alebo na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej
na podnikanie, s ktorou je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu
alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu (§ 10 ods. 1 písm. g) zákona č. 319/2002 Z. z.),
9. ukladať na návrh územnej vojenskej správy v čase vojny alebo vojnového stavu
právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám
povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov,
Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie (§ 10
ods. 1 písm. h) zákona č. 319/2002 Z. z.),
10. ukladať na návrh územnej vojenskej správy v čase vojny alebo vojnového stavu
právnickým osobám, fyzickým osobám oprávneným na podnikanie a fyzickým osobám
povinnosť poskytnúť vecné prostriedky na plnenie úloh obrany štátu tak, aby nedošlo k
ohrozeniu zásobovania základnými potravinami, vodou, energiami, zdravotníckym
zabezpečením a k ohrozeniu základnej veterinárnej ochrany územia (§ 10 ods. 1 písm. i)
zákona č. 319/2002 Z. z.),
11. ukladať v čase vojny alebo vojnového stavu fyzickej osobe, ktorá je v pracovnoprávnom
vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v štátnozamestnaneckom vzťahu
povinnosť
a) zotrvať v tomto vzťahu , ak jej zamestnávateľ plní úlohy hospodárskej mobilizácie
a fyzické osoby sú určené na plnenie týchto úloh,
b) vykonávať aj iný ako dohodnutý druh práce alebo na inom mieste, alebo u iného
zamestnávateľa (§ 10 ods. 1 písm. j) zákona č. 319/2002 Z. z.),
12. oznamovať obciam právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické
osoby, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť
vecné prostriedky, povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl,
ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy
hospodárskej mobilizácie alebo pracovnú povinnosť (§ 10 ods. 1 písm. k) zákona č. 319/2002
Z. z.),
13. podieľať sa na zabezpečovaní prípravy a rozvoja podpory obrany štátu podľa § 26 zákona
319/2002 Z. z. (§ 10 ods. 1 písm. l ) zákona č. 319/2002 Z. z.),
14. prejednávať v prvom stupni správne delikty a priestupky na úseku obrany (§ 10 ods. 1
písm. m) zákona č. 319/2002 Z. z.),
15. doručovať rozhodnutie o uložení povinnosti podľa ods.1 písm. f), h) a i) prostredníctvom
pošty, obce alebo fyzických osôb vopred určených obvodným úradom (§ 10 ods. 2 zákona č.
319/2002 Z. z.),
16. zabezpečovať priestory na vykonanie odvodu podľa požiadavky územnej vojenskej správy
(§ 11 ods. 7 zákona č. 570/2005 Z. z.),
17. zabezpečovať oslobodenie zamestnancov vlastného úradu od povinnosti vykonať
mimoriadnu službu (§ 17 zákona č. 570/2005 Z. z.).
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d) na úseku hospodárskej mobilizácie
1. uplatňovať na obvodnom úrade v sídle kraja požiadavky obcí nachádzajúcich sa
v územnom obvode obvodného úradu na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej
mobilizácie (§ 15 písm. a) zákona č. 414/2002 Z. z.),
2. informovať obvodný úrad v sídle kraja na jeho žiadosť a po vypovedaní vojny alebo po
vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu o vecných
prostriedkoch nachádzajúcich sa na území obvodu, ktoré možno použiť na vecné plnenie
a o fyzických osobách evidovaných na území obvodu, ktorým možno uložiť pracovnú
povinnosť (§ 15 písm. b) zákona č. 414/2002 Z. z.),
3. pripravovať podklady na nariadenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie (k § 7
ods. 3, 4, 5 zákona č. 414/2002 Z. z.),
4. viesť evidenciu
a) o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
a ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie, ako aj odôvodnených návrhoch na
ich zaradenie do evidencie príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy (§ 14 ods. 1 písm. j)
bod 2 zákona č. 414/2002 Z. z.),
b) právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a ktoré môžu
byť príkazom určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie (§ 15 písm. c) zákona č.
414/2002 Z. z.),
5. predkladať obvodnému úradu v sídle kraja návrhy na zaradenie právnických osôb
a fyzických osôb a ich určenie za subjekty hospodárskej mobilizácie (§15 písm. b) zákona č.
414/2002 Z. z.),
6. pripravovať dokumentáciu na vydanie písomného príkazu právnickej osobe alebo fyzickej
osobe na vecné plnenie alebo na uloženie pracovnej povinnosti fyzickej osobe (§ 15 písm. b)
zákona č. 414/2002 Z. z.),
7. vypracúvať a uplatňovať požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob na Správe
štátnych hmotných rezerv; ο uplatnených požiadavkách bezodkladne informovať obvodný
úrad v sídle kraja; žiadosť o poskytnutie pohotovostných zásob je sumarizáciou požiadaviek
obcí v územnom obvode obvodného úradu a vlastných požiadaviek obvodného úradu (§ 7
ods. 4 zákona NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách),
8. viesť evidenciu odberných oprávnení, zabezpečuje ich distribúciu po nariadení
mimoriadnych regulačných opatrení (§ 14 písm. c) zákona č. 414/2002 Z. z.),
9. viesť príslušnú výkazovú dokumentáciu regulácie predaja životne dôležitých výrobkov,
usmerňovať obce v oblasti prípravy zabezpečenia vyhlásenia mimoriadnych regulačných
opatrení,
10. vypracúvať a priebežne aktualizovať podklady na zavedenie regulácie predaja životne
dôležitých výrobkov a tovarov pre potreby zabezpečenia obyvateľstva obvodu pri vyhlásení
mimoriadnych regulačných opatrení,
11. zabezpečovať distribúciu odberných oprávnení potrebných na doplnenie existujúcich,
12. sledovať obeh regulovaných druhov výrobkov a tovarov, zabezpečuje ich potrebné
množstvo a dohliada na dodržiavanie podmienok mimoriadnych regulačných opatrení,
13. pripravovať písomnú dokumentáciu vo veciach správnych deliktov podľa § 28 ods. 4 až 6
a vo veciach priestupkov podľa § 29 ods. 2 (§ 15 písm. d) zákona č. 414/2002 Z. z.),
14. spolupracovať s ostatnými zainteresovanými subjektami pri napĺňaní databázy údajových
dokumentov obvodu na úseku regulácie predaja pre jednotný informačný systém
hospodárskej mobilizácie,
15. spolupracovať so starostami obcí a primátormi miest pri organizovaní školení členov
výdajne odberných oprávnení,
16. vypracúvať a priebežne aktualizovať údajové dokumenty o hospodárskej mobilizácii,
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17. poskytovať obvodnému úradu v sídle kraja dvakrát do roka aktualizované informácie
z jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie – JIS HM č. 26-01/1999 (§14
ods. 1 písm. c) zákona č. 414/2002 Z. z.).
Obvodný úrad pri výkone pôsobností, ktoré prechádzajú z krajského úradu
18. uplatňuje na ministerstve vnútra požiadavky na zabezpečenie finančných prostriedkov na
hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu (§ 6 zákona č. 414/2002 Z. z.),
19. vykonáva správu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie (§ 30 ods. 1
zákona č. 414/2002 Z .z.).
f) na úseku ochrany utajovaných skutočností
Úlohou prednostu obvodného úradu na úseku ochrany utajovaných skutočností bolo plniť
najmä tieto úlohy:
1. vytvárať podmienky pre prácu s utajovanými skutočnosťami a zabezpečovať kontrolu
ochrany utajovaných skutočností na obvodnom úrade a u podnikateľa, ktorému bola
postúpená utajovaná skutočnosť (§ 8 ods. 1, ods. 2 písm. c) zákona č. 215/2004 Z. z.),
2. určovať funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými
skutočnosťami a zabezpečovať vedenie zoznamu funkcií (§ 8 ods. 2 písm. d) zákona č.
215/2004 Z. z.),
3. zabezpečovať vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa pre stupeň utajenia Vyhradené
zamestnancov obvodného úradu (§ 8 ods. 2 písm. e) zákona č. 215/2004 Z. z.),
4. žiadať Národný bezpečnostný úrad sekciu personálnej bezpečnosti prostredníctvom
kancelárie ministra vnútra SR odboru OUS o vykonanie bezpečnostnej previerky pre
navrhované osoby, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia
Prísne tajné, Tajné a Dôverné, zabezpečovať predloženie podkladových materiálov a ich
vyhodnotenie (§ 8 ods. 2 písm. f) zákona č. 215/2004 Z. z.),
5. žiadať Národný bezpečnostný úrad sekciu personálnej bezpečnosti prostredníctvom
kancelárie ministra vnútra SR odboru OUS o zastavenie bezpečnostnej previerky s uvedením
dôvodu (§ 24 ods. 3 zákona č. 215/2004 Z. z.),
6. určovať navrhovanú osobu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného
stupňa utajenia s vymedzením rozsahu a zodpovedať za podpísanie záznamu o určení
navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a vyhlásenia o mlčanlivosti
a zrušovať takéto určenie; pri oboznamovaní sa s utajovanými skutočnosťami stupňov
utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné zabezpečovať zaslanie kópií týchto dokumentov
Národnému bezpečnostnému úradu sekcii personálnej bezpečnosti prostredníctvom kancelárie
ministra vnútra SR odboru OUS do 30 dní; zabezpečiť založenie originálov do osobného
spisu (§ 8 ods. 2 písm. g) zákona č. 215/2004 Z. z.),
7. zabezpečovať vedenie evidencií a zoznamov oprávnených osôb a osôb, ktorým oprávnenie
zaniklo (§ 8 ods. 2 písm. j) zákona č. 215/2004 Z. z.),
8. zasielať Národnému bezpečnostnému úradu sekcii personálnej bezpečnosti prostredníctvom
kancelárie ministra vnútra SR odboru OUS hlásenie o zmene mena a priezviska, rodinného
stavu, trvalého pobytu, štátnej príslušnosti a bezúhonnosti oprávnenej osoby pre stupne
utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné (§ 8 ods. 2 písm. k) zákona č. 215/2004 Z. z.),
9. zabezpečovať oboznámenie zamestnancov obvodného úradu so všeobecne záväznými
právnymi predpismi a internými aktmi riadenia upravujúcimi ochranu utajovaných
skutočností, vyžadovať ich dodržiavanie a prijíma opatrenia pri ich porušení (§ 6 ods. 2
zákona č. 215/2004 Z. z.),
10. zabezpečovať predloženie žiadosti o vykonanie skúšky bezpečnostného zamestnanca
kancelárii ministra vnútra SR odboru OUS; na základe úspešného absolvovania skúšky
bezpečnostného zamestnanca na Národnom bezpečnostnom úrade ho písomne poveruje
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plnením úloh v oblasti ochrany utajovaných skutočností (§ 4 ods. 1, ods. 7 vyhlášky
Národného bezpečnostného úradu č. 331/2004 o personálnej bezpečnosti a o skúške
bezpečnostného zamestnanca),
11. zodpovedať za podpísanie a zaslanie kópií záznamov o zániku určenia oboznamovať sa
s utajovanými skutočnosťami stupňov utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné Národnému
bezpečnostnému úradu prostredníctvom bezpečnostného úradu (§ 41 zákona č. 215/2004 Z.
z.),
12. predkladať kancelárii ministra vnútra SR odboru OUS na stanovisko návrh zmluvy
o postúpení utajovaných skutočností na podnikateľa (§ 43 a § 44 zákona č. 215/2004 Z. z.),
13. zasielať kancelárie ministra vnútra SR odboru OUS podklady o certifikovaných
mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov (§ 54
ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z.),
14. zasielať kancelárie ministra vnútra SR odboru OUS správu o kontrole ochrany
utajovaných skutočností za predchádzajúci kalendárny rok, ako aj zoznam všetkých
utajovaných písomností označených stupňom utajenia Prísne tajné a Tajné, ktoré boli
zaevidované v protokoloch utajovaných písomností príslušného stupňa utajenia
v predchádzajúcom kalendárnom roku v termíne do konca januára (§ 8 ods. 2 písm. p) a písm.
r) zákona č. 215/2004 Z. z.),
15. zodpovedať za spracovanie dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
chráneného priestoru (§ 53 ods. 4 zákona č. 215/2004 Z. z., vyhláška NBÚ č. 336/2004 Z. z.
o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného
úradu č. 315/2006 Z. z., metodika vydaná ministerstvom vnútra k tvorbe bezpečnostnej
dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti),
16. prešetrovať všetky okolnosti neoprávnenej manipulácie s utajovanou skutočnosťou,
posudzuje rozsah a prípadne hroziace následky neoprávnenej manipulácie alebo pokusy
o narušenie ochrany utajovaných skutočností, prijíma opatrenia na zamedzenie, likvidáciu
alebo zmiernenie následkov neoprávnenej manipulácie (§ 8 ods. 2 písm. l) zákona č. 215/2004
Z. z. a § 23 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 338/2004 Z. z.),
17. v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu oznámiť vec vecne a miestne
príslušnému útvaru Policajného zboru o čom upovedomiť kanceláriu ministra vnútra SR
odbor OUS (§ 23 vyhlášky NBÚ č. 338/2004 Z. z.),
18. vypracúvať správu o spôsobe, záveroch prešetrenia a následných opatreniach prijatých
proti neoprávnenej manipulácii a zasielať ju Národnému bezpečnostnému úradu sekcii
personálnej bezpečnosti prostredníctvom kancelárie ministra vnútra SR odboru OUS do 30
dní od jej zistenia; ak bola vec oznámená orgánom činným v trestnom konaní, oznamovať
dátum, názov a adresu orgánu, ktorému bolo trestné oznámenie podané.
Bezpečnostný zamestnanec má za úlohu najmä:
1. viesť zoznam oprávnených osôb pre stupeň utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné
a zoznam osôb, ktorým zaniklo určenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa
utajenia Prísne tajné, Tajné a Dôverné (§ 6 písm. b) a písm. c) vyhlášky Národného
bezpečnostného úradu č. 331/2004 Z. z.),
2. viesť zoznam a evidenciu oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené a zoznam
a evidenciu osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami
stupňa utajenia Vyhradené (§ 6 písm. a) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č.
331/2004 Z. z.),
3. viesť zoznam funkcií pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať
s utajovanými skutočnosťami (§ 6 písm. d) vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č.
331/2004 Z. z.),
4. vykonávať kontrolnú a metodickú činnosť v rozsahu stanovenom prednostom,
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5. podieľať sa na zisťovaní a prešetrovaní prípadov neoprávnených manipulácií a viesť ich
zoznam,
6. plniť ďalšie úlohy na úseku ochrany utajovaných skutočností v rozsahu vymedzenom
prednostom,
7. zúčastňovať sa školení, ktoré k ochrane utajovaných skutočností organizuje ministerstvo
vnútra bezpečnostný úrad.

V. Odbor ekonomický
a) na úseku rozpočtu a účtovníctva
1. predkladať ministerstvu vnútra podklady na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy
v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
2. zabezpečovať činnosť obvodného úradu v rámci schválených a rozpísaných limitov
rozpočtu verejnej správy v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
3. vypracúvať a predkladať ministerstvu vnútra účtovné a finančné výkazy hospodárenia,
4. vypracúvať a predkladať ministerstvu vnútra správy o hospodárení s rozpočtovými
prostriedkami,
5. vypracúvať a predkladať ministerstvu vnútra podklady do návrhu štátneho záverečného
účtu,
6. zostavovať rozpočet príjmov a výdavkov obvodného úradu,
7. poskytovať obciam dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti,
na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky
a zabezpečovať jej zúčtovanie so štátnym rozpočtom,
8. poskytovať obciam finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb
a referenda a zabezpečovať ich zúčtovanie,
9. plniť úlohy klienta štátnej pokladnice v zmysle zákona 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
10. predkladať ministerstvu vnútra žiadosti o vykonanie rozpočtových opatrení,
11. predkladať ministerstvu vnútra návrhy na zaradenie stavieb do registra investícií
a oznamovať zmeny v registri investícií,
12. viesť účtovníctvo obvodného úradu v zmysle zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve a podľa
osobitných predpisov,
13. spracúvať štátne štatistické výkazy,
14. usmerňovať finančné zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy a poskytovať
dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám,
15. rozhodovať v prvom stupni o ukladaní pokút podľa § 19 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z. z.
o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečovať ich vymáhanie,
16. zabezpečovať ceniny na stravovanie,
17. hospodáriť s preddavkom poskytnutým do pokladne OÚ a zabezpečovať ostatné úkony
v pokladni OÚ,
18. zabezpečovať plnenie zákona č. 502/2001 o finančnej kontrole v znení neskorších
predpisov.
b) na úseku vnútornej prevádzky
1. zabezpečovať úlohy v oblasti ochrany práce zákona č. 124/2006 Z. z., a ochrany pred
požiarmi a civilnej ochrany v zmysle 254/2007 Z. z.
2. zabezpečovať úlohy na úseku autoprevádzky,
3. zabezpečovať materiálno-technické vybavenie obvodného úradu,
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4. zabezpečovať investičnú výstavbu obvodného úradu v zmysle zákona,
5. viesť operatívnu evidenciu majetku a vykonávať jeho inventarizáciu,
6. zabezpečovať starostlivosť o majetok v správe obvodného úradu, jeho údržbu a prevádzku
v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov,
7. nakladať s majetkom v správe obvodného úradu zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov,
8. zabezpečovať činnosť škodovej komisie,
9. zabezpečovať verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb v zmysle zákona č. 25/2006
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
10. v zmysle pokynov odboru všeobecnej vnútornej správy technicky a ekonomicky
zabezpečovať voľby a referendá.

VI. Osobný úrad
1. plniť úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu a pre
zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme,
2. zabezpečovať úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov v služobnom
úrade a pracovnoprávnych vzťahov,
3. realizovať politiku stratégie rozvoja a plánovania ľudských zdrojov v štátnej službe a pri
výkone práce vo verejnom záujme,
4. vykonávať činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mzdových prostriedkov
a s odmeňovaním a likvidáciou miezd zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu
a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
5. zabezpečovať úlohy spojené s obsadzovaním voľných štátnozamestnaneckých miest
v služobnom úrade a miest na výkon práce vo verejnom záujme,
6. zabezpečovať prípravu a organizačno-technické zabezpečenie služobných hodnotení
štátnych zamestnancov,
7. sledovať plnenie povinností štátnych zamestnancov vo veciach majetkového priznania,
8. vypracúvať a zabezpečovať vydávanie služobných predpisov a pracovnoprávnych
predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
9. zabezpečovať vzdelávanie štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme,
10. zabezpečovať výkon analytických prác a prípravu dát pre personálnu databázu a jej
udržiavanie,
11. plniť úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním,
12. vypracúvať návrh sociálneho programu služobného úradu, vrátame jeho rozpočtového
zabezpečenia a sledovať jeho realizáciu,
13. spolupracovať s ministerstvom vnútra pri plánovaní personálnych potrieb obvodného
úradu,
14. predkladať ministerstvu vnútra podklady k návrhu na zostavenie systemizácie,
15. predkladať ministerstvu vnútra žiadosti o zmeny v systemizácii.

VII. Pracovisko obvodného úradu
Oblasť pôsobnosti pracoviska v roku 2010 bola daná v rámci odboru všeobecnej vnútornej
správy nasledovnými činnosťami:
1. vykonávať štátnu správu na úseku priestupkovom podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“) a podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu
odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti (§ 6 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní(správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“)),
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2. prijímať oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných
v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch (§
67 zákona SNR č. 372/1990 Zb.),
3. objasňovať priestupky a vykonávať úkony s tým spojené, vyžadovať vysvetlenia od
fyzických osôb a právnických osôb, odborné vyjadrenia od príslušných orgánov
a zabezpečovať úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci (§ 58 a § 60 zákona SNR č.
372/1990 Zb.),
4. prejednávať priestupky a následne vydávať rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni (§§
52, 55 a 74 zákona SNR č. 372/1990 Zb., § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.),
5. viesť evidenciu priestupkov a zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní
(§56 zákona č. 372/1990 Zb.),
6. spracúvať výpisy z evidencie priestupkov pre orgány činné v trestnom konaní, Národný
bezpečnostný úrad, Vojenské spravodajstvo a pre ďalšie orgány, ktoré sú oprávnené
požadovať takéto výpisy,
7. prejednávať priestupky na úseku vojnových hrobov (§ 8 zákona č. 130/2005 Z. z.).

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM
A JEHO PLNENIE
Obvodný úrad Nové Zámky nemá podpísaný žiadny kontrakt s ústredným orgánom
ani inou inštitúciou.

4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
4.1 Dodržanie postupov a pokynov zákonov a predpisov týkajúcich
sa subjektov štátnej správy
Obvodný úrad Nové Zámky pre zabezpečenie činnosti úradu ako štátnej správy
využíva finančné prostriedky štátneho rozpočtu pridelené Ministerstvom vnútra SR.
Pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu vychádza z ustanovení zákona NR
SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákona
č.497/2009 Z.Z. o štátnom rozpočte na rok 2010, stanovených záväzných ukazovateľov
v súlade s Uznesením vlády SR č. 692/2009 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010
až 2012, v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obvodný úrad Nové Zámky pri spracovávaní
rozpisu štátneho rozpočtu od predkladania podkladov pracuje v súlade so zákonom č.
497/2009 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2010.

4.2 Dodržiavanie rozpočtového procesu
Rozpis rozpočtových prostriedkov bol realizovaný na jednotlivé položky a podpoložky
podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie platnej pre rok 2010.
Čerpanie prostriedkov sa uskutočňovalo podľa § 8 ods. 6 zákona č. 291/2002 Z. z.
a v súlade s výnosom MF SR č. 688/2004-KM zo dňa 30.marca 2004, ktorým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V sledovanom období MV SR po prehodnotení potrieb finančných prostriedkov
realizovalo pre našu organizáciu nasledujúci rozpis záväzných ukazovateľov štátneho
rozpočtu:
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I. Bežné výdavky
Obvodný úrad Nové Zámky mal rozpísaný schválený rozpočet vo výške 773 732 €.
Po vykonaných rozpočtových opatreniach upravený rozpočet výdavkov k 31.12.2010 bol
rozpísaný v celkovej výške 1 015 560,27 €.
Rozpočet v programovej štruktúre a v členení podľa ekonomickej klasifikácie.
1/ Zdroj 111, Progr. 08C03, Fnc: 01.1.1.4 - Správa
Kategória 610 – mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

329 815 ,00 €
344 476, 57 €

Kategória 620 – Poistné a príspevky do poisťovní
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

115 270,00 €
122 862,36 €

Kategória 630 – Tovary služby
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

127 926,00 €
128 216,80 €

Kategória 640 – Bežné transfery
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

188 037,00 €
185 691,91 €

2/ Zdroj 111, Progr. 08C0501, 08C0505 a 08C0508, Fnc: 01.6.0 – Voľby
Kategória 610 – mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

0
12 524,00 €

Kategória 620 – Poistné a príspevky do poisťovní
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

0
4 346,52 €

Kategória 630 – Tovary služby
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

0
6 880,11 €

Kategória 640 – Bežné transfery
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

0
179 203,41 €
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3/ Zdroj 111, Progr. 08C03, Fnc: 02.2.0 - Civilná ochrana
Kategória 630 – Tovary služby
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

10 954,00 €
9 170,53 €

4/ Zdroj 111, Progr. 06H03 Fnc: 02.1.0.3 – Hospodárska mobilizácia
Kategória 630 – Tovary služby
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

400,00 €
262,00 €

5/ Zdroj 111, Progr. 06H03 Fnc: 01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy – Povodne
Kategória 640 – Bežné transfery
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

0
10 574,98 €

6/ Zdroj 111, Progr. 08C03, Fnc: 03.6.0 - Verejný poriadok
Kategória 630 – Tovary služby
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

330,00 €
326,40 €

Čerpanie za sledované obdobie je vo výške 1 015 485,44 € t. j. na 99,99 %. Čerpanie
mimorozpočtových prostriedkov k 31.12.2010 nevykazujeme.
Prehľad čerpania bežných výdavkov po rozpočtových opatreniach za rok 2010 v €

Rok 2010

Rozpočet
upravený

Čerpanie ku dňu
31.12.2010

% plnenia ku dňu
31.12.2010

Mzdy, platy a OOV /610/

357 000,57

357 000,57

100,00

Poistné a prísp. zam. /620/

127 208,88

127 139,98

99,95

Tovary a služby /630/

144 855,84

144 849,91

99,99

Bežné transfery /640/

386 494,98

386 494,98

100,00

ÚHRN ČERPANIA
BEŽNÝCHVÝDAVKOV

1 015 560,27

1 015 485,44

99,99
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V celom hodnotenom období sme dodržiavali prijaté opatrenia na hospodárne
a efektívne vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu.
V mesiaci september bol prijatý súbor opatrení na zníženie čerpania finančných
prostriedkov do konca roka 2010 nasledovne:
-

využívať obojstrannú tlač na kancelárskom papieri a tým znížiť spotrebu
kancelárskeho papiera

-

obmedziť spotrebu tonerov do rozmnožovacích strojov a tlačiarní

-

obmedziť poštovné širším využívaním elektronickej pošty

-

vykonávať opravy a údržby objektov len v nevyhnutných prípadoch

-

do konca roka 2010 pozastaviť nákup kancelárskych potrieb a doplnkového vybavenia
služobných motorových vozidiel nad rámec povinnej výbavy

-

zákaz nákupu materiálu na vybavenie objektov novou kancelárskou a bielou technikou

-

obmedziť služobné cesty len na nevyhnutné a jednodňové cesty

-

zamestnancom pracujúcim vo verejnom záujme nepreplácať prácu nadčas, ale
využívať čerpanie náhradného voľna za vykonanú prácu nadčas

-

znížiť limity hovorného na štátnych linkách, zákaz ich využívania na súkromné účely,
vykonávať kontrolu hovorov

-

mesačne sledovať a vyhodnocovať platby za hovorné; pri prekročení
neopodstatneného hovorného na mobilných telefónoch rozdiel zosobňovať platbou
do pokladne

-

pri vykurovaní priestorov dbať na vonkajšiu teplotu a v prípade vyšších vonkajších
teplôt využívať temperovanie

-

počas vykurovacej sezóny vetrať krátkodobo

-

obmedziť spotrebu pohonných hmôt využívaním len 2 motorových vozidiel

-

obmedziť opravu motorových vozidiel len na najnevyhnutnejšiu opravu.

Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov a funkčnej klasifikácie je
nasledovné:
1/ Zdroj 111, Progr. 08C03, Fnc: 01.1.1.4 - Správa
BEŽNÉ VÝDAVKY
Na tejto funkčnej klasifikácii boli rozpísané bežné výdavky k 31.12.2010 v sume
792 272,32 €. Čerpanie bežných výdavkov za sledované obdobie vykazujeme celkom v sume
792 266,39 €, t. j. na 100,00 % .
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a ) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania boli určené v celkovej výške 344 476,57 €.
Čerpanie za uvedené obdobie je v sume 344 476,57€.
b) Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a NÚP boli stanovené v celkovej výške
122 862,36 €. Za sledované obdobie sa z rozpočtu vyčerpala čiastka 122 862,36 €.
c) Tovary a ďalšie služby – na tejto položke bol upravený rozpočet na rok 2010 vo výške
128 216,80 €. Za sledované obdobie vykazujeme čerpanie vo výške 128 210,87 €, t. j. na
99,99 %, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka menej o 35 693,27 €.
Za hodnotené obdobie bolo čerpanie výdavkov hlavne na základné prevádzkové potreby,
na energie, na tvorbu sociálneho fondu, PHM, stravovanie, úhrady služieb- upratovanie
a bezpečnostné služby.
Prehľad čerpania podľa jednotlivých položiek v €

630 Tovary a služby
631 Cestovné náhrady
632 Energie, voda a komunikácie
633 Všeobecný materiál
634 Dopravné
635 Rutinná a štand. údržba
636 Nájomné za prenájom
637 Služby
SPOLU:

Upravený
rozpočet v
€
1 671,45
54 041,01
11 305,11
9 659,00
6 460,67
985,83
44 093,73
128 216,80

Čerpanie
k 31.12.2010

% Plnenia

1 671,45
54 041,01
11 305,11
9 659,00
6 459,87
985,83
44 088,98
128 210,87

100,00
100,00
100,00
100,00
99,99
100,00
99,99
99,99

d) Bežné transfery
Rozpočet na bežné transfery – prenesený výkon štátnej správy bol určený v sume
185 691,91 €. K 31.12. 2010 uvedený rozpočet bol čerpaný vo výške 185 691,91 €. Táto
suma bola poukázaná obciam na úhradu výdavkov spojených s matričnou činnosťou
a registrom obyvateľov.
Okrem toho bežné transfery boli rozpočtované na podpoložke 642012 – odstupné
v sume 9 898,50, ktorý bol čerpaný na 100 % a na podpoložke 642015 – PN v sume
1 126,18 € , ktorý bol čerpaný na 100% .
2/ Zdroj 111, Progr. 08C0501, 08C0505 a 08C0508 Fnc: 01.6.0 – Voľby
Program 08C0501 – Voľby do orgánov samosprávy obcí
K 31.12.2010 bol na voľby do orgánov samosprávy obcí pridelený rozpočet v celkovej
sume 70 301,39 €. Čerpanie za sledované obdobie vykazujeme v celkovej sume 70 232,49 €,
z toho na podpoložke 641009 obce čerpali sumu 59 031,36 €. Obvodný úrad čerpal spolu
sumu 11 201,13 €, z toho na položke 610 – mzdy, platy sumu 5 393 € na položke 620 –
fondy sumu 1 817,10 € a na položke 630 - tovary a služby sumu 3 991,03 €.
Program 08C0505 - Voľby do NR SR
Na voľby do NR SR bol pridelený rozpočet 93 930,09 €. Čerpanie za sledované
obdobie vykazujeme v celkovej sume 93 930,09 €, z toho na podpoložke 641009 obce
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čerpali sumu 85 129,90 €. Obvodný úrad čerpal spolu sumu 8 800,19 €, z toho na položke
610 – mzdy, platy sumu 4 880 €, na položke 620 – fondy sumu 1 685,39 € a na položke 630 tovary a služby sumu 2 234,80 €.
Program 08C0508 - Referendum
Na referendum v roku 2010 bol pridelený rozpočet 38 722,56 €. Čerpanie za
sledované obdobie vykazujeme v celkovej sume 38 722,56 €, z toho na podpoložke 641009
obce čerpali sumu 35 042,15 €. Obvodný úrad čerpal spolu sumu 3 680,41 €, z toho na
položke 610 – mzdy, platy sumu 2 251 €, na položke 620 – fondy sumu 775,13 € a na
položke 630 - tovary a služby sumu 654,28 €.
3/ Zdroj 111, Progr. 08C03, Fnc: 02.2.0 - Civilná ochrana
Civilná ochrana mala na rok 2010 pridelené finančné prostriedky na kategóriu 630 tovary a ďalšie služby vo výške 9 170,53 €. Čerpanie za sledované obdobie vykazujeme
v sume 9 170,53 €, t. j . na 100 %.
4/ Zdroj 111, Progr. 06H03 Fnc: 02.1.0.3 – Hospodárska mobilizácia
Hospodárska mobilizácia mala na rok 2010 pridelené finančné prostriedky na
kategóriu 630 - tovary a ďalšie služby vo výške 262 €. Čerpanie za sledované obdobie
vykazujeme v sume 262 €, t. j . na 100 %.
5/ Zdroj 111, Progr. 06H03 Fnc: 01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy – Povodne
Na uvedenej funkčnej klasifikácii bol na rok 2010 pridelený rozpočet na bežné
transfery vo výške 10 274,98 €. Uvedené finančné prostriedky boli v plnej výške zaslané
obciam postihnutých povodňami na úhradu výdavkov pri záchranných prácach.
6/ Zdroj 111, Progr. 08C03, Fnc: 03.6.0 - Verejný poriadok
Na odd. 03.6.0 verejný poriadok bol vyčlenený rozpočet 326,40 €, ktorý sa čerpal na
100%.

II. Príjmy
Obvodný úrad Nové Zámky mal na rok 2010 určené schváleným rozpočtom príjmy
v celkovej výške 53 874 €. Rozpočtovými opatreniami bol rozpočet príjmov upravený na
sumu 45 614 €. Plnenie je v sume 46 829,89€, t. j. 102,66%.
Plnenie príjmov podľa položiek:
Položka 210 - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku sú v celkovej sume
prenájom pozemkov a zasadačky v sídle Obú na Podzámskej ulici.
Položka 220 - administratívne a iné poplatky a platby:
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8 278,33 € za

Na plnení príjmov sa podieľajú príjmy z pokút, ktoré boli vymožené na
ekonomickom a odbore živnostenskom k 31.12 2010 v celkovej výške 9 672,06 €.

odbore

Položka 220 - kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy evidujeme v sume 23 364 € za predaj pozemku v katastrálnom
území Nové Zámky LV č. 2 parc. číslo 394/4 a 394/5.
Položka 290 - iné nedaňové príjmy:
Na účte iné nedaňové príjmy evidujeme k 31.12. 2010 príjmy v celkovej sume
5 515,20 € za správne poplatky, dobropisy a refundácie z minulého roka.

III. Pohľadávky
Obvodný úrad Nové Zámky ku dňu 31.12.2010 eviduje na účte 316 – pohľadávky
z nedaňových rozpočtových príjmov neuhradené pohľadávky v celkovej hodnote 69 611,62 €,
z toho pohľadávky po lehote splatnosti sú vo výške 60 158,85 €.
Pohľadávky sa priebežne vymáhajú v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu v znení neskorších predpisov.

IV. Záväzky
Záväzky po lehote splatnosti k 31.12.2010 neevidujeme. V súvahe vykazujeme na
účte 321- dodávatelia sumu 5 633,98, ktorú predstavujú faktúry súvisiace s dodávkou
služieb a energií za mesiac december 2010, ale faktúry sú splatné v mesiaci január 2011.

4.3 Spracovanie údajov na hodnotenie plnenia verejného rozpočtu
Obvodný úrad Nové Zámky spracováva pravidelne údaje na hodnotenie plnenia
verejného rozpočtu v zmysle pokynov MF SR a jeho dodatkov na príslušný rozpočtový rok,
pričom dodržiava opatrenia MF SR z 11.decembra 2003 č. 24501/2003 – 92, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové
organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky. Obvodný
úrad Nové Zámky dodržiava termíny a miesto predkladania účtovnej závierky. Na základe
pokynov MV SR štvrťročné výkazy nahráva do systému Štátnej pokladnice.

5. PERSONÁLNE OTÁZKY
Personálne otázky Obvodného úradu Nové Zámky rieši Osobný úrad podľa náplne
činnosti uvedenej v bode 2. Obvodný úrad Nové Zámky mal v roku 2010:
plánovaný počet zamestnancov: 42
z toho v ŠS :
37
vo VZ :
5
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priemerný počet zamestnancov: 38
z toho v ŠS :
33
vo VZ :
5
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2010
počet zamestnancov s VŠ vzdelaním II. stupňa : 25
počet zamestnancov s VŠ vzdelaním I. stupňa :
1
počet zamestnancov so SŠ vzdelaním :
12
Spolu :
38
V roku 2010 si zvýšila kvalifikáciu v II. stupni vysokoškolského vzdelania 1
zamestnankyňa. V súčasnosti študujú na vysokých školách popri zamestnaní traja
zamestnanci ŠS.
Štruktúra zamestnancov podľa pohlavia k 31.12.2010
ženy : 23
muži : 15
spolu : 38
Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2010
vekové rozpätie
počet
21-30 rokov
3
31-40 rokov
2
41-50 rokov
11
51-60 rokov
17
nad 60 rokov
5
Počet zamestnancov poberajúcich dôchodok k 31.12.2010
spolu
7
z toho predčasný starobný :
2
starobný :
2
výsluhový :
3
Z celkového počtu zamestnancov v roku 2010 bol 1 zamestnanec so zníženou
pracovnou schopnosťou.
Pohyb zamestnancov za rok 2010
nástup
ŠS
1
VZ
0

skončenie
3
0

Úbytok spolu : 2 zamestnanci.
V roku 2010 sa realizovalo 6 výberových konaní na štátnozamestnanecké miesta.
Výberové konania boli zamerané na personálne zabezpečenie činností súvisiacich so
zabezpečením riadenia odborov organizačného a živnostenského a so zabezpečením činnosti
na odboroch VVS, civilnej ochrany a krízového riadenia, odboru živnostenského a osobného
úradu.
V rámci svojich možností Obvodný úrad Nové Zámky umožňoval v roku 2010 svojim
zamestnancom prehlbovať si svoje odborné vedomosti a zručnosti účasťou na odborných
seminároch a školeniach. V priebehu roka 2010 sa zamestnanci zúčastnili školení a odborných
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seminárov, potrebných na kvalifikovaný výkon štátnej správy podľa miest zaradenia na
jednotlivých odboroch.

6. HODNOTENIE A ANALÝZA ČINNOSTÍ
ODBOROV V ROKU 2010

KĽÚČOVÝCH

V tejto časti Výročnej správy o činnosti za rok 2010, Obvodný úrad Nové
Zámky hodnotí a analyzuje hlavné aktivity a výsledky kľúčových odborov.

I. Odbor živnostenského podnikania
Odbor živnostenského podnikania v Centrálnom živnostenskom registri eviduje
podnikateľské subjekty, a to fyzické osoby i právnické osoby, ktorým boli vydané
živnostenské oprávnenia.
Činnosť odboru sa člení na úsek kontroly, úsek živnostenskej registrácie a úsek
živnostenského registra. Každý pracovník vykonáva jednotlivé činnosti, ktoré súvisia s prácou
na odbore. Na úseku živnostenskej registrácie, okrem ohlásení živností, oznámení žiadostí
o pozastavenie, resp. zmenu obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenia
o ukončení podnikania, vykonáva aj zmeny v osobných údajoch, v mieste podnikania,
oznamovania zrušení a zriadení prevádzkarní. Vyhotovuje výpisy zo živnostenského registra
pre podnikateľov, pre inštitúcie, organizácie, súdy, prokuratúru i pre iné fyzické osoby.
V rámci služieb JKM sú vyžiadané pre FO a štatutárny orgán právnických osôb, pre
zodpovedných zástupcov za živnosti výpisy z registra trestov. Ďalej v rámci už spomínanej
služby JKM sú FO prihlasované správcovi dane, príslušnej zdravotnej poisťovni. Nové PO
majú možnosť využiť v rámci služby JKM prvozápis do OR.
Vecná správkyňa vykonáva výmazy obchodných spoločností v programe CEZir,
zapisuje dátum vzniku nových obchodných spoločností do programu CEZir. Pri zmene sídla
spoločnosti resp. zmene bydliska fyzických osôb vykonáva prevody daného podnikateľského
subjektu na miestne príslušný obvodný úrad.
Činnosť odboru živnostenského podnikania sa člení na úsek:
registrácie, ktorá vykonáva :
- Prijíma ohlásenie živnosti právnických a fyzických osôb (PO a FO)
- Vydáva osvedčenia o živnostenskom oprávnení (PO a FO)
- Vykonáva zmeny údajov v živnostenskom registri
- Prijíma oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti a oznámenia o ukončení
podnikania
- Rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia
- Vedie živnostenský register a vydáva výpisy z tohto registra pre PO a FO
- Plní úlohy JKM vo vzťahu k daňovému úradu a zdravotnej poisťovni
- Na základe žiadosti ohlasovateľa živnosti – PO, zasiela elektronickou formou návrh na
prvozápis do obchodného registra príslušnému súdu
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kontroly, ktorá vykonáva:
- Kontrolu dodržiavania podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo
živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské
podnikanie
- Ukladá pokuty za nedodržanie podmienok a povinností stanovených živnostenským
zákonom a osobitnými predpismi pri prevádzkovaní živnosti
- Eviduje pohľadávky – výzvy, návrhy na odpis pohľadávok na odbore živnostenského
podnikania

V prvej etape poskytovania služieb JKM živnostenským odborom ObÚ Nové Zámky
podnikateľské subjekty kladne hodnotili zmeny a postupy pri vybavovaní živnostenských
oprávnení a ich zmien, nakoľko sa zaviedol systém vybavovania cez inteligentné tlačivo. Pre
živnostenské účely sa výpisy z registra trestov pre podnikateľské subjekty začali
zabezpečovať v rámci služieb JKM bez poplatku, čo bolo veľkou výhodou pre podnikateľa.
Ďalej služby JKM na zaregistrovanie sa na daňové úrady a zdravotné poisťovne mohli využiť
podnikatelia na základe dobrovoľnosti, teraz je už táto registrácia povinná.
V druhej etape poskytovania služieb JKM bolo veľkým prínosom prepojenie
Centrálneho živnostenského registra s Registrom obyvateľov v rámci SR. Zvýhodnilo to
prácu registrátora a zároveň aj kontrolóra pri porovnávaní osobných údajov s údajmi
uvedenými v občianskom preukaze. Ďalším prínosom druhej etapy JKM bol prvozápis do OR
pre právnické osoby, čo v rámci ObÚ Nové Zámky doteraz podnikateľské subjekty nevyužili.
Táto služba bola zo strany živnostenského odboru pozitívne prezentovaná podnikateľským
subjektom PO, no žiaľ pre vysoké poplatky súvisiace s návrhom na prvozápis do OR nebola
zatiaľ zrealizovaná. Podnikateľské subjekty využívajú poskytovanie tejto služby u advokátov
a notárov pre nižšie poplatky. Podnikateľské subjekty FO a PO využívajú v rámci JKM
poradenskú činnosť, čo je z ich strany kladne hodnotené, nakoľko táto služba je bezplatná
a k jej poskytovaniu sa pristupuje zodpovedne zo strany ObÚ, odboru živnostenského
podnikania.
Prínosom činnosti kontrolórov v teréne, ktorí priamo v prevádzkarňach vykonávajú
kontrolu dodržiavania zákonných ustanovení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a osobitných predpisov
súvisiacich s podnikaním je okrem prípadného odstránenia protiprávneho stavu aj poradenská
činnosť pre podnikateľov, nakoľko podnikateľom vyhovuje bezprostredný kontakt
s kontrolórmi priamo u nich, v ich zariadeniach.
Výsledkom činnosti sú na úseku:
registrácie
- Osvedčenia o živnostenskom oprávnení
- Úradné záznamy o zmenách v živnostenských oprávneniach
- Oznámenia o pozastavení alebo zániku živnostenských oprávnení
- Oznámenia o zriadení a zrušení prevádzkarní a súvisiacich priestorov
- Rozhodnutie o udelení výnimky na zodpovedného zástupcu
- Výzvy podnikateľom na doplnenie podaní
- Výpisy zo živnostenského registra
- Duplikáty živnostenských oprávnení
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kontroly
- Záznamy z kontrol
- Administratívne úkony – výzvy, predvolania, dodatky k záznamom z kontrol
- Rozhodnutia o uložení sankčného postihu v prípade porušenia zákona

V mesiacoch január a február 2010 bola realizovaná tematická úloha určená MV SR:
Kontrola podnikateľských subjektov , ktoré zabezpečujú odborné vykonávanie činnosti
prostredníctvom zodpovedného zástupcu: skupina 113 - stavebníctvo: Murárstvo, Tesárstvo,
Pokrývačstvo, Klampiarstvo, Izolatérstvo, Vodoinštalatérstvo, Inštalácia a opravy
chladiarenských zariadení, Podlahárstvo, Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených
technických zariadení, Kachliarstvo.
V mesiacoch november - december 2010 bola realizovaná tematická úloha určená
MV SR: Kontrola podnikateľských subjektov s predmetom podnikania v skupine 108 Výroba potravín a nápojov : Mäsiarstvo, Výroba piva a sladu, Výroba mliečnych výrobkov,
Výroba pekárenských a cukrárenských výrobkov.
V priebehu zvyšného obdobia roku 2010 bola realizovaná ďalšia tematická úloha
stanovená MV SR: Kontrola podnikateľských subjektov, ktoré v danej obci majú
prevádzkareň, na ktorej nebola vykonaná kontrola so zameraním na § 17 ods. 6
živnostenského zákona.
Všetky podania od občanov, resp. rozličných inštitúcii, týkajúce sa výkonu kontroly
v územnom obvode Obvodného úradu Nové Zámky boli vybavené v zákonom stanovenom
termíne.
V roku 2010 sa pracovníci odboru podobne ako v predchádzajúcich rokoch
zúčastňovali potrebných školení a seminárov, aby chod odboru a služby poskytované
podnikateľským subjektom a iným subjektom boli na požadovanej úrovni. Podnikateľské
subjekty vyjadrili viackrát spokojnosť s úrovňou služieb, ktoré sa poskytujú v rámci činnosti
Jednotného kontaktného miesta - JKM.
Údaje o činnosti odboru živnostenského podnikania za rok 2010
Registrácia
- živnostenské listy
- koncesné listiny
- osvedčenia o živnostenskom oprávnení
- rozhodnutia o zrušení oprávnenia na vlastnú žiadosť
- rozhodnutia o zmene podmienok v koncesnej listine
- rozhodnutia o pozastavení prevádzkovania živnosti na žiadosť
- oznámenia o pozastavení živnostenského oprávnenia
- zánik živn. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
- rozhodnutia o nevzniknutí živnostenského oprávnenia (nad ohlásením)
- iné zmeny, vykonané bez rozhodnutia
- výpisy zo živnostenského registra
- počet subjektov, ktoré využili službu JKM v roku 2010
- celkový počet úkonov služby JKM pre DR
- celkový počet úkonov služby JKM pre ZP
- výzvy podnikateľom na doplnenie podaní
- duplikáty
- listy pre PS o odmietnutí ZP prijať zmeny zaslané cez JKM
- vybavovanie došlých podnetov, informačná a poradenská činnosť
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2 323
10
917
10
2
210
415
1 032
1
1 340
2 638
3 066
3 972
2 695
253
8
26
5 189

Kontrola
Za rok 2010 pracovali na úseku živnostenskej kontroly 4 kontrolóri, t.j. 2 kontrolné
skupiny. Za sledované obdobie bolo vykonaných celkovo 699 kontrol u fyzických
a právnických osôb. Štatisticky sledovaných bolo prekontrolovaných 3133 právnych
ustanovení , z čoho bolo zistené 239 porušení zo strany podnikateľských subjektov. Za zistené
porušenia zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov v spojení s osobitnými predpismi bolo uložených 22 blokových pokút,
uhradených v hotovosti podnikateľmi priamo na mieste a 64 sankčných postihov bolo
uložených v správnom konaní.
Pri ukladaní pokút živnostenský úrad prihliadal najmä na závažnosť, čas trvania
a následky protiprávneho konania zo strany kontrolovaného podnikateľského subjektu.
Za porušenia zákonných ustanovení , kde bolo zistené , že uplynula 3 – ročná lehota
odo dňa, kedy skutočnosť ešte trvala, resp. uplynula 3 – ročná lehota na splnenie povinnosti
určenej živnostenským zákonom nebolo možné uložiť podnikateľským subjektom sankčný
postih , nakoľko uplynula 3 – ročná prekluzívna lehota. Protiprávny stav bol odstránený
splnením uloženého opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených kontrolórmi pri
prevádzkovaní živnosti.
Pri výkone činnosti úseku živnostenskej kontroly bolo za rok 2010 spracovaných 717
administratívnych úkonov v členení: oznámenia o začatí správneho konania 63, písomné
výzvy 351, dodatky k záznamom z kontroly 303.
K nim je potrebné ešte prirátať 699 záznamov z kontrol spísaných priamo
v prevádzkarňach, prípadne na pracovisku odboru živnostenského podnikania, ak išlo
o záznam z vykonanej administratívnej kontroly zo spisového materiálu podnikateľského
subjektu a z údajov z Obchodného registra Okresného súdu Nitra. Celkovo ide o 1416
realizovaných administratívnych písomností.
Vyhodnotenie tematickej úlohy:
Kontrola podnikateľských subjektov, ktoré
zabezpečujú odborné vykonávanie činnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu: skupina
113 - stavebníctvo: Murárstvo, Tesárstvo, Pokrývačstvo, Klampiarstvo, Izolatérstvo,
Vodoinštalatérstvo, Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení, Podlahárstvo, Montáž,
rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení, Kachliarstvo.
V mesiaci január 2010 bola vykonaná kontrola u 78 podnikateľských subjektov,
u ktorých bolo v 16 prípadoch zistené porušenie povinností vyplývajúcich pre podnikateľov
z ustanovení živnostenského zákona.
V mesiaci február 2010 bola vykonaná kontrola u 47 podnikateľských subjektov,
u ktorých bolo v 3 prípadoch zistené porušenie povinností vyplývajúcich pre podnikateľov
z ustanovení živnostenského zákona.
Vyhodnotenie
realizovanej tematickej úlohy stanovenej MV SR : Kontrola
podnikateľských subjektov s predmetom podnikania v skupine 108: Výroba potravín
a nápojov: Mäsiarstvo, Výroba piva a sladu, Výroba mliečnych výrobkov, Výroba
pekárenských a cukrárenských výrobkov.
V mesiaci november 2010 bolo vykonaných celkovo 43 kontrol z toho : 24 kontrol
bolo v prevádzkarňach a 19 kontrol v miestach podnikania fyzickej osoby alebo v sídlach
právnických osôb. Celkovo bolo zistených 7 porušení živnostenského zákona zo strany
podnikateľských subjektov.
V mesiaci december 2010 bolo vykonaných celkovo 25 kontrol z toho : 15 kontrol
bolo v prevádzkarňach a 10 kontrol v miestach podnikania fyzickej osoby alebo v sídlach
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právnických osôb. Celkovo bolo zistených 8 porušení živnostenského zákona zo strany
podnikateľských subjektov.
Plnenie tejto tematickej úlohy pokračovalo aj nasledujúci mesiac – január 2011.
Všetky úlohy odboru živnostenského podnikania za úsek registrácie, aj kontroly
v roku 2010 boli splnené, nakoľko podania zo strany občanov, podnikateľských
subjektov, verejných inštitúcií a iných subjektov boli vybavované v zákonnej lehote a
k spokojnosti žiadateľov. Úlohy stanovené pre odbor spojené so zabezpečením chodu úradu
boli tiež splnené. V súvislosti s návrhom na prvozápis do obchodného registra cez JKM, je
však nutné podotknúť, že by bolo vhodné navrhnúť zníženie poplatkov súvisiacich
s prvozápisom.

II. Odbor všeobecnej vnútornej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov,
matrík, územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok, volieb
a referenda a sčítania obyvateľov.
Úsek priestupkov

Hlavnou náplňou činnosti na úseku priestupkovom je predovšetkým administratívnoprávny postih fyzických osôb. Základným prameňom priestupkového práva je zákon SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o priestupkoch)
subsidiárne so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti
a je za priestupok výslovne označené v zákone o priestupkoch alebo v inom zákone, ak nejde
o iný správny delikt alebo trestný čin. Priestupok môže byť spáchaný konaním alebo
opomenutím. Priestupkom nie je konanie v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.
Konanie o priestupkoch je vo svojej podstate osobitným druhom správneho konania.
Poslaním procesnoprávnych ustanovení je, aby sa účelne bez zbytočných prieťahov správne
a objektívne zistilo, či došlo k spáchaniu priestupku, kto ho spáchal a za akých okolností a či
vôbec a akú sankciu treba uložiť páchateľovi priestupku za jeho protiprávne konanie.
Odbor VVS prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, občanov a orgánov činných
v trestnom konaní o priestupkoch, objasňuje priestupky a vykonáva úkony s tým spojené,
vyžaduje vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, odborné vyjadrenia a zabezpečuje
úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci.
V súlade s ust. § 89a o priestupkoch vedie evidenciu priestupkov v systéme MAKOP
a poskytuje údaje z tejto evidencie osobám vedených v evidencii, súdom, orgánom činným
v trestnom konaní, policajnému zboru, orgánom oprávneným objasňovať priestupky.
Odbor VVS Obvodného úradu Nové Zámky mal v priebehu roka 2010 na spracovanie
1202 priestupkových oznámení, čo je o 160 oznámení menej, ako v predchádzajúcom roku.
Z tohto počtu 291 priestupkov tvorili priestupky nevybavené z minulého obdobia.
Z celkového počtu priestupkov na spracovanie počet nevybavených priestupkov, ktoré
prechádzajú do roku 2011 činí 345, čo je cca 29 %.
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Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, tak aj v roku 2010 najpočetnejšiu skupinu
tvorili priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa ust. § 49 zákona SNR č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Najviac bolo prejednaných priestupkov
podľa ust. § 49 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch – 478 priestupkov. Pri priestupkoch
proti občianskemu spolunažívaniu išlo najmä o priestupky hrubého správania sa – spočívajúce
jednak v používaní vulgárnych a oplzlých výrazov, drobné útoky, fyzické napadnutia,
vyhrážanie sa ujmou na zdraví a s tým súvisiace ľahké ujmy na zdraví. Za hlavné faktory
páchania týchto priestupkov možno označiť veľmi zlé a narušené medziľudské vzťahy, či už
medzi rodinnými príslušníkmi, ktoré často pramenia z alkoholizmu, nevery, rozvodu,
nezamestnanosti a z toho plynúceho nedostatku finančných prostriedkov, alebo medzi
susedmi, ktoré pramenia z hlasného správania sa, púšťania hudby, zo vzájomných schválností,
osočovania a nadávania.
Dosť často vyskytujúce sú i formy páchania týchto priestupkov prostredníctvom
mobilných telefónov a to zasielaním SMS správ, a cestou verejnej internetovej siete.
Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria priestupky proti majetku podľa ust. § 50 ods. 1
zákona o priestupkoch – 231 priestupkov. Išlo hlavne o drobné krádeže potravín, kozmetiky
a alkoholu v obchodoch, krádeže mobilných telefónov, vecí z kovového materiálu, ktorý sa
dá speňažiť v zberných surovinách, krádež dreva na vykurovanie. Častá je aj forma podvodu
hlavne v oblasti financií a cenných predmetov, sprenevery a poškodenia veci. Prevažnú časť
páchateľov tvoria osoby nemajúce žiadny alebo veľmi nízky príjem, bezdomovci a osoby
rómskeho etnika, kde ťažko predpokladať, že sankcie vo forme pokuty budú mať výchovný
charakter. Zníženie počtu týchto priestupkov vidíme v účinnosti Trestného zákona
a uplatňovania § 212 ods. 2 písm. f)- trestanie recidívy ako trestného činu krádeže podľa
Trestného zákona.
Náhrada škody rozhodnutím bola riešená v 21 prípadoch a v 1 prípade dohodou.
Väčšinou však škoda a jej výška nie je spoľahlivo zistená, z tohto dôvodu sú poškodení
odkázaní so svojím nárokom na jej vymáhanie cestou občianskoprávneho konania na
príslušnom súde. Pri prejednávaní priestupkov proti majetku sa javí ako najväčší problém
zisťovanie skutočnej výšky škody.
V sledovanom období sa osoby mladistvé podieľali na spáchaní 22 priestupkov.
Mladiství sa najviac podieľali na páchaní priestupkov proti majetku, a to hlavne
drobnými krádežami a poškodzovaním vecí a na páchaní priestupkov podľa ust. § 30 –
hlavne podávaním alkoholu seberovným alebo mladším kamarátom. Pri prejednávaní týchto
priestupkov je vážnym problémom nezáujem a neúčasť zákonných zástupcov na ústnom
pojednávaní. Ani v jednom prípade pri prejednaní priestupku mladistvého sa nezúčastnil
orgán starostlivosti o dieťa, čo považujeme za vážny nedostatok a nezáujem tohto orgánu pri
riešení priestupkov mladistvých a tým i za zanedbanie ich výchovného pôsobenia na
mladistvých.
Výkon štátnej správy na tomto úseku je neustále zložitým a náročným procesom.
Najväčšími problémami pri prejednávaní priestupkov sú situácie, keď sa nedostavia
všetci účastníci konania a svedkovia v rovnakom čase na prejednanie, čo komplikuje
a sťažuje prácu prejednávajúcich, obťažuje to tých účastníkov konania, ktorí sa pojednávania
v riadnom termíne zúčastnili a musia byť znovu predvolávaní. Zo strany účastníkov konania
je to určitá vypočítavosť, pretože sa nechcú stretnúť zoči-voči. Veľkým problémom je
i nepreberanie zásielok do vlastných rúk, ignorovanie predvolania správnym orgánom, veľká
migrácia obyvateľstva, nezdržiavanie sa v mieste trvalého bydliska z dôvodu práce
v zahraničí, ako aj množiace sa počty bezdomovcov, ktorých pobyt je neznámy. Rozhodnutia
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o predvedení sú málo úspešné. Zabezpečenie prítomnosti týchto osôb na pojednávaní je
pritom potrebné pre zistenie skutočného stavu veci a následného vydania rozhodnutia. Tak
ako aj v predchádzajúcom období sú vo väčšine prípadov na správny orgán doručované spisy,
kde spáchanie skutku obvineným nebolo dostatočne preukázané – tvrdenie proti tvrdeniu.
I počas samotného prejednania veci ide o neochotu účastníkov konania spolupracovať na
objasnení priestupku. Vplyv na počet zastavených konaní má i tá skutočnosť, že páchatelia sa
dopúšťajú priestupkov tak, aby nebol prítomný žiadny svedok.
Najčastejšou sankciou, ktorú správny orgán ukladal bola pokuta – 214 prípadov,
potom nasledovala sankcia – pokarhanie – 114 prípadov, prejednanie bez uloženia sankcie
bolo v 12 prípadoch.
Čo sa týka stavu v realizácii pokút a trov konania, tu možno konštatovať, že
z celkového počtu bolo dobrovoľne uhradených 36,6 % trov konania a 28,35 % pokút.
Obvodný úrad pristúpil k exekučnému vymáhaniu trov konania a pokút cestou exekútora,
takže veríme, že percento úhrad sa o niečo zvýši, pretože postupne už začínajú nabiehať
úhrady od exekútorov.
Skladba uložených sankcií je ovplyvnená skladbou páchateľov priestupkov, kde
možno povedať, že veľká časť páchateľov je z prostredia sociálnej odkázanosti a kde je
správnemu orgánu zrejmé, že zaplatenie peňažnej sankcie je nemožné. Pokarhanie využívame
pri mladistvých páchateľoch, pri páchateľoch, ktorí sa dopustili menej závažného priestupku
a spáchali ho po prvýkrát, aby sme výchovne pôsobili na páchateľov, aby sa v budúcnosti
obdobného konania vyvarovali.
Rozkazné konanie bolo v sledovanom období uplatnené v 180 prípadoch.. Väčšinou sa
rozkazné konanie uplatnilo pri priestupkoch proti majetku podľa ust. § 50 ods. 1 zákona
o priestupkoch – krádež, ak bola škoda zachránená, ale i priestupkoch proti občianskemu
spolunažívaniu podľa ust. § 49 ods. 1 písm. d) zákona o priestupkoch – hrubé správanie.
Celková výška uložených pokút v rozkaznom konaní predstavovala čiastku 3.824,- €.
Návrhové delikty – jednalo sa o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa
ust. § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch v 146 prípadoch, na úseku práva
k informáciám sme nezaznamenali žiadny priestupok.
Mierny nárast oproti minulému roku bol zaznamenaný i pri týchto priestupkoch, ktoré
činili za sledované obdobie 146 priestupkov.
Z celkového počtu 146 priestupkov bol v 33 prípadoch využitý inštitút uzatvorenia
zmieru. Na odstránenie nedostatkov v podaných návrhoch správny orgán vyzýval postihnuté
osoby na ich odstránenie s poučením, že ak nedostatky v lehote určenej správnym orgánom
nebudú odstránené, konanie bude zastavené podľa § 30 ods. 1 písm. d) Správneho poriadku.
Takto zastavené konanie bolo v 5 prípadoch.
Aplikácia APV MAKOP poskytuje rýchle informácie, veľmi sa urýchlilo
spracovávanie správ o obvinených. Elektronická komunikácia urýchlila a zjednodušila
i proces žiadostí o predĺženie lehôt.
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Počet nevybavených priestupkov z minulého roku
Počet priestupkov, ktoré došli v priebehu tohto roku
Postúpené inam
Počet priestupkov na spracovanie v sledovanom roku
Odloženie veci
Rozkazné konanie
prejednaním bez uloženia sankcie

Vybavené

pokarhaním
pokutou
zákazom činnosti
prepadnutím veci
zastavením konania (bez zmieru)
zmierom
zastavením konania podľa § 30 zákona o správnom konaní
spolu
Počet vybavených priestupkov
Počet nevybavených priestupkov, ktoré prechádzajú do nasledujúceho roku
Počet
uložených ochranných
opatrení

obmedzujúce opatrenia

Počet prípadov, v ktorých
bola riešená náhrada škody

rozhodnutím

zhabanie veci

dohodou

Výška uložených pokút v €
Výška uložených trov priestupkového konania v €

292
968
44
1 216
19
180
12
114
214
0
0
282
33
5
840
859
357
0
0
21
1
10278.60
6 048

Úsek matrík

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli
manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej
republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných
skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje
o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva. Predmetom zápisu do nej sú matričné
udalosti, ktoré nastali na území SR a v cudzine štátnym občanom Slovenskej republiky.
Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Pre zápisy matričných udalostí
slovenských občanov, ktoré nastali v cudzine je príslušná Osobitná matrika Ministerstva
vnútra, ktorá má sídlo v Bratislave.
Do pôsobnosti Obvodného úradu Nové Zámky územne spadá 39 obecných úradov,
z ktorých v 34 obciach má sídlo matričný úrad. Matričná činnosť je prenesený výkon štátnej
správy na samosprávu.
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Úlohou úseku matrík je vykonávanie nasledovných činností:
1. matričná agenda – zák. NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách a vyhláška Ministerstva
vnútra č. 302/1994 Z. z.
2. rozhodovanie o zmene mena alebo priezviska v zmysle zák. NR SR č. 300/1993 Z. z.
o mene a priezvisku
3. osvedčovanie kópií listín a podpisov na listinách, štátny odborný dozor nad obcami
novozámockého obvodu pri osvedčovaní kópií a podpisov na listinách v zmysle zák.
NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách
4. dohľad nad dodržiavaním zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch a ich
používaní.
Jednou z najdôležitejších úloh úseku matrík je vykonávanie kontrol vedenia matrík
podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, vedie zbierku listín
a druhopisov matrík, metodicky usmerňuje matričné úrady vo svojom obvode.
V roku 2010 bolo vykonaných 34 matričných kontrol podľa § 31 ods. 2 zák. NR SR č.
154/1994. Z. z. o matrikách, na základe poverenia prednostu a podľa plánu kontrol.
Výsledkom boli Záznamy z kontroly, v ktorých bolo poukázané na zistené nedostatky
a bolo nariadené ich odstránenie. Iba v jednom prípade bol spísaný Protokol z kontroly,
nakoľko boli zistené závažné nedostatky v práci matrikárky.
Úsek matrík zabezpečuje prípravu a vykonanie skúšky matrikára a vydáva osvedčenie
o jej vykonaní v zmysle § 41 vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona o matrikách. V roku 2010 bolo vyškolených 5 osôb na funkciu
matrikár/zástupca matrikára.
Ďalej sa vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia
úradu alebo súdu cudzieho štátu, v spolupráci s matričnými úradmi posudzuje správnosť alebo
platnosť dokladov predložených cudzincom na uzavretie manželstva podľa § 28 ods. 5 zákona
o matrikách; podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým
matričnému úradu. Medzi ďalšie úlohy tohto úseku patrí spolupráca s matričnými úradmi pri
obnove matričnej knihy, zabezpečovanie tlačív pre matričné knihy a ich úradné zviazanie.
V zmysle § 18 ods. 3 zákona o matrikách na matričnom úseku overujú úradné výpisy
z matrík, verejné listiny vydané orgánmi samosprávy pre použitie v cudzine, ak medzinárodná
zmluva neustanovuje inak. V roku 2010 bolo apostilovaných 87 dokladov a legalizované 4
doklady, ktoré boli následne použité v cudzine.
Obvodný úrad je prvostupňovým orgánom vo veci rozhodovania vo veci povolenia
zmeny mena alebo priezviska podľa zákona 300/1993 Z. z. V roku 2010 bolo podaných 28
žiadostí o zmenu mena alebo priezviska, z čoho 13 žiadostí bolo na zmenu priezviska
maloletého, 13 žiadostí na zmenu priezviska dospelej osoby a v 2 prípadoch žiadosti o zmenu
priezviska dospelej osoby bolo zamietnuté, nakoľko žiadosť neobsahovala dôvody hodné
osobitného zreteľa na povolenie zmeny priezviska.
Na úseku matrík sa osvedčujú listiny a podpisy na listinách podľa zák. NR SR č.
599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách a ďalej v zmysle § 8 tohto zákona
obvodný úrad vykonáva štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou. Táto
činnosť je originálnou právomocou obce, čím úhrn vybratých správnych poplatkov je
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príjmom obce. Obvodným úradom Nové Zámky bolo osvedčených 55 kópií a 72 podpisov na
listinách a takto vybrané správne poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu. V oblasti kontrolnej
činnosti bolo Obvodným úradom Nové Zámky v roku 2010 vykonaných 16 kontrol
zameraných na dodržiavanie citovaného zákona.

Úsek štátnych symbolov

V zmysle zák. NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky sa
na úseku matrík vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR a ich
používaní a ukladajú sa pokuty právnickým osobám za porušenie ustanovení tohto zákona.
V roku 2010 bolo Obvodným úradom Nové Zámky vykonaných 12 kontrol zameraných na
dodržiavanie zákona o štátnych symboloch. Môžeme konštatovať, že nedošlo k vážnejšiemu
porušeniu zákona. Na drobné nedostatky bolo poukázané a tieto boli aj odstránené.
Úsek verejných zbierok
Postup pri povoľovaní a konaní verejných zbierok upravuje zákon SNR č. 63/1973 Zb.
o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov
a vyhláška MV SR č, 64/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o verejných zbierkach.
Verejnou zbierkou je taká zbierka, ktorá sa usporiada na vopred určený
verejnoprospešný účel na získanie finančných prostriedkov od fyzických a právnických osôb
dobrovoľným poskytovaním príspevkov.
Za verejnoprospešný účel sa považuje najmä v oblasti zdravotníctva, školstva, športu,
ochrany kultúrnych pamiatok, životného prostredia a ochrany prírody, ale aj humanitárna
a charitatívna pomoc doma a v zahraničí, pre skupiny sociálne alebo zdravotne postihnutých
a ohrozených osôb.
Odbor VVS v roku 2010 rozhodol o povolení 4 verejných zbierok. O 3 verejné
zbierky požiadala organizácia ÚSMEV Nové Zámky. Výnosy z týchto zbierok organizácia
použila na zlepšenie vybavenia Domova sociálnych služieb s denným pobytom v Nových
Zámkoch.
Výnos z verejnej zbierky povolenej pre Klub SM pri SZSM v Nových Zámkoch bol
použitý na rekondično - rehalibilitačný pobyt pre svojich členov.
Úsek volieb a referenda
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Všeobecnosť, rovnosť, priamosť a tajnosť hlasovania ako základné zásady volebného
práva zakotvuje Ústava Slovenskej republiky. Štát, ktorý je garantom a nástrojom ochrany
výkonu volebného práva, je zodpovedný za dodržiavanie spomenutých základných zásad
volebného práva.
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Odbor VVS organizačne a technicky zabezpečoval všetky úlohy vyplývajúce zo
zákona NR SR č. 333/2004 Z. z. o voľbách do NR SR v znení neskorších predpisov.
Metodicky usmerňoval všetky obce, distribuoval všetky volebné materiály –
hlasovacie lístky, obálky, zápisnice o výsledku hlasovania.
V rámci obvodu Nové Zámky bolo vytvorených 106 volebných okrskov.

Zdroj ŠU SR

Referendum
Prezident SR svojím rozhodnutím č. 311/2010 Z.z. zo dňa 06. júla 2010 vyhlásil
referendum, v ktorom oprávnení občania rozhodovali o týchto 6 otázkach:
1. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zrušila povinnosť fyzických
osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou
televíziou a Slovenským rozhlasom?“
2. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť
prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na
všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?“
3. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila
počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od
nasledujúceho volebného obdobia?“
4. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že
orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou
maximálne do 40 tisíc eur?“
5. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu
prostredníctvom internetu?“
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6. „Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby
poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa
tlačového zákona?“
Referendum sa konalo 18. septembra 2010.
Odbor VVS v súlade so zákonom č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda
v znení neskorších predpisov organizačne a technicky zabezpečoval prípravu a vykonanie
referenda.

Zdroj ŠU SR

Voľby do orgánov samosprávy obcí
Odbor VVS v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy
obcí v znení neskorších predpisov organizačne a technicky zabezpečoval celú prípravu
i priebeh volieb, v obciach do 600 voličov zabezpečoval i tlač hlasovacích lístkov.
Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí je založený na princípe
viacmandátových volebných obvodov. Počet volebných obvodov závisí najmä od počtu
poslancov, ktorí majú byť zvolení do obecného zastupiteľstva, pričom zákon limituje
maximálny počet poslancov pre jeden volebný obvod.
Orgánmi samosprávy, do ktorých sa konajú voľby sú obecné zastupiteľstvo a starosta
obce. Synonymami týchto orgánov pre mesto sú mestské zastupiteľstvo a primátor mesta.
V obvode Nové Zámky prebehli voľby vo všetkých obciach a mestách, všade boli
zvolení starostovia i poslanci do zastupiteľstiev.
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Zvolení starostovia a primátori v obvode Nové Zámky:

Zdroj ŠU SR
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Záverom možno povedať, že činnosť na odbore VVS je rôznorodá, je založená na
vzájomnej spolupráci s obcami a mestami, ako aj so samotnými občanmi hlavne pri
prejednávaní priestupkov a na úseku matričnom. Za odbor VVS možno konštatovať, že
všetky úlohy kladené na odbor v roku 2010 boli splnené.

III. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Odbor COaKR vykonával hlavné činnosti v zmysle Zamerania činnosti obvodných
úradov v Nitrianskom kraji za rok 2010 a podľa cieľov stanovených v „Ročnom pláne
činnosti odboru COaKR ObÚ Nové Zámky v roku 2010“. Hlavné činnosti vykonával najmä
v oblasti: krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému,
civilnej ochrany obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, kritickej infraštruktúry
a správy materiálu CO a humanitárnej pomoci.

K najdôležitejším úlohám odboru v roku 2010 patrilo:
a) Spracovanie základnej dokumentácie na úseku krízového riadenia, HM:
- Ročný plán činnosti odboru COaKR ObÚ Nové Zámky na rok 2010
- Zameranie činnosti obcí, PO a FO územného obvodu Nové Zámky na rok 2010
- Plán kontrolnej činnosti odboru COaKR na rok 2010
- Plán práce BRO na kalendárny rok 2010, ktorý tvorí aj Program rokovania BRO
- Metodická a kontrolná činnosť BRO na rok 2010
- Plán odbornej prípravy krízového štábu obvodného úradu na rok 2010
- Plán odbornej prípravy krízových štábov obcí na rok 2010
- Metodiku činnosti KŠ ObÚ Nové Zámky
- Dokumentáciu pracoviska sekretariátu BRO Nové Zámky a KŠ ObÚ Nové Zámky.
Dokumentáciu tvoria spracované prílohy riadiacej, informačnej, operačnej a zabezpečovacej
skupiny. Táto dokumentácia sa pravidelne a podľa potreby aktualizuje
vojny, po vyhlásení vojnového stavu,
- Plán činnosti obvodného úradu po vypovedaní
výnimočného stavu a núdzového stavu a pracovné plány vedúcich zamestnancov.
- Plán vyrozumenia, v ktorom sú zaradené obce a subjekty to znamená 39 obcí, členovia
BRO, 16 subjektov HM potvrdených bezpečnostnou radou Nitrianskeho kraja. Údaje v Pláne
vyrozumenia sa pravidelne upresňujú a priebežne aktualizujú.
b) Spracovanie základnej dokumentácie na úseku CO:
- Analýza možného ohrozenia územia MU
- Plány ochrany obyvateľstva, jednotiek CO:
- Plán evakuácie obyvateľstva obvodu Nové Zámky
- Plán ochrany obyvateľstva obvodu NZ pod vodnými dielami skupiny A a B
- Plán ukrytia obyvateľstva obvodu NZ
- Plán monitorovania radiačnej situácie
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-

Plán ochrany obyvateľstva obvodu NZ pre prípad nehody alebo havárie JZ Mochovce
Plán ochranných opatrení pre prípad mimoriadnej situácie spojenej s únikom
nebezpečných chemických látok
Dokumentácia jednotiek CO - V priebehu r. 2010 boli zredukované počty odborných
jednotiek pre potrebu územia na 6, ktorým bolo vydané „Rozhodnutie o povinnosti
vytvoriť jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia obvodu Nové Zámky“.
V súčasnosti je celkom 6 jednotiek pre potrebu územia s celkovým počtom 38
zaradených osôb.

c) Vykonávanie kontrolnej činnosti na úseku krízového riadenia a HM:
- zamestnanci odboru COaKR s ÚVS Nitre vykonali kontroly plnenia úloh obcou
vyplývajúcich z Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z., zákona č. 319/2002 Z. z., 387/2002 Z.
z., oblasť CNP, zákona č. 570/2005 Z. z. a zákona č. 414/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov:
v obci Andovce a Komjatice, v meste Nové Zámky
d) Vykonávanie kontrolnej činnosti na úseku civilnej ochrany
- zamestnanci odboru COaKR vykonali 5 kontrol plnenia úloh stanovených zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších
predpisov. Kontroly boli vykonané u orgánov miestnej samosprávy: OcÚ Komoča, Jatov,
Kmeťovo, Bánov a MsÚ Šurany.
U právnických subjektoch: v mesiaci august REAL H.M. s.r.o. Nové Zámky.
- Kontrolná činnosť na úseku hospodárenia s materiálom prebehla v 14 skladoch. Z toho
10 právnických osôb a 4 obcí. Z každej kontroly je spracovaný a zaevidovaný záznam
o kontrole.
e) Účasť na odbornom vzdelávaní – pracovných porád zamestnancov ObÚ v oblasti
krízového riadenia organizovaných MV SR – sekciou krízového manažmentu a civilnej
ochrany v dňoch
- 21.- 22. apríla 2010 zameranej na oblasť krízového plánovania a hospodárskej mobilizácie
v krízových situáciách.
- 28. – 29. apríla 2010 k oblasti OUS Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti,
odbor OUS.
- 27. októbra 2010 v školiacom stredisku Nitra k téme hospodárska mobilizácia.
- 9. novembra 2010 v Slovenskej Ľupči k téme protiradiačné, protichemické a protibiologické
opatrenia.
- 18. novembra 2010 v školiacom stredisku Nitra – výjazdové skupiny

K hlavným výsledkom činnosti odboru na úseku krízového riadenia, HM, CO patrila:
- Koordinácia činnosti obvodného úradu a obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri
jej riešení.
- obciam spracované a zaslané aktuálne pokyny a usmernenia k oslobodzovaniu občanov
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- obciam spracované a zaslané usmernenie k zákonu č. 473/2009, ktorý nadobudol účinnosť
dňom 1.1.2010, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení
neskorších predpisov.
- obciam zaslaná upravená vzorová dokumentácia na úseku obrany štátu s novými pokynmi
predkladania a vypĺňania prehľadu o nehnuteľnostiach, vecných prostriedkoch, pracovných
strojov, FO – ktorým môže byť uložená v čase vojny pracovná povinnosť.
- obciam ale aj PO a FO územného obvodu Nové Zámky zaslané „Zameranie činnosti obcí,
právnických a fyzických osôb územného obvodu Nové Zámky na rok 2010.“
- obciam zaslaný zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, ktorý nadobudol účinnosť
dňom 1. februára 2010.
- určeným obciam spracované a zaslané oznámenie o povinnosti poskytnúť vecný prostriedok.
- starostovia obcí oboznámení s aplikačným programom EPSIS/JIS HM a boli vyzvaní
k zaslaniu informácie o parametroch PC na obciach.
- na prelome mesiacov máj a jún 2010 odbor COaKR riešil v spolupráci s obcami
v územnom obvode Nové Zámky povodňovú situáciu od vyhlásenia III. stupňa povodňovej
aktivity do ukončenia t. z. do času odvolania II. stupňa povodňovej aktivity.
- spracovanie rozhodnutí o povinnosti poskytnúť vecný prostriedok v elektronickej podobe.
V súčasnosti má obvodný úrad spracovaných a pripravených 13 Rozhodnutí o povinnosti
poskytnúť VP a jedno Rozhodnutie na plnenie pracovnej povinnosti FO v čase vojny
a vojnového stavu.
- zabezpečovanie služobnej a pracovnej pohotovosti v súlade so zák. č. 400/2009 Z. z
o štátnej službe.
- vykonanie súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany
Obvodný úrad Nové Zámky usporiadal dňa 21. mája 2010 v rekreačno-športovom areáli
Rybník Mederčina, časti Šurany Nitriansky Hrádok. Samotnej súťaže sa zúčastnilo 10
družstiev a víťazné družstvo ZŠ Mojzesovo - Černík sa úspešne predstavilo na krajskom kole
v Nitre.
- vykonanie prípravy výjazdových skupín obvodného úradu
V rámci prípravy členov výjazdovej skupiny obvodného úradu sa 1 x štvrťročne vykonáva
odborná príprava týchto členov, so zameraním na plnenie základných úloh členov výjazdovej
skupiny ako kontaktného, informatívneho a poradného orgánu.
- vykonanie odbornej prípravy štábov a odborných jednotiek CO vytvorených pre
potrebu územia
- v mesiaci november 2010 v súlade s „Ročným plánom činnosti odboru civilnej ochrany
a krízového riadenia Obvodného úradu Nové Zámky na rok 2010“ .
- vykonanie odbornej prípravy primátorov miest a starostov obcí na CO v jeho
územnom obvode
- v mesiaci marec a november 2010 v súlade s „Ročným plánom činnosti odboru civilnej
ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Nové Zámky na rok 2010“
- vykonanie odbornej prípravy sekretariátu KŠ obvodného úradu a BRO v mesiaci
marec.
- vykonanie zasadnutí Bezpečnostnej rady obvodu 1 x štvrťročne.
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- preškolenie oprávnených osôb určených prednostom ObÚ na oboznamovanie sa
s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia VYHRADENÉ.
- aktualizácia zoznamu oprávnených osôb, zánikov, funkcií, vykonanie bezpečnostných
previerok nových oprávnených osôb.
- aktualizácia Bezpečnostnej dokumentácie
v podmienkach obvodného úradu

fyzickej

a objektovej

bezpečnosti

- Spolupráca so samosprávnym krajom, úradmi špecializovanej štátnej správy a inými
štátnymi orgánmi pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení.
Do riešenia povodňovej situácie v územnom obvode Nové Zámky boli zapojené súčinnostné
zložky obvodu Nové Zámky: OR PZ, OR HaZZ, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva
- vedúci oddelenia epidemiológie, Obvodného úradu životného prostredia, SVP š.p., Správa
povodia Dolnej Nitry, Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Zámky, Regionálna
správa a údržba ciest Nové Zámky a.s., primátor mesta Nové Zámky, primátor mesta Šurany,
SAD a.s. Nové Zámky.
- Plnenie dohôd o spolupráci obvodného úradu na úseku krízového riadenia.
Na základe požiadaviek na zabezpečenie stravovania, ubytovania a výkon niektorých služieb,
odbor COaKR vedie prehľad právnických osôb, ktoré môžu byť určené ako subjekty HM.
- Dohody o spolupráci obvodného úradu na úseku civilnej ochrany
Obvodný úrad Nové Zámky, odbor COaKR má uzatvorenú dohodu o vzájomnej spolupráci
v oblasti civilnej ochrany so Slovenským červeným krížom, územným spolkom Nové Zámky
ako i s Dobrovoľnou požiarnou ochranou, Okresným výborom Nové Zámky.
- Dohody s právnickými osobami, ktorí prevádzkujú automatizovaný systém
vyrozumenia a varovania na území kraja a prevádzkovateľmi oblastných
masovokomunikačných prostriedkov v oblasti varovania a včasného informovania
obyvateľstva o vzniku mimoriadnej udalosti - je uzatvorená zmluva s rádiom MAX s.r.o.,
je spolupráca s Duslom Šaľa, AE Mochovce a Zimný štadión Nové Zámky.
- Plnenie úloh v programe ATON a v aplikačnom programe EPSIS JIS HM verzia 2,0
V mesiaci máj 2010 zaslaný export údajov v programe ATON – ObÚ Nitra.
V mesiaci jún 2010 odbor COaKR zaslal ObÚ Nitra údaje od obcí k aplikačnému programu
EPSIS.
- Plnenie úloh v programe CIPREGISS
Aktualizácia v mesiaci jún a december 2010
- Zabezpečovanie vykonávania kontinuálneho a periodického radiačného monitorovania
Odbor COaKR zabezpečuje úlohu radiačnej situácie na území obvodu Nové Zámky:
kontinuálne meranie (RAD/MON a HUR) na vybraných obciach a organizáciách,
- periodické meranie (na stanovených kontrolných bodoch v obvode (10), uvedené meranie
bolo vykonané mesiaci máj a október 2010
Hlásiče úrovne radiácie sú nainštalované v nasledujúcich obciach, mestách a subjektoch
územného obvodu Nové Zámky: Nové Zámky, Dvory nad Žitavou, Dubník, Komjatice,
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Tvrdošovce, Bardoňovo, Veľké Lovce, Jatov, Zemné, Trávnica, Bánov, Kolta, Komoča
a Železničná stanica Nové Zámky, Šurany a Palárikovo.
- Posudzovanie územia, stavieb a vydávanie záväzných stanovísk v územnom plánovaní,
územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní.
Obvodný úrad Nové Zámky v sledovanom období vydal 55 záväzných stanovísk
k dokumentácii pre účely územného, resp. stavebného konania bez uplatnenia požiadaviek na
účely civilnej ochrany.
- Spracovanie a aktualizáciu dokumentácie jednotiek civilnej ochrany a riadenie
záchranných prác
Je vykonávaná priebežne podľa vzniknutých zmien v súlade s príslušnou vyhláškou MV SR.
Na príslušníkov zaradených do jednotiek CO sú vypracované menovacie dekréty podľa
vzorovej dokumentácie, ktorú vydal ObÚ NZ na všetky obce a ktorá bola zaslaná i na ObÚ
NR.
- Vykonávanie pravidelných skúšok vyrozumenia a varovania (skúšky sirén a pod.),
V rámci zabezpečenia prevádzkyschopnosti systémov varovania
obyvateľstva bol
vypracovaný Plán preskúšania elektrických a elektronických sirén v obvode ObÚ Nové
Zámky. Sirény boli preskúšané každý druhý piatok v mesiaci. S plánom skúšok sirén boli
mestá a obce oboznámené písomne začiatkom roka a s konkrétnym preskúšaním sirén aj
začiatkom týždňa v ktorom mala byť skúška vykonaná.
- Zabezpečenie a využitie finančných prostriedkov na úseku HM, CO, vyrozumenia
a varovania
Čerpanie finančných prostriedkov na bolo v roku 2010 efektívne a účelové.
- Príprava a vykonávanie ročnej inventarizácie materiálu civilnej ochrany vykonaná
v mesiacoch november a december 2010.
V období od 1.6.2010 do 11.6.2010 Obvodný úrad Nové Zámky zabezpečoval
i plnenie úloh, ktoré súviseli s povodňami. Dňa 1.6.2010 o 21.00 hod. bol zvolaný Krízový
štáb Obvodného úradu Nové Zámky na podnet Obvodnej povodňovej komisie z dôvodu, že
po dlhotrvajúcich výdatných dažďoch sa prudko zvýšili hladiny riek Žitava, Nitra a ich
prítokov, na ktorých bol vyhlásený 2. stupeň povodňovej aktivity nasledovne:
-

Žitava a prítoky 1.6.2010 o 16.00 hod.
Nitra a prítoky 1.6.2010 o 18.00 hod.
Váh a prítoky 17.5.2010 o 06.00 hod.

Vzhľadom ku skutočnosti, že hladiny uvedených riek neustále stúpali bolo potrebné
prijať účinné opatrenia na zamedzenie ich vybreženia. Krízový štáb na svojom zasadnutí
o 21.00 hod. rozhodol, že pôjde do terénu a zistí skutočný stav povodňovej situácie. Situácia
sa vyhrotila tým, že rieka Žitava a jej prítoky za veľmi krátku dobu po vyhlásení 2. stupňa
povodňovej aktivity dosiahla takmer v ten istý čas 3. stupeň povodňovej aktivity (1.6.2010
o 16.00 hod.) a začala ohrozovať obce Michal nad Žitavou, Maňa, Kmeťovo, Hul, Dolný Ohaj
a Dvory nad Žitavou. Vzhľadom ku skutočnosti, že sa situácia nezlepšovala bol na tokoch:
-

Nitra a prítoky vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity dňa 1.6.2010 o 24.00 hod.
Váh a prítoky vyhlásený 3. stupeň povodňovej aktivity dňa 2.6.2010 o 18.00 hod.

Vzhľadom ku skutočnosti, že situácia bola vážna v celom Nitrianskom kraji, bolo
zvolané zasadnutie Krízového štábu Obvodného úradu v sídle kraja Nitra. O 23.55 hod. dňa
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1.6.2011 vyhlásil prednosta ObÚ Nitra mimoriadnu situáciu pre celý Nitriansky kraj.
Zasadnutia Krízového štábu ObÚ Nitra sa zúčastnil aj vtedajší minister vnútra Róbert
Kaliňák. V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie boli Obvodným úradom Nové
Zámky začaté záchranné práce v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Veľmi dramatická bola situácia dňa 2.6.2010,
kedy sa vyliali zo svojich korýt potoky Liska v obci Hul a Dolinský potok v obci Maňa
a začali zaplavovať časti uvedených obcí a taktiež rieka Žitava v obci Kmeťovo. Veľmi vážna
situácia bola v časti mesta Šurany, kde prišlo k preliatiu hrádze na rieke Nitra a hrozilo
zaplavenie časti Nitriansky Hrádok. Bolo treba urýchlene navýšiť pravú hrádzu vrecami
s pieskom a zamedziť vode k vybreženiu. Vďaka včasnému zabezpečeniu navýšenia hrádze
na rieke Nitra neprišlo k jej vybreženiu. Krízový štáb po celú dobu vyhlásenia mimoriadnej
situácie operatívne riešil vzniknutú situáciu a prijímal v spolupráci so správcami vodných
tokov účinné opatrenia k zamedzeniu povodní.
Súčasne s riešením situácie boli poskytované ohrozeným obciam potrebné informácie,
najmä o záchranných prácach a boli predkladané na ObÚ Nitra potrebné informácie na
riešenie situácie, ako aj rôzne prehľady o spôsobených škodách na majetku občanov, PO
a FO. Taktiež boli predkladané požadované informácie na jednorazové odškodnenie občanov
na MV SR.
Problémom v obciach neboli len samotné vodné toky, ale aj spodné vody a problémy
s kanalizáciou. Okrem už spomenutých obcí bola situácia nebezpečná aj v týchto obciach:
-

Dubník – Parížský kanál
Pozba a Podhájska – potok Liska
Palárikovo – kanál Cergát a spodné vody
Bánov, Černík, Komjatice, Mojzesovo, Nové Zámky – rieka Nitra
Tvrdošovce – potok Nemešták a Taranský Potok
Andovce, Komoča, Rúbaň, Veľký Kýr – spodné vody

Dňa 2.6.2010 o 10.00 hod. zvolal prednosta ObÚ Nové Zámky krízový štáb s potrebou
riešiť evakuáciu osôb v ohrozených oblastiach. K vykonaniu evakuácie bolo zabezpečených
celkom 5 autobusov od spoločnosti SAD Nové Zámky. V obci Maňa bolo evakuovaných
celkom 700 osôb, z toho 640 osôb do rodín v rámci obce a 60 osôb do miestnej školy, v obci
Kmeťovo 110 osôb, z toho 80 do miestnej školy a 30 do obce Michal nad Žitavou, v obci Hul
150 osôb, z toho v rámci obce 120 osôb a 30 osôb do mesta Šurany.
Obvodný úrad v tomto období zabezpečoval riadenie evakuácie ohrozených osôb, ako
i ich prepravu, núdzové stravovanie a núdzové ubytovanie.
V priebehu vyhlásenia 3. stupňa povodňovej aktivity odbor COaKR varoval
obyvateľstvo ohrozených obcí sirénami v súlade so zákonom č.7/2010 Z. z o ochrane pred
povodňami, v nadväznosti na zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Obce,
ktoré nemajú vybudované sirény, boli varované prostredníctvom miestnych rozhlasov, resp.
regionálnych televízií.
V priebehu vyhlásenia 3. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie boli
vykonávané obcami, ako aj HaZZ, OR PZ a OS SR záchranné práce na záchranu ľudských
životov, zdravia, majetku a životného prostredia. Náklady na vykonané záchranárske práce
boli obciam po ich verifikácii Obvodným úradom Nové Zámky uhradené nasledovne:
-

mesto Šurany –
obec Rúbaň –
obec Veľký Kýr –
obec Strekov –

1 351,17 €
1 188,93 €
7 180,45 €
23,70 €
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-

obec Tvrdošovce –
441,08 €
obec Hul –
389,65 €
Obvodný úrad Nové Zámky – 985,69 €

Celkovo náklady za záchranné práce za obvod boli vo výške 11 560,67 €.
Úlohy a opatrenia na úseku povodní a krízového riadenia zabezpečovali
administratívne pracovníci odboru COaKR na dobrej úrovni a splnili všetky požadované
ciele. Pri dielčích kontrolách odborných činností nebolo zistené žiadne porušenie zákonov pri
plnení mimoriadnych opatrení a krízových situácií.
Možno konštatovať, že všetky hlavné úlohy vyplývajúce odboru COaKR zo zamerania
činnosti a ročného plánu činnosti odboru boli v roku 2010 splnené. Vydávanie záväzných
stanovísk v územnom plánovaní boli vybavované v súlade so zákonnými lehotami na
vybavenie. Úlohy odbor COaKR plnil v zmysle platnej legislatívy a v stanovených termínoch
tak, aby nebol ohrozený chod úradu.
Zamestnanci odboru v roku 2010 aktívne pracovali a plnili stanovené úlohy v zmysle
platnej legislatívy aj napriek skutočnosti, že od mesiaca jún 2010 a júl 2010 ich bolo menej
o 3 zamestnancov. V rámci hodnotenia odboru ObÚ Nitra, ako i sekcie IZS a KM MV SR
odbor v roku 2010 dosiahol veľmi dobré výsledky. Všetky hlavné ukazovatele, ktoré boli
stanovené v Zameraní činnosti pre rok 2010 odbor splnil na veľmi dobrej úrovni.
V ďalšom období je potrebné podporiť všetky činnosti, ktoré smerujú k sledovaným
subjektom. Oveľa viac je potrebné pracovať v teréne a priamo usmerňovať subjekty pri plnení
úloh CO, HM a krízového plánovania.

IV. Odbor organizačný
Úsek informatiky
Úsek informatiky zabezpečoval v roku 2010 tieto najdôležitejšie činnosti na
Obvodnom úrade Nové Zámky:
- Zabezpečenie prevádzky, správy a servis lokálnej počítačovej siete, uzla WAN siete
VSNET a servis počítačov obvodného úradu a pobočky štátneho archívu v sídle
obvodného úradu.
- Informačnú bezpečnosť
- Uplatňovanie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a zákona č. 618/2003 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov v rámci
informačného systému verejnej správy
- Jednotné kontaktné miesta II. etapa – zabezpečenie technického vybavenia
- SAP /Systémy, Aplikácie a Produkty/ Na spracúvanie ekonomickej agendy Obvodný úrad
Nové Zámky od roku 2010 využíva programové vybavenie SAP. V rámci aplikácie sa
využívajú nasledujúce moduly: FI – Účtovníctvo, FM- Rozpočet, FI-AA Majetok, MM –
Materiálové hospodárstvo, CO – Kontroling /náklady, výnosy/ Autodoprava a modul
Pokladňa. APV SAP je web aplikácia. S aplikáciou pracujú na ObÚ NZ štyria zamestnanci.
Všetci majú na svojom počítači nainštalovaný program /klienta/, pomocou ktorého sa
prihlasujú do aplikácie.
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Odbor organizačný úsek informatiky zabezpečil migráciu dát z majetku APV
WinIBEU do modulu FI-AA Majetok programu SAP.
- Zabezpečenie výkonu technického správcu aplikácií prevádzkovaných na obvodnom
úrade a v pobočke štátneho archívu v sídle obvodného úradu:
-

CEZIR – Centrálny živnostenský register,
MAKOP – Manažment konaní o priestupkoch,
WinASU – Automatizovaný systém úradu,
WinIBEU – Integrovaný balík ekonomických úloh,
WinPohľadávky – Pohľadávky,
Poistenie motorových vozidiel,
SAP – jednotný ekonomický informačný systém,
SAP – personalistika a mzdy,
EPSIS – Núdzové plánovanie zdrojov /Emergency Planning Supplies/,
CIPREGIS – Regionálny informačný systém,
EMCO – Evidencia majetku civilnej ochrany,
CEIP – Centrálna evidencia interných predpisov,
FinPVSS - Financovanie preneseného výkonu štátnej správy.

Obvodný úrad v Nových Zámkoch zabezpečuje rozsiahly komplex aktivít, ktorých
realizácia je prakticky nemožná bez podpory informačných a komunikačných technológií.
Spoľahlivá a správna činnosť informačného systému je nevyhnutným predpokladom
a základnou požiadavkou pre plnenie úloh odborných útvarov:
a. odbor ekonomický
b. odbor organizačný
c. odbor všeobecnej vnútornej správy,
d. odbor živnostenského podnikania,
e. odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
f. osobný úrad.
Informačný systém pozostáva zo základnej informačnej a komunikačnej
infraštruktúry, údajov, aplikačného programového vybavenia (APV) vytvoreného pre podporu
plnenia úloh obvodného úradu, ako aj dokumentov riadiaceho, organizačného, metodického a
dokumentačného charakteru.
Úlohy, ktoré plní obvodný úrad, si vyžadujú prácu so širokým sortimentom údajov,
vrátane osobných údajov v listinnej a elektronickej forme.
Cieľom úseku informatiky je zabezpečiť spoľahlivú prevádzku lokálnej počítačovej
siete, uzla WAN siete VSNET, pracovných staníc a jednotlivých aplikácií odborných útvarov
obvodného úradu a pobočky štátneho archívu v sídle obvodného úradu, aby neprišlo:
- k poškodeniu, zničeniu alebo k modifikácií spracúvaných údajov, čo by prakticky malo vo
všetkých agendách vážne následky na schopnosť jednotlivých organizačných útvarov plniť
svoje úlohy.
- k úniku údajov, ktorý by spôsobil vážne následky, predovšetkým v prípade úniku osobných
údajov, čím by došlo k porušeniu povinností ustanovených zákonom č. 428/2002 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov s možnými následkami v podobe
sankcií podľa tohto zákona.
- k spomaleniu alebo prerušeniu činnosti kľúčových výpočtových a komunikačných
prostriedkov /servery, aktívne prvky siete, pracovné stanice, jednotlivé aplikácie/.
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Obvodný úrad v roku 2010 zabezpečoval prevádzku 48 pracovných staníc. Z toho 24
bolo zakúpených v roku 2003, 1 v roku 2004, 3 v roku 2005, 4 v roku 2006, 5 v roku 2007, 7
v roku 2008 a 5 pracovných staníc v roku 2009.
Na dvoch pracovných staniciach je nainštalovaný operačný systém Windows 98, na
dvoch Windows 2000 a na ostatných operačný systém Windows XP Professional.
Každá pracovná stanica bola zabezpečená antivírovým programom, ktorý sa denne
aktualizoval.
Na jednej pracovnej stanici bol nainštalovaný Office 97, na jednej Office 2000, na
desiatich pracovných staniciach bol nainštalovaný Office 2003 Professional, na piatich Office
2007 a na tridsaťjeden staniciach Office XP.
Všetky pracovné stanice okrem dvoch boli pripojené do lokálnej siete. Každý
zamestnanec mal k dispozícii elektronickú poštu a plný alebo obmedzený prístup do internetu.
Z každej pracovnej stanice je prístup k aplikačnému programovému vybaveniu podľa náplne
práce zamestnancov.
Aplikačné programové vybavenie pracovných staníc zamestnancov Obvodného úradu
Nové Zámky:
•

CEZIR – Centrálny živnostenský register
Aplikačné programové vybavenie CEZIR sa využíva na odbore živnostenského
podnikania. V roku 2010 bola jeho činnosť rozšírená o „jednotné kontaktné miesto 2“, čo
znamená, že zamestnanci úseku registrácie môžu pre živnostníkov vykonávať prvozápis do
obchodného registra.
Na zabezpečenie komunikácie prostredníctvom internetu bola na pracovných
staniciach úseku registrácie nainštalovaná aplikácia, ktorá slúži na podpisovanie
elektronických dokumentov pomocou kvalifikovaného certifikátu (ZEP - zaručený
elektronický podpis), resp. na overovanie platnosti ZEP podpísaných dokumentov. Nová
technológia APV CEZIR si vyžiadala inštaláciu vyššej verzie Office. Office XP bol
nahradený Office 2007.
•

MAKOP – Manažment konaní o priestupkoch,
Aplikačné programové vybavenie MAKOP sa využíva na odbore všeobecnej
vnútornej správy na evidenciu priestupkov. V priebehu roku 2010 bola databáza
aktualizovaná a boli upravené šablóny podľa požiadaviek zamestnancov. Táto aplikácia sa
využívala aj na stálom pracovisku v Šuranoch do konca roku 2010, kedy bolo pracovisko
zrušené.
•

WinPohľadávky – Pohľadávky,
Aplikačné programové vybavenie WinPohľadávky sa na úrade začalo využívať v roku
2010. Do roku 2010 bolo využívané APV DOS Pohľadávky. V spolupráci s autorom
programu IVES Košice bola urobená konverzia dát a boli odstránené chyby v tvorbe zostáv.
•

WinASU – Automatizovaný systém úradu,
Aplikačné programové vybavenie WinASU využívajú všetci zamestnanci úradu na
evidenciu došlej a odoslanej pošty. Databáza WinASU na serveri, klienti a prepojovací modul
medzi WinASU a CEZIR, MAKOP na pracovných staniciach boli v priebehu roka
aktualizovaní podľa autora programu. Táto aplikácia sa využívala aj na stálom pracovisku
v Šuranoch do konca roku 2010, kedy bolo pracovisko zrušené.
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•

WinIBEU – Integrovaný balík ekonomických úloh,
Aplikačné programové vybavenie WinIBEU sa využívalo na ekonomické úlohy –
účtovníctvo, evidenciu majetku a pokladňu. V roku 2010 sa zmenila technológia spracúvania
ekonomických úloh. Začal sa využívať systém SAP. Bola urobená transformácia dát z modulu
majetok APV WinIBEU do systému SAP – jednotný ekonomický informačný systém,
•

SAP – personalistika a mzdy,
V priebehu roku 2010 boli zmenené šablóny. Systém sa využíval na osobnom
úrade.
•

EPSIS – Núdzové plánovanie zdrojov /Emergency Planning Supplies/,
EPSIS je nová web aplikácia, ktorá sa začala využívať na odbore civilnej ochrany
a krízového riadenia namiesto programu ATON, ktorý pracoval na platforme DOS.

•

CIPREGIS – Regionálny informačný systém,
Využíval sa na odbore civilnej ochrany a krízového riadenia.

•

EMCO – Evidencia majetku civilnej ochrany,
Aplikácia sa využívala na odbore civilnej ochrany a krízového riadenia. V priebehu
roka bola viackrát aktualizovaná databáza. Program pracuje na platforme DOS.
•

CEIP – Centrálna evidencia interných predpisov,
K aplikácii mali prístup všetci zamestnanci úradu, okrem stáleho pracoviska
v Šuranoch. Databáza interných predpisov obvodného úradu bola priebežne aktualizovaná.
•

FinPVSS - Financovanie preneseného výkonu štátnej správy.
V roku 2010 pribudla nová aplikácia FinPVSS na odbore všeobecnej vnútornej správy
a odbore ekonomickom.
Správu počítačovej siete a zavádzanie nového aplikačného programového vybavenia
do užívania a jeho aktualizáciu zabezpečoval úsek informatiky na základe pokynov
Ministerstva vnútra SR.
Nebol zaznamenaný žiadny bezpečnostný incident, pri ktorom by došlo k úniku,
poškodeniu alebo zničeniu údajov.
Bezpečnostná kultúra používateľov informačného systému obvodného úradu dosiahla
vyššiu úroveň oproti predchádzajúcim rokom. Vírusy na počítačoch sa vyskytujú veľmi
ojedinele, elektronickú poštu používatelia využívajú len na služobné účely. Nedošlo
k prerušeniu prevádzky z dôvodu zanedbania si povinností pracovníkov úseku informatiky.
Možno konštatovať, že všetky hlavné úlohy na úseku informatiky boli v roku 2010
úspešne splnené.
Úsek správy registratúry a podateľne
Činnosti na úseku správy registratúry a podateľne zabezpečoval na Obvodnom úrade
Nové Zámky v roku 2010 odbor organizačný. Pri správe registratúry sa úrad riadil zákonom
NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov ako aj
ďalšími vyhláškami, usmerneniami a pokynmi, vydanými odborom registratúr a správy
dokumentov Ministerstva vnútra SR.
Úsek správy registratúry a podateľne bol v roku 2010 obsadený jednou pracovníčkou –
správcom registratúry. Správca registratúry nebol poverený prácou v podateľni a ani nebol v
inej kumulovanej pracovnej pozícii. Podateľňa Obvodného úradu Nové Zámky je na
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sekretariáte prednostky a je obsadená jednou pracovníčkou, ktorá je zároveň aj asistentka
prednostky.
Registratúrne stredisko obvodného úradu sa nachádza v troch budovách a to: v budove
Obvodného úradu Nové Zámky v dvoch miestnostiach, v budove Úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny v troch miestnostiach a v budove bývalého stáleho pracoviska v Šuranoch tiež
v troch miestnostiach.
V roku 2010 bolo do registratúrneho denníka zaevidovaných spolu 34 321 záznamov
a 11 899 spisov. Počet spisov, ktoré neboli uzatvorené a prešli do roku 2011 bolo 664.
Na všetkých organizačných útvaroch úradu sa vedie automatizovaný systém správy
registratúry s využitím aplikačného programového vybavenia WinASU.
V roku 2010 bolo príslušnému štátnemu archívu odovzdaných do trvalej archívnej
úschovy 0,9 bežných metrov archívnych dokumentov so znakom hodnoty „A“ z činnosti
bývalého Okresného úradu životného prostredia Nové Zámky. Celkový úbytok zo
spravovanej registratúry v roku 2010 bol 0,9 bežných metrov.
Do registratúrneho strediska bolo v roku 2010 prevzatých 32,6 bežných metrov
registratúrnych záznamov a spisov z činnosti jednotlivých organizačných útvarov Obvodného
úradu Nové Zámky. Stav registratúrnych záznamov a spisov k 31. 12. 2010 je 503,5 bežných
metrov.
V roku 2010 bolo prijatých 28 žiadostí na vyhľadanie registratúrnych záznamov.
Z toho boli štyri externé výpožičky. Na nahliadnutie do spisov boli podané dve žiadosti. Bolo
vydaných 24 strán fotokópií registratúrnych záznamov. Správne poplatky za poskytnutie
týchto služieb boli v hodnote 36,00 EUR.
Žiadosti o vyhľadanie registratúrnych záznamov prichádzajú od fyzických aj
právnických osôb. Ide prevažne o vyhotovenie fotokópie stavebného povolenia, kolaudačného
rozhodnutia a rozhodnutia o opatrovaní blízkej osoby, ktoré slúži na preukázanie
odpracovanej doby ako opatrovateľ. Žiadosti boli vybavované v súlade so zákonnými
lehotami na vybavenie.
V roku 2010 boli prijaté Obvodným úradom Nové Zámky tri sťažnosti, z ktorých
jedna bola riešená prešetrením, pričom obvodný úrad dospel k záveru, že táto žiadosť bola
neopodstatnená. Dve z týchto troch sťažností riešil Obvodný úrad Nové Zámky v roku 2011
pretože mu žiadosti boli doručené až na konci roka 2010.
Obvodný úrad Nové Zámky plánuje v roku 2011 pripraviť priestory a presťahovať
archívne dokumenty z registratúrneho strediska v Šuranoch do budovy Obvodného úradu
Nové Zámky na Podzámskej ulici č. 25, čím by sa skrátila lehota vybavovania žiadostí na
vyhľadanie registratúrnych záznamov, ktoré sú uložené v Šuranoch a tiež by sa ušetrili
náklady na dopravu. Zároveň obvodný úrad zavedie aplikačné programové vybavenie
Registratúrne stredisko, ktoré slúži na automatizáciu činností súvisiacich s evidenciou,
vypožičiavaním a vyradením
spisov uložených do registratúrneho strediska. Možno
konštatovať, že všetky hlavné úlohy na úseku správy registratúry a podateľne boli v roku
2010 úspešne splnené.

IV. Odbor ekonomický
Úsek rozpočtu a účtovníctva
Obvodný úrad Nové Zámky na úseku rozpočtu a účtovníctva v roku 2010 vykonával
činnosti podľa bodu 2 tejto výročnej správy o činnosti v súlade s platnými právnymi
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predpismi a usmerneniami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Možno konštatovať, že
všetky hlavné úlohy na úseku rozpočtu a účtovníctva boli v roku 2010 Obvodným úradom
Nové Zámky úspešne splnené.
Úsek vnútornej prevádzky
Činnosť úseku vnútornej prevádzky bola v roku 2010 v jednotlivých oblastiach
zabezpečovaná v zmysle Organizačného poriadku, Pracovného poriadku a interných
predpisov Obvodného úradu Nové Zámky. Na základe uvedených dokumentov boli
realizované úlohy v oblasti verejného obstarávania, likvidácie cestovných príkazov,
zabezpečovania objednávok na základe žiadaniek, autoprevádzky, správy budov (v tom
refundácia prevádzkových nákladov u spoluvlastníka a výpožičiek), úlohy v rámci požiarnej
ochrany a BOZP a operatívnej evidencie majetku.
Úsek vnútornej prevádzky počas celého roku zabezpečoval plynulý chod úradu,
zásobovanie materiálom, servis a údržbu motorových vozidiel, kancelárskej techniky, boli
vykonávané opravy a údržba jednotlivých budov, zabezpečovaná dodávka energií.
Úsek vnútornej prevádzky pri obstarávaní zákaziek v roku 2010 postupoval v zmysle
Zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, Smernice o centrálnom verejnom obstarávaní v rezorte Ministerstva vnútra SR a v
zmysle platných interných noriem. Verejným obstarávaním sa zadávali zákazky na dodanie
tovarov, zákazky na uskutočnenie stavebných prác a zákazky na poskytnutie služieb.
V mesiaci január 2010 bol na základe požiadaviek jednotlivých odborov vypracovaný
a schválený plán verejného obstarávania, ktorý bol v priebehu roku podľa aktuálnych potrieb
dopĺňaný.
Úsek vnútornej prevádzky v roku 2010 pravidelne mesačne predkladal Ministerstvu
vnútra SR a Úradu pre verejné obstarávanie prehľad verejného obstarávania zadávaných
zákaziek, v ktorom bol uvádzaný skutkový stav obstarávania ku koncu sledovaného mesiaca.
Úsek vnútornej prevádzky spravuje vozový park, ktorý slúži zamestnancom úradu na
plnenie pracovných úloh pri pracovných cestách. Vozový park Obvodného úradu Nové
Zámky sa v roku 2010 skladal z 5 služobných motorových vozidiel (z toho jedno vozidlo bolo
nepojazdné, v roku 2011 bude vyradené). Úsek vnútornej prevádzky mal v roku 2010
k dispozícii jedného profesionálneho vodiča na riadenie služobného motorového vozidla.
Ostatné služobné motorové vozidlá sú riadené vodičmi - referentmi. V roku 2010 boli
zabezpečované pravidelné servisné prehliadky, technické a emisné kontroly služobných
motorových vozidiel. U niektorých služobných motorových vozidiel boli vykonané opravy
väčšieho charakteru. Možno konštatovať, že všetky hlavné úlohy na úseku vnútornej
prevádzky boli v roku 2010 úspešne splnené.

7. HODNOTENIE
V ROKU 2010

A ANALÝZA

VÝVOJA

ORGANIZÁCIE

Obvodný úrad Nové Zámky zabezpečuje úlohy a činnosti vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov a v súlade s platnými právnymi predpismi platnými pre
jednotlivé činnosti, ktoré sú zabezpečované odbormi obvodného úradu. V roku 2010 boli
dodržiavané všetky predpisy, nariadenia a usmernenia nadriadených orgánov pre jednotlivé
činnosti. Aplikácia nových zákonov, resp. novelizovaných zákonov a usmernení bola
realizovaná v súlade s ich platnosťou a pôsobnosťou.
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Možno konštatovať, že všetky činnosti konkretizované v bode 2 tejto výročnej správy
o činnosti, ktoré obvodný úrad v roku 2010 vykonával boli úspešne plnené, podania boli
vybavované v súlade so zákonnými lehotami na vybavenie a úlohy spojené so zariadením
a zabezpečením chodu úradu boli taktiež vykonávané v súlade s platnými normami.
Nakoľko je Obvodný úrad Nové Zámky rozpočtová organizácia, na svoju činnosť
využíva zdroje iba zo štátneho rozpočtu. Dosiahnuté výsledky hodnotí obvodný úrad ako
veľmi dobré. Úlohy, ktoré boli pred Obvodný úrad Nové Zámky postavené, boli v roku 2010
splnené včas a bez nedostatkov. Uplynulý rok je potrebné hodnotiť aj z pohľadu zníženia
počtu zamestnancov obvodného úradu. Aj napriek tomu, vďaka zvýšenému úsiliu
a profesionalite zamestnancov, všetky činnosti obvodného úradu boli plnené svedomito,
zodpovedne, v požadovanom rozsahu a kvalite. Nakladanie s prebytočným majetkom
obvodného úradu bolo v súlade so zákonom 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších prepisov.
Z hľadiska plnenia hlavných činností v roku 2010 je možné konštatovať, že boli
plnené úspešne a pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli vynaložené účelne
a efektívne.

8.
HLAVNÉ
ORGANIZÁCIE

SKUPINY

UŽÍVATEĽOV

VÝSTUPOV

Výstupy Obvodného úradu Nové Zámky sú určené a využívané širokým okruhom
užívateľov, ku ktorým patria napr.:
-

-

Podnikateľské subjekty – fyzické osoby,
Podnikateľské subjekty – právnické osoby,
Občania,
Verejné inštitúcie – polícia, súdy, exekútori, colný úrad, daňové úrady, zdravotné
poisťovne, sociálna poisťovňa, úrady práce, mestské úrady a obecné úrady,
39 obcí v územnom obvode Nové Zámky,
16 subjektov hospodárskej mobilizácie potvrdených bezpečnostnou radou
Nitrianskeho kraja,
Okresné riaditeľstvo policajného zboru pri zabezpečovaní a riešení opatrení v období
krízovej situácie,
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru,
Obvodný úrad Nitra,
VÚC Nitra,
Integrovaný záchranný systém Nitra,
Územná vojenská správa Nitra,
Členovia krízového štábu obvodného úradu Nové Zámky,
Členovia Bezpečnostnej rady obvodu Nové Zámky,
Obvodný úrad životného prostredia,
Základné školy v územnom obvode,
Jednotky civilnej ochrany pre potrebu územia obvodu Nové Zámky,
Médiá a ďalšia verejnosť.
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9. ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY
Výročná správa o činnosti za rok 2010 bude zverejnená:
a) na internetovej stránke Obvodného úradu Nové Zámky – www.minv.sk/?obvodny-uradnove-zamky

Mgr. Mária Jeseničová
prednostka Obvodného úradu Nové Zámky
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