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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
Štatutár : Mgr. Mária Jeseničová, prednostka ObÚ
Obvodný úrad Nové Zámky sa v roku 2011 vnútorne členil na nasledovné odbory:
a)

Odbor ekonomický a organizačný,

b)

Odbor všeobecnej vnútornej správy,

c)

Odbor živnostenského podnikania,

d)

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,

e)

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.
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 STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
Poslaním obvodného úradu je zabezpečovanie výkonu štátnej správy a iných
administratívnoprávnych činností na jednotlivých úsekoch štátnej správy v rámci odborov.

A. ODBOR EKONOMOCKÝ A ORGANIZAČNÝ
zabezpečuje výkon štátnej správy a iných činností na úseku organizačnom, na úseku vzťahu
k územnej samospráve, na úseku informatiky, na úseku registratúry, na úseku rozpočtu
a účtovníctva, na úseku vnútornej prevádzky a zabezpečuje aj činnosť podateľne obvodného
úradu.
Na úseku organizačnom najmä vedie centrálnu evidenciu sťažností, petícií a ďalších
podaní občanov (zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom
práve), vykonáva kontrolu a vyhodnocuje kontrolnú činnosť jednotlivých odborov úradu,
zabezpečuje odborné a administratívne práce pre prednostu obvodného úradu, zabezpečuje
právnu agendu úradu, vedie centrálnu evidenciu o poskytnutých informáciách a plní
v spolupráci s jednotlivými odbormi úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na úseku vzťahu k územnej samospráve najmä usmerňuje a poskytuje odbornú
pomoc obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy a poskytuje údaje
z jednotlivých evidencií vedených obvodným úradom (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení).
Na úseku informatiky zodpovedá najmä za uplatňovanie zákonov pri prevádzke
informačného systému verejnej správy v riadiacej pôsobnosti ministerstva vnútra (zákon
č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy) a zodpovedá za uplatňovanie
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a uplatňovanie zákona č. 618/2003 Z. z.
autorský zákon v rámci informačného systému verejnej správy.
Na úseku správy registratúry zabezpečuje najmä odbornú správu registratúry
pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu a z činnosti územne príslušných právnych
predchodcov (zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach) a odovzdáva archívne
dokumenty na uschovanie príslušnej pobočke štátneho archívu.
Podateľňa obvodného úradu zabezpečuje najmä preberanie, triedenie a centrálnu
evidenciu záznamov doručených obvodnému úradu a odosielanie zásielok z úradu.
Na úseku rozpočtu a účtovníctva najmä zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov
obvodného úradu, predkladá ministerstvu vnútra podklady na zostavenie návrhu rozpočtu
verejnej správy, vypracúva a predkladá ministerstvu vnútra účtovné a finančné výkazy
hospodárenia (zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ), vedie účtovníctvo obvodného úradu podľa osobitných
predpisov, poskytuje obciam dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík a na
úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR a zabezpečuje jej
zúčtovanie so štátnym rozpočtom, nakladá s majetkom štátu, pohľadávkami a záväzkami štátu
v správe obvodného úradu (zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu), rozhoduje
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 zabezpečuje ich vymáhanie.
Na úseku vnútornej prevádzky najmä zabezpečuje materiálno-technické vybavenie
obvodného úradu, zabezpečuje úlohy na úseku autoprevádzky, zabezpečuje úlohy v oblasti
ochrany práce, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany, vedie evidenciu majetku a jeho
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inventarizáciu, zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb, zabezpečuje
investičnú výstavbu obvodného úradu.

B. ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY
zabezpečuje výkon štátnej správy a iných činností na úseku priestupkov, na úseku matrík, na
úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania
obyvateľov, na úseku volieb a referenda a na úseku registrácie.
Na úseku priestupkov najmä prijíma oznámenia o spáchaní priestupkov, prejednáva
priestupky, vedie evidenciu priestupkov a vydáva výpisy z evidencie priestupkov,
uskutočňuje výkon rozhodnutí o priestupkoch (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a ďalšie,
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní).
Na úseku matrík najmä vykonáva kontrolu vedenia matrík na matričných úradoch
podľa zbierky listín (zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách), rozhoduje o povolení zmeny mena
a priezviska (zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku), vykonáva štátny odborný dozor
nad osvedčovaním a osvedčuje listiny a podpisy na listinách (zákon č.599/2001 Z. z.
o osvedčovaní listín a podpisov na listinách).
Na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných
zbierok a sčítania obyvateľov najmä rozhoduje o povolení verejnej zbierky, ktorej výnos sa
má použiť v SR na území obvodu (zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách
a iných podobných hrách), vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch
č.63/1993 Z. z.), v súčinnosti s pracoviskom štatistického úradu a obcami zabezpečuje
prípravu a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov (zákon č.263/2008 Z. z. o sčítaní
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011),
Na úseku volieb a referenda najmä vykonáva organizačno-technické zabezpečenie
volieb do NR SR (zákon č. 333/2004 Z. z.), voľby prezidenta SR (zákon č. 46/1999 Z. z.),
volieb do orgánov samosprávy obcí (zákon č. 346/1990 Zb.), volieb do orgánov
samosprávnych krajov (zákon č.303/2001 Z. z.), volieb do Európskeho parlamentu (zákon
č. 331/2001 Z. z.) a referenda (zákon č. 564/1992 Z. z.).
Na úseku registrácie zabezpečuje najmä dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie
a zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka.

C. ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA
zabezpečuje výkon štátnej správy a iných činností na úseku živnostenskej registrácie, na
úseku vedenia živnostenského registra a na úseku živnostenskej kontroly.
Na úseku živnostenskej registrácie najmä prijíma ohlásenia živnosti a vydáva
osvedčenia o živnostenskom oprávnení (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní),
rozhoduje o tom, že ohlásením živnostenské oprávnenie nevzniklo, rozhoduje o zastavení
konania pri neodstránení závad ohlásenia, prijíma oznámenia o pozastavení prevádzkovania
živnosti a oznámenia o ukončení podnikania, rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia,
plní úlohy jednotného kontaktného miesta pre slovenské fyzické a právnické osoby
uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie.
Na úseku vedenia živnostenského registra najmä zapisuje údaje o podnikateľoch do
živnostenského registra a vyhotovuje výpisy z registra, prideľuje fyzickým a právnickým
osobám identifikačné číslo a zapisuje do informačného systému jednotných kontaktných
miest údaje určené pre príslušné orgány (daňový úrad, zdravotné poisťovne).
Na úseku živnostenskej kontroly najmä kontroluje u podnikateľských subjektoch
dodržiavanie povinností a podmienok vyplývajúcich zo živnostenského zákona a z osobitných
predpisov a rozhoduje o uložení pokút fyzickým a právnickým osobám za neoprávnené
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podnikanie, za iné porušenie povinností vyplývajúcich pre podnikateľa zo živnostenského
zákona, resp. za iný správny delikt v blokovom konaní.

D. ODBOR CIVILNEJ OCHRANY A KRÍZOVÉHO RIADENIA
zabezpečuje výkon štátnej správy a iných činností na úseku civilnej ochrany, na úseku
krízového riadenia, na úseku obrany štátu, na úseku hospodárskej mobilizácie a na úseku
ochrany utajovaných skutočností.
Na úseku civilnej ochrany najmä riadi po odbornej stránke a kontroluje plnenie
povinností právnických osôb, fyzických osôb a obcí v územnom obvode (zákon č. 42/1994 Z.
z. o civilnej ochrane obyvateľstva), vypracúva plán ochrany obyvateľstva v súčinnosti
s právnickými a fyzickými osobami a zabezpečuje jeho precvičenie, vypracúva a vedie
dokumentáciu civilnej ochrany, plánuje a spravuje finančné prostriedky štátneho rozpočtu na
financovanie civilnej ochrany vo svojom obvode, zabezpečuje hlásnu a povodňovú službu
a varovanie obyvateľstva pri povodniach, plní ďalšie úlohy pri ochrane pred povodňami
a spolupracuje pri vykonávaní povodňových prác (zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami).
Na úseku krízového riadenia najmä pripravuje podklady na rokovanie bezpečnostnej
rady obvodu týkajúce sa zabezpečenia obrany štátu, zachovania jeho bezpečnosti a na ochranu
života, zdravia a majetku osôb (zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu), zabezpečuje úlohy sekretariátu
bezpečnostnej rady obvodu spojené s jej činnosťou a plní úlohy sekretariátu krízového štábu
obvodného úradu a vedie jeho dokumentáciu, plní 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.
Na úseku obrany štátu najmä koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na
obranu štátu, prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu obciam, právnickým
osobám a fyzickým osobám a v spolupráci s územnou vojenskou správou kontroluje plnenie
týchto úloh (zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane SR), spolupracuje s územnou vojenskou
správou pri vedení evidencie právnických osôb, fyzických osôb, ktorým môže byť v čase
vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom
ozbrojených síl a zborov a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie.
Na úseku hospodárskej mobilizácie najmä vedie evidenciu prostredníctvom
jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie (zákon č. 414/2002 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii, rozhoduje o povinnosti obce zriadiť výdajňu odberných
oprávnení, riadi a kontroluje činnosť obcí pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie,
organizuje distribúciu odberných oprávnení obciam po nariadení mimoriadnych regulačných
opatrení, určuje subjekty hospodárskej mobilizácie, vrátane rozsahu vykonávania opatrení
hospodárskej mobilizácie a zrušuje určené subjekty.
Na úseku ochrany utajovaných skutočností plní úlohy vyplývajúce pre obvodný
úrad v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

E. OSOBNÝ ÚRAD
zabezpečuje
najmä
úlohy
spojené
s uplatňovaním
štátnozamestnaneckých
a pracovnoprávnych vzťahov na obvodnom úrade, vykonáva výberové konanie a výber na
voľné štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade, zabezpečuje vzdelávanie
zamestnancov, vypracúva návrh sociálneho programu obvodného úradu, vrátane jeho
rozpočtového zabezpečenia, vykonáva činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mzdových
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prostriedkov a s odmeňovaním a likvidáciou miezd zamestnancov vykonávajúcich štátnu
službu a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad je rozpočtová organizácia zriadená zákonom, z čoho vyplýva
legislatívne vymedzenie jej činností. Ich prípadné rozšírenie alebo zúženie musí byť upravené
zákonnou formou.
Strednodobý výhľad organizácie sa riadi všeobecnými predpismi, ktoré sú
schvaľované ústrednými orgánmi štátnej správy a sú v pôsobnosti obvodného úradu.
Obvodný úrad by mal v budúcom roku okrem úloh, ktoré sú dané platnými právnymi
predpismi na jednotlivých úsekoch štátnej správy, pracovať na odbornom raste zamestnancov
úradu, aby výkon štátnej správy bol na dobrej úrovni, zabezpečovaný vysokokvalifikovanými
zamestnancami. Naďalej bude realizovať všestranné vzdelávanie zamestnancov sledovaním
legislatívneho procesu, ako aj zabezpečovaním ich účasti na seminároch a školeniach.
Cieľom úradu je vysoký štandard výkonu štátnej správy dosahovaný adekvátnym
využitím informatizácie a výpočtovej techniky a neustálym prehlbovaním kvalifikácie
zamestnancov.
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3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM
A JEHO PLNENIE
Obvodný úrad Nové Zámky nemá podpísaný žiadny kontrakt s ústredným orgánom
ani inou inštitúciou.
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4. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Vzhľadom na charakter úloh obvodný úrad nekalkuluje priame a nepriame náklady na
jednotlivé úlohy a ani ich takto nesleduje. Náklady sú kalkulované a sledované podľa platnej
rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé položky a podpoložky. Táto povinnosť vyplýva
obvodnému úradu zo zákona 523/2004 Z. z. v platnom znení. Podrobnejší prehľad výdavkov
obvodného úradu obsahuje časť výročnej správy pod názvom „Rozpočet organizácie“.
Prehľad nákladov za rok 2011
Druh nákladov
Spotrebované nákupy

Popis /číslo účtu a názov/
501 – Spotreba materiálu

9 674,50

502 – Spotreba energie
Služby

44 887,89

511 – Opravy a udržiavanie

3 446,48

512 – Cestovné

1 263,44

513 – Náklady na reprezentáciu

269,00

518 – Ostatné služby
Osobné náklady

Dane a poplatky

41 733,27

521 – Mzdové náklady

297 428,47

524 – Zákonné sociálne poistenie

102 863,74

527 – Zákonné sociálne náklady

28 491,47

528 – Ostatné soc. náklady

4 913,36

532 – Daň z nehnuteľnosti

2 598,96

538 – Ostatné dane a poplatky
Ostatné
činnosť

náklady

na

100

prevádzkovú 541- Zostatková cena pred. Majetku DNM
a DHM
548- Ostatné
činnosť

náklady

na

prevádzkovú

546 – Odpis pohľadávky
545 – Ostatné pokuty, penále
omeškania

a úroky z

558 – Tvorba ostaných opravných položiek
z prevádzkovej činnosti
Náklady na transfery
z odvodu príjmov

568 – Ostatné finančné náklady
a náklady 588 – Náklady z odvodu príjmov
589 - Náklady z budúceho odvodu príjmov

Spolu

14 531,51
3 011,81
4 308,59

Odpisy, rezervy a opravné položky 541 – Odpisy DNM a DHM
z prevádzkovej a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového rozlíšenia
553 – Tvorba ostatných rezerv

Finančné náklady

Suma v
EUR

1,27
76 236,16

13 495,94
2 593,24
431,46
4622,52
57 660,43

714 566,29

Uvedené účtovné skupiny obsahujú všetky náklady obvodného úradu v jednotlivých
programoch a funkčných klasifikáciách.
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Dodržanie postupov, 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. 498/2010 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2011, v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodržiavanie rozpočtového procesu
Rozpis rozpočtových prostriedkov bol realizovaný na jednotlivé položky a podpoložky
podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie platnej pre rok 2011.
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.
Obvodný úrad mal na rok 2011 pridelené bežné výdavky. Kapitálové výdavku v roku
2011 nemal pridelené.

I. Bežné výdavky
Obvodný úrad Nové Zámky mal rozpísaný schválený rozpočet bežných výdavkov
vo výške 718 258,00 €. Po vykonaných rozpočtových opatreniach upravený rozpočet bežných
výdavkov k 31.12.2011 bol rozpísaný v celkovej výške 1 022 746,37 €. Čerpanie za
sledované obdobie je v celkovej výške 1 031 141,16 € z toho rozpočtové prostriedky
v sume 1 022 746,37 € a t. j. na 100,00 %. Mimorozpočtové prostriedky boli k 31.12.2011
čerpané
v sume 8 394,79 €, na úhradu stravného, ktoré bolo hradené vo výške
mimorozpočtových príjmov z platieb zamestnancov za stravné a z prevodov zo sociálneho
fondu na stravné.
Prehľad čerpania bežných výdavkov po rozpočtových opatreniach za rok 2011 v €
Kategória podľa EK

Rozpočet
upravený

Čerpanie ku dňu
31.12.2011

% plnenia ku dňu
31.12.2011

Mzdy, platy a OOV /610/

286 166,00

286 166,00

100,00

Poistné a prísp. zam. /620/

107 777,10

107 777,10

100,00

Tovary a služby /630/

140 744,78

140 744,78

100,00

Bežné transfery /640/

488 058,49

488 058,49

100,00

ÚHRN ČERPANIA
BEŽNÝCHVÝDAVKOV

1 022 746,37

1 022 746,37

100,00
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Rozpočet a čerpanie
klasifikácie.

v programovej

štruktúre

a v členení

podľa

ekonomickej

1/ Zdroj 111, Podprogram. 08C03, Fnc: 01.1.1.4 - Obvodné úrady
BEŽNÉ VÝDAVKY
Na tejto funkčnej klasifikácii boli rozpísané bežné výdavky k 31.12.2011 v sume
724 695,63 €. Čerpanie za hodnotené obdobie je v celkovej výške 724 695,63 € t. j. na
100 %.
Rozpočet a čerpanie podľa jednotlivých kategórií je nasledovné
Kategória 610 – mzdy, platy služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

295 084,00 €
286 166,00 €

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania boli určené v celkovej výške 286 166,00 €.
Čerpanie za uvedené obdobie je v sume 286 166,00 €.
Kategória 620 – Poistné a príspevky do poisťovní
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

103 132,00 €
107 777,10 €

Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní a NÚP boli stanovené v celkovej výške
107 777,10 €. Za sledované obdobie sa z rozpočtu vyčerpala čiastka 107 777,10 €.
Kategória 630 – Tovary služby
Schválený rozpočet
115 280,00 €
Upravený rozpočet
130 505,04 €
Tovary a ďalšie služby – na tejto položke je upravený rozpočet na rok 2011 vo výške
130 505,50 € z toho 6 888 € na sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V sledovanom období sa
z rozpočtu čerpala suma 130 505,50 € t. j. na 100 %, z toho sčítanie obyvateľov, domov a
bytov v sume 6 888 €. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je čerpanie nižšie o 4
593,37 €. Toto zníženie je z dôvodu, že boli prijaté úsporné opatrenia, a znížil sa aj stav
zamestnancov oproti minulému roku o 10 zamestnancov.
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Prehľad čerpania tovarov a služieb podľa jednotlivých položiek spolu s výdavkami na
sčítanie obyvateľov domov a bytov €
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
€
1 263,44
69 403,91
5 891,84
3 850,40
2 937,16
1 374,71
45 784,04
130 505,50

Čerpanie
k 31.12.2011

% Plnenia

1 263,44
69 403,91
5 891,84
3 850,40
2 937,16
1 374,71
45 784,04
130 505,50

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

Čerpanie tovarov a služieb podľa jednotlivých položiek je nasledovné
Položka 631 – cestovné - rozpočet bol určený vo výške 1 263,44 €. Čerpanie je za
hodnotené obdobie v sume 1 263,44 €. Cestovné bolo vyplatené na tuzemské služobné cesty.
Na položke 632 – energie, voda, komunikácie je upravený rozpočet v sume 69 403,91
čerpanie na tejto položke je za sledované obdobie v sume 69 403,91 €, V rámci tejto položky
boli čerpané finančné prostriedky na predpísané zálohové platby za elektrinu plyn vo výške
45 048,12€, za vodné a stočné sme zaplatili 4 765,22€, platby za poštovné boli v sume
13 146,80 € a za poplatky za telefónne hovory v sume 6 443,77 €.
Na položke 633 – materiál je upravený rozpočet v sume 5 891,84 €, čerpanie je
vo výške 5 891,84 €.
V rámci tejto položky obvodný úrad uhradil výdavky potrebné na zakúpenie
kancelárskych potrieb v sume 240 € , nákup obálok v sume 647,44 nákup tonerov do
tlačiarní v sume 1 897,72 €, materiál na údržbu v sume 1 824 €, knihy a časopisy boli
zakúpené v celkovej sume 281,88 € a ostatný drobný materiál ako tlačivá, pečiatky, káble.
Reprezentačné bolo určené na rok 2011 vo výške 269 €, čerpanie bolo v s ume 269 €.
Na položke 634 – Dopravné bol upravený rozpočet 3 850,40 €, čerpanie bolo
3 850,40 € z toho na PHM suma 2 910,92 € na servis a údržbu motorových vozidiel bola
čerpaná suma 509,32 €, na havarijné poistenie suma 330,16 €, a na nákup diaľničných
známok suma 100 €.
Na položke 635 - rutinná a štandardná údržba je upravený rozpočet v sume 2 937,16
€ Čerpanie za hodnotené obdobie je v sume 2 937,16 €, z toho na podpoložke 635006 údržba budov, objektov alebo častí sme čerpali sumu 1 900 € na opravu pretekajúcich
stúpačiek vody a opravu poškodenej podlahy. Na opravu výpočtovej techniky sme vynaložili
sumu 485,18 €| a na opravu kopírovacích strojov 551,98 €.
Na položke 636 Nájomné za prenájom je upravený rozpočet v sume 1 374,71 €,
čerpanie je v sume 1 374,71 € na prenájom pozemkov pod budovou ObÚ a prenájom
poštového priečinka.
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Rozpočet na položke 637 - služby je v sume 45 784,04 €. Čerpanie je vo výške
45 784,04€. V rámci tejto položky boli v 2011 uhradené výdavky na školenia v sume 309 €,
za stravné lístky 17 064,01€ za upratovanie 5 498 €, suma 5 764,47 bola vyplatená na
dohody o vykonaní práce pri sčítaní ľudu domov a bytov v roku 2011, výdavky za likvidáciu
a uloženie odpadu v sume 760,76 €., výdavky za ochranu objektu 3 966,31 odvod do
sociálneho fondu v sume 4 214,05 € a dane z nehnuteľností v sume 2598,96 €.
Kategória 640 – Bežné transfery
Schválený rozpočet
197 437,00 €
Upravený rozpočet
200 247,03 €
Bežné transfery
Upravený rozpočet na bežné transfery bol určený v celkovej sume 200 247,03 €, ktorý
bol čerpaný na 100% z toho na prenesený výkon štátnej správy je určený upravený rozpočet
v sume 190 836,04 €, ktorý bol čerpaný vo výške 190 836,04 € t. j. 100%. Uvedená suma
bola poukázaná obciam na matričnú činnosť a Regob.
Okrem toho na položke bežné transfery máme rozpočtovanú na podpoložke 642015 –
PN sumu 921,99 €, ktorá bola čerpaná na 100% a sumu 8 489 € na odchodné a odstupné,
ktorá bola čerpaná na 100 %.
2/ Zdroj 111, Podprogram 08C03 Fnc: 01.8.0 – Transfery všeobecnej povahy
Kategória 640 – Bežné transfery
Schválený rozpočet
0,00 €
Upravený rozpočet
287 811,46 €
K 31.12 2011 bol na Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2011 pridelený
rozpočet v sume 122 233,46 €, ktorý bol v plnej výške poukázaný obciam. Na úhradu škody
spôsobenej v priamej súvislosti s vykonaním záchranných a zabezpečovacích prác pri
povodniach v roku 2010 pre Poľnohospodárske družstvo Nové Zámky bol pridelený rozpočet
v sume 165 578 €, ktorý bol subjektu v plnej výške poukázaný.
3/ Zdroj 111, Podprogram 08C03, Fnc: 02.2.0 - Civilná ochrana
Kategória 630 – Tovary služby
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

9 859,00 €
9 773,81 €

Civilná ochrana mala v roku 2011 pridelené finančné prostriedky na kategóriu 630 tovary a ďalšie služby vo výške 9 773,81 €. Čerpanie za sledované obdobie vykazujeme
v sume 9 773,81 € t. j . na 100 % a to na prepravu materiálu CO do Slovenskej Ľupče, na
súťaž mladých záchranárov, na refundácie odmien skladníkov materiálu CO na obciach, na
nákup ochranných masiek a ochranných odevov.
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4/ Zdroj 111, Podprogram 06H03 Fnc: 02.1.0.3 – Hospodárska mobilizácia
Kategória 630 – Tovary služby
Schválený rozpočet
316,00 €
Upravený rozpočet
316,00 €
Rozpočet pre odd. 02.1.0.3 – hospodárska mobilizácia bol k 31.12.2011 určený na
kategórii 630 – tovary a ďalšie služby vo výške 316 €, čerpanie za sledované obdobie
vykazujeme v sume 316 € t. j na 100 % na školenia krízového štábu.
5/ Zdroj 111, Podprogram 08C03, Fnc: 03.6.0 - Verejný poriadok
Kategória 630 – Tovary služby
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet

150,00 €
149,47 €

Rozpočet pre odd. 03.6.0.0 – verejný poriadok bol k 31.12.2011 určený na kategórii
630 – tovary a ďalšie služby vo výške 149,47 €, čerpanie za sledované obdobie je 149,47 €
t. j. 100% na školenie členov komisie.
V celom hodnotenom období sme dodržiavali prijaté opatrenia na hospodárne
a efektívne vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu.
Vyhodnotenie opatrení k efektívnemu a hospodárnemu
využívaniu rozpočtových prostriedkov
V mesiaci máj 2011 boli opatrenia MV SR rozpracované na podmienky obvodného
úradu s určením časovej a osobnej zodpovednosti. Efektívne a hospodárne využívanie
rozpočtových prostriedkov sa zabezpečovalo od začiatku roka 2011 nasledovne:
1. Cestovné, ktoré sa oproti skutočnosti minulého roka znížilo o 24,41 %, bolo v roku 2011
vyplatené len na tuzemské služobné cesty, zahraničné služobné cesty sa nerealizovali.
2. Výdavky na hovorné – mobily sa znížili oproti rovnakému minulého roka o 35,66%, bola
zrušená prevádzka 3 mobilných telefónov po skončení ich zmluvnej viazanosti. Pre
operatívne zabezpečenie služobných úloh sa mobilné telefóny prednostne prideľujú vedúcim
odborov a v odôvodnených prípadoch zamestnancom odboru CO a KR. Výdavky na hovorné
– pevné linky boli znížené o 21,24%.
3. Výdavky na tonery do tlačiarní boli znížené v porovnaní s rokom 2010 o 58,18 % a to
z dôvodu že v roku 2011 sme nakupovali kompatibilné tonery t. z. že nie originálne, ktoré sú
vysúťažené v rámcovej zmluve a tieto sú omnoho drahšie.
4. Výdavky na časopisy, noviny, knihy sú nižšie oproti roku 2010 o 44,71 %. Bol zrušený
odber dennej tlače, odoberali sa len odborné publikácie napr. Finančný spravodaj, účtovné
súvzťažnosti.
5. S cieľom zníženia spotreby pohonných hmôt sme prísne dodržiavali zásadu spájania
služobných ciest tak, aby vyslané služobné motorové vozidlo bolo maximálne vyťažené.
Služobné cesty sa plánovali tak, aby bolo možné tieto zlučovať. Výdavky na PHM , oleje boli
nižšie o 23,55 %.
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6. Za účelom zníženia spotreby kancelárskeho papiera o 10 % oproti dosiahnutej skutočnosti
v roku 2010 je nariadené, aby všetci zamestnanci ObÚ dokumenty v listinnej podobe tlačili
obojstranne a v maximálne možnej miere zabezpečili komunikáciu formou mailu a iba
v odôvodnených prípadoch v písomnej forme. Spotreba kancelárskeho papiera sa sleduje
a vyhodnocuje v štvrťročných intervaloch. V roku 2011 sme papier nekupovali. Mali sme
papier nakúpený v roku 2010.
7. S cieľom znížiť výdavky na poštovné doporučené zásielky, zásielky do vlastných rúk,
zásielky opakovane doručené prebiehala počas celého roka kontrola či sa posielajú iba
v zákonne zdôvodnených prípadoch. Zásielky adresované na inštitúcie v meste Nové Zámky
(Polícia, Okresný súd a pod.) sa doručujú osobne pracovníkom podateľne. Aj napriek
prijatému opatreniu je poštovné na úrovni roku 2010. Prevažnú časť písomností rozhodnutia, výzvy podľa zákona o správnom konaní bolo potrebné zasielať doporučene, do
vlastných rúk opakovaným doručením, čím poštovné výdavky nebolo možné znížiť.
8. Účasť zamestnancov ObÚ na školeniach a seminároch sa prednostne zabezpečovala
v zariadeniach MV SR a IVES Bratislava s dodržiavaním zásady jednodňových školení
a efektívneho využívania služobných motorových vozidiel pri preprave na miesto konania
akcie. Výdavky na školenia, kurzy a semináre sa znížili o 41,83%.
9. Opravu služobných motorových vozidiel sa zabezpečovala s ohľadom na ich efektívnosť,
pričom rozhodujúca je cena za opravu stanovená Automobilovými opravovňami MV SR.
Výdavky na servis, údržbu motorových vozidiel boli nižšie o 84,92 %.
10. Výdavky na údržbu výpočtovej techniky sa znížili o 84,92% a výdavky na údržbu strojov,
prístrojov sa znížili o 93,22 %.
11. Výdavky na upratovanie boli znížené o 28,65%. Upratovanie vykonávame na základe
dohôd o pracovnej činnosti s fyzickými osobami a preto bolo možné dojednať nižšie sumy za
upratovanie.
12. Výdavky na energie boli v porovnaní s rokom 2010 vyššie o 80% z dôvodu, že v mesiaci
január a február sme okrem zmluvných výdavkov na energie, hradili aj nedoplatky za rok
2010 za plyn, energiu v sume 15 157,17 € a vyúčtovanie vodného a stočného – dažďovej
vody v sume 1 024,25 €. Za účelom zníženia výdavkov na energie boli prijaté nasledovné
opatrenia:
a) Výška poskytovaných preddavkov v uzatvorených zmluvách na dodávku energií je
dohodnutá s dodávateľom tak, aby vyúčtovanie za dodané energie bolo v súlade
s rozpočtovanými prostriedkami.
b) Zrušili sme odberné miesto elektrickej energie v objekte Tyršova Nové Zámky, na základe
stanoviska revízneho technika sme znížili hodnotu hlavného ističa na odberných miestach
v objekte ObÚ na Podzámskej ulici, v objekte Šurany a v objekte sklad CO Gúgska, Nové
Zámky.
Spotreba elektrickej energie sa v mesačných intervaloch sledovala a vyhodnocovala. Je
nariadený zákaz používania elektrických spotrebičov (rýchlovarné kanvice, elektrické
radiátory a pod.), okrem spotrebičov inštalovaných v kuchynkách ObÚ. Kancelárske
zariadenia (počítač, monitor, tlačiarne) sa zapínajú iba pred ich použitím, pri opustení
pracoviska sa vypínajú. Pri dlhodobej neprítomnosti zamestnanca (dovolenka, PN, služobná
cesta...) cestou informatikov sa zabezpečuje presmerovanie mailovej pošty z daného počítača.
Po skončení pracovnej doby alebo pri dlhodobej neprítomnosti zamestnanca sa vypínajú
kancelárske zariadenia z elektrickej siete aby tieto napracovali v úspornom režime.
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c) Za účelom zníženia spotreby vody a stočného najmenej o 5 % boli vo vlastnej réžii
prekontrolované a opravené všetky vodovodné batérie a zariadenia určené na odber vody tak,
aby nedochádzalo k úniku vody.
d) S cieľom znížiť spotrebu plynu najmenej o 5 % oproti dosiahnutej priemernej skutočnosti
odberu plynu za posledné tri roky je potrebné zabezpečiť počas vykurovacieho obdobia
konštantnú teplotu v kanceláriách. Toto nie je možné zabezpečiť z dôvodu zastaranosti
vykurovacích rozvodov. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať investičnú akciu na
modernizáciu a rekonštrukciu vykurovacích zariadení, rozvodov ÚK, inštaláciu
termostatických ventilov na vykurovacie telesá a vyregulovanie vykurovacej sústavy. Je
nevyhnutné vykonať údržbu radiátorov, ktorých stav je havarijný sú hrdzavé a tečú, zároveň
je nutná výmena regulačných ventilov na radiátoroch nakoľko na radiátoroch sú ventily staré
niekoľko desiatok rokov a sú nefunkčné.
13. Vykonávali sme pravidelné prehliadky nehnuteľností a zariadení, ich bežnú údržbu
a drobné opravy sme vykonávali prednostne vlastným zamestnancom. Údržbu nehnuteľností
sme prednostne vykonávali v rámci odstraňovania zistených závad z vykonaných odborných
prehliadok a skúšok technických zariadení a záverov z prehliadok bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci. Havarijné prípady sme riešili osobitne a neodkladne.
Aj keď sme prijali úsporné opatrenia, ktoré boli dodržiavané rozpísaný rozpočet
nepostačoval a neumožňoval, aby sa nakúpili kancelárske a hygienické potreby pre
zamestnancov, aby sa obnovovalo interiérové vybavenie, aby sa obnovovala výpočtová
technika a aby sa vykonávala údržba budovy vo väčšom rozsahu.
Prehľad o tvorbe a použití sociálneho fondu
Tvorba a použitie sociálneho fondu v roku 2011 sa uskutočňovala v zmysle
zákona č. 152/1994 o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a kolektívnej zmluvy
vyššieho stupňa.
Počiatočný stav sociálneho fondu k 1.1. 2011 bol vo výške 1 387,50 €. Povinná tvorba
sociálneho fondu sa vytvára v súlade so zákonom č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a je vo
výške 1,5 % zo základu , ustanoveného v § 4 odst.1. zákona č. 152/1994 o sociálnom fonde
v znení neskorších predpisov. V roku 2011 bola povinná tvorba sociálneho fondu vo výške
4 214,05 €. Použitie sociálneho fondu bolo v zmysle ,,Zásad pre tvorbu a použitie sociálneho
fondu v roku 2011“ vo výške 4 097,55 €, z toho na stravovanie 2 345,55 €, 260 € na športový
deň, 1 292 € zamestnancom na regeneráciu pracovnej sily a 200 € na príspevok 4
zamestnancom pri prvom ukončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný
dôchodok. Zostatok sociálneho fondu k 31.12.2011 je 1 504 €.

II. Príjmy
Obvodný úrad mal na rok 2011schválený rozpočet príjmov v celkovej výške
53 874,00 €, ktorý bol rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 57 595,00 €. Plnenie
rozpočtových príjmov je v sume 58 051,09 €. t. j. 100,79%. K 31.12.2011 bola celková výška
mimorozpočtových príjmov 8 394,79 € za platby zamestnancov za stravné a prevodov zo
sociálneho fondu na stravné.

15

Kategória 210 - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku:
Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku sú v celkovej sume 7 435,58 €. Tieto
príjmy sú tvorené z príjmov za prenájom pozemkov časti budovy ObÚ a zasadačky na ul.
Podzámskej.
Kategória 220 - administratívne a iné poplatky a platby:
Na plnení príjmov sa podieľajú príjmy z pokút, ktoré boli vymožené na odbore
ekonomickom a odbore živnostenského podnikania k 31.12.2011 v celkovej výške 8 403,98 €.
Okrem uvedených príjmov evidujeme na položke 220 - administratívne a iné poplatky
a platby sumu 663, 00 € , ktorú tvoria platby za súdne poplatky.
Na uvedenej položke evidujeme aj mimorozpočtové príjmy v celkovej výške
8 394,79 € za platby zamestnancov za stravné a prevodov zo sociálneho fondu na stravné.
Kategória 230 - kapitálové príjmy
Kapitálové príjmy evidujeme v sume 32 555,52 € za predaj pozemkov uvedených
v nasledovnej tabuľke:
Katastrálne
územie

Dvory nad Žitavou

Komjatice

Dubník

Zemné
Nové Zámky

List
vlastníctva
číslo

Parcelné
číslo

Výmera
[m2]

Druh pozemku

Všeobecná cena
[EUR]

852/3

253

Zastavané plochy a nádvoria

759,00

852/4

166

Zastavané plochy a nádvoria

498,00

1308/1

512

Zastavané plochy a nádvoria

1536,00

1308/4

182

Zastavané plochy a nádvoria

546,00

806/23

668

Zastavané plochy a nádvoria

2 044,08

811/2

500

Zastavané plochy a nádvoria

1 530,00

811/10

185

Zastavané plochy a nádvoria

566,10

576/1

1 748

Zastavané plochy a nádvoria

3 338,68

576/2

772

Zastavané plochy a nádvoria

1 474,52

605/1

462

Zastavané plochy a nádvoria

937,86

605/2

316

Zastavané plochy a nádvoria

641,48

8585/4

1 124

Zastavané plochy a nádvoria

16 803,80

3101

2

993

2

2

Nové Zámky

1 880,00
Spolu:

32 555,52

Kategória 290 - iné nedaňové príjmy:
Na tejto položke evidujeme k 31.12. 2011 príjmy v celkovej sume 8 993,01 €, ktorú tvoria
správne poplatky, príjmy z dobropisov a z refundácií.
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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.
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6. 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 2011:
plánovaný počet zamestnancov: 32
z toho v ŠS :
28
vo VZ :
4
priemerný počet zamestnancov: 30
z toho v ŠS :
27
vo VZ :
3
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2011
počet zamestnancov s VŠ vzdelaním II. stupňa : 20
počet zamestnancov s VŠ vzdelaním I. stupňa : 2
počet zamestnancov so SŠ vzdelaním :
8
Spolu :
30
V roku 2011 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 31.12.2011
ženy : 23
muži : 7
spolu : 30
Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2011
vekové rozpätie
počet
21-30 rokov
1
31-40 rokov
5
41-50 rokov
8
51-60 rokov
14
nad 60 rokov
2
Počet zamestnancov poberajúcich dôchodok k 31.12.2011
spolu
2
z toho predčasný starobný :
0
starobný :
1
výsluhový :
1
Z celkového počtu zamestnancov v roku 2011 boli 2 zamestnanci so zníženou
pracovnou schopnosťou.
Pohyb zamestnancov za rok 2011
nástup
ŠS
6
VZ
1

skončenie
8
2

V roku 2011 sa realizovali 3 výberové konania na štátnozamestnanecké miesta.
Výberové konania boli zamerané na personálne zabezpečenie činností súvisiacich so
zabezpečením riadenia odboru civilnej ochrany a krízového riadenia a so zabezpečením
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činnosti na odbore civilnej ochrany a krízového riadenia a odboru živnostenského
podnikania.
V rámci svojich možností Obvodný úrad Nové Zámky umožňoval v roku 2011 svojim
zamestnancom prehlbovať si svoje odborné vedomosti a zručnosti účasťou na odborných
seminároch a školeniach. V priebehu roka 2011 sa zamestnanci zúčastnili školení a odborných
seminárov potrebných na kvalifikovaný výkon štátnej správy podľa miest zaradenia na
jednotlivých odboroch.
V budúcnosti bude potrebné aj naďalej pracovať na odbornom raste zamestnancov
úradu, aby výkon štátnej správy bol na dobrej úrovni, zabezpečovaný vysokokvalifikovanými
zamestnancami. Naďalej sa bude realizovať všestranné vzdelávanie zamestnancov
sledovaním legislatívneho procesu, ako aj zabezpečovaním ich účasti na seminároch
a školeniach. Vzdelávanie zamestnancov bude prebiehať aj naďalej v súlade s požiadavkami
úradu a v závislosti od legislatívnych zmien s dôrazom na efektívnosť a účelnosť
vynakladania finančných prostriedkov. Bude realizované predovšetkým na Inštitúte pre
verejnú správu v Bratislave, s ktorým má MV SR uzavretý kontrakt.
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7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
V tejto časti Výročnej správy o činnosti za rok 2011, Obvodný úrad Nové
Zámky hodnotí a analyzuje hlavné aktivity jednotlivých odborov a prehľad ich plnenia.

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 (Jednotného kontaktného miesta) sú vyžiadané pre fyzické osoby (ďalej
len 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 právnické osoby (ďalej len PO) majú možnosť
využiť v rámci služby JKM prvozápis do obchodného registra (ďalej len 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
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
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-

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 využilo 6 podnikateľských subjektov
v roku 2011. 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.
Od 01.12.2011 došlo k zmene lehoty na vydanie osvedčení o živnostenskom
oprávnení z 5 pracovných dní na 3 pracovné dni odo dňa, keď ohlásenie živnosti a výpisy
z registra trestov boli doručené príslušnému odboru živnostenského podnikania.
V rámci nových činností odboru živnostenského podnikania sa od 01.01.2012 plánuje
možnosť elektronického podania žiadostí FO a PO, čo bude výhodou pre podnikateľské
subjekty. Elektronické podanie pri ohlásení voľných živností bude bez úhrady správnych
poplatkov. Za ohlásenie remeselnej a viazanej živnosti bude poplatok 7,5 € a za pozastavenie
a zmenu obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti bude 2 €, čo znamená o 50 % menej
ako pri riadnom podaní.
Prínosom činnosti kontrolórov v teréne, ktorí priamo v prevádzkarniach 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.
K plánom do budúcnosti a predstava o budúcej podobe odboru je vzájomná
zastupiteľnosť úseku registrácie s úsekom kontroly a naopak. Personálne zmeny sa neplánujú
nakoľko každý pracovník spĺňa požadovanú odbornú spôsobilosť.
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
- Oznámenia o začatí správneho konania, odstúpenie kontrolných zistení a iných
úradov, zrušenie nefunkčnej prevádzky z úradnej moci (§60 ods. 6 živnostenského
zákona)
- Rozhodnutia o uložení sankčného postihu v prípade porušenia zákona
1. V mesiacoch január - február 2011 bolo realizované pokračovanie tematickej úlohy
určenej 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 mesiacoch marec - apríl 2011 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.
2. V mesiacoch máj - september 2011 bola realizovaná tematická úloha stanovená
MV SR: Kontrola podnikateľských subjektov s predmetom podnikania v skupine 111 –
Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov a ostatných výrobkov – stolárstvo,
zlatníctvo a klenotníctvo a v skupine 106 – Výroba a spracovanie kameniva a zemín,
keramika - kamenárstvo
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 2011 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 2011
Registrácia
iné zmeny, vykonané bez rozhodnutia
výpisy zo živnostenského registra
počet subjektov, ktoré využili službu JKM v roku 2011
celkový počet úkonov služby JKM pre Daňové riaditeľstvo (DR)
celkový počet úkonov služby JKM pre Zdravotné poisťovne (ZP)
celkový počet úkonov služby JKM pre Obchodný register
výzvy podnikateľom na doplnenie podaní
duplikáty
listy pre podnikateľské subjekty o odmietnutí ZP prijať zmeny zaslané cez JKM
vybavovanie došlých podnetov, informačná a poradenská činnosť
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1364
2417
3132
4094
2733
6
353
7
58
5787

Kontrola
V roku 2011 pracovali na úseku živnostenskej kontroly 3 kontrolóri, t.j. 1 kontrolná
skupina. Za sledované obdobie bolo vykonaných celkovo 567 kontrol u fyzických
a právnických osôb. Štatisticky sledovaných bolo prekontrolovaných 2145 právnych
ustanovení, z čoho bolo zistených 262 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 82 sankčných
postihov 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 2011 spracovaných 683
administratívnych úkonov v členení: oznámenia o začatí správneho konania 87, písomné
výzvy 272, dodatky k záznamom z kontroly 324.
K nim je
potrebné ešte prirátať 567 záznamov z kontrol spísaných priamo
v prevádzkarniach, 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 1333
realizovaných administratívnych písomností.
1. 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 – dokončenie.
V mesiaci január – február 2011 bolo vykonaných celkovo 9 kontrol. Celkovo boli
zistené 2 porušenia živnostenského zákona zo strany podnikateľských subjektov. Úloha bola
ukončená.
2. Vyhodnotenie tematickej úlohy: Kontrola podnikateľských subjektov s predmetom
podnikania v skupine 111 – Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných nástrojov
a ostatných výrobkov – stolárstvo, zlatníctvo a klenotníctvo a v skupine 106 – Výroba
a spracovanie kameniva a zemín, keramika – kamenárstvo.
Máj: 22 kontrol na prevádzke
15 kontrol na sídle, miesta podnikania
37 kontrol celkom
18 porušení ŽZ
Jún: 23 kontrol na prevádzke
21kontrol na sídle, miesta podnikania
44 kontrol celkom
18 porušení ŽZ
Júl: 14 kontrol na prevádzke
36 kontrol na sídle, miesta podnikania
50 kontrol celkom
13 porušení ŽZ
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August: 3 kontrol na prevádzke
63 kontrol na sídle, miesta podnikania
66 kontrol celkom
12 porušení ŽZ
September: 3 kontrol na prevádzke
53 kontrol na sídle, miesta podnikania
56 kontrol celkom
9 porušení ŽZ
Všetky úlohy odboru živnostenského podnikania za úsek registrácie, aj kontroly
v roku 2011 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.

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, domov a bytov.
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 zákona o priestupkoch vedie evidenciu priestupkov v systéme
MAKOP a poskytuje údaje z tejto evidencie osobám vedených v evidencii, súdom, orgánom
činným v trestnom konaní, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym
orgánom oprávneným prejednávať priestupky.
Odbor VVS Obvodného úradu Nové Zámky mal v priebehu roka 2011 na spracovanie
1361 priestupkových oznámení, čo je o 159 oznámení viac ako v predchádzajúcom roku.
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Z tohto počtu
priestupkov 322 tvorili priestupky nevybavené z minulého obdobia.
Z celkového počtu priestupkov na spracovanie počet nevybavených priestupkov, ktoré
prechádzajú do roku 2012 činí 305, čo je cca 22 %.
Tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, tak aj v roku 2011 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 – 502 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 – 336 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.
Náhrada škody rozhodnutím bola riešená v 37 prípadoch a v 3 prípadoch 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 20 priestupkov.
Mladiství sa najviac podieľali na páchaní priestupkov proti majetku, a to hlavne
drobnými krádežami a poškodzovaním vecí. 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
o predvedení sú málo úspešné. Zabezpečenie prítomnosti týchto osôb na pojednávaní je
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pritom potrebné pre zistenie skutočného stavu veci a následného vydania rozhodnutia. 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 – 260 prípadov,
potom nasledovala sankcia – pokarhanie – 97 prípadov, prejednanie bez uloženia sankcie bolo
v 16 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.
Za predchádzajúce roky (od 1.9.2009) bolo na základe výzvy uhradených cca 41 %
trova konania a cca 58 % pokút.
Obvodný úrad pristúpil k exekučnému vymáhaniu trov konania a pokút cestou
exekútora. 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 297 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 9.525,- €.
Návrhové delikty – jednalo sa o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa
ust. § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch v 180 prípadoch, na úseku práva
k informáciám sme zaznamenali jeden priestupok.
Z celkového počtu týchto 180 priestupkov bol v 36 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 9 prípadoch.
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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 €

322
1104
65
1 361
40
297
16
97
260
0
0
301
36
9
1016
1056
305
0
0
37
3
18.718
6.672

Úsek matrík
Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktorá 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 osvedčovaním 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 2011 bolo vykonaných 34 matričných kontrol podľa § 31 ods. 2 zák. NR SR č.
154/1994. Z. z. o matrikách, na základe poverenia prednostky Obvodného úradu Nové Zámky
a podľa plánu kontrol. Výsledkom boli „Záznamy z kontroly“, v ktorých bolo poukázané na
zistené nedostatky a bolo nariadené ich odstránenie.
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 2011 bolo vyškolených 8 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 2 prípadoch. V spolupráci s matričnými úradmi
posudzujeme správnosť alebo platnosť dokladov predložených cudzincom na uzavretie
manželstva podľa § 28 ods. 5 zákona o matrikách; podávame informácie alebo stanoviská
k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu v počte 27. 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 2011 bolo apostilovaných 121 dokladov a legalizované 2
doklady, ktoré boli následne použité v cudzine.
Obvodný úrad je prvostupňovým orgánom vo veci rozhodovania vo veci povolenia
zmeny mena alebo priezviska podľa zákona č. 300/1993 Z. z. V roku 2011 bolo podaných 19
žiadostí o zmenu mena alebo priezviska, z čoho 6 žiadostí bolo na zmenu priezviska
maloletého, 11 žiadostí na zmenu priezviska dospelej osoby, v 1 prípade žiadosť o zmenu
priezviska dospelej osoby bola zamietnutá a v 1 prípade žiadateľka vzala svoju žiadosť späť.
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
príjmom obce. Obvodným úradom Nové Zámky bolo osvedčených 94 kópií a 52 podpisov na
listinách a takto vybrané správne poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu. V oblasti kontrolnej
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činnosti bolo Obvodným úradom Nové Zámky v roku 2011 vykonaných 13 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 2011 bol Obvodným úradom Nové Zámky vykonaný dohľad zameraný na
dodržiavanie zákona o štátnych symboloch u 26 subjektov. 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 2011 rozhodol o povolení 4 verejných zbierok. O 2 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. ako i vylepšenie materiálnych podmienok v Domove sociálnych služieb v Nových
Zámkoch.
Výnos z verejnej zbierky povolenej pre Klub SM pri SZSM v Nových Zámkoch bol venovaný
na rehabilitačno-rekondičný pobyt pre členov Klubu SM pri SZSM Nové Zámky
Štvrtú verejnú zbierku povolil Obvodný úrad Nové Zámky pre Združenie na pomoc
ľuďom s MP, Nové Zámky, výnos ktorej bol použitý na zlepšenie životných podmienok
mentálne postihnutých detí a mladých ľudí v regióne mesta Nové Zámky, ako i vylepšenie
materiálnych podmienok v Domove sociálnych služieb v Nových Zámkoch.
Úsek volieb a referenda
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 347 z 19. októbra 2011
vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa čl. 1 ods. 2 ústavného
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zákona č. 330/2011 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
konali 10. marca 2012.
Obvodný úrad po schválení Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia
volieb do NR SR v roku 2012 vládou SR v roku 2011 spracoval harmonogram OTZ na
podmienky obvodného úradu, určil zodpovedných zamestnancov za prevzatie a distribúciu
volebných tlačív a materiálov obciam a na plnenie ďalších úloh spojených s prípravou
a zabezpečením volieb a priebežne metodicky usmerňoval obce pri plnení úloh pri príprave
volieb.
Úsek sčítania obyvateľov, domov a bytov
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 je dá sa povedať udalosťou
desaťročia a zúčastniť sa na ňom bolo právom, ale súčasne aj povinnosťou každého obyvateľa
vyplývajúcou zo zákona NR SR č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku
2011.
Obvodný úrad Nové Zámky v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky
priebežne usmerňoval a koordinoval sčítanie. Pri riešení metodických a organizačných
problémov pri sčítaní spolupracoval s pracoviskom Štatistického úradu
SR v Nitre
a s určenou gestorkou pre okres Nové Zámky.
Pôsobnosť obvodného úradu pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania v úzkej
súčinnosti so ŠÚ a obcami v jeho pôsobnosti bola vymedzená v § 9 zákona o sčítaní
obyvateľov, domov a bytov.
Jednou z prvých úloh, ktorú obvodný úrad v súčinnosti s obcami zabezpečoval, bola
revízia vymedzenia základných sídelných jednotiek v rámci obvodu Nové Zámky. Výsledkom
revízie bol Validačný protokol, ktorý bol podkladom pre zakreslenie výsledkov tejto revízie
do mapovej dokumentácie.
Jednou z najdôležitejších úloh bolo vytvorenie sčítacích obvodov v rámci základných
sídelných jednotiek v internetovej aplikácii GIS SODB. Návrhy na tvorbu sčítacích obvodov
v uvedenej aplikácii vypracovali obce. Na základe zhromaždených spracovaných návrhov
z jednotlivých obcí obvodný úrad vytvoril sčítacie obvody pri rešpektovaní jednotlivých zásad
pre ich tvorbu. Prvýkrát v histórii sa sčítacie obvody tvorili v elektronickej forme, čo
vyvolávalo mierne obavy zo strany obvodného úradu i zo strany obcí, avšak dobrou
spoluprácou i za pomoci okresnej gestorky bola táto úloha dovedená do úspešného konca.
V rámci obvodu Nové Zámky bolo vytvorených 402 sčítacích obvodov /mesto Nové
Zámky malo 140 sčítacích obvodov, mesto Šurany 42 sčítacích obvodov a 1 obec Vlkas,
ktorá mala iba 1 sčítací obvod/
Ďalšia činnosť obvodného úradu spočívala v preberaní a uskladnení sčítacích tlačív
a ďalšieho súvisiaceho materiálu, ktorý bol následne distribuovaný na obce.
Na obvodnom úrade prebehlo školenie gestorov sčítania z jednotlivých obcí, ktoré
organizačne a technicky zabezpečoval obvodný úrad a metodicky štatistický úrad.
Finálnou etapou, a to v čase od 7. 6. do 17. 6. 2011 bolo preberanie sčítacích tlačív
a ďalšieho súvisiaceho materiálu od obcí a následné prekontrolovanie úplnosti a správnosti
zostavenia prehľadov za obce za účasti zodpovedných pracovníkov štatistiky a ich následné
odovzdanie pracovisku ŠÚ SR v Nitre.
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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.

Tab. 1 Vývoj počtu obyvateľov SR – sčítanie 1970, 1980, 1991, 2001, 2011

Tab. 2 Percentuálny podiel bývajúceho obyvateľstva podľa trvalého pobytu na kraje
SR v roku 2011
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III. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Medzi hlavné činnosti odboru civilnej ochrany a krízového riadenia (ďalej len CO a KR)
patria tieto oblasti činnosti:
1. Oblasť civilnej ochrany obyvateľstva (ďalej len CO)
2. Oblasť krízového riadenia, krízového plánovania a civilného núdzového plánovania
(ďalej len CNP)
3. Oblasť hospodárskej mobilizácie (ďalej len HM)
4. Oblasť na úseku obrany štátu
5. Oblasť na úseku ochrany utajovaných skutočností (ďalej len OUS)
Najdôležitejšie úlohy odboru CO a KR vychádzajú jednoznačne z činností odboru,
ktoré sú určené a špecifikované zákonmi NR SR, vyhláškami jednotlivých ústredných
orgánov štátnej správy, ako i internými normami a služobnými predpismi vydávanými
Obvodným úradom Nové Zámky, jeho služobným úradom. Najdôležitejšie úlohy sú plnené
podľa jednotlivých oblastí činnosti nasledovne:
a) oblasť civilnej ochrany obyvateľstva
je zabezpečovaná odborom CO a KR v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov a príslušnými vyhláškami MV SR podľa
jednotlivých odborných oblastí nasledovne:
1. Oblasť spracovania analýzy vzniku možných mimoriadnych udalostí je súbor
spracovaných prehľadov a rozborov v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z., ktorý
vyhodnocuje obvod Nové Zámky z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí.
Územie obvodu je rozdelené na obce a mestá z hľadiska nebezpečenstva zo seizmickej
oblasti na základe geologického prieskumu, z hľadiska nebezpečenstva živelných
pohrôm, priemyslových havárií, katastrof a možného teroristického útoku na
predpokladané ciele. Uvedená oblasť obsahuje všetky dôležité energetické zariadenia,
zdroje pitnej vody, oblasti možných záplav, prehľady o hlavných cestných ťahoch
a železničných ťahoch, ako i základné informácie o obciach, počtoch a štruktúre
obyvateľstva, prevádzkach a firmách, ktoré skladujú, vyrábajú, alebo manipulujú
s nebezpečnými látkami.
2. Oblasť vyrozumenia a varovania obyvateľstva je oblasťou, ktorá zabezpečuje
informačný systém civilnej ochrany v zmysle vyhlášky MV SR číslo 388/2006 Z. z.
o prevádzkových a technických podmienkach informačného systému civilnej ochrany.
Zabezpečuje vyrozumenie všetkých obcí v obvode pôsobnosti obvodného úradu,
určené subjekty HM, členov bezpečnostnej rady obvodu (ďalej len BRO) a krízového
štábu obvodného úradu (ďalej len KŠ ObÚ) a osoby, ktoré sú činné pri organizácii
a zabezpečovaní záchranných prác (ďalej len ZP). Druhou dôležitou časťou v tejto
oblasti je varovanie obyvateľstva obvodu pri vzniku mimoriadnych udalostí sieťou
sirén CO, ktoré sú inštalované v jednotlivých obciach a mestách obvodu. V obvode
pôsobnosti ObÚ Nové Zámky sa nachádza 21 elektromotorických sirén 10,
elektronických sirén a 15 sirén autonómneho systému vyrozumenia EMO a 1 siréna
autonómneho systému Duslo a.s. Šaľa. Zamestnanci odboru sú zaraďovaní denne
v mimopracovnú dobu do služobnej pohotovosti v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z.
o štátnej službe. V priebehu roka 2011 bola vyhlásená mimoriadna situácia pre obce
Jasová, Kolta a Dubník v dôsledku veternej smršte. Uvedeným obciam bola priznaná
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a vyplatená suma vo výške 3,731,11 €. Zamestnanci zaradení do služobnej
pohotovosti v roku 2011 obdržali celkom 110 výstrah v oblasti meteorológie
a hydrológie, ktoré boli postúpené na jednotlivé obce.
3. Oblasť ochrany obyvateľstva a zabezpečenia evakuácie je odbornou oblasťou na
zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred následkami mimoriadnych udalostí
a komplexného zabezpečenia evakuácie obyvateľstva z ohrozeného, alebo
napadnutého priestoru. Táto oblasť zabezpečuje ochranu života, zdravia, majetku
a životného prostredia pred účinkami vzniku možných mimoriadnych udalostí na
základe spracovanej analýzy vzniku možných mimoriadnych udalostí. Osobitnú oblasť
predstavuje evakuácia obyvateľstva, ktorá je komplexným riešením evakuácie
v oblasti dopravného zabezpečenia, zdravotníckeho zabezpečenia, veterinárneho
zabezpečenia, poriadkovo-bezpečnostného zabezpečenia a núdzového ubytovania
a stravovania evakuovaných osôb. Oblasť ochrany obyvateľstva a zabezpečenia
evakuácie je spracovaná na základe § 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva a vyhlášky MV SR č. 75/1995 o podrobnostiach pri
zabezpečovaní evakuácie osôb. Odborné časti uvedených dokumentov sú
spracovávané v úzkej súčinnosti s obcami a mestami obvodu, ORPZ Nové Zámky,
FNsP Nové Zámky, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, spoločnosťou
SAD Nové Zámky, Regionálnou potravinovou a veterinárnou správou Nové Zámky
a VUC Nitra.
4. Oblasť zabezpečenia prostriedkami PIO, vyjadrovanie k územnému
a stavebnému konaniu. Uvedená oblasť je zabezpečovaná a spracovaná v zmysle
§ 14 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a vyhlášky MV
SR č. 314/1998 Z. z. Odbor spravuje materiál v správe štátu, ktorý je zmluvami
o výpožičke predisponovaný na jednotlivé obce a dôležité subjekty HM v obvode.
Materiál je v celkovej hodnote 347.847,91 €. V roku 2011 bola vykonaná jeho
pravidelná inventarizácia v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. Cieľom je
zabezpečenie obyvateľstva prostriedkami PIO. V oblasti územného a stavebného
konania odbor v roku 2011 vydal celkom 134 záväzných stanovísk z hľadiska potrieb
CO. Táto odborná oblasť je realizovaná v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z.
5. Oblasť prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc. V tejto časti
spolupracuje odbor CO a KR s US SČK Nové Zámky a Dobrovoľným hasičským
zborom - okresným výborom Nové Zámky. Na úrovni MV SR je s týmito
organizáciami spracovaná dohoda o vzájomnej spolupráci. Cieľom tejto oblasti je
naučiť obyvateľstvo, ako sa má správať pri vzniku mimoriadnych udalostí a kde
hľadať pomoc. V rámci tejto oblasti v roku 2011 usporiadal Obvodný úrad odbor CO
a KR „Súťaž mladých záchranárov“, ktorá bola určená pre základné školy pre deti vo
veku do 15 rokov. Uvedenej súťaže sa zúčastnilo celkom 9 škôl a víťazom sa stala ZŠ
Mojzesovo - Černík, ktorá náš obvod dôstojne reprezentovala na krajskej, ako i na
celoslovenskej súťaži. Súťažilo sa v disciplínach vedomostné testy, pohyb a pobyt
v prírode, zdravotnícka príprava, streľba zo vzduchovky, nasadzovanie ochrannej
masky, evakuačná batožina a hasenie malých požiarov. Pri tejto akcii je už tradíciou
pravidelná ukážka činnosti policajného zboru, ktorá sa teší veľkej pozornosti
súťažiacich.
b) Oblasť krízového riadenia, krízového plánovania a civilného núdzového
plánovania (ďalej len CNP)
je zabezpečovaná v súlade so zákonom č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízovej situácii
mimo obdobia vojny a vojnového stavu. Obvodný úrad Nové Zámky má vytvorený
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Krízový štáb Obvodného úradu, ktorý má 24 členov z rozhodujúcich štátnych orgánov
a organizácií, ktorý zabezpečujú správu a výkon dôležitých dodávok energií, pitnej vody,
energetiku, zdravotníctvo, veterinárne opatrenia, sociálne dávky a riešenie
nezamestnanosti a poskytovania pracovných síl potrebných pre riešenie mimoriadnych
udalostí. Krízový štáb obvodného úradu predstavuje výkonný orgán Obvodného úradu
Nové Zámky, ako orgánu krízového riadenia. Má spracovaný rokovací poriadok a štatút.
Jeho predsedom je prednosta obvodného úradu, ktorý v prípade mimoriadnych udalostí
vydáva úlohy a pokyny pre všetky štátne orgány, PO a FO súvisiace s vykonávaním ZP.
Prednosta obvodného úradu vymenúva a odvoláva členov krízového štábu menovacími
a odvolacími dekrétmi. Krízový štáb má spracovaný Plán odbornej prípravy na príslušný
kalendárny rok. V priebehu roka 2011 bola realizovaná jeho príprava 2x. Krízové
plánovanie a CNP je realizované v priebehu roka priebežne a sú upresňované Základné
prehľady o výrobných kapacitách jednotlivých dôležitých potravinárskych prevádzok,
obchodných reťazcov (napr. pekárne, bitúnky, mlyny, predajne potravín a dôležité
subjekty veľkochov hospodárskych zvierat a pod.). Ďalej v oblasti CNP je pozornosť
zameraná na prípravu a koordináciu orgánov verejnej správy na zabezpečenie funkčnosti
orgánov verejnej správy, zachovanie verejného poriadku a zabezpečenie základných
služieb pre obyvateľstvo (zdravotníctvo, vyplácanie dôchodkových dávok, nemocenských
dávok, dávok v nezamestnanosti, sociálnych dávok, zásobovanie obyvateľstva
potravinami, energiami a pod.).
c) Oblasť hospodárskej mobilizácie (HM)
je zabezpečovaná v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
v znení neskorších predpisov a príslušnými vyhláškami MH SR. Zákon určuje práva
a povinnosti jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy a určených subjektov HM pri
vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie. Je vykonávacím zákonom ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v dobe vojny, vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu. Opatrenia hospodárskej mobilizácie, ktoré vykonávajú všetky
ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou a určené
subjekty HM zo zákona, alebo rozhodnutím príslušného ministerstva komplexne
zabezpečujú chod štátu v období vyhlásenia vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu,
alebo núdzového stavu. Opatrenia sú zamerané na základné potreby občanov s hlavným
dôrazom na zabezpečenie energií, potravín, pitnej vody, fungovania základných funkcií
štátu a mimoriadnych regulačných opatrení (MRO). V zmysle ústavného zákona
č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v dobe vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu v znení neskorších predpisov je zriadená bezpečnostná rada obvodu
(BRO), ktorá zasadá pravidelne 1x za štvrťrok a vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu
v obvode. Jej predsedom je prednosta obvodného úradu, členmi sú určený zástupca
prednostom ObÚ, zástupca určený ministerstvom obrany, zástupca určený riaditeľom KR
PZ Nitra, zástupca určený riaditeľom KR HaZZ Nitra. Bezpečnostná rada obvodu má
spracovaný rokovací poriadok a Plán práce BRO na príslušný kalendárny rok, ktorého
súčasťou je i Plán kontrolnej činnosti na príslušný kalendárny rok. V priebehu roka 2011
BRO zasadala 4x a bolo vykonaných 6 kontrol.
Obvodný úrad odbor CO a KR má vytvorený operačný program jednotného informačného
systému hospodárskej mobilizácie EPSIS (ďalej len JISHM) v ktorom sú spracované
a uložené všetky potrebné informácie na zabezpečenie úloh hospodárskej mobilizácie.
Jeho hlavnou súčasťou je spracovaný Krízový plán obvodného úradu (ďalej len KP ObÚ),
ktorý obsahuje všetky záväzky, ako i pohľadávky obvodného úradu pre zabezpečenie úloh
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hospodárskej mobilizácie v obvode pôsobnosti ObÚ Nové Zámky. Plán je spracovaný
v súlade so zákonom č. 179/2011 Z. z. a vyhláškou MH SR č. 385/2011 Z. z.
d) Oblasť na úseku obrany štátu
uvedená oblasť je zabezpečovaná v súlade so zákonmi č. 319/2002 Z. z. o obrane,
570/2005 Z. z. o brannej povinnosti. Odbor CO a KR v spolupráci s Územnou vojenskou
správou Nitra v tejto oblasti zabezpečuje oslobodzovanie od výkonu mimoriadnej služby
pre zamestnancov – mužov Obvodného úradu Nové Zámky, ktorí sú potrební pre výkon
funkcie v období vojny a vojnového stavu. Ďalej sa zabezpečujú priestory a materiálne
vybavenie pre potreby vykonania odvodu pre potreby MO SR, ako i výkonu zdravotného
prieskumu vojakov v zálohe pri vyhlásení vojny a vojnového stavu. Taktiež odbor
zabezpečuje vydávanie rozhodnutí na dodanie vecných prostriedkov, na výkon pracovnej
povinnosti
a na povinnosť poskytnúť ubytovanie a stravovanie pre príslušníkov
ozbrojených síl. Na základe požiadavky ÚVS Nitra máme v súčasnosti pripravených 17
rozhodnutí o povinnosti dodať VP a 135 rozhodnutí na pracovnú povinnosť. V súčinnosti
s ÚVS Nitra bolo v priebehu roka vykonaných 6 kontrol v uvedenej oblasti. Taktiež odbor
CO a KR veľmi úzko spolupracuje s ÚVS Nitra pri spresňovaní evidencie všetkých
druhov vozidiel, ako i pracovných strojov a elektrocentrál potrebných pri vykonávaní
záchranných prác.
e) Oblasť na úseku ochrany utajovaných skutočností (ďalej len OUS)
táto oblasť je zabezpečovaná v súlade so zákonom č. 215/2004 Z. z. o ochrane
utajovaných skutočností a vydanými vyhláškami NBÚ. V tejto oblasti bola vykonaná
aktualizácia zoznamu oprávnených osôb, ktorým zanikli resp. vznikli oprávnenia
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené. Za rok 2011
bola spracovaná a predložená na MV SR „Správa o stave ochrany utajovaných skutočností
v obvode“ podľa stanovenej osnovy. Veľmi náročnou úlohou bolo spracovať
Bezpečnostný projekt fyzickej a objektovej bezpečnosti Obvodného úradu. Úloha bola
splnená za účinnej spolupráce s MV SR a NBÚ. Úlohy a opatrenia v tejto oblasti boli
v priebehu roka 2011 plnené na dobrej úrovni zabezpečujúce ustanovenia zákona
o ochrane utajovaných skutočností.
K hlavným produktom činnosti odboru patrí:
-

-

Plán evakuácie obyvateľstva obvodu Nové Zámky (ďalej len NZ)
Plán ochrany obyvateľstva obvodu Nové Zámky pod vodnými stavbami skupiny
A a B pod vodnými stavbami Kráľová nad Váhom, Liptovská Mara a Oravská
priehrada
Plán ukrytia obyvateľstva obvodu Nové Zámky
Plán monitorovania radiačnej situácie
Plán ochrany obyvateľstva obvodu Nové Zámky pre prípad havárie Atómovej
elektrárne Mochovce, Duslo Šaľa a Zimný štadión Nové Zámky
Plán ochranných opatrení pre prípad mimoriadnej situácie spojenej s únikom
nebezpečných chemických látok
Dokumentácia jednotiek CO pre potreby územia
Krízový plán obvodného úradu Nové Zámky
Plán vyrozumenia a varovania obyvateľstva obvodu Nové Zámky
Dokumentácia štátneho zamestnanca zaradeného do služobnej pohotovosti
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-

Plány prípravy evakuačnej komisie, krízových štábov obcí
Plán práce BRO s plánom kontrolnej činnosti BRO
Zameranie činnosti pre obce PO a FO pre príslušný kalendárny rok v oblasti CO, KR,
HM obrany, CNP a OUS
Ročný plán činnosti odboru CO a KR
Plán kontrolnej činnosti odboru
Harmonogramy plnenia úloh odboru CO a KR na jednotlivé mesiace v roku
Zmluvy o výpožičke materiálu PIO, ktorý je v správe majetku štátu
Protokoly o revíziách sirén
Dokumentácia krízového štábu obvodného úradu
Pomocné dokumenty (dohody o spolupráci, zmluvy o budúcich zmluvách, dekréty
o menovaní, resp. odvolaní, dokumentácia inventarizácie materiálu CO a HM)
Dokumentácia MRO (mimoriadne regulačné opatrenia)
Vydaná vzorová dokumentácia pre obce z problematiky CO, KR, HM, CNP a obrany
Operačné programy EPSIS, EMCO a CIPREGIS
Plán záchranných povodňových prác obvodu a jednotlivých obcí

Všetky uvedené dokumenty boli v priebehu roka 2011 upresňované na základe
vzniknutých zmien. V rámci vykonaných volieb do orgánov samosprávy a do NR SR boli
zmeny rozsiahle a niektoré prebiehali aj v roku 2011. Spracovaná dokumentácia odboru je
reálna a odzrkadľuje reálny stav opatrení a úloh stanovených príslušnými zákonmi NR SR
a internými predpismi.
Na základe novelizovaných zákonov najmä v oblasti civilnej ochrany sa do budúcnosti
javí ako potreba odboru CO a KR prijať odborníkov chemikov a stavbárov. Do popredia sa
dostáva stavebná činnosť a potreba vykonávať merania úrovne radiácie a odoberať vzorky
pôdy. Pracovníkov odboru je potrebné stabilizovať, lebo vzhľadom k náročnosti ich práce nie
je možné vychovať odborne zdatného pracovníka odboru skôr, ako za 2-3 roky, čo sa
nepriaznivo odzrkadľuje na zabezpečovaní úloh.
V oblasti materiálneho zabezpečenia je potrebné pozornosť sústrediť na nákup
materiálu potrebného pri vzniku mimoriadnych udalostí. Je dôležité zamerať sa na nákup
elektrocentrál, stanov, poľných lehátok spacích vakov, čerpadiel a hadíc a tieto skladovať
v skladoch CO v najnutnejších počtoch pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti.
Na základe vplyvov veľkých rozdielov a anomálie počasia je potrebné oveľa väčšiu
pozornosť venovať monitorovaniu poveternostných situácií a včasného varovania starostov
obcí, ako aj niektorých podnikateľov najmä v poľnohospodárskom sektore, kde by bolo
možné včasným varovaním predísť niektorým škodám na majetku. Bolo by veľmi potrebné
aby SHMÚ vždy informoval o meteorologickej situácii a hydrologickej situácii príslušnú
zložku MV SR a KS IZS, ktoré sú v krajských mestách a tieto bezodkladne informovali
obvodné úrady a tie všetky obce v ich územnej pôsobnosti. V súčasnosti sa stáva, že SHMÚ
neinformuje stálu službu MV SR na sekcii IZS a CO a niekedy sa dozvedáme o vyhlásení
výstrah iba z televízie, alebo z internetovej stránky. Informácie sú pre systém IZS záväzné
iba, ak prídu oficiálnou cestou, teda cez operačné stredisko MV SR.
V budúcnosti by bolo vhodné odbor CO a KR vyňať spod sekcie verejnej správy MV
SR, čo sa týka systemizácie v oblasti personálnej, materiálnej a finančnej a zaradiť odbor do
pôsobnosti sekcie IZS a CO. Pri hodnotení činnosti odboru CO a KR sa vyžadujú, ako
produkty rozhodnutia, rozbory, hlásenia a rôzne výkazy. Takéto produkty tvoria iba nepatrnú
časť činnosti odboru CO a KR a vôbec nevystihujú podstatu činnosti a vyťaženosť
jednotlivých pracovníkov odboru, čoho výsledkom je, že pri znižovaní počtov pracovníkov
obvodného úradu sa doteraz vždy znižoval počet pracovníkov odboru. Hlavná činnosť odboru
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spočíva v spracovaní dokumentácie stanovenej zákonmi v oblasti CO, KR, KP, HM, obrany,
CNP a OUS v ich udržovaní v reálnom stave a úzkej súčinnosti pri odstraňovaní následkov
mimoriadnych udalostí s obcami, štátnymi orgánmi a zainteresovanými PO a FO.
Ďalej by bolo potrebné, aby v rámci systemizácie bolo pridelené motorové vozidlo na
odbor CO a KR výlučne iba pre potreby odboru. Požadované vozidlo by malo mať dobrú
priechodnosť v teréne a malo by byť vybavené majákom s právom prednostnej jazdy podľa
zákona č.8/2009 Z. z. Pri povodniach v roku 2010 vznikali problémy dostať sa na miesto
mimoriadnej udalosti vzhľadom k technickým parametrom vozidla, ale aj neoznačeniu
vozidla s právom prednostnej jazdy
Na základe vykonávaných priebežných hodnotení v roku 2011 možno konštatovať, že
ciele stanovené v Zameraní činnosti pre rok 2011 pre obvodné úrady boli splnené v plnom
rozsahu, zabezpečujúce potreby odboru CO a KR, ako i Obvodného úradu Nové Zámky.
Jednotlivé podania boli vybavované v súlade so stanovenými zákonnými lehotami. Ani
v jednom prípade neprišlo k nesplneniu stanovenej lehoty. Všetky podané písomnosti boli
v priebehu roka 2011 riadne evidované v administratívnom systéme úradu vo WINASU a boli
riadne pridelené zodpovedným štátnym zamestnancom podľa stanovenej pracovnej náplne
a opisu štátnozamestnaneckého miesta.
Úlohy, ktoré boli vydávané na porade prednostky a súviseli s chodom úradu boli
zabezpečované včas a v potrebnej kvalite.
Aktivita zamestnancov odboru pri plnení úloh bola na dobrej úrovni. Trvalá pozornosť
je venovaná hlavne odbornosti a ochote učiť sa nové veci, ktoré vyplývajú zo zmien
v príslušnej legislatíve. Odbor CO a KR je veľmi špecifickým odborom s veľmi náročnou
činnosťou. Zamestnanci odboru pri plnení svojich služobných úloh zasahujú do pôsobnosti 4
ministerstiev a to MO SR, MH SR, MŽP SR a MDPT SR a samozrejme MV SR, ako
zriaďovateľa. Pri svojej práci prichádzajú do styku s veľkým počtom zákonov rôzneho
rozsahu, čo nemá ani jeden iný odbor ObÚ. Výsledky práce odboru sú vo významnej miere
závislé na spolupráci s obcami, PO a FO, ako i špecializovanými orgánmi štátnej správy.
Negatívnym javom v roku 2011 bola značná fluktuácia zamestnancov odboru, ktorá sa
ustálila až v mesiaci október 2011. V priebehu takmer celého kalendárneho roka bol počet
zamestnancov nižší, ako stanovuje platná systemizácia úradu, čo malo negatívny vplyv na
kvantitu a kvalitu plnených úloh, ktorá smerovala k preťaženiu pracovníkov. Z celkového
počtu 5 pracovníkov boli 3 prijatí v roku 2011 počnúc mesiacom február a končiac mesiacom
október. I napriek tejto skutočnosti možno konštatovať, že úlohy a opatrenia stanovené pre
rok 2011 zamestnanci odboru vďaka maximálnemu nasadeniu splnili.

IV. Odbor ekonomický a organizačný
Úsek informatiky
Spoľahlivá a správna činnosť informačného systému je nevyhnutným predpokladom
a základnou požiadavkou pre plnenie úloh odborných útvarov:
a. odboru ekonomického a organizačného,
b. odboru všeobecnej vnútornej správy,
c. odboru živnostenského podnikania,
d. odboru civilnej ochrany a krízového riadenia,
e. osobného úradu.
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.
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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 siete VSNET, pracovných staníc a jednotlivých programových aplikácií odborných
útvarov Obvodného úradu Nové Zámky a Štátneho archívu v Nitre pobočky Nové Zámky,
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 spomaleniu alebo prerušeniu činnosti kľúčových výpočtových a komunikačných
prostriedkov.
Zamestnanci na úseku informatiky vykonávajú správu informačného systému
Obvodného úradu Nové Zámky a Štátneho archívu v Nitre pobočky Nové Zámky /ŠA/ a to
hlavne:
-

správu uzla siete VSNET,
správu a prevádzku 2 lokálnych počítačových sietí,
správu a prevádzku 2 file serverov,
správu a prevádzku 2 komunikačných serverov,
správu a prevádzku 1 databázového servera,
správu a prevádzku 1 Windows servera,
správu 46 pracovných staníc,
prevádzkovanie dochádzkového systému,
prevádzkovanie telefónnej ústredne.

Zamestnanci na úseku informatiky vykonávajú prevádzku informačných systémov pre
plnenie úloh odborov obvodného úradu a ŠA:
-

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,
GIS_SODB - Zabezpečenie automatizovaného spracovania výsledkov sčítania
obyvateľov, domov, bytov v roku 2011,
SWIFT - aktualizácia web stránok obvodného úradu,
zverejňovanie zmlúv na internete,
BACH aplikácie – Inventáre a Knižnica,
WINAFONDY – Archívne fondy.
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Ďalšie činnosti sú zamerané:
- na inštalovanie, resp. aktualizáciu operačného systému, antivírového a aplikačného
programového vybavenia,
- na zálohovanie údajov,
- na riešenie incidentov,
- na školenia používateľov informačného systému.
Zamestnancom na úseku informatiky bola dočasne pridelená:
- evidencia a inventarizácia majetku obvodného úradu,
- vyberanie správnych poplatkov od klientov Obvodného úradu Nové Zámky,
- zastupovanie asistentky prednostky počas jej neprítomnosti v práci.
Jedna pracovníčka úseku informatiky má od 1.1.2011 kumulované pracovné zaradenie
a vykonáva zároveň aj správkyňu registratúry.
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. Nedošlo k prerušeniu prevádzky z dôvodu
zanedbania si povinností pracovníkov úseku informatiky.
Možno konštatovať, že všetky hlavné úlohy na úseku informatiky boli v roku 2011
úspešne splnené.
Úsek správy registratúry a podateľne
Činnosti na úseku správy registratúry a podateľne zabezpečoval na Obvodnom úrade
Nové Zámky v roku 2011 odbor ekonomický a 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 2011 obsadený jednou pracovníčkou –
správcom registratúry. Správca registratúry má kumulované pracovné zaradenie a zároveň
vykonáva práce aj na úseku informatiky. Od 3. 11. 2011 dočasne vyberá aj správne poplatky
od klientov Obvodného úradu Nové Zámky. Podateľňa Obvodného úradu Nové Zámky je na
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 troch 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 2011 bolo do registratúrneho denníka zaevidovaných spolu 33 768 záznamov
a 11 922 spisov. Počet spisov, ktoré neboli uzatvorené a prešli do roku 2012 bolo 767.
Na všetkých organizačných útvaroch úradu sa vedie automatizovaný systém správy
registratúry s využitím aplikačného programového vybavenia WinASU.
V roku 2011 bolo príslušnému štátnemu archívu odovzdaných do trvalej archívnej
úschovy 7,6 bežných metrov archívnych dokumentov so znakom hodnoty „A“. Bez znaku
hodnoty „A“ bolo vyradených 1,8 bežných metrov dokumentov. Celkový úbytok zo
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spravovanej registratúry v roku 2011 bol 9,4 bežných metrov z činnosti bývalého Obvodného
úradu životného prostredia Nové Zámky a Šurany do roku 1996.
Do registratúrneho strediska bolo v roku 2011 prevzatých 1,56 bežných metrov
registratúrnych záznamov a spisov z činnosti jednotlivých organizačných útvarov Obvodného
úradu Nové Zámky. Stav registratúrnych záznamov a spisov k 31. 12. 2011 je 495,66 bežných
metrov.
V roku 2011 bolo prijatých 68 žiadostí na vyhľadanie registratúrnych záznamov.
Z toho bolo päť externých výpožičiek. Na nahliadnutie do spisov boli podané dve žiadosti.
Bolo vydaných 128 strán fotokópií registratúrnych záznamov. Správne poplatky za
poskytnutie týchto služieb boli v hodnote 114,00 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.
Obvodný úrad Nové Zámky v roku 2011 presťahoval zo Šurian časť registratúrnych
záznamov /spisy opatrovateliek a sociálnych dávok/ do budovy úradu na Podzámskej ulici
v Nových Zámkoch, čím sa skrátila lehota vybavenia žiadateľov a ušetrili sa prostriedky na
dopravu.
V roku 2012 pripravuje Obvodný úrad Nové Zámky prechod na nový automatizovaný
systém správy registratúry FABASOFT.
V roku 2011 boli Obvodným úradom Nové Zámky prijaté štyri sťažnosti a dve
sťažnosti vzhľadom na skutočnosť, že boli doručené na Obvodný úrad Nové Zámky až ku
koncu roka 2010 boli riešené až v roku 2011. Z uvedených sťažností boli štyri riešené
prešetrením, pričom obvodný úrad dospel k záveru, že tieto sťažnosti boli neopodstatnené.
Jedna sťažnosť bola odložená podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona o sťažnostiach. Jedna
sťažnosť bola k 31. 12. 2011 nevyhodnotená z dôvodu doručenia sťažnosti až na konci roka
2011.
Možno konštatovať, že všetky hlavné úlohy na úseku správy registratúry a podateľne
boli v roku 2011 splnené.
Úsek rozpočtu a účtovníctva
Obvodný úrad Nové Zámky na úseku rozpočtu a účtovníctva v roku 2011 vykonával
činnosti v zmysle Organizačného poriadku ObÚ, v súlade s platnými právnymi predpismi
a usmerneniami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V roku 2011 vydal 112 rozhodnutí
o uložení pokuty za porušenie právnej povinnosti vyplývajúcej z § 3 ods. 1 zákona NR SR č.
381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Možno konštatovať, že všetky hlavné úlohy na úseku rozpočtu a účtovníctva boli
v roku 2011 Obvodným úradom Nové Zámky úspešne splnené.
Úsek vnútornej prevádzky
Činnosť úseku vnútornej prevádzky bola v roku 2011 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
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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 2011 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.
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 2011 skladal z 5 služobných motorových vozidiel, z ktorých jedno vozidlo
bolo nepojazdné. Úsek vnútornej prevádzky mal v roku 2011 k dispozícii jedného
profesionálneho vodiča na riadenie služobného motorového vozidla. Ostatné služobné
motorové vozidlá sú riadené vodičmi - referentmi. V roku 2011 boli zabezpečované
pravidelné servisné prehliadky, technické a emisné kontroly služobných motorových vozidiel.
Možno konštatovať, že všetky hlavné úlohy na úseku vnútornej prevádzky boli v roku 2011
úspešne splnené.
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8. HODNOTENIE
V ROKU 2011

A ANALÝZA

VÝVOJA ORGANIZÁCIE

Obvodný úrad Nové Zámky zabezpečuje úlohy a činnosti vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov a v súlade s právnymi predpismi platnými pre jednotlivé
činnosti, ktoré sú zabezpečované odbormi obvodného úradu. V roku 2011 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.
Možno konštatovať, že všetky činnosti, ktoré obvodný úrad v roku 2011 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 2011
splnené včas a bez nedostatkov. 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 2011 je možné konštatovať, že boli
plnené úspešne a pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu boli vynaložené účelne
a efektívne.
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9.
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.

Mgr. Mária Jeseničová
prednostka Obvodného úradu Nové Zámky
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