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Identifikačné údaje 
 

Názov: Obvodný úrad Senica   Členovia vedenia ObÚ Senica 

             (ďalej len „obvodný úrad“)   štatutárny zástupca,  

Sídlo: Vajanského 17     prednosta, vedúci sluţobného úradu: 

          905 01  Senica     Štefan Huťťa 

Kontakt: tel.:  + 421 34 2851-2   Členovia vedenia: 

               fax:  + 421 34 3120    Ing. Alena Komorná  

               e-mail: prednosta@se.vs.sk  vedúca odboru ekonomického 

a organizačného 

Rezort: Ministerstvo vnútra SR  JUDr. Monika Svatá 

  vedúca odboru všeobecnej vnútornej 

správy 

Forma hospodárenia: štátna rozpočtová  Mgr. Ivan Šteflík 

                         organizácia   vedúci odboru ţivnostenského podnikania 

       Mgr. Igor Janšák 

       vedúci odboru civilnej ochrany  

       a krízového riadenia 

 

 

Poslanie  a strednodobý výhľad 
 

    Obvodný úrad bol zriadený zákonom č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov 

a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu SR č. 263/2006 Z. 

z. v znení neskorších predpisov ako orgán miestnej štátnej správy. 

     Štátnu správu vykonáva na území dvoch okresov Senica a Skalica. 

     Obvodný úrad je právnická osoba, rozpočtová organizácia štátu finančnými vzťahmi 

napojená na rozpočet Ministerstva vnútra SR. 

     Obvodný úrad na výkon štátnej správy na úseku ţivnostenského podnikania 

a prejednávania priestupkov  zriadil so súhlasom Ministerstva vnútra SR pracovisko 

Obvodného úradu so sídlom v meste Skalica, Námestie Oslobodenia 15, spádovo pre obce 

okresu Skalica. 

     Obvodný úrad vykonáva štátnu správu na úsekoch: 

- všeobecnej vnútornej správy – priestupkov, matričnej činnosti, povoľovania verejných 

zbierok, volieb a referenda, sčítania obyvateľov, domov a bytov, 

- ţivnostenského podnikania, 

- civilnej ochrany, 

- krízového riadenia, 

- poistenia motorových vozidiel, 

- ekonomických činností, 

- informatiky, 

- registratúry, 

- vnútornej kontroly, 

- sprístupňovania informácií, 

- sťaţností a petícií. 
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     Hlavnými uţívateľmi výstupov obvodného úradu sú fyzické, právnické osoby a obce. 

Fyzické a právnické osoby predstavujú cieľovú skupinu uskutočňovanej štátnej správy. 

     Hlavným cieľom je zabezpečenie efektívnejšej aplikácie právnych predpisov v praxi. 

K dosiahnutiu stanoveného cieľa majú slúţiť rôznorodé nástroje. Ide predovšetkým 

o zvyšovanie efektívnosti a profesionálnej úrovne zamestnancov a ich motivácia k podávaniu 

vysokých výkonov. 

     Obvodný úrad je sluţobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu 

sluţbu v Obvodnom úrade Senica a je zamestnávateľom zamestnancov vykonávajúcich 

verejnú sluţbu v obvodnom úrade. 

 

 

Činnosti obvodného úradu a ich náklady 
 

1. Výkon štátnej správy na priestupkovom úseku 
 

     Pri analýze výkonu štátnej správy na priestupkovom úseku je potrebné vychádzať z toho, 

ţe je dôsledne dodrţiavaná odvetvová pôsobnosť pri prejednávaní priestupkov. Kvalita 

a zákonnosť je v podstatnej miere ovplyvnená úrovňou a skúsenosťami zamestnancov, ktorí 

túto agendu v odbore všeobecnej vnútornej správy vykonávajú. 

     V roku 2010 bolo doručených na vybavenie 1 183 priestupkových podaní, z roku 2009 do 

sledovaného obdobia prešlo na vybavenie 121 priestupkových spisov. Odstúpených 

príslušným iným orgánom miestnej štátnej správy bolo 78 priestupkov, spracovaných 

priestupkov v roku 2010 obvodným úradom bolo 1 226 priestupkov. V uvedenom období 95 

rozhodnutí nenadobudlo právoplatnosť v roku 2010. 

     Najpočetnejšiu skupinu podľa skladby prestavujú priestupky proti občianskemu 

spolunaţívaniu. Trvale prevaţujúci počet týchto priestupkov je daný široko koncipovanou 

skutkovou podstatou tohto ustanovenia ale i odrazom priestupkovej činnosti páchateľov. Za 

rozhodujúce faktory páchania týchto priestupkov moţno označiť zlé medziľudské vzťahy 

plynúce najmä zo susedských sporov, narušených rodinných a manţelských vzťahov. 

Stúpajúci trend zaznamenali priestupky v dôsledku tzv. slovného napadnutia, zámerné 

vyhľadávanie konfliktných situácií a obťaţovanie mobilnými telefónmi. Z návrhových 

deliktov sú to len priestupky charakterizované ako uráţka na cti. 

     Veľkú skupinu priestupkov tvoria priestupky proti majetku formou páchania krádeţí, 

poškodzovanie cudzej veci, obohacovanie sa podvodným konaním ako aj priestupky proti 

verejnému poriadku. 

     V oblasti priestupkov proti správe prevaţujú porušenia za predaj, podanie alebo iné 

umoţnenie poţitia alkoholu osobe mladšej ako 18 rokov a falšovanie lekárskeho predpisu 

alebo zmenenie jeho obsahu v úmysle jeho pouţitia ako pravý. 

     V roku 2010 boli v priestupkovom konaní uloţené finančné pokuty vo výške 25 379,– €. 

Sankcie boli uloţené podľa stupňa závaţnosti spoločenskej závaţnosti a spôsobu jeho 

spáchania a dôsledkoch z nich vyplývajúcich. Povinnosť uhradiť trovy konania bola v roku 

2010 uloţená vo výške 5 706,64 €. 

      V rozkaznom konaní bolo vybavených 388 priestupkových spisov a uloţených bolo 

celkom 273 pokút v celkovej výške 5 460,– €. Inštitút rozkazného konania bol vyuţívaný 

v prípadoch, keď bolo dostatočne a nespochybniteľne preukázané, ţe obvinený sa konania, 

ktoré mu bolo kladné za vinu, skutočne dopustil. 
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2. Výkon štátnej správy na úseku volieb a referenda 

 
          V sledovanom období bol realizovaný výkon štátnej správy nasledovne: 

- 29. máj 2010 – nové voľby primátora mesta Šaštín-Stráţe, 

- 12. jún 2010 – voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, 

- 18. september 2010 – referendum, 

- 27. november 2010 – voľby do orgánov samosprávy obcí. 

 

 

3. Výkon štátnej správy na úseku štátnych symbolov  
 

     V roku 2010 boli vykonávané priebeţne kontroly nad dodrţiavaním zákona č. 63/1993 Z. 

z.  § 14a o štátnych symboloch v znení neskorších predpisov, ktoré boli zamerané na správne 

umiestnenie štátneho znaku a štátnej zástavy na  a v budovách, pouţívanie štátneho znaku na 

listinách, umiestnenie poškodenej a znečistenej štátnej zástavy. V obvode Senica bolo 

vykonaných 30 kontrol. 

 

4. Výkon štátnej správy na úseku verejných zbierok 

 
     V roku 2010 boli povolené nasledovné verejné zbierky: 

- Občianskemu zdruţeniu 90871.sk Moravský Svätý Ján na zakúpenie čítačky 

elektronických kníh, 

- Mestu Skalica na pomoc oblastiam postihnutých povodňami na východnom 

Slovensku, 

- Mestu Senica na pomoc oblastiam postihnutých povodňami na východnom Slovensku, 

- Mestu Holíč na opravu Holíčskeho kaštieľa, 

- Občianskemu zdruţeniu Cerbeus Senica na útulok pre psov. 

 

5. Výkon štátnej správy na úseku matrík  
 

     V uvedenom období Obvodný úrad Senica vykonal v kaţdom matričnom úrade v okresoch 

Senica a Skalica kontrolu na úseku matričnej agendy, spolu 28 kontrol.  Štátny odborný dozor 

nad osvedčovaním listín a podpisov na listinách bol vykonaný v 30-tich obciach obvodu 

Senica. Vykonanými kontrolami v kontrolovaných subjektoch neboli zistené porušenia 

všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe. 

V dôsledku toho protokol  o výsledku kontroly spracovaný nebol. 

 

Ďalšie úkony na úseku matrík: 

- súhlas pre matričný úrad na zápis rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu  - 5x   

(3x – rozvod z ČR, 1x – zmena priezviska – ČR, 1x – zapretie otcovstva – ČR) 

- preverenie dokladov cudzinca na uzavretie manţelstva na území SR (okrem ČR) - 12x 

(USA – 2x, Taliansko – 1x, Holandsko – 1x, Pakistan – 1x, Poľsko – 1x, Ukrajina – 

1x, Rumunsko – 2x, Veľká Británia – 1x, NSR – 1x, Švajčiarsko – 1x). 

- Apostille a legalizácia dokladov do cudziny :  Apostille – 36 x, legalizácia – 17 x 

(matričné doklady – RL, SL, ÚL, potvrdenia k uzavretiu manţelstva v cudzine 

a potvrdenia o trvalom pobyte). Doklady boli vydané pre tieto štáty : 
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NSR – 11, Argentína – 1, Veľká Británia – 2,  Čína – 3, Švajčiarsko – 3, USA – 3, 

Kanada – 9, Taliansko – 4, Belgicko – 2, Thajsko – 3, Grécko – 1, Cyprus – 1, Írsko    

–  3, Holandsko – 3, Alţírsko – 2, Salvádor – 1, Turecko – 1. 

- Obvodný úrad vydal v roku 2010 27 rozhodnutí o povolení zmeny mena alebo 

priezviska.  

 

            Počty úkonov na 28 matričných úradoch patriacich do obvodu Senica: 

- kniha narodení:      759 zápisov 

- kniha manţelstiev:      405 zápisov 

- kniha úmrtí:       967 zápisov 

- vydané druhopisy (RL, SL, ÚL):    1 399 

- sobáš s cudzincom:       31 

- sobáš s maloletým:       0 

- cirkevný sobáš:      216 

- potvrdenia vydané na základe matričnej evidencie:   217 

- zápisy do osobitnej matriky:      155 

- právna spôsobilosť – potvrdenia:    34 

- dodatočné záznamy vykonané na zákl. oznámenia  

      iných orgánov (súdy, iné MÚ):    876 

- určenie otcovstva:      485 

- zmena priezviska, na ktorú nie je potrebné povolenie: 23 

 

 

6. Výkon štátnej správy na úseku ţivnostenského podnikania 
 

 

Celkový počet podnikateľských subjektov k 31. 12. 2010 11 024 

               z toho: fyzické osoby (FO)                  8 402 

                           právnické osoby (PO) 2 622 

 

počet FO SR, ktorým vzniklo právo k podnikaniu 650 

počet FO zahr., ktorým vzniklo právo k podnikaniu 0 

počet PO SR, ktorým vzniklo právo k podnikaniu 210 

počet PO zahr., ktorým vzniklo právo k podnikaniu 0 

 

počet FO SR, ktorým zaniklo právo k podnikaniu 909 

počet PO SR, ktorým zaniklo právo k podnikaniu 48 

počet ţivnostenských oprávnení, ktoré zanikli  2 860 

 

 

Úsek živnostenskej kontroly: 

 

počet kontrolných akcií v roku 2010 716 

          z toho v súčinnosti s iným kontrolným orgánom 1 

 

počet pokút v blokovom konaní         107 
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výška uloţených pokút v blokovom konaní v € 3 894 

výška uloţených pokút vydaným rozhodnutím v € 12 085 

spolu uložených pokút v € 15 979 

   

 

vydané rozhodnutia o uloţení pokuty          68 

autoremedúra                                     1 

rozhodnutie o zastavení konania 3 

spolu vydané rozhodnutia   72 

 

 

oznámenie o začatí konania                   80 

výzva                                            683 

dodatok k záznamu z kontroly     441 

spolu iné úkony            1 204 

 

 

Úsek živnostenskej registrácie: 

 

rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci     3 

rozhodnutie o pozastavení oprávnenia z úradnej moci 1 

rozhodnutie o prerušení konania  0 

rozhodnutie o zastavení konania  1 

rozhodnutie o nevzniknutí ţivnostenského oprávnenia (nad ohlásením) 9 

spolu vydané rozhodnutia   14 

 

 

osvedčenie o ţivnostenskom oprávnení              856 

oznámenie o pozastavení  547 

zánik ţivnostenského oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom 1 096 

zmena splynutím                  0 

zmena zlúčením                                                        0 

iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia 1 369 

výpis zo ţivnostenského registra 1 504 

spolu vykonané vybrané úkony           5 372 

 

 

počet subjektov, ktoré vyuţili sluţbu JKM         3 362 

               z toho: fyzické osoby (FO)                  2 962 

                           právnické osoby (PO) 400 

celkový počet úkonov sluţby JKM pre DR 4 345 

celkový počet úkonov sluţby JKM pre ZP 2 957 

celkový počet úkonov sluţby JKM pre OR 13 
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7. Výkon štátnej správy na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia 

 
Úsek civilnej ochrany obyvateľstva 

 

     Ochrana obyvateľstva 
 

    Analýza územia z hľadiska moţných mimoriadnych udalostí bola na základe Pokynu 

13/XXVI/12 GR sekcie KMaCO vypracovaná nová. V roku 2010 predloţili objekty 

ohrozujúce svojou činnosťou zamestnancov a obyvateľstvo prevzaté do starostlivosti 

aktualizované plány ochrany, ktoré spracovali na základe poţadovanej  „Analýzy následkov 

MU na zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti“, na základe ktorej sme určili 

opatrenia, ktoré boli súčasťou plánu ochrany pri úniku CHNL. Podľa ostatných plánov  

aktualizovali náš „Plán ochrany obyvateľstva obvodu Senica pre prípad MU spojenej 

s únikom CHNL“.  V I. polroku 2010 boli  spresnené aj „Plán ochrany obyvateľstva v prípade 

havárie alebo nehody  JZ JAVYS V-1“ a „Plán ochrany obyvateľstva v prípade havárie alebo 

nehody  JZ ENEL  V-2“  v zmysle vyhlášky MV SR č.533/2006 Z. z. o podrobnostiach 

o ochrane pred účinkami nebezpečných  látok  a predloţené na posúdenie vedúcemu odboru. 

„Plán ochrany obyvateľstva obvodu Senica pre prípad MU spojenej s únikom biologických 

NL“ bol tieţ aktualizovaný na základe vzniknutých zmien v priebehu I. polroka 2010.  

Do databázy podnikov zaradených do kategórie A a B podľa zákona NR SR č. 261/2002 Z. z. 

§ 4, prílohy č.1, tabuľky II.  o prevencii závaţných priemyselných havárií  je zaradený do 

kategórie A objekt Tatrachema VD závod Šaštín Stráţe na základe nimi spracovanej 

„Analýzy rizika“. V súčasnosti je v územnom obvode 5 ochranných stavieb. V druhom 

polroku 2010 boli  majitelia ochranných stavieb opätovne vyzvaní na vykonanie revízií a na 

nahlásenie stavu ochranných stavieb. Vlastníci ochranných stavieb, ktorí nevykonávajú 

revízie zdôvodňujú ich absenciu nedostatkom finančných prostriedkov. Spresnenie plánov 

ukrytia bolo vykonané v júni 2010. Tieţ bolo vykonané upresňovanie pasportov SaG v januári  

2010. CHP obvod Senica nemá. Celý obvod Senica  má počet obyvateľov 107 782, 

zamestnancov 34 513. Obyvatelia obvodu Senica majú vybudovaných 5 640 JÚBS 

s kapacitou 118 812 miest, kde percento zabezpečenia je 110,23 %. 

    Kontinuálne  meranie  radiačnej situácie na území obvodu Senica bolo počas roka 2010 

zabezpečené radiačným monitorom RPSG-05  a namerané hodnoty boli  vyhodnocované 

pomocou  programu RADMON,  s nepretrţitou prevádzkou 24 hodín denne.  V priebehu roka 

neprišlo k prekročeniu limitnej úrovne radiácie , ktorá je 350 nSv/h. V súlade s ročným 

plánom bolo v termíne do 15. januára  spracované „Vyhodnotenie radiačnej situácie v obvode 

Senica za rok 2009“, ktoré bolo odsúhlasené prednostom obvodného úradu. V mesiacoch apríl 

a október 2010 bolo vykonané periodické meranie úrovne radiácie  v 9 kontrolných bodoch 

územného obvodu Senica. Meranie bolo vykonané dozimetrickým prístrojom DC-3E-83 

a namerané hodnoty  sa pohybovali v rozmedzí od 115 nSv/h do 165 nSv/h., čiţe limit  nebol 

prekročený. Dňa 12. mája 2010 bolo podľa pokynov Obvodného úradu Trnava vykonané 

cvičenie merania radiačnej situácie v okresoch trnavského kraja s nameranými  hodnotami 

131,3 nSv/h a 128,5 nSv/h. 

     Odbor CO a KR vykonával v priebehu roka 2010 kontrolnú činnosť podľa zákona č. 

387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu 

v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 42/94 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva 

v platnom znení, V MV SR č.314/1996 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie hospodárenia 

s materiálom CO v platnom znení a Zákona NR SR č.10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej  
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správe, za účelom zistenia stavu plnenia  úloh obcí a objektov na úseku CNP a na úseku 

civilnej ochrany. 

 

 

Objekt Plánované Vykonané 

Kontroly Met. 

pomoc 

Kontr. 

PIO 

Spolu Kontroly Met. 

pomoc 

Kontr. 

PIO 

Spolu 

Obec 7 - 7 14 6  7 13 

Škola - - 1 1 - - 1 1 

Objekt 2 - 7 9 2 - 7 9 

Spolu 9  15 24 8  15 23 

 

 

     Obvodný úrad vedie prehľad o jednotkách civilnej ochrany pre potrebu územia, pre 

potrebu obcí ako aj pre potreby právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa. 

Dokumentácia jednotiek civilnej ochrany je spracovaná v rozsahu a štruktúre podľa vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie 

záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany. Obvodný úrad s prihliadnutím 

najmä na :  počet a kvalifikačné zloţenie zamestnancov, moţnosti vyuţitia existujúceho 

materiálu  umoţňujúci vykonávanie činnosti, závery z analýzy územia a opatrenia spojené so 

zabezpečovaním plánu ochrany, má vytvorené jednotky pre potrebu územia: 

  

Objekt Druh jednotky Počet 

zaradených 

ŢSR – Ţelezničná stanica 

Kúty 

záchranná jednotka – prieskumná 

jednotka 

5 

SČK, Územný spolok 

Senica 

záchranná jednotka 22 

 

     Dokumentácia na zabezpečenie záchranných prác je spracovaná a vedie sa v súlade 

s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na 

zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany.  Je upresňovaná v 

I. štvrťroku a v priebehu roka na základe získaných skúsenosti z riešenia záchranných prác pri 

vzniku mimoriadnej udalosti. 

 

     Varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb 

 

    Na území obvodu Senica sa nachádza 100 elektrických sirén, z toho 39 vlastní obvodný 

úrad, 21 je vo vlastníctve obcí, 19 je vlastníctvom objektov a 21 vlastní AE Jaslovské 

Bohunice. Skúšky sirén sa vykonávajú  pravidelne podľa rozpisu,  „Pokyny ku koordinácii 

preskúšania prevádzky schopnosti systémov varovania v Slovenskej republike na rok 2010.“ 

Výsledky skúšok boli zasielané v termínoch na Obvodný úrad Trnava, Atómovým 

elektrárňam Jaslovské Bohunice.  

 

      Hospodárenie s materiálom CO  

 

    Plánovaný odsun  materiálu civilnej ochrany  z  centrálneho skladu obvodného úradu do 

skladu MV SR v Slovenskej Ľupči  bol v mesiaci september 2010.  V rámci usmernenia MV  



10 

 

SR sekcie KMaCO  sa postupne sťahuje materiál  a to filtre MOF, masky CM-3 a detské vaky 

DV-65. Inventarizácia materiálu CO sa bola vykonaná v mesiacoch október a november 2010 

a 10.12.2010 odoslaná na S IZSaKM. V roku  2010 boli vykonané presuny materiálu v rámci 

integrácie a skvalitnenia hospodárenia s materiálom CO a z dôvodu úspory finančných 

prostriedkov. V rámci obvodu bolo vykonaných 29 presunov v celkovej sume 519 932,66 €. 

Mimo obvod bol presunutý materiál 4x v sume 21 577,99 €. Celkový obrat bol 541 510, 65 €. 

Vrátením materiálu od objektov  sa zrušilo  6 skladov. Obciam pod hodnotu 1100 € v počte 

10 bol odobratý  materiál staršej výroby a kaţdá obec dostala novší materiál. V druhom 

polroku bol vyexpedovaný nadbytočný a neupotrebiteľný materiál zo skladu ObÚ Senica  do 

VTÚ  Slovenská Ľupča. 

 

      Príprava a odborné vzdelávanie 

 

     Pre rok 2010 bol spracovaný Plán prípravy štábu a odborných jednotiek civilnej ochrany 

vytvorených pre potrebu územia na rok 2010, v ktorom boli rozpracované ciele, hlavné úlohy, 

formy a metódy prípravy. Pre štáby a odborné jednotky zriadené v obciach, u právnických 

osôb a fyzických osôb – podnikateľov boli v plánovacích dokumentov určené ciele, obsah, 

rozsah a metodika prípravy štábov a jednotiek ako aj prípravy obyvateľstva na sebaochranu 

a vzájomnú pomoc. V I. polroku bolo vykonané cvičenie zamerané na komunikáciu 

obvodných úradov s obvodným úradom v sídle kraja pri zisťovaní radiačnej situácie. 

      Dňa 16. Júna 2010 bolo v súčinnosti s Tatrachemou Šaštín Stráţe vykonané cvičenie na 

tému „Činnosť zamestnanca v sluţobnej pohotovosti,  výjazdovej skupiny obvodného úradu 

a záchrannej jednotky CO pre potrebu územia pri riešení opatrení na ochranu obyvateľstva a 

pri organizácii, riadení a vykonávaní záchranných prác.  

     Odbor CO a KR odovzdal správcovi internetovej stránky na zverejnenie informácií pre 

verejnosť v zmysle § 15a zákona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších 

predpisoch. Pre 3. rok  trojročného cyklu v súlade s dokumentom „Rozdelenie problematiky  

prípravy  obyvateľstva do cyklu 3 rokov“ bola spracovaná pomôcka a prezentácia pre obce, 

právnické osoby a podnikateľov na vykonanie prípravy obyvateľstva na  sebaochranu 

a vzájomnú pomoc. 

    Obvodný úrad spoluorganizoval krajské kolo súťaţe Mladých záchranárov CO, ktoré sa 

uskutočnilo 25. mája 2010 v meste Šaštín-Stráţe v rekreačnom stredisku Gazárka. Dňa 7. 

októbra v rekreačnom stredisku Gazárka v Šaštíne-Stráţach bolo obvodné kolo súťaţe 

mladých záchranárov civilnej ochrany ktorého sa zúčastnilo 14 druţstiev. Víťazom súťaţe sa 

stalo druţstvo zo Základnej školy Čáry so ziskom 577 bodov. 

     V mesiaci jún bola realizovaná príprava odbornej jednotky civilnej ochrany vytvorenej pre 

potrebu územia organizovaná u právnickej osoby SČK-ÚS Senica v počte 11 osôb. Odborná 

jednotka civilnej ochrany vytvorená pre potrebu územia u právnickej osoby     SČK, 

územného spolku Senica sa zúčastnila cvičenia  v Tatracheme Šaštín-Stráţe pri  úniku 

chemickej látky   v počte 8 osôb. Ďalšia časť tejto jednotky uskutoční svoju prípravu 

v mesiaci december. 

 

     Úsek hospodárskej mobilizácie a obrany štátu 

 

           V priebehu mesiaca marec – apríl boli v spolupráci so samosprávou aktualizované 

informácie potrebné na organizáciu predaja ţivotne dôleţitých výrobkov a tovarov s vyuţitím 

mimoriadnych regulačných opatrení (informácie o vekovom zloţení obyvateľstva obce, 

zloţenie výdajní odberných oprávnení, predajne v obci, potreby vybraných komodít na 31  
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dní).  Aktualizované údaje boli podľa pokynov zaslané na obvodný úrad v sídle kraja za 

obidva okresy Senica a Skalica.  

     Dokumentácia na zavedenie regulácie predaja ŢDV alebo ŢDT s vyuţitím MRO bola 

vedená podľa Metodického pokynu sekcie krízového manaţmentu a civilnej ochrany MV SR 

na zabezpečenie vedenia dokumentácie obvodného úradu na úseku krízového riadenia, 

hospodárskej mobilizácie,.... z 11. marca 2008 a bola priebeţne aktualizovaná. Počty 

odberných oprávnení (nákupných preukazov a prídelových lístkov) určených pre jednotlivé 

výdajne odberných oprávnení boli upravené podľa aktuálnych informácii o počte obyvateľov  

v jednotlivých vekových kategóriách. 

    V prvom polroku 2010 si metodickú pomoc pri vedení dokumentácie HM vyţiadalo mesto 

Holíč. Mestu Skalica bola poskytnutá metodická pomoc pri vypracovávaní Plánu núdzového 

zásobovania pitnou vodou. V druhom polroku bola metodická pomoc poskytnutá obciam 

Letničie, Petrova Ves a Lopašov – obciam bola poskytnutá vzorová dokumentácia výdajne 

odberných oprávnení a vzor Plánu núdzového zásobovania pitnou vodou.  

      Evidencia ľudských zdrojov a vecných prostriedkov je vedená v súlade s platnými 

metodickými pokynmi a usmerneniami MV SR. Evidenciu ľudských zdrojov v územnom 

obvode Senica vedie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, ktorý bol určený za 

subjekt HM rozhodnutím MPSVaR. V rámci tohto rozhodnutia má úrad práce za úlohu viesť 

evidenciu o nezamestnaných (ľudských zdrojoch) a na poţiadanie túto evidenciu poskytnúť 

obvodnému úradu. Evidenciu vecných prostriedkov vedie obvodný úrad Senica 

v elektronickej podobe, pričom po vzniku krízovej situácie a vyhlásení jednotlivých stavov 

aktuálnu evidenciu získa z rôznych zdrojov (napr. od dopravného inšpektorátu). V novom 

jednotnom informačnom systéme EPSIS je plánovaná spolupráca so sociálnou poisťovňou 

a s úradmi práce pri vedení týchto evidencií.  

      Evidencia o právnických a fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 

a ktoré môţu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie je vedená za okres Senica i za 

okres Skalica v elektronickej podobe.  

     Odborná príprava komisie pre MRO sa uskutočnila v mesiaci máj a september. Príprava 

vedúcich výdajní odberných oprávnení a primátorov miest a starostov obcí  vykonaná nebola 

vzhľadom na rozpočtové opatrenie zaslané MV SR.      

     Zabezpečenie prednostného spojenia je realizované v súlade s vyhláškou MDPT SR 

č.164/2003 a za obvod Senica je do prednostného spojenia zaradených 5 účastníckych 

telefónnych staníc. 

 

     Obrana štátu 
 

     V súlade so  zákonom  č. 319/2002 o obrane obvodný úrad vedie evidenciu fyzických osôb 

na uloţenie pracovnej povinnosti, evidenciu vecných prostriedkov a evidenciu nehnuteľností. 

Na základe zaslaných podkladov územnej vojenskej správy v mesiacoch február, marec, máj, 

august a október  bola spresnená evidencia vecných prostriedkov. Podľa metodického pokynu  

MV SR č. 11/XXVI/7  pre obvodné úrady na zjednotenie  postupu pri plnení úloh na úseku 

obrany štátu zo dňa 2.10.2007 v priebehu roka bolo spracovaných 40 nových rozhodnutí, 

zrušených bolo 28 rozhodnutí. Ostatné rozhodnutia boli podľa poţiadavky územnej vojenskej 

správy spresňované. Obvodný úrad  má v elektronickej forme s doručenkou a poštovým 

hárkom pripravené: 

-   2 rozhodnutia o uloţení pracovnej povinnosti v čase vojny alebo vojnového stavu pre 

potreby obrany štátu,   
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     -  49 rozhodnutí o povinnosti poskytnúť vecný prostriedok v čase vojny alebo vojnového  

stavu,  

     -  20 rozhodnutí o povinnosti poskytnúť nehnuteľnosť - ubytovanie v čase vojny, 

vojnového stavu príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského 

a záchranného zboru osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie. 

 

 

     Úsek krízového riadenia 

 

     Bezpečnostná rada obvodu Senica mala pre riadenie a koordináciu plnenia úloh v roku 

2010 vypracovaný Plán práce Bezpečnostnej rady obvodu Senica na rok 2010 v rozsahu 

stanovenom Metodickým pokynom SKMaCO MV SR č.p. KM CO-51-1/KM-2008.  

 

V priebehu roka boli realizované tri rokovania nasledovne:  

- XXIV. rokovanie dňa 4. 2.  2010 v Senici 

- XXV. rokovanie dňa 27.5.2010 v obci Radimov okrese Skalica 

- XXVI. rokovanie dňa 18.10.2010 v meste Šaštín-Stráţe v okrese Senica 

     Krízový štáb obvodného úradu Senica v roku 2010 neriešil konkrétne krízové situácie na 

svojom území.  Pre riadenie má krízová štáb vypracovanú dokumentáciu v rozsahu 

stanovenom Metodickým pokynom SKMaCO MV SR č.p. KM CO-51-1/KM-2008 

a dokumentáciu sekretariátu krízového štábu. Dokumentácia je plne funkčná a priebeţne 

upresňovaná. Odborná príprava sekretariátu krízového štábu bola vykonaná v mesiaci október 

2010. Obvodný úrad má zriadený krízový štáb z 11 stabilných členov.  

     Plán vyrozumenia v rámci obvodného úradu je súčasťou dokumentácie Plánov činnosti po 

vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu. 

Priebeţne je aktualizovaný a dáva reálny pohľad na moţnosti a spôsob vyrozumenia 

zamestnancov Obvodného úradu. Samostatnú plány vyrozumenia tvoria súčasť dokumentácie 

krízového štábu a bezpečnostnej rady obvodu. 

    Členovia krízového štábu obvodného úradu sa ako lektori pravidelne podľa schváleného 

programu zúčastňujú odbornej prípravy predsedov krízových štábov samospráv a v rámci 

odbornej prípravy vlastného krízového štábu prezentujú svoje moţnosti vedúce k zvládnutiu 

eventuálnej krízovej situácie. 

    Odborná príprava  sekretariátu bola v praktickej forme vykonaná v mesiaci september 

a teoretická časť bola v mesiaci október 2010. Adaptačnou prípravou prešli noví členovia 

krízového štábu. 

    V mesiaci september 2010 v rámci súčinnostného cvičenia ROPA 2010 bol prakticky 

precvičený krízový štáb Obvodného úradu Senica na tému „ Likvidácia úniku ropných látok 

do vodného toku a odvodňovacích kanálov a riešenie zásobovania obyvateľstva pitnou vodou 

po moţnej kontaminácii verejnej vodovodnej siete“. 

     Obvodný úrad Senica, odbor COaKR organizuje odbornú prípravu predsedov krízových 

štábov miest a obcí. V roku 2010 bola vykonaná odborná príprava s nasledovnými 

výsledkami: 

 

Okres termín Miesto pozvaných účasť % 

Skalica 9.3.2010 Gbely 21 17 80,9 

Senica 10.3.2010 Smolinské 31 24 77,4 
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8. Výkon štátnej správy na úseku ekonomickom a organizačnom                
 

     Majetok v správe obvodného úradu 

 

Aktíva 

 

neobežný majetok v €                                  

nehmotný                                                970905,47 

- softvér                            7 389,79 

 

 

neobežný majetok v €                                  

hmotný                                                963 515,68 

- pozemky                             100 005,45 

- umelecké diela 10 290,11 

- stavby 264 773,12 

- samostatné hnuteľné veci 493 856,85 

- dopravné prostriedky 79 073,96 

- ostatný dlhodobý majetok 15 516,19 

 

 

obežný majetok v €                                 146 829,08 

- krátkodobé pohľadávky                               54 476,77 

- finančné účty                       92 352,31 

                                   - ceniny 8 152,50 

                                   - bankové účty 84 199,81 

 

časové rozlíšenie v €                                 575,40 

- náklady budúcich období                             575,40 
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     Verejné obstarávanie                 

 

 

 

P.č. 

 

Názov zákazky 

Dátum 

realizácie 

zákazky 

 

Hodnota zákazky 

Číslo 

registratúrneho 

záznamu 

Zákazky s nízkou hodnotou 
1. Antivírusový program 02.03.2010 1 123,36 2/2010/1574-1110 

 

2. 
Rozvoz volebného materiálu 

pre voľby 2010 

 

Rok 2010 

 

1 217,22 

 

2/2010/3276/1138 

3. Oprava kopírovacích strojov Rok 2010 417,16 2/2010/3353-1137 

 

4. 

Vyhotovenie nášiviek na 

odevy – logo CO 

 

24.05.2010 

 

180,00 

 

2/2010/3255-1139 

 

5. 

Demontáţ a montáţ 

pneumatík a ich vyváţenie 

 

08.12.2010 

 

95,00 

 

2/2010/2968-1141 

6. Zdroj do PC  350 W, 400 W 11.08.2010 220,00 2/2010/4694-1130 

 

7. 

Dţberová kovová striekačka 

10 l s príslušenstvom 

 

24.08.2010 

 

233,62 

 

2/2010/4729-1129 

8. Nákup cien   2/2010/5511-1126 

 

9. 

Revízia sirén a následné 

odstránenie zistených 

nedostatkov 

 

10.08.2010 

 

315,00 

 

 

2/2010/4008-1132 

10. Preprava materiálu CO do 

Slovenskej  Ľupče 

 

30.09.2010 

 

502,44 

 

2/2010/6408-1119 

11. Poistenie súťaţiacich v obv. 

kole - CO 

 

27.10.2010 

 

20,80 

 

2/2010/6801-963 

12. Napojenie a dodávka 

konventorov 

 

22.12.2010 

 

1 202,77 

 

2/2010/5656-1125 

13. Vzduchová puška Slávia 630 

+ strelivo 

 

30.09.2010 

 

472,00 

 

2/2010/6480-1118 

Podprahové zákazky 

Podlimitné zákazky 

Nadlimitné zákazky 

 

     Poistenie motorových vozidiel 

 

      V sledovanom období bolo vydaných 58 prvostupňových rozhodnutí, ktorými bolo 

uloţených 12 731 € pokút za neplnenie povinnosti uzatvorenia zákonného poistenia 

motorového vozidla za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V sledovanom 

období bolo zaslaných 265 výziev fyzickým a právnickým osobám na uvedenom úseku. 

 

     Vnútorná a vonkajšia kontrola 

 

     Obvodný úrad pri výkone kontroly postupoval v súlade so schváleným zameraním 

kontrolnej činnosti na I. a na II. polrok 2010. Kontrolu vykonávali zamestnanci odborov 

a poverený zamestnanec na úseku kontroly ako aj vedúci odborov v rámci svojej riadiacej 

pôsobnosti. 
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      V roku 2010 bolo vykonaných 91 vnútorných kontrol na úseku matričnej agendy, štátneho 

dozoru nad osvedčovaním podpisov a listín, hospodárenia s materiálom civilnej ochrany, 

plnenia opatrení na zabezpečenie úspor finančných prostriedkov, majetkového priznania 

štátnych zamestnancov, peňaţnej hotovosti a cenín a pod. Pri kontrolách neboli zistené 

nedostatky v 90 prípadoch a výsledným kontrolným materiálom bol záznam o kontrole. 

V jednom prípade bol výsledným kontrolným materiálom protokol o kontrole. 

      V sledovanom období boli v obvodnom úrade vykonané vnútorné kontroly zo strany 

Ministerstva vnútra SR na úseku ţivnostenského podnikania, hospodárenia s finančnými 

prostriedkami, správy registratúry a verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv. Správa 

finančnej kontroly Bratislava vykonala v roku 2010 vládny audit hospodárenia s finančnými 

prostriedkami. 

     Zodpovedný zamestnanec úseku kontroly vykonával kontrolu plnenia úloh uznesení vlády 

SR a štvrťročne predkladal Ministerstvu vnútra SR správy o plnení. 

 

     Sťažnosti a petície 

 

      Obvodný úrad Senica vedie centrálnu evidenciu petícií a sťaţností analógovou formou za 

jednotlivé odbory oddelene od ostatných písomností. V  období od 1. 1. 2010 do 31. 1. 2010 

bola Obvodnému úradu Senica doručená 1 sťaţnosť, ktorá bola prešetrená a vybavená 

v zákonom stanovenej lehote a bola vyhodnotená ako neopodstatnená (účinný zákon č. 

152/1998 Z. z. o sťaţnostiach v znení neskorších predpisov). V  období od 1. 2. 2010 do 31. 

12. 2010 (zákon č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach) bolo Obvodnému úradu Senica doručených 7 

sťaţností, z ktorých 2 boli prešetrené a vybavené v zákonom stanovenej lehote a boli 

vyhodnotené ako neopodstatnené. Päť sťaţností bolo postúpených príslušným orgánom na 

priame vybavenie. Ţiadna sťaţnosť  nebola odloţená. 

      V sledovanom období nebola Obvodnému úradu Senica doručená  ţiadna petícia. 

 

     Sprístupňovanie informácií 

 

      V roku 2010 boli doručené obvodnému úradu 4 ţiadosti o sprístupnenie informácií podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vo všetkých prípadoch bolo 

ţiadateľovi vyhovené a poţadované informácie boli v zákonom stanovenej lehote 

sprístupnené. 

 

      Registratúra obvodného úradu 

 

     Počet záznamov a spisov za rok 2010 – pracovisko Senica 

 

                                                                        Záznamy           Spisy     Spisy prech. do 2010 

      Celkom                                                        19797               5239                           370  

      z toho:    prednosta                                            38                     5                               0 

                    odbor organiz.a ekonomický           3104                 197                           138 

                     osobný úrad                                    1102                 135                               1 

                     odbor VVS                                     5552                 797                            161          

                    odbor ţivnosten.podnikania            9016               4044                              70  

                    odbor krízového riadenia                  982                    61                               0 
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     Počet záznamov a spisov za rok 2010 – pracovisko Skalica 

 

                                                                           Záznamy           Spisy    Spisy prech.do 2010 

       Celkom                                                           10475                4280                      

       z toho - odbor organ. a ekonomický                   46                        5                        2  

                    odbor VVS                                         2676                   749                      284            

                    odbor ţivnosten.podnikania               7753                 3526                     153 

        

Počet vyraďovacích konaní v priebehu r. 2010              ukončených             úbytok 

                                                                                          

      Skalica                                          1                                          1                      2,0  bm 

 

Obvodný úrad Skalica                                                    1,0    bm 

Okresný úrad  Skalica                                                     2,0   bm 

Obvodný úrad Skalica                                                      19,0  bm 

Okresný úrad Skalica                                                        23,0  bm 

 

    V registratúrnom stredisku Obvodného úradu Senica z tzv. školskej agendy ostávajú 

osobné spisy z rokov 1974 – 2002 a mzdové listy z rokov 1982 – 2002, ktoré sú ešte stále 

najčastejším zdrojom pri vyhľadávaní a vystavovaní potvrdení z registratúrnych záznamov.   

 

Využívanie registratúry 

        Počet ţiadostí celkom  v Senici                                                    93 

           z toho:  výpoţičky interné a externé                                            0 

                 reverzy k výpoţičkám                                                     1 

                 počet nahliadnutí                                                           36 

                 počet vydaných osvedčených kópií                                 3 

                 počet vydaných neosvedčených kópií                            53  

                 suma za poskytnutie sluţieb                                             9,- € 

Množstvo archívnych dokumentov v registratúre
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Najväčší počet z vydaných potvrdení tvoria ţiadosti o zdokladovanie pracovného pomeru 

a hrubých zárobkov v súvislosti s rozhodovaním o nároku na starobný alebo invalidný 

dôchodok pre sociálnu poisťovňu. 

         Počet ţiadostí celkom  v Skalici                                                  30 

           z toho: výpoţičky interné a externé                                             1                 

                       rezervy k výpoţičkám                                                      0 

                       počet nahliadnutí                                                            29 

                       počet vydaných osvedčených kópií                                 0 

                       počet vydaných neosvedčených kópií                             0 

                       suma za poskytnutie sluţieb                                            0,- € 

 

 

Rozpočet 
 

 

     Na zabezpečenie úloh, ktoré obvodnému úradu vyplývajú z náplne činnosti boli správcom 

kapitoly rozpísané záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2010. 

 

podprogram       08C03   06H03 

príjmy         16 497 €     - 

bežné výdavky celkom    788 139 €  450 € 

   v tom: mzdy, platy a OOV (610)    375 954 €     - 

          poistné (620)      131 396 €     - 

          tovary a ďalšie sluţby (630)   125 253 €   450 € 

             v tom: reprezentačné               299 €     - 

          beţné výdavky (640)    155 536 €     - 

kapitálové výdavky           - 

 

transfery obciam:       matričná činnosť  118 937,32 € 

                                     hlásenie pobytu občanov        35 935,68 € 

 

     V priebehu roka 2010 bol schválený rozpočet upravený rozpočtovými opatreniami 

u príjmov 3 rozpočtovými opatreniami a výdavkov 33 rozpočtovými opatreniami 

 

podprogram       08C03   06H03 

príjmy         63 906 €     - 

bežné výdavky celkom    1 014 170,49 € 450 € 

 

    Na zabezpečenie úloh, ktoré obvodnému úradu vyplývajú z náplne činnosti boli rozpísané 

správcom rozpočtovej kapitoly záväzné ukazovatele rozpočtu na rok 2010. Výdavky boli 

čerpané do výšky rozpočtu. 
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Príjmy 
 

     Schválený rozpočet príjmov  v objeme 16 497 € bol v priebehu roka 2010 upravený  tromi 

rozpočtovými opatreniami. Dosiahnutá skutočnosť za rok je 67 949,14 €, čo je plnenie na 

106,33 % k upravenému rozpočtu a 412 % k schválenému rozpočtu v štruktúre: 

 

- príjmy z prenájmu spravovaného majetku , pozemkov                             7 889,66 EUR 

- príjmy z pokút, penále ...                                                                          50 590,40 EUR 

    z toho: -  trţby z predaja kolkových známok                                          30 165,50 EUR     

                - za porušenie predpisov                                                              20 424, 90 EUR 

- ostatné príjmy /ide o príjmy z preplatkov/                                                9 469,08 EUR 

   z toho: príjmy zo zúčtovania nákladov na energie                                   6 622,45 EUR 

                ostatné príjmy – trovy konania                                                    2 846,63 EUR   

 

 

Výdavky  
 

     Obvodný úrad Senica k 31.12.2010 čerpal rozpočet v prevaţnej miere  len na výdavky 

vyplývajúce zo zmluvných vzťahov.  

 

     Kapitálové výdavky na rok 2010 boli poskytnuté vo výške 6 654,50 EUR  na 

zabezpečenie krytia nákladov spojených  so zabezpečením záchranných a zabezpečovacích 

prác v súvislosti s povodňami na území obvodu. 

 

Kategória 610 – mzdy, platy , služ. pr.  

     Schválený rozpočet na platy vo výške 375 954 € bol prekročený na 436 963,23 €, čo je 

čerpanie k schválenému rozpočtu 116,22%. Na tarifné platy pre štátnych zamestnancov a pre 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bolo vyplatených 360 654,38 €. Osobný 

príplatok predstavoval čiastku 27 550,41€. V roku 2010 bola vyplatená odmena v súlade 

s kolektívnou zmluvou trom  zamestnancom pri príleţitosti dosiahnutia 50 rokov veku. 

 

Kategória 620 – Poistné a príspevok do poisťovní 

     Rozpočtové prostriedky boli čerpané v závislosti od čerpania platových prostriedkov. 

 

Kategória 630 – Tovary a služby  

     Na poloţke 631 – cestovné bolo čerpanie v rámci schváleného rozpočtu na 46,94 %, čo je 

úmerne potrebám úradu, hlavne so zabezpečovaním úloh – kontrol ţivnostenského odboru.  

V  priebehu  roka 2010 nebolo vyplatené cestovné súvisiace so zahraničnou sluţobnou cestou. 

     Schválený rozpočet na poloţke 632 – energie vo výške  26 514 €  bol upravený na 

33 415,46 €, čo je čerpanie k upravenému rozpočtu 100% a k schválenému 126%.  Čerpanie 

na uvedenej poloţke vychádza zo zmluvných vzťahov. Vysoké čerpanie i na podpoloţke 

632003 – poštovné ..., čo súvisí s náporom priestupkovej agendy. V rámci úsporných opatrení 

sme doručovali zásielky v meste Senica zamestnankyňou na úseku podateľne. Výšku 

ovplyvňuje i agenda v rámci dvoch okresov Senica a Skalica, čo má vplyv na čerpanie 

rozpočtových prostriedkov na všetkých poloţkách a podpoloţkách.   

     Čerpanie rozpočtových prostriedkov na poloţke 633 – materiál vo výške 7 551,28 € je 

v dôsledku úhrady faktúry z roku 2009 vo výške 5 699,87€ - náplne do tlačiarní. 
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     Výdavky na poloţke 634 – dopravné sme čerpali vo výške 8 168,57 €. Výdavky súviseli 

s údrţbou vozového parku (ObÚ spravovalo 3 vozidlá), PHM. 

     Výdavky na poloţke 635 – rutinná a štandardná údrţba boli pouţité na opravu výpočtovej 

techniky,  kopírovacích strojov a aktualizáciu SW.  

     Čerpanie výdavkov na poloţke 636 – nájomné bolo vo výške  19 879,16 € – nájomné za 

prenajatie administratívnej budovy ObÚ Senica.  

     Čerpanie výdavkov na poloţke 637 – sluţby, predstavuje čiastku 51 394,88 €. Výraznejšou 

mierou ovplyvnili čerpanie na poloţke stravovanie zamestnancov vo výške 24 622,98 €, čo je 

47,9%,  zmluvné sluţby – PO, BOZP - 14 023,98 €, prídel do SF 6 335,76 €. 

     Tovary a sluţby v rámci programu 08C03 01.1.1.4 predstavovali objem za rok 2010 

144 484 €.  

                                                             

01.6.0  Všeobecné verejné služby (voľby) 

     Finančné prostriedky poskytnuté na  nové voľby v obcí Šaštín-Stráţe, voľby do NR SR 

a voľby do orgánov samosprávy obcí  boli čerpané v súlade s platnou legislatívou. 

 

01.8.0 Transfery všeobecnej povahy  

     Čerpanie finančných prostriedkov obciam na zabezpečenie záchranných prác 

a zabezpečovacích prác v súvislosti s povodňami na poloţkách: 

640  -  78 630,84 € 

720 -     6 654,50 €. 

 

02.1.0.3 Hospodárska mobilizácia 
     Z prostriedkov HM bol zabezpečený nákup náplne do tlačiarne.. 

  
02.2.0 Civilná ochrana 

    Najvýraznejšie čerpanie predstavujú energie na zabezpečenie skladu CO a refundácia 

odmeny skladníkov PIO. 

 

03.6.0  Verejný poriadok a bezpečnosť 

     Prostriedky boli pouţité na školenie a odbornú prípravu pre predsedov krízových štábov 

obcí. 
 

Kategória 640 – Bežné transfery  

     Schválený rozpočet v kategórii 64x v objeme 155 536 € bol čerpaný  na 117,27%.  

Prostriedky boli poukázané obciam na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík pre 28 

matričných úradov v okrese Senica a Skalica a register obyvateľstva pre 52 obcí.  Prostriedky 

vo výške 533,96 € boli  čerpané na podpoloţke 642015 – nemocenské. 

    Na podpoloţke 642 012 odstupné bolo čerpanie 19 005 €, prostriedky boli poskytnuté pre 8 

uvoľnených zamestnancov v súlade s rozkazom ministra vnútra č.460/2010 a odvolaného 

prednostu obvodného úradu, na podpoloţke 642 013 – odchodné bolo čerpanie 9 600 €, čím 

boli uspokojené nároky pre 6 zamestnancov. 

 

Sociálny fond                                                                      

      Plánovaný prídel do sociálneho fondu predstavoval čiastku 6 838,30 €, čo je 1,5 % 

z objemu miezd na rok 2010. 
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Pouţitie sociálneho fondu za  2010: 

-  príspevok na stravovanie zamestnancov v objeme    3 154,02 €  

-  príspevok na regeneráciu  a dopravu                          3 660,00 €.   

      Príspevky boli poskytnuté v súlade s kolektívnou zmluvou a pravidlami hospodárenia so 

sociálnym fondom v rámci rozpočtu. 

 

    Vysoké čerpanie na jednotlivých poloţkách ovplyvňuje skutočnosť, ţe Obvodný úrad 

Senica tvoria dva okresy Senica a  Skalica s 52 obcami a rozsiahlou rozlohou územia. 

     Na skutočné čerpanie má v nemalej miere vplyv nápor priestupkovej agendy, 

ţivnostenskej agendy, prepojenie obidvoch okresov a ich materiálno-technické vybavenie – 

ide o dve budovy a prevádzkové náklady s nimi súvisiace. Situácia v nastavení rozpočtu bola 

počas roka kritická . Dostali sme  sa do štádia úplnej absencie finančných prostriedkov a tým 

neplnenia zmluvných vzťahov napr. Slovenská pošta doručovanie zásielok, ako 

i nezabezpečenia jednotlivých úloh v rámci činnosti obvodného úradu. 

     Rozpočet na rok 2010 bol v porovnaní s rokom 2009 veľmi podhodnotený, čerpané 

rozpočtové prostriedky v roku 2010 boli len na zmluvné vzťahy a na najzákladnejšie potreby 

vyplývajúce z činnosti úradu. 

     V rámci zachovania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pouţitia rozpočtových 

prostriedkov boli prijaté úsporné opatrenia s cieľom zníţenia rozpočtových výdavkov. 

     Úsporné opatrenia boli zamerané na zníţenie nákladov na mobilné telefóny, zníţenie 

hovorného, cestovného,  stravného, vyuţívanie e-mailovej zásielok, účelné nakladanie s 

kancelárskym papierom, autokozmetikou a pod. I napriek prijatým opatreniam nastavený 

rozpočet nepokrýval potreby úradu.   

 

 

Zamestnanci 
 

Organizačná štruktúra 

 

     Obvodný úrad sa vnútorne členil v roku 2010 na: 

a)  odbor organizačný a ekonomický, 

b)  odbor všeobecnej vnútornej správy, 

c)  odbor ţivnostenského podnikania, 

d)  odbor civilnej ochrany a  krízového riadenia, 

e)   osobný úrad. 

 

     Odbory obvodného úradu sa nečlenia na oddelenia. 

     Bezpečnostný zamestnanec, ktorý je zaradený v odbore civilnej ochrany a  krízového 

riadenia a zamestnanec na úseku kontroly, ktorý je zaradený v organizačnom odbore 

obvodného úradu sú v oblasti  odborného riadenia v priamej riadiacej pôsobnosti prednostu. 

 

Počet zamestnancov 

 

     V obvodnom úrade bol k 31. decembru 2010 určený počet zamestnancov 49, z toho 40 

štátnych zamestnancov a 9 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Voľné 

štátnozamestnanecké miesto z určeného počtu bolo 1, ktoré počas roka 2010 nebolo obsadené. 

Všetci štátni zamestnanci boli v stálej štátnej sluţbe.  
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     V priebehu roka 2010 prišlo k preobsadeniu funkcie prednostu obvodného úradu. K 21. 12. 

2010 bolo poskytnuté sluţobné voľno vedúcemu odboru všeobecnej vnútornej správy 

z dôvodu výkonu funkcie starostu. 

 

Vzdelávanie 

 

     Pri zabezpečení vzdelávania zamestnancov postupoval obvodný úrad v súlade 

s finančnými moţnosťami a ponukami Inštitútu pre verejnú správu Bratislava. Vzdelávanie 

bolo zamerané v hodnotenom období na prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie 

zamestnancov. Zamestnanci sa zúčastňovali v prevaţnej miere vzdelávacích aktivít 

organizovaných Inštitútom pre verejnú správu v rámci podpísaného kontraktu 

s Ministerstvom vnútra SR. 

 

     Vzdelanostná štruktúra zamestnancov je nasledovná: 

       muţi   ţeny 

vysokoškolské vzdelanie I. stupeň     2      2 

vysokoškolské vzdelanie II. stupeň    10     14 

stredoškolské vzdelanie      5     14 

 

Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 

 

     Priemerný prepočítaný ročný stav zamestnancov za rok 2010 bol 47,9 zamestnancov. 

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách bol 47 zamestnancov (38 zamestnancov 

v štátnej sluţbe a 9 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme). 

 

     Zaradenie zamestnancov do platových tried: 

zamestnanci štátnej sluţby  5. platová trieda – 9 zamestnancov 

     6. platová trieda – 14 zamestnancov (+ 1 neplnenie) 

     7. platová trieda – 11 zamestnancov 

     8. platová trieda – 3 zamestnanci (+ 1 sluţobné voľno) 

     9. platová trieda – 1 zamestnanec 

 

zamestnanci pri výkone práce VZ 4. platová trieda – 2 zamestnanci 

     5. platová trieda – 1 zamestnanec 

     7. platová trieda – 2 zamestnanci 

     8. platová trieda – 2 zamestnanci 

     9. platová trieda – 1 zamestnanec 

     10. platová trieda – 1 zamestnanec 

 

 

Hodnotenie a analýza vývoja obvodného úradu 

 
     Obvodný úrad v roku 2010 zabezpečoval úlohy a činnosti vyplývajúce mu z náplne 

činnosti, zo všeobecne záväzných právnych predpisov, interných právnych aktov na 

jednotlivých úsekoch činnosti ako aj pokynov ústredného orgánu štátnej správy. 
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     Treba konštatovať, a jednotlivé kontrolné zistenia tomu nasvedčujú, ţe sú dodrţiavané 

všetky právne predpisy, nariadenia a usmernenia nadriadených orgánov pre jednotlivé 

činnosti. 

     Výsledky, ktoré obvodný úrad vo svojej pôsobnosti dosiahol a dosahuje sú pravidelne 

vyhodnocované v jednotlivých správach, analýzach, prehľadoch, tabuľkách, štatistických 

výkazoch, ktoré sú predkladané kompetentným orgánom za jednotlivé úseky činnosti. 

     Na zlepšenie činnosti ako ja dodrţiavanie hospodárnosti, efektívnosti a racionalizácie 

práce sú vypracovávané opatrenia na predchádzanie negatívnym javom a dosahovanie 

ţiaduceho ţelateľného stavu. 

 

 

Hlavné skupiny uţívateľov výstupov obvodného úradu 

 
    Výstupy obvodného úradu sú určené a vyuţívané Ministerstvom vnútra SR, právnickým 

a fyzickým osobám, orgánom územnej samosprávy a miestnej štátnej správy, médiám, 

širokému okruhu uţívateľov, organizáciám a ďalšej verejnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

       Štefan   H u ť ť a    v. r.  


