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1. Identifikácia organizácie

Názov organizácie: Obvodný úrad Žilina

Sídlo organizácie: Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina

Rezort: MV SR

Kontakt: Tel. 041/5117 201
Fax: 041/5651 428
E-mail: prednosta@za.vs.sk
http://www.minv.sk/?obvodny-urad-zilina

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sága
prednosta
vedúci služobného úradu

Vedúci odborov: Ing. Marián Haviar - vedúci odboru organizačného

      JUDr. Erika Sandanusová  - vymenovaná na zastupovanie
vedúceho odboru ekonomického

Mgr. Kamil Ruman - vedúci odboru všeobecnej
vnútornej správy

JUDr. Rudolf Mihalda  - vedúci odboru živnostenského
podnikania

Ing. Ľubomír Hollý  - vedúci odboru civilnej ochrany
a krízového riadenia

Osobný úrad: Ing. Dušan Milo - vedúci osobného úradu

ObÚ Žilina (ďalej len „obvodný úrad“) je 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. a je v priamej riadiacej pôsobnosti MV SR.

Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta, ktorého vymenúva a
odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.

Obvodný úrad je právnická osoba. Je to rozpočtová organizácia štátu napojená
finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva 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. Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom na
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jednotlivých úsekoch štátnej správy riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do
ktorých pôsobnosti tieto úseky patria.

.
Do pôsobnosti obvodného úradu patrí  79 obcí z okresu Žilina,  Kysucké Nové Mesto

a Bytča ( príloha č. 1 ).

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

2.1 Poslanie organizácie

Obvodný úrad uskutočňuje výkon štátnej správy na jednotlivých úsekoch v zmysle
organizačného poriadku a platných predpisov. Hlavné úlohy obvodného úradu sú uvedené
v prílohe č. 3 tejto správy. Výkon štátnej správy je uskutočňovaný v rámci jednotlivých
odborov podľa ich organizačného zamerania.

Odbor organizačný (OO) - zabezpečuje činnosť na úseku organizačnom, vo vzťahu
k územnej samospráve, na úseku vojnových hrobov, na úseku prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti, na úseku drogovej problematiky, na úseku informatiky, správy
registratúry a podateľne. Prijíma, eviduje a zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie
sťažností a petícií, plní úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií podľa zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých v znení
neskorších predpisov.

Odbor všeobecnej vnútornej správy (OVVS) – poslaním odboru je kvalitné
zabezpečovanie výkonu štátnej správy na úseku priestupkovom, úseku matrík, územného
a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov,
registrácie, volieb a referenda, na úseku vydávania osobitných označení vozidiel a preukazov
osobitných označení vozidiel, na úseku štátneho občianstva v rozsahu stanovenom
príslušnými zákonmi. V oblasti zabezpečenia volieb a referenda poskytuje obciam pomoc vo
veciach aplikácie právnych predpisov.

Odbor živnostenského podnikania (OZP) – zabezpečuje úlohy na úsekoch
živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra a živnostenskej kontroly. Plní úlohy
jednotného kontaktného miesta (ďalej len JKM) pre slovenské fyzické a právnické osoby
uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie.  Poslanie odboru vyplýva zo zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia (CO a KR) - Vykonáva štátnu správu
na úsekoch civilnej ochrany, riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a
vojnového stavu (ďalej len "krízové riadenie"), obrany štátu, hospodárskej mobilizácie, na
úseku ochrany utajovaných skutočnosti, na úseku činnosti koordinačného strediska
integrovaného záchranného systému. Koordinuje činnosť obvodných úradov v rámci kraja  pri
príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť podnikateľov a právnických osôb,
fyzických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní, kontroluje civilné núdzové plánovanie
obcí, organizuje odbornú prípravu krízových štábov obcí pri príprave na krízové situácie,
vykonáva nevyhnutné práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo
majetok pri mimoriadnych udalostiach.
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Odbor ekonomický (OE) – poslaním odboru je zabezpečenie plynulého chodu
obvodného úradu, v rámci jeho rozpočtových možností. Okrem úloh na úseku rozpočtu a
účtovníctva na úseku vnútornej prevádzky a na úseku správy majetku štátu vykonáva aj
činnosti vo vzťahu k územnej samospráve. Poskytuje obciam finančné dotácie a vykonáva ich
zúčtovanie, nakladá s majetkom, pohľadávkami a záväzkami štátu v správe obvodného úradu,
zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku poistenia motorových vozidiel.

Osobný úrad (OU) - ako špecifický útvar podriadený prednostovi plní úlohu osobného
úradu pre štátnych zamestnancov a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom
záujme. Zabezpečuje úlohy súvisiace s výberovým konaním, personálnymi potrebami,
odmeňovaním a likvidáciou miezd, vzdelávaním a sociálnou problematikou.

2.2 Strednodobý výhľad organizácie

ObÚ Žilina  zabezpečuje výkon štátnej správy, ktorej rozsah je stanovený zákonom.
Vzhľadom na uvedený charakter je jeho činnosť ovplyvnená potrebami ústredných štátnych
orgánov a potrebami občanov, ako klientov ObÚ. Hlavným cieľom činnosti ObÚ Žilina je
zabezpečenie čo najefektívnejšieho výkonu štátnej správy na všetkých jej úsekoch. Dosiahnuť
tento cieľ sa budeme snažiť  predovšetkým neustálym zvyšovaním kvalifikácie
a profesionálnej úrovne všetkých zamestnancov, skvalitňovaním poskytovaných služieb pre
občanov odbúravaním byrokracie a identifikovaním a odstránením nedostatkov v prevádzke
aplikačného programového vybavenia, v spolupráci s riešiteľskými skupinami pri MV SR, na
všetkých úsekoch Z hľadiska efektívity a  šetrenia prevádzkových nákladov ObÚ Žilina
plánuje zrušenie stáleho pracoviska  Bytča a následným komplexným prístupom k riešeniu
potrieb občanov na ObÚ Žilina.

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho
plnenie

ObÚ Žilina nemá uzatvorený kontrakt s ústredným orgánom.

4. Činnosti obvodného úradu

4.1.  Odbor organizačný

A) Úsek organizačný

a) Poskytovanie informácií
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene

a doplnení niektorých zákonov  ObÚ Žilina v r. 2010 prijal celkom 27 žiadosti o sprístupnenie
informácií. Z toho bolo:

- vybavené 15 žiadosti
- vybavené rozhodnutím (žiadosti sa nevyhovelo) 10 žiadosti
- vybavené v zmysle iných právnych predpisov:   1 žiadosti
- vybavené odstúpením inému subjektu   1 žiadosti
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b) Petície a sťažnosti:
Petície
 - záväzným právnym predpisom upravujúcim problematiku vybavovania petícií bol zákon
č. 242/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Príkaz
prednostu ObÚ Žilina  č. 06/2007 - „Príkaz prednostu Obvodného úradu v Žiline o systéme
prijímania, evidencie, prešetrovania, vybavovania a kontrole vybavovania a petícií
v pôsobnosti Obvodného úradu Žilina“ upravuje vybavovanie petícií zaslaných na ObÚ.
- v roku 2010 nebola v centrálnej evidencii petícií zaevidovaná žiadna petícia nakoľko  ObÚ
Žilina, odboru organizačnému žiadna nebola doručená.

Sťažnosti
- prijímal, evidoval, zabezpečoval prešetrovanie a vybavovanie sťažností  v zmysle zákona
o sťažnostiach; prešetroval sťažnosti ak smerujú proti zamestnancom organizačného odboru
alebo proti vedúcemu iného odboru
- viedol centrálnu evidenciu podaných sťažností oddelene od evidencie ostatných písomností
- zabezpečoval podklady z odborov a pripravoval ročnú správu o vybavovaní sťažností
a petícií ObÚ Žilina za r. 2009, ktorú na požiadanie predložil Úradu vlády Slovenskej
republiky alebo ministerstva vnútra

Obdobie od 01.01.2010 do 31.01.2010:
- v tomto období neboli ObÚ Žilina doručené žiadne sťažnosti, ktoré by spĺňali podmienky
zákona o sťažnostiach. V prípade, že by boli sťažnosti doručené, ObÚ Žilina by ich prijímal,
prešetroval a vybavoval v súlade s platným zákonom a interným predpisom. V platnosti bol
zákon NR SR č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a Príkaz
prednostu Obvodného úradu Žilina č. 05/2007 - „Príkaz prednostu Obvodného úradu Žilina na
zabezpečenie jednotného postupu vybavovania sťažností v pôsobnosti Obvodného
úradu Žilina“
Obdobie od 01.02.2010 do 31.12.2010:
- Záväzným právnym predpisom upravujúcim problematiku vybavovania sťažností
s účinnosťou od 1. februára 2010 je zákon NR SR 09/2010 Z. z. o sťažnostiach.  Upravuje
postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a  písomnom oznámení výsledku
prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovanie sťažnosti. V súlade s citovaným zákonom
Prednosta Obvodného úradu Žilina vydal Príkaz prednostu Obvodného úradu Žilina
č. 02/2010 - „Príkaz prednostu Obvodného úradu Žilina na zabezpečenie postupu
vybavovania sťažností podľa zákona NR SR 09/2010 Z. z. o sťažnostiach v pôsobnosti
Obvodného úradu Žilina“. ObÚ Žilina prijímal, prešetroval a vybavoval sťažnosti v súlade
s uvedeným zákonom a príkazom.
V priebehu  roka 2010 bolo ObÚ Žilina doručených celkom 27 písomných podaní fyzických
a právnických osôb označených ako sťažnosť, z toho 13 podania boli prešetrované v zmysle
zákona o sťažnostiach, 14 podaní bolo vybavených podľa osobitných právnych predpisov.
Z celkového uvedeného počtu písomných  podaní označených ako sťažnosť spĺňalo
podmienky zákona o sťažnostiach 13 podaní, z toho 1 sťažnosť bola ObÚ postúpená
z Najvyššieho kontrolného úradu SR Bratislava, 1 sťažnosť z mesta Rajec, 1 sťažnosť
z Okresného riaditeľstva policajného zboru Čadca, Obvodného oddelenia Kysucké Nové
Mesto, 1 sťažnosť podala právnická osoba a 9 sťažnosti podali priamo občania.
Za hodnotené obdobie podania z hľadiska  obsahu smerovali najmä :

· na správanie, postup a  nedodržanie zákonnosti vo veci prejednávania priestupku,
ktoré pojednávala  zamestnankyňa obvodného úradu, odboru všeobecnej vnútornej
správy

· nečinnosti, resp. nezákonného postupu  v konaní o priestupkoch
· na prieťahy v priestupkovom konaní
· na porušenie práv vo veci vykonávania štátnej služby (platové zaradenie)
· upozornenie vo veci chovateľskej činnosti holubov
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· poplatkov za komunálny odpad
· občianskeho spolunažívania a pod.
· na nečinnosť úradu pri odpredávaní pozemkov
· priebeh volieb do orgánov samosprávy

Sťažnosti zaevidované v centrálnej evidencii sťažností za rok 2010, smerovali hlavne
na porušenie zákona o ochrane osobných údajov, na nečinnosť ObÚ, na prieťahy
v priestupkovom konaní, na porušovania všeobecno-záväzných nariadení. V zápisniciach
o výsledku prešetrenia sťažnosti boli sťažnosti vyhodnotené ako neopodstatnené, 1 ako
opodstatnená, sťažnosť bola odložená bez ďalšieho konania, 2 sťažnosti boli vybavené
odoslaním písomného oznámenia výsledku prešetrenia sťažovateľovi s uvedením, či sťažnosť
bola  opodstatnená, alebo neopodstatnená.
V podaniach adresovaných obvodnému úradu sťažovatelia vyjadrovali nespokojnosť
a poukazovali hlavne na problémy vybavovania agendy  vo veciach  prejednávania
priestupkov na odbore všeobecnej vnútornej správy. Prijaté podania, označené ako sťažnosť,
ktoré nespĺňali podmienky zákona o sťažnostiach po posúdení boli postúpené na priame
vybavenie alebo prešetrenie vecne a miestne príslušnému orgánu verejnej správy.
Vybavovanie doručených podaní bolo prešetrované v zmysle osobitných právnych predpisov.
Sťažovateľ bol písomne  upovedomený  o spôsobe vybavenia jeho podania.

Iné podania
Písomne doručené podania, podnety, oznámenia v  14 prípadoch, ktoré nespĺňali náležitosti
podľa zákona o sťažnostiach, aj keď boli označené ako sťažnosť, boli bezodkladne postúpené
na vybavenie vecne a miestne príslušnému orgánu verejnej správy na priame vybavenie.
Z obsahu podaní bolo zistené, že išlo hlavne o charakter právnych úkonov  týkajúcich sa
priestupkového konania, občianskeho spolunažívania, na nedostatky v zabezpečení referenda.
Z uvedeného dôvodu boli predmetné podania postúpené k priamemu vybaveniu vecne
a miestne príslušnému odboru všeobecnej vnútornej správy  ObÚ. V jednom  prípade bolo
podanie vo veci vyrubenia poplatkov za komunálny odpad postúpené na priame vybavenie
vecne a  miestne príslušnému orgánu, ktorým bolo Mesto  Žilina.

c) Kontrolná činnosť
Kontrolnú činnosť ObÚ Žilina zabezpečoval a vykonával v súlade so zákonom NR SR č.
10/1996 Zb. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov. Vykonávané kontroly
boli zamerané na dodržiavanie všeobecno záväzných právných predpisov, nariadení
a interných predpisov vydaných na ich základe, ako i na plnenie úloh štátnej správy,
vybavovanie, prešetrovanie sťažností a petícií, na kontrolu plnenia opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov a príčin ich vzdniku
- polročne sa vypracovávalo zameranie kontrolnej činnosti a vyhodnotenie kontrolnej činnosti
- v I. polroku bolo vykonaných 15 kontrol a II. polroku 20 kontrol.

B) Úsek prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

Na úseku prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti ObÚ Žilina:
- spolupracuje s Radovu vlády SR pre prevenciu kriminality
- bolo posúdených 99 Žiadostí o poskytnutie dotácií v oblasti prevencie kriminality
na r. 2010
Na základe uznesenia Rady vlády SR pre prevenciu kriminality zo dňa
30. marca 2010 boli pridelené dotácie zo štátneho rozpočtu v celkovej výške 227 500,- €.
Z toho: - 21 subjektom bolo pridelených 134 200,- € na čerpanie kapitálových výdavkov
             - 16 subjektom bolo pridelených 93 300,- € na čerpanie bežných výdavkov
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Celkom bolo uzatvorených 37 Zmlúv o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky na rok 2010 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality a 1 dodatok.
- koordinátor pre prevenciu kriminality o.i.:

-  pôsobil ako tajomník Komisie pre prevenciu protispoločenskej činnosti pri ObÚ Žilina
- overoval plnenie aktivít v zmysle projektov u 13 subjektov v roku 2010
- usmerňoval príjemcov dotácií pri záverečnom vyúčtovaní dotácií vyplývajúcich
zo „Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok
2010“
- koordinoval a spolupracoval so zainteresovanými subjektmi prevencie kriminality
a inej protispoločenskej činnosti - orgánmi štátnej správy, samosprávy, organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, mimovládnymi
organizáciami a ďalšími subjektmi podieľajúcimi sa na plnení úloh vyplývajúcich
zo Stratégie prevencie kriminality v podmienkach Žilinského kraja
- rozpracovával regionálne východiská v zmysle požadovaných údajov (základné
demografické informácie o kraji za roky 2006 - 2009, čiastkové zistenia, SWOT
analýza, návrh priorít vychádzajúcich z potrieb orientácie prevencie v Žilinskom kraji)
- k príprave programového dokumentu „Stratégia prevencie kriminality v Slovenskej
republike na roky 2011 - 2014“ v roku 2010 rozpracovával v zmysle zákona č. 583/2008
Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov stratégiu prevencie kriminality na podmienky Žilinského kraja

- Účasť na pracovných stretnutiach krajských koordinátorov - v dňoch 1. - 2. júla 2010
Smrekovec Donovaly, 13. - 14. septembra 2010 v priestoroch Strednej školy požiarnej
ochrany MV SR v Žiline a 23. septembra 2010 výber projektov pre ECPA, Národná súťaž
- iné aktivity:

- spolupráca pri distribúcii výchovných DVD s názvom „Emka to vie“, ktoré zaslalo
Občianske združenie - SPK Pezinok na Obvodný úrad v počte 200 kusov. Distribúciu
týchto DVD nosičov zabezpečila Rada mládeže Žilinského kraja po školách v Žilinskom
kraji na vlastné náklady.
- celoročné členstvo v pracovnej skupine pre prípravu „Komunitného plánu sociálnych
služieb mesta Žilina 2010 - 2013“
- účasť na Finálovej konferencii s témou „Prevencia je viac ako represia“,  ktorá  bola
súčasťou realizovaného preventívneho projektu podporeného Radou vlády SR pre
prevenciu kriminality.

C) Úsek drogovej problematiky

- bolo predložené Prezídiu policajného zboru, Úradu boja proti organizovanej kriminalite
Bratislava plnenie úloh vyplývajúcich z „Akčného plánu realizácie zámerov Národnej
protidrogovej stratégie na roky 2009 - 2012“

D) Úsek vzťahov k územnej samospráve

- viedol evidenciu uzatvorených dohôd o spolupráci a o členstve obce a samosprávneho kraja
v medzinárodných združeniach
- koordinoval poskytovanie odbornej činnosti obciam pri plní úloh preneseného výkonu štátnej
správy a údajov z jednotlivých evidencií

E) Úsek vojnových hrobov

ObÚ Žilina má na úseku vojnových hrobov v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových
hroboch povinnosť koordinovať starostlivosť o vojnové hroby na území kraja.
- na ObÚ Žilina predložilo 24 obcí (miest) o príspevok v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o
vojnových hroboch:
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a) na príspevok podľa § 4 ods. 1 bola žiadaná suma  21 007,36 €
b) príspevok podľa § 4 ods. 2  (na rekonštrukcie a opravy)  37 332,82 €

Vyššie uvedené žiadosti ObÚ Žilina postúpil do 31. mája 2010 na MV SR na odbor
modernizácie a koordinácie verejnej správy.
- priebežne boli dopĺňané údaje do Ústrednej evidencie vojnových hrobov
- boli vykonané fyzické obhliadky vojnových hrobov vo vybraných obciach na území
žilinského kraja

F) Úsek informatiky
Hlavnou úlohou tohto úseku bolo zabezpečenie informačného systému  úradu,

technická a systémová podpora vykonávaná v rámci rutinnej prevádzky informačno -
komunikačnej technológie. Počítače na úrade sú zastaralé, nevyhovujúce  požiadavkám
inovovaných operačných systémov a  prevádzkovaného aplikačného programového
vybavenia. Vek počítačov a periférnych zariadení spôsobuje značnú poruchovosť a nestabilitu
automatizovaného výkonu štátnej správy jednotlivých organizačných útvarov úradu a
dostupnosť informačného systému. Pri tomto stave výpočtovej techniky je veľmi
problematické zabezpečovať činnosť výkonu štátnej správy, vzhľadom na skutočnosť, že
vybavovanie klientov na obvodnom úrade je priamo závisle na funkčnosti aplikačného
programového vybavenia a funkčnej výpočtovej technike.
ObÚ Žilina prevádzkuje  poväčšine intranetovské aplikácie, ktoré sú náročné na výkon
počítačov z pohľadu procesora a pamäte ( SAP, MAKOP, CEZIR, REZ– RNO, RNF, ZŤP,
a pod , aplikácie na báze Oracle, resp. SQL – WINASU,  WINRS, Vojnové hroby,... a pod.  ).
V súvislosti s rutinnou prevádzkou aplikačného programového vybavenia, využívaného na
jednotlivých úsekoch výkonu štátnej správy sme sa zúčastňovali riešiteľských skupín a
v spolupráci s riešiteľom sme sa podieľali na odstraňovaní nedostatkov a aktualizácií
jednotlivých verzií.
Opatrenie :
K uvedenej problematike  je potrebné pristupovať každoročne systematicky a koncepčne,
preto je potrebné čo v maximálnej miere zabezpečiť finančné prostriedky na nákup novej
výpočtovej techniky aj v ďalších rokoch,  taktiež aj na opravy, lebo poruchovosť je už veľká,
čo spôsobuje nestabilitu a nefunkčnosť informačných systémov prevádzkovaných na ObÚ.

G) Úsek registratúry a podateľňa

Na úseku správy registratúry v roku 2010 prebehlo vyraďovacie konanie týkajúce sa
rokov 1996 - 1999 bývalého Okresného úradu v Žiline, Okresného úradu v KNM a Okresného
úradu v Bytči. Do príslušného archívu so sídlom v Žiline a v Čadci bolo odovzdaných 0,49
bm písomností so znakom hodnoty "A".
 - 9. júna 2010 zamestnanci Ministerstva vnútra SR odboru registratúr a správy dokumentov
Mgr. Kvačalová a Mgr. Karácsonyová vykonali kontrolu správy registratúry. Predmetom
kontroly bolo dodržiavanie § 16 zákona č. 395/2002 Z. z. a ustanovení vyhlášky MV SR č.
628/2002 Z. z., ako aj dodržiavanie príslušných usmernení MV SR. Taktiež sa zamerali na
zisťovanie údajov počtu záznamov a spisov za jednotlivé odbory, ale aj za celý úrad. Prezreli
si pracovisko správy registratúry na ul. Predmestská 1613.

V decembri 2010 sa pripravovali spisy bývalého Okresného úradu v KNM na
prevoz do Žiliny na ul. Predmestská 1613, dôvodom bolo zrušenia pracoviska ObÚ Žilina -
pracovisko v KNM.

V aplikačnom programovom vybavení WINASU evidujeme celkovo 50 653
záznamov.
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4.2. Odbor všeobecnej vnútornej správy

Odbor VVS na ObÚ  Žilina sa delí na tri oddelenia a to správne, priestupkové a štátne
občianstvo a matriky. Vykonáva teda pôsobnosť Obvodného úradu v sídle kraja. Na
priestupkovom oddelení vykonáva štátnu správu podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších  predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej
príslušnosti, prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, občanov a orgánov činných
v trestnom konaní o priestupkoch, objasňuje priestupky, prejednáva  priestupky a následne
vydáva rozhodnutia o priestupkoch v prvom stupni, vedie evidenciu priestupkov, spracúva
štatistické výkazy a analýzy o priestupkoch, poskytuje údaje z evidencie priestupkov,
zabezpečuje podklady pre uskutočnenie výkonu rozhodnutia  a uskutočňuje všetky úkony
spojené s výkonom rozhodnutia vo veciach právoplatne uložených pokút a trov konania. Ďalej
uskutočňuje výkon štátnej správy na úseku štátneho občianstva a matrík, najmä vykonáva
kontrolu vedenie matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov
v zmysle zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, vedie
zbierku listín  a druhopisov matrík, metodicky usmerňuje matričné úrady v územnom obvode,
zabezpečuje prípravu a vykonanie skúšky matrikára, je prvostupňovým správnym orgánom vo
veci rozhodovania o povolení zmeny mena a priezviska podľa § 9 zákona NR SR č. 30/1993
Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov, overuje úradné výpisy z matrík a
verejné listiny vydané orgánmi samosprávy pre použitie v cudzine a iné.  Medzi ďalšie
činnosti na úseku matrík patrí napr. osvedčovanie listiny a podpisov na listinách podľa zákona
NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a  podpisov na listinách obvodnými úradmi
a obcami v znení zák. č. 515/2003 Z. z., vykonávanie štátneho dozoru nad spôsobom
osvedčovania obcou a overovanie úradných výpisov z matrík.

Odbor VVS ďalej zabezpečuje výkon štátnej správy a iné administratívno-právne
činnosti na  úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov tým, že rozhoduje o povalení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa
má použiť v Slovenskej republike na území obvodu a jeho časti v zmysle § 5 ods.1 písm. a)
zákona SNR č 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
v znení neskorších predpisov, vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych
symboloch SR vo svojom územnom obvode v zmysle § 14a zákona NR SR č.63/1996 Z. z.,
ukladá pokuty právnických osobám za porušenie niektorých ustanovení zákona o štátnych
symboloch  metodicky usmerňuje obce v územnom obvode vo veciach týkajúcich sa
používania štátnych symbolov, v súčinnosti s krajskou správou štatistického úradu a obcami
zabezpečuje prípravu a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov vo svojom územnom
obvode čo bude najbližšie v roku 2011 a iné. Zároveň vykonáva činnosti aj na úseku  volieb
a referenda, najmä  vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR SR, voľby
prezidenta SR, volieb do orgánov samosprávy obcí, do orgánov samosprávnych krajov, do
Európskeho parlamentu   a referenda, poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych
predpisov z oblasti volieb a referenda volebným orgánom a orgánom obcí, predkladá
ministerstvu vnútra stanoviská k žiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb do orgánov
samosprávy obcí. Na úseku registrácie zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie
a zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka, oznamuje MV SR,
príslušnej správe ŠÚ SR a daňovému úradu rozhodnutia o výmaze nadácií. Obvodný úrad
v sídle kraja je registrovým orgánom bytových spoločenstiev, neziskových organizácií
poskytujúcich verejnoprospešné služby, neinvestičných fondov,
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A) Úsek priestupkov

Za kalendárny rok 2010 bolo na oddelení priestupkovom zaevidovaných 2777
priestupkových oznámení, z čoho bolo 111 spisov postúpených na vybavenie na iné vecne
príslušné správne orgány a 391 bolo odložených. Zároveň z predchádzajúceho obdobia, t.j.
z roku 2009  do roku 2010 prešlo 534 nevybavených vecí, a teda  na vybavenie na Obvodnom
úrade Žilina v roku 2010 bolo 3200 spisov.

Zamestnanci priestupkového oddelenia v kalendárnom roku 2010 vybavili 2524
spisov, t.j. tieto spisy boli právoplatne skončené, a to buď  pokarhaním ( vybavených 225
spisov ), pokutou ( vybavených 432 spisov ), v 937 spisoch bolo konanie zastavené, v 9
spisoch bol uzatvorený zmier.

Z celkového počtu došlých spisov bol v  525 prípadoch vydaný rozkaz v zmysle § 87
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, t.j. správny orgán bez
ďalšieho konania rozhodol a uložil sankciu obvinenému z priestupku.

V rámci priestupkového konania je možné v zmysle § 70 zákona č. 372/1990 Zb.
uplatniť si a správny orgán môže priznať následne nárok na náhradu škody, ak bola
priestupkom spôsobená a jej výška bola spoľahlivo zistená. O náhrade škody bolo rozhodnuté
v 98 prípadoch, z toho v 26 prípadoch došlo k uzavretiu dohody o náhrade škody medzi
obvineným a poškodeným a 72 krát správny orgán rozhodol o náhrade škody rozhodnutím.
Vo väčšine prípadov poškodený nevie preukázať výšku škody a so svojím nárokom na
náhradu škody je odkazovaný na občianskoprávne konanie na príslušnom súde.

V roku 2010  boli uložené pokuty v celkovej výške 25 346 €.
Na priestupkovom oddelení sa prejednávajú spravidla priestupky proti občianskemu

spolunažívaniu podľa § 49 a priestupky proti majetku podľa § 50 zákona č. 372/1990 Zb.
Najviac priestupkov bolo spáchaných  proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49  a to
1664, pričom  z tohto počtu boli prejednávaní 3 mladiství páchatelia. Najčastejšie dochádzalo
k úmyselnému narušeniu občianskeho spolunažívania podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona č.
372/1990 Zb. vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví alebo iným hrubým
správaním. Medzi rozhodujúce príčiny týchto priestupkov možno označiť zlé medziľudské
vzťahy, narušené rodinné vzťahy, susedské spory ako i nevysporiadané majetkové vzťahy
medzi občanmi. K páchaniu priestupkov dochádzalo často pod vplyvom alkoholu, ale
i z dôvodu nedostatočného právneho vedomia občanov a ich nekultúrneho správania.

   Priestupkov proti majetku bolo celkovo 471, z toho v 4 prípadoch sa priestupku
dopustili mladiství páchatelia. Najčastejšie sa vyskytovali krádeže v predajniach, či
organizáciách, časté boli prípady úmyselného poškodzovania cudzej veci.

V kalendárnom roku 2010 bolo na priestupkovom oddelení riešených tiež 24
priestupkov proti poriadku v správe a 94 priestupkov proti verejnému poriadku.

Z celkového počtu 24 priestupkov proti poriadku v správe bolo 12 priestupkov podľa §
21 zákona č. 372/19990 Zb.  vyskytujúcich sa na viacerých úsekoch správy, 2 priestupky na
úseku zdravotníctva podľa § 29 zákona, 8 priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom
a inými toxikomániami podľa § 30 zákona,  2 prípady boli riešené ako priestupok proti
poriadku v správe podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. Prevažne ako sankcia boli ukladané
pokuty, v menšej miere pokarhanie.  Štyri priestupky boli vybavené bez uloženia sankcie.

Úroveň výkonu štátnej správy  na priestupkovom úseku  je možné vyhodnotiť ako
veľmi dobrú. Na jedného zamestnanca prejednávajúceho priestupky pripadá okolo 320 spisov.
Občas sa objavia i  rôzne nedostatky či už procesného alebo iného rázu, nakoľko na
zamestnancov sú kladené vysoké nároky aj vzhľadom na odborné požiadavky vyplývajúce zo
súdnych rozhodnutí a prokurátorského dozoru, ale po vyhodnotení ich charakteru je možné
prísť  k záveru, že ak má byť spis  kvalitne spracovaný, nemôže ich počet na jedného
zamestnanca prekročiť 250 spisov na rok. Najväčším problémom pri konaní o priestupku je
doručovanie a účasť predvolaných osôb. Tieto skutočnosti v  najväčšej miere prispievajú
k časovému sklzu pri dodržiavaní zákonom stanovených lehôt a už spomínaná záťaž počtu
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podaní na jedného zamestnanca. Len v  mesiaci december 2010 bolo na ObÚ Žilina
doručených 240 priestupkových spisov.

Celkovo bola v roku 2010 uložená pokuta v 957 prípadoch v celkovej výške 25 346 €.
Prevažne ako sankcia boli ukladané pokuty, v menšej miere pokarhanie.  Pokarhanie ako
sankcia bola využívaná najmä v prípadoch, keď sa jednalo o páchateľa, ktorý sa dopustil
priestupku po prvý krát, bol mladistvý, resp. ak spáchanie priestupku úprimne oľutoval.

Z 1186 vykonateľných rozhodnutí bolo vykonaných 403. Väčšinou sú to dobrovoľne
uhradené pokuty (počet dobrovoľne uhradených pokút je 387, pričom pokuty boli uhradené
dobrovoľne vo výške 7740€) bez toho, aby bolo potrebné pristúpiť k výkonu rozhodnutia.
Oblasť výkonu rozhodnutí je problematická najmä pre nedostatok personálneho vybavenia ale
i možnosti úseku uskutočňujúceho výkon.  Spätná väzba od obcí je často nepresná a odbor
finančný nechce realizovať platby cez depozit, nakoľko požadujú personálne doplniť pre túto
oblasť čo však asi v dnešnej dobe nejde. Potom nasledujú sťažnosti od občanov a osobné
invektíva. Oblasť výkonu je u nás zabezpečená kumulovane.

Trovy boli uložené v 613 prípadoch v celkovej výške 9808 €, pričom vymožených
bolo v 189 prípadoch celkovo 3024€. Rozkazné konanie by bolo možné určite realizovať vo
väčšej miere nebyť nekvalitne  objasnených priestupkov. Z celkového počtu došlých spisov
bol v  525 prípadoch vydaný rozkaz v zmysle § 87 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov, t.j. správny orgán bez ďalšieho konania rozhodol a uložil
sankciu obvinenému z priestupku. Celkovo bolo v rozkaznom konaní uložené na pokutách
8416 €.

Návrhových priestupkov (jedná sa o priestupky podľa § 49 ods. 1 písm. a)
a priestupky podľa § 42a zákona č. 372/1990 Zb.) bolo prejednaných 72, čo boli priestupky
podľa § 49 ods. 1 písm.a) zákona č. 372/1990 Zb. Na úseku práva prístupu k informáciám
nebol prejednaný žiadny priestupok. Návrhových priestupkov bolo prejednaných menej ako
v uplynulom roku najmä z dôvodu, že oznamovatelia priestupku po riadnom poučení na
obvodnom oddelení zvážili riziko trov konania v prípade, že konanie bude pre nedostatok
dôkazov zastavené a vec oznamovali potom len ako hrubé správanie a nie urážku na cti.
Najmä v roku 2009 v Kysuckom Novom Meste príslušníci PZ vkladali tlačivo so spísaným
návrhom na prejednanie urážky na cti takmer do každého priestupkového spisu, kde
predmetom oznámenia boli nadávky a to bez toho, že by oznamovateľovi dostatočne
vysvetlili, čo predstavuje podanie návrhu na urážku na cti.

Výkon štátnej správy na odbore VVS, odd. priestupkovom  vykonávalo 10
pracovníkov, pričom na základe úsporných opatrení prijatých na konci roku 2010 boli dvaja
prejednávajúci pracovníci prepustení, a teda v roku 2011 zostalo 8 pracovníkov, ktorí budú
prejednávať priestupky, ktorých počet sa neustále zvyšuje. V roku 2010 pripadalo na jedného
pracovníka v priemere  320 priestupkových vecí na vybavenie, t.j. v roku 2011 počet vecí
pridelených na vybavenie jednotlivým pracovníkom sa podstatne zvýši. Pričom narastá počet
priestupkov, v ktorých je potrebné vykonávať zložité dokazovanie a pri takom množstve
priestupkov, ako majú jednotliví pracovníci vybaviť ročne je zvlášť náročné ukončovať veci
včas. Napriek niektorým nedostatkom, ktoré sa na priestupkovom úseku vyskytnú, možno
vyhodnotiť úroveň ako veľmi dobrú.  Nároky na úroveň priestupkovej agendy sú v porovnaní
s platovým ohodnotením niekoľkonásobne prevyšujúce a vieme, že náročnosť a nepríjemné
okolnosti na uvádzanom úseku nie je možné zrovnávať s inými úsekmi štátnej správy. Je viac
než potrebné  hľadať reálne cesty pre lepšie ohodnotenie či vhodný sociálny program
zamestnancov pracujúcich v tejto oblasti.

Práca na úseku priestupkov je mimoriadna psychická náročná. Často je potrebné
komunikovať s osobami vystupujúcimi arogantne až agresívne alebo pod vplyvom alkoholu.
Prejednávajúci sú mnohokrát vystavení útokom zo strany prítomných osôb, pričom zákon im
neposkytuje nijakú ochranu. Poriadkové opatrenia, resp. upozornenie na možnosť ich použitia
neprinášajú nijaký efekt. Úmyselné i neúmyselné správanie účastníkov konania i svedkov
vedúce k prieťahom v konaní a sťažujúce postup správneho orgánu. Ide o prípady, kedy sa
osoby domáhajú uvádzať v zápisnici rozsiahlym spôsobom skutočnosti nesúvisiace
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s predmetom konania, odmietajú sa vyjadriť ku všetkým potrebným skutočnostiam či
podpísať svoju výpoveď alebo dostaviť sa na pojednávanie, uvádzajú ako svedkov osoby,
ktoré zjavne neboli svedkami skutkov, ktoré sú predmetom konania, pričom účasť týchto osôb
nie je možné zabezpečiť alebo postupujú inými spôsobmi. Nedostatočná právna úprava ktorá
by riešila problematiku hlásenia pobytu občanov tak, aby bolo možné predchádzať
problémom pri zisťovaní pobytu osôb, nedostatočné oprávnenia orgánov oprávnených
objasňovať priestupky i správnych orgánov, ktoré neumožňujú efektívne vykonávať procesné
úkony a kompenzovať často zneužívané uplatňovanie procesných práv účastníkov a svedkov.

B) Úsek matrík, štátneho občianstva

V roku 2010 činnosť na úseku matrík zabezpečovali úlohy a činnosti 2 zamestnanci
a na úseku štátneho občianstva 3 zamestnanci.

Do územného obvodu ObÚ Žilina patrí 31 matričných úradov a matričnú činnosť
zabezpečuje 31 matrikárok. V zmysle zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení
neskorších predpisov vykonáva obvodný úrad na matričných úradoch najmenej raz za rok
kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín. V roku 2010 bolo vykonaných 31 kontrol
vedenia matrík a 32 kontrol osvedčovania listín a podpisov na listinách. Okrem kontrolnej
činnosti obvodný úrad vykonáva aj metodické a odborné riadenie matrikárok formou
pracovných porád, metodických pokynov a telefonickým alebo osobným riešením
konkrétnych problémov. Na tomto úseku bolo vydaných 374 osvedčení o štátnom občianstve
a 190 potvrdení o občianstve. Počet nadobúdateľov štátneho občianstva v tomto roku dosiahol
počet 20 a prepustení zo štátneho občianstva bolo 44. Z našich občanov územného obvodu
Žilina 6 občania stratili štátne občianstvo tým, že nadobudli cudzie štátne občianstvo. V rámci
zmeny mena boli 3 zmeny z toho jedna u dieťaťa a 43 zmien priezvisk z čoho 26 bolo u detí.
Pre legalizáciu dokladov do cudziny bolo na použitie v zahraničí apostilovaných 225
dokladov. Rozsiahlou činnosťou je osvedčovanie podpisov čo bolo v roku 2010 v počte 1844
podpisov a počet osvedčených listín 1271. Z matričných úradov bolo odovzdaných 105
verejných zbierok a bolo vydaných 10 súhlasov na zápis cudzieho rozhodnutia.

C) Úsek volieb a referenda

Na úseku  volieb a referenda ktoré je na oddelení správnom odboru VVS
zabezpečovali v priebehu roku 2010 predmetnú činnosť 2 zamestnanci. V súlade
s príslušnými zákonmi a organizačno-technickým zabezpečením sa realizovali  v obvode
Žilina voľby do NR SR  dňa 12.06.2010, Referendum dňa 18.09.2010 a dňa 06.12.2010 voľby
do orgánov samosprávy obcí. Medzi najdôležitejšie úlohy vykonávané na tomto úseku patrili
– vykonanie školení starostov 79 obcí, zodpovedných pracovníkov a členov obvodných
a okrskových volebných komisií a komisií pre vykonanie referenda, distribúcia
tlačív, kontrola vybavenia volebných miestností, zabezpečenie samotného priebehu volebného
dňa a vykonávanie kontrol zameraných na dodržiavanie zákona zo strany členov komisií. Na
školeniach úzko participovali aj zamestnanci Krajskej správy Štatistického úradu Žilina. Pre
územný obvod Žilina je počet okrskov v počte 215 až  225.

D) Úsek registrácie, územného a správneho usporiadania, štátnych
symbolov, verejných zbierok, sčítania obyvateľov

V priebehu roku 2010 predmetnú činnosť zabezpečovali 2 zamestnanci. Obvodný úrad
v sídle kraja registruje 202 neziskových organizácií z toho v roku 2010 bolo zaregistrovaných
22. Neinvestičných fondov vedie registrový orgán v registri za Žilinský kraj 99 z toho 9 bolo
zapísaných v roku 2010 a dva boli vymazané. Záujmových združení vedie v registri 147
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z toho v roku 2010 bolo zapísaných 5. Združení obcí je zapísaných v územnom obvode 28
a v roku 2010 nebolo zapisované žiadne nové združenie. V roku  2010 bolo evidovaných 10
verejných zbierok neinvestičnými fondmi. Dohľad nad používaním štátnych symbolov
v zmysle zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch v znení neskorších predpisov bol
vykonaný súbežne s rozvozom volebných materiálov.  Registrový úrad zapísal do registra
v roku 2010 nových 25 bytových spoločenstiev z celkového počtu 1487. Túto prácu
zabezpečuje jeden zamestnanec kumulovane s vedúcou oddelenia.

4.3. Odbor živnostenského podnikania

Odbor živnostenského podnikania ObÚ Žilina vykonáva svoju činnosť na základe zákona
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
živnostenský zákon) cez Jednotné kontaktné miesta – JKM.
V Slovenskej republike vznikli JKM na základe ustanovení smernice o službách
na vnútornom trhu za účelom poskytovania informácií a uľahčenia prístupu slovenských
a zahraničných podnikateľov v oblasti služieb na vnútorný trh.
JKM sústreďujú jednotlivé povinné administratívne úkony súvisiace s podnikaním na jednom
mieste a zabezpečujú pre podnikateľov všetky formality, ktoré súvisia so získaním prístupu
k podnikaniu, alebo s jeho výkonom /napr. ohlásenia živnosti, žiadosti o vydanie oprávnenia
podľa osobitných predpisov, zapísanie do príslušného registra, vrátane zápisu do profesijného
orgánu, vyhlásenia, oznámenia, formuláre a pod.
JKM poskytujú informácie o:

- všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania
služieb v SR

- postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na
podnikanie

- kontaktoch na orgány, ktoré sú príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania
- možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb
- všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia

na podnikanie
- JKM prijímajú údaje a doklady potrebné na začatie podnikania.

JKM zasielajú prijaté údaje a doklady kompetentným orgánom v elektronickej podobe
daňovému úradu, zdravotnej poisťovni a registrovému súdu. Odstránili sa administratívne
a právne bariéry pri získavaní živnostenského oprávnenia a obstarávaní podnikateľského
oprávnenia podľa osobitných predpisov,
Zjednodušili sa procesné postupy v prístupe k získaniu podnikateľského oprávnenia.

JKM registruje aj zahraničné osoby. Od júna 2010 požiadalo JKM o informáciu  telefonickou
alebo písomnou formou približne 80 zahraničných  firiem.
Odvetvie, ktoré najčastejšie žiada o radu je z oblasti maloobchodu a veľkoobchodu,
potravinárskeho priemyslu, stavebníctva a kovospracujúceho priemyslu.

Zahraničné osoby najviac zaujímajú:

a) podmienky pre vydanie osvedčenia  o živnostenskom oprávnení  pre FO, PO ale
aj pre organizačnú zložku tejto osoby  a to z dôvodu využitia dobrých  referencií,
ktoré už má vzniknutá firma na poskytované služby

b) pri vykonávaní remeselnej alebo viazanej živnosti preukazovanie  odbornej
spôsobilosti, nostrifikácia dokladov a tiež podmienka bydliska na území
Slovenskej republiky

c) podmienky predaja tovaru v pojazdných predajniach.
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Zahraničné osoby si sťažujú na komplikácie pri obstarávaní a uznávaní dokladov o odbornej
spôsobilosti, ak prax v odbore bola vykonávaná mimo územia SR, a ak ich doklady o vzdelaní
boli vydané  mimo územia nášho štátu.

A) Úsek vedenia živnostenského registra

Podnikateľské subjekty s platným živnostenským oprávnením

 celkový počet podnikateľských subjektov k dňu spracovania 31 699
    z toho: fyzické osoby (FO) 24 474
               právnické osoby (PO) 7 225

počet FO SR, ktorým vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období 1 297
počet FO zahraničných, ktorým vzniklo právo k podnikaniu v
sledovanom období 47
počet PO SR, ktorým vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období 684
počet PO zahraničných, ktorým vzniklo právo k podnikaniu v
sledovanom období 9

počet FO, ktorým zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období 1 933
počet PO, ktorým  zaniklo právo k podnikaniu v sl. období 148

počet živnostenských oprávnení, ktoré zanikli v sledovanom období 8 196

B) Úsek živnostenskej registrácie

 Rozhodnutia vydané v sledovanom období:
 živnostenský list 7 309
 koncesná listina 20
 rozhodnutie o zrušení oprávnenia na vlastnú žiadosť 15
 rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci 2
 rozhodnutie o zmene podmienok v koncesnej listine 2
 rozhodnutie  o pozastavení prevádzkovania živnosti na žiadosť 1 246
 rozhodnutie  o pozastavení oprávnenia z úradnej moci 3
 rozhodnutie o zastavení konania 3
 rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia (nad ohlásením) 14
Spolu -vydané rozhodnutia v sledovanom období 8 614

 Iné úkony vykonané v sledovanom období:
 osvedčenie o živnostenskom oprávnení 2 077
 oznámenie o pozastavení 1 856
 zánik živ. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom 2 461
 zmena zlúčením 6
 iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia 3 902
 výpis zo živnostenského registra 4 560
Spolu - vykonané vybrané úkony v sledovanom období 14 862
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Služby vykonané v sledovanom období:
 Počet  subjektov, ktoré využili službu JKM v sledovanom období 9 165
    z toho: fyzické osoby (FO) 7 691
               právnické osoby (PO) 1 474
Celkový počet úkonov služby JKM pre DR 11 604
Celkový počet úkonov služby JKM pre ZP 7 755
Celkový počet úkonov služby JKM pre OR 3

 C) Úsek živnostenskej kontroly

Údaje zo všetkých vykonaných kontrol :
 Počet všetkých kontrolných akcií v sledovanom období 1 340

 Počet uložených pokút v blokovom konaní 95

 Výška uložených pokút v blokovom konaní (v €) 3 168
 Výška uložených pokút rozhodnutím vydaným v sledovanom období
(v €) 10 671
Spolu - výška uložených pokút v € 13 839

Rozhodnutia vydané v sledovanom období:
 rozhodnutie o uložení pokuty 251
 rozhodnutie o zastavení konania 3
Spolu - vydané rozhodnutia v sledovanom období 254

Iné úkony vykonané v sledovanom období:
 oznámenie o začatí správneho konania 240
 výzva 605
dodatok k záznamu z kontroly 201
Spolu - iné úkony vykonané v sledovanom období 1 046

4.4. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Činnosť odboru civilnej ochrany a krízového riadenia (ďalej len „odbor COaKR“)
ObÚ Žilina bola v roku 2010 zameraná na plnenie úloh stanovených „Zameraním činnosti
obvodného úradu v sídle kraja pri plnení úloh krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie,
integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany obyvateľstva, civilného núdzového
plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej
pomoci v roku 2010“. ObÚ Žilina tieto úlohy rozpracoval na svoje podmienky a vydal
„Zameranie činnosti obvodného úradu ......v roku 2010“ číslo OCOaKR-2010/01988-003 pre
obvodné úrady Žilinského kraja. Ďalej úlohy rozpracoval do „Ročného plánu činnosti odboru
COaKR ObÚ Žilina na rok 2010“ číslo OCOaKR-2010/01824-001.
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A)  Krízové riadenie

1. Úsek krízového riadenia:
a) Plán  práce  a  Plán  rokovaní  Bezpečnostnej  rady  obvodu Žilina  (ďalej  iba  „BRO“)   na  rok
2010 bol vypracovaný v zmysle Rokovacieho poriadku BRO  v mesiaci november 2009
a schválený na jej decembrovom rokovaní. BRO zasadala k termínu vypracovania
vyhodnotenia  09.03., 08.06., 09.09. Štvrté rokovanie je naplánované na 09. 12. 2010. Obsah
rokovaní tvoria správy predkladané inými  štátnymi  orgánmi a  obcami územného obvodu
ObÚ Žilina, súvisiace s bezpečnostnou situáciou na teritóriu okresov Žilina, Bytča a Kysucké
Nové Mesto. BRO formou ukladania uznesení a metodickou činnosťou svojho sekretariátu
zabezpečovala riadenie a  usmerňovanie činnosti iných štátnych orgánov, obcí
a prostredníctvom ObÚ  Žilina aj ostatných obvodných úradov Žilinského kraja pri
zabezpečovaní úloh na úseku zachovania bezpečnosti obvodu/kraja a zabezpečovania opatrení
na predchádzanie krízovej situácii. Kontrolnú činnosť BRO v hodnotenom období
nevykonávala. Táto bola vykonávaná prostredníctvom sekretariátu BRO - odborom COaKR
ObÚ Žilina. O výsledkoch kontrolnej činnosti bol vedúcim odboru informovaný prednosta
ObÚ – predseda BRO.K 30. 11. 2010 bolo BRO uložených 13 uznesení. Z toho boli
4 uznesenia konštatačné, 6 bolo splnených v danom termíne a 3 uzneseniam neuplynula doba
splatnosti. V zmysle metodiky na vypracovanie Správy o bezpečnosti  SR bola vypracovaná
a dňa 09.03.2010 prerokovaná BRO „Správa o bezpečnosti na území Žilinského kraja za rok
2009“. Správa bola následne zaslaná Kancelárií BR  SR.  Vypracovanie  správy  organizačne
a  obsahovo  zabezpečil  odbor  COaKR  ObÚ  Žilina   na   základe   podkladových   materiálov
obvodných úradov Žilinského kraja,  ÚVS Žilina,  KR PZ Žilina a  KR HaZZ Žilina.
Na obvodných úradoch v Žilinskom kraji boli taktiež vypracované Plány práce a Plány
rokovaní bezpečnostných rád obvodu na rok 2010. K termínu vyhodnotenia boli vykonané
väčšinou po 3 rokovania bezpečnostných rád obvodov, ďalšie rokovania sú naplánované
na mesiac december. Rokovania boli zabezpečované v súlade s rokovacím poriadkom
bezpečnostných rád. Spolupráca s orgánmi štátnej správy a samosprávy bola na veľmi dobrej
úrovni.

b) Obvodné úrady majú zriadené krízové štáby (ďalej len „KŠ“), vydané štatúty KŠ,
 metodiky činnosti KŠ a vykonanú aktualizáciu dokumentácie krízových štábov.
Dokumentácia KŠ je vypracovaná v rozsahu uvedenom v Metodickom pokyne sekcie KMCO
MV SR č. p. KM CO – 51-1/KM-2008 z 11. marca 2008.Činnosť tajomníka KŠ ObÚ Žilina
zabezpečuje vedúci oddelenia KR odboru COaKR, na ostatných ObÚ v kraji, výkon tejto
funkcie zabezpečujú zamestnanci rôznych úsekov činnosti odborov COaKR. KŠ ObÚ
nezasadali pravidelne  podľa nejakého plánu, ale na základe vzniknutej krízovej situácie.
V hodnotenom období nebolo potrebné zvolať KŠ ObÚ Žilina
na riešenie mimoriadnej situácie. Vzniknuté mimoriadne udalosti v roku 2010 v územnom
obvode ObÚ Žilina - snehové kalamity, zosuvy pôdy a záplavy - boli riešené v súlade
s ustanoveniami zákona NR SR č. 42/l994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov, resp. krajskou a obvodnou povodňovou komisiou v zmysle zákona
č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.  KŠ ObÚ bol zvolaný iba na vykonanie teoretickej
prípravy jeho členov, členov sekretariátu KŠ  a počas cvičenia krízového manažmentu MV
SR „Žilina 2010“. Ostatné ObÚ v kraji, okrem ObÚ Dolný Kubín, v hodnotenom období KŠ
na riešenie mimoriadnej situácie  nezvolávali. KŠ ObÚ Dolný Kubín zasadal v dňoch
10.6.2010 a 11.6.2010 v súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti  - únik nebezpečnej látky
– 60 % kyseliny dusičnej z kamiónu.
c)  ObÚ v Žilinskom kraji majú vypracované „Plány činnosti po  vypovedaní vojny, vyhlásení
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu“ a „Plány práce“ vedúcich
zamestnancov jednotlivých organizačných útvarov úradov. Štruktúra, rozsah a vedenie
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základnej dokumentácie obvodných úradov je v súlade   so Smernicou MV SR č. 97/ÚO-2005
v znení Smernice č. p. KMCO-155-10/2007 z 27.12.2007 a  Metodickým usmernením
Sekcie KMCO MV SR č. p. KMCO-154/UO-2007 z 5.10.2007.
Ovládanie plnenia úloh určenými  zamestnancami ObÚ bolo v priebehu roka overované  pri
praktických cvičeniach a odborných prípravách. Aktualizácia základnej dokumentácie ObÚ
na plnenie úloh po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu
a núdzového stavu je vykonávaná priebežne po zmenách legislatívy, pri zmenách
zamestnancov ObÚ, resp. pri zmenách u predurčených zamestnancov.

 V roku 2010 bola dokumentácia dopracovaná o úlohy, vyplývajúce z katalógových listov
Národného systému reakcie na krízové situácie.

d) Koordinácia činností obvodných úradov a obcí na území kraja pri príprave na krízovú
situáciu a pri jej riešení bola zabezpečovaná z úrovne ObÚ Žilina  prostredníctvom vydaného
„Zamerania činnosti“ ObÚ a obcí v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany,
hospodárskej mobilizácie a obrany štátu na rok 2010, vykonávaním  porád s vedúcimi
a  určenými zamestnancami odborov COaKR ObÚ v kraji, organizovaním odborných príprav
KŠ ObÚ, starostov a predsedov KŠ obcí a vykonávaním súčinnostných cvičení orgánov
krízového riadenia. Obdobne koordinovali činnosť obcí obvodné úrady v kraji.
e) Spolupráca s vyšším územným celkom pri príprave na krízovú situáciu je na štandardnej
úrovni. Pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení spolupracuje odbor COaKR  ObÚ
Žilina s  oddelením krízového riadenia a ďalšími organizačnými zložkami Žilinského
samosprávneho kraja (zdravotníctvo, školstvo, doprava a pod.). Zástupcovia Žilinského
samosprávneho kraja sa zúčastnili aj na odborných prípravách, organizovaných  ObÚ Žilina
s obcami a s obvodnými úradmi v kraji. Spolupráca s úradmi špecializovanej správy je na
dobrej úrovni. Zástupcovia jednotlivých orgánov sa zúčastňujú na rokovaniach BRO,
rokovaniach a odborných prípravách KŠ ObÚ, evakuačnej komisie, podieľajú sa aj na
vykonávaní odborných príprav obcí a obvodných úradov v kraji. Zástupcovia orgánov
miestnej štátnej správy sa vzájomne zúčastňujú cvičení a štábnych nácvikov zameraných na
riešenie krízových situácii ako pozorovatelia.

  f) Spolupráca s príslušnými orgánmi susedných krajov pri príprave na krízovú situáciu a jej
riešení je vykonávaná na spoločných poradách a školeniach, ktoré organizuje sekcia KMCO
MV SR, resp. aktivitou odborov COaKR  ObÚ.  Spolupráca s orgánmi susedných štátov pri
príprave a riešení krízových situácii sa rozvíja najmä s  Malopoľským vojvodstvom
v Krakove  a  so Sliezskym vojvodstvom v Katoviciach, s ktorými ma ObÚ Žilina uzavretú
Dohodu o vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach v prihraničnom pásme.  Ostatné
ObÚ v kraji v hodnotenom období sa zúčastňujú na akciách v zmysle týchto dohôd.
 g) Plán vyrozumenia na obvodných úradoch je zabezpečovaný v zmysle schváleného
uznesenia č. 70 Bezpečnostnej rady Žilinského kraja. V súlade so smernicou MV SR
majú obvodné úrady  vypracovanú dokumentáciu na úseku realizácie plánu vyrozumenia
a varovania. ObÚ Žilina má ,,Metodiku činnosti” evidovanú pod interným číslom 2.1.1 až
2.1.4. Realizácia plánu vyrozumenia na obvodnom úrade je zabezpečovaná prostredníctvom
KS IZS a zamestnancov v služobnej a  pracovnej pohotovosti. Pravidelne mesačne sa
vykonáva príprava týchto zamestnancov a pravidelne týždenne sú vykonávané previerky
spojenia na tých zamestnancov, ktorí túto službu v danom čase vykonávajú. Služobná
pohotovosť a  pracovná pohotovosť zamestnancov  obvodných úradov v Žilinskom kraji  je
zabezpečovaná  v súlade so smernicou a  príkazmi prednostov obvodných úradov. Na ObÚ
Žilina je služobná pohotovosť fyzicky zabezpečovaná troma zamestnancami a na obvodných
úradoch v kraji po jednom zamestnancovi, ktorí zodpovedajú za rozvíjanie činností úradov
v mimo služobnom čase tak, aby plánované úlohy a opatrenia boli plnené včas a aby tým boli
vytvorené podmienky pre minimalizáciu dopadov mimoriadnych udalostí v ktorejkoľvek
dobe.
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h) ObÚ Žilina uzavrel dohodu o vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach
v prihraničných oblastiach dňa 01. 12. 2008  s Malopoľským vojvodstvom v Krakove a dňa
06. 05. 2010 so Sliezskym vojvodstvom v Katoviciach. V rámci dohody sa plnia hlavne
úlohy, ktoré sú zamerané na organizáciu školení a cvičení, výmenu skúsenosti v oblasti
realizácie úloh krízového riadenia a poskytovanie pomoci pri mimoriadnych udalostiach
(ďalej len „MU“) v prihraničných oblastiach. V hodnotenom období nebolo potrebné využiť
ustanovenia dohody na riešenie MU v kraji.
i) Plány kontrolnej činnosti ObÚ na úseku krízového riadenia, krízového plánovania,
hospodárskej mobilizácie a ochrany utajovaných skutočností boli vypracované ako súčasť
ročných plánov činnosti odborov COaKR.

Prehľad  kontrolnej činnosti na úseku KR:
Územný obvod

ObÚ
Kontroly

na obciach
Z toho
s ÚVS

Kontroly
na subjektoch

s ÚVS

Metodická pomoc
na obciach

Čadca 6 1 1 5
Dolný Kubín 0 0 3 0
Liptovský Mikuláš 7 2 2 5
Martin 5 0 0 3
Námestovo 10 3 3 6
Ružomberok 2 1 3 6
Žilina 6 6 3 6
Spolu: 36 13 15 31

Na MsÚ Čadca a MsÚ Krásno nad Kysucou boli kontroly ukončené protokolom
z dôvodu nevypracovania príslušných dokumentácií na úsekoch KR, HM a obrany štátu.

2. Úsek prípravy a odborného vzdelávania:
a) Oblasť odborných príprav na krízové situácie je zaradená v ročnom pláne činnosti odboru
COaKR, na základe ktorého bol  vypracovaný v mesiaci január pod č. p. 2010/02150-1 „Plán
príprav KŠ ObÚ Žilina, KŠ obcí v jeho územnom obvode a organizácia odborných príprav
ObÚ Žilinského kraja“. Obsahuje teoretickú prípravu, praktickú prípravu KŠ ObÚ  Žilina,
sekretariátu KŠ ObÚ, KŠ obcí a spoločnú prípravu s predurčenými zamestnancami ObÚ
Žilinského kraja. Obvodné úrady v kraji vypracovali vlastné plány príprav. Pri ich
zostavovaní boli riešené potreby odborného vzdelávania vlastných zamestnancov, členov KŠ
a sekretariátu KŠ, KŠ obcí a komisii, ktoré sú vytvorené na ObÚ a na obciach. Prípravy boli
zabezpečované vlastnými zamestnancami a zamestnancami orgánov špecializovanej štátnej
správy, Žilinského samosprávneho kraja a zástupcami dôležitých subjektov, zaradených
do KŠ ObÚ.

b) Spoločná teoretická odborná príprava vybraných členov KŠ ObÚ Žilina a jeho
sekretariátu, BRO ,a krajskej evakuačnej komisie bola vykonaná dňa 05. 05. 20l0.  Príprava
bola zameraná na zvládnutie riešenia mimoriadnych a krízových situácií, vyplývajúcich
z Plánu vykonania cvičenia krízového manažmentu MV SR „Žilina 2010“ v dňoch
25.-27.5.2010. Návrh textového zámeru cvičenia bol vypracovaný na základe nariadenia MV
SR čiastka 2/2007 a obsah jednotlivých častí vychádzal z rozpracovania témy a cieľov
cvičenia podľa úloh a opatrení stanovených v Pokyne generálneho riaditeľa S KMCO MV SR
č. 8/2009. Témou cvičenia bola: „Ochrana obyvateľstva a hospodárstva pri nebezpečenstve
a po vzniku krízovej situácie na vodnej stavbe Nová Bystrica. Činnosť ústredných orgánov
štátnej správy, orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy, právnických a fyzických osôb
po vyhlásení núdzového stavu na ohrozenom území“. Odborná príprava vykonaná dňa
29.04.2010 s členmi KŠ obce Snežnica (zabezpečovali ukážkové zamestnanie) a dňa 14. 05.
2010 aj s členmi sekretariátov  KŠ ObÚ Čadca a Námestovo, ktoré boli do cvičenia zapojené
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svojim obsahom prispela k lepšiemu pochopeniu rozsahu a špecifikám plnenia úloh
krízovými štábmi  pri vzniku mimoriadnej udalosti a v období krízovej situácie daných
plánom cvičenia.
c) V dňoch 25.-27.05. 2010 bolo vykonané cvičenie krízového manažmentu MV SR „Žilina
2010“,  na témy: „Ochrana obyvateľstva a hospodárstva pri nebezpečenstve a po vzniku
krízovej situácie na vodnej stavbe Nová Bystrica. Činnosť ústredných orgánov štátnej správy,
orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy, právnických a fyzických osôb po vyhlásení
núdzového stavu na ohrozenom území“.
     Cvičenia sa zúčastnili ObÚ Žilina, Čadca a Námestovo, všetky určené aj pozvané subjekty,
BRO, KŠ ObÚ a jeho sekretariát, Krajská povodňová komisia. Cvičiace subjekty iniciatívne
riešili úlohy vyplývajúce so zámeru cvičenia. Stanovené ciele a  úlohy cvičenia boli splnené.
Vo vyhodnotení cvičenia bolo, okrem iného konštatované, že jednotliví členovia sekretariátu
krízového štábu a členovia riadiacich orgánov cvičiacich zdokonalili svoju pripravenosť
a orgány riadenia zladili činnosti pre prípad vzniku skutočných mimoriadnych a krízových
situácii. Zároveň bolo poukázané aj na niektoré nedostatky v súvislosti
so zasielaním správ a hlásení cvičiacimi subjektmi.ObÚ Liptovský Mikuláš vykonal praktické
cvičenie krízového manažmentu riadeného obvodným úradom dňa 21. 10. 2010 na tému
„Anonymné oznámenie o  uložení výbušniny v objekte areálu subjektu Liptovská nemocnica
s poliklinikou Liptovský Mikuláš – organizácia, riadenie a vykonávanie kolektívnej ochrany
osôb a záchranných prác po vzniku krízovej situácie“ s účastníkmi Liptovská nemocnica
s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, ZŠ na Demänovskej ceste Liptovský
Mikuláš, OR PZ v Liptovskom Mikuláši, OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši a ObÚ Liptovský
Mikuláš, s celkovým počtom zúčastnených osôb - 18. ObÚ Dolný Kubín a ObÚ Ružomberok
v roku 2010 nevykonali praktické cvičenia KM. Dňa 24.6.2010 ObÚ Martin vykonal
„Praktické ukážkové cvičenie k plneniu úloh a opatrení hospodárskej mobilizácie“ na úseku
organizácie dodávok životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím
mimoriadnych regulačných opatrení vo vybratých obciach územného obvodu Martin.
Praktickým ukážkovým cvičením boli precvičené výdajne odberných oprávnení v obciach
Malý Čepčín, Kláštor pod Znievom a Trebostovo. Na základe analýzy uskutočnených cvičení
možno konštatovať, že stanovené ciele a úlohy boli splnené, že vypracované dokumentácie sú
reálne na všetkých stupňoch riadenia. Riadiace orgány  preukázali schopnosť a pripravenosť
na riadenie, organizovanie a vykonávanie úloh a opatrení, ktoré smerujú ku zníženiu
následkov MÚ a ich následnému odstraňovaniu.
d) Príprava primátorov miest a starostov obcí, dňa 16. 02. 2010, bola vykonaná ako odborná
príprava predsedov KŠ obcí a miest v pôsobnosti ObÚ Žilina. Program celodennej prípravy
bol zameraný na celý rozsah problematiky krízového riadenia, hospodárskej  mobilizácie,
úloh obrany štátu, úloh CO podľa zamerania činnosti na rok 2010. Počas prípravy
k zúčastneným s príspevkami vystúpili aj zástupcovia KR PZ Žilina, OR HaZZ Žilina, ÚVS
Žilina, ObÚ ŽP Žilina a SVP, a.s. Piešťany. Ďalšia odborná príprava primátorov a starostov
obcí (predsedov KŠ) bola vykonaná počas ukážkového zamestnania činnosti výdajne
odberných oprávnení, organizovanej ObÚ Žilina v spolupráci s obcou Kolárovice dňa 05. 10.
2010. Z rozsiahlou prednáškou k problematike zabezpečovania niektorých úloh a opatrení
HM obcami  vystúpil zástupca sekcie KMCO MV SR. Na zamestnanie boli pozvaní primátori
miest, starostovia a vedúci výdajní odberných oprávnení obcí v územnom obvode ObÚ Žilina,
prednostovia  a zamestnanci všetkých ObÚ v kraji.  Okrem riešenia problematiky HM bola
počas prípravy riešená aj problematika ochrany pred povodňami a spracovania povodňových
plánov. Ostatné ObÚ v kraji vykonali, okrem uvádzaných praktických príprav, minimálne 1x
v roku aj teoretické odborné prípravy pre  vedúcich a  predurčených zamestnancov obcí,
obvodných úradov, KŠ ObÚ. Z dôvodu organizačných zmien na ObÚ a vyhlásenia úsporných
opatrení MV SR neboli zo strany obvodných úradov v kraji zrealizované všetky odborné
prípravy vedúcich zamestnancov ObÚ a obcí, naplánované na mesiace november
a december 2010.
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e) Zamestnanci ObÚ  absolvovali odborné vzdelávanie,  tak ako  je  uvedené  v bode  b), c)
aj d). Zamestnanci  odboru COaKR ObÚ Žilina okrem toho každý mesiac absolvovali
prípravu vedenú určenými zamestnancami odboru. Vedúci odboru COaKR, vedúci oddelenia
KR a určení zamestnanci obvodných úradov sa priebežne počas hodnoteného obdobia
zúčastňovali na poradách, odborných prípravách a odborných zhromaždeniach
organizovaných  sekciou  KMCO  MV  SR,  odborom  ochrany  US  SITB  MV  SR,  MO  SR
a Kanceláriou BR SR k zabezpečovaniu úloh na úsekoch krízového riadenia, krízového
plánovania, hospodárskej mobilizácie, civilnej ochrany a ochrany US.

f) Spoluprácu  so  Vzdelávacím a  technickým  ústavom  KMCO Slovenská Ľupča hodnotíme
ako dobrú. Podľa plánu vzdelávania sa zúčastnili prihlásení zamestnanci ObÚ odborných
kurzov vo Vzdelávacom a technickom ústave krízového manažmentu a civilnej ochrany
Slovenská Ľupča. Niektoré kurzy sa však pre nedostatočný počet  prihlásených účastníkov
(napr. k problematike výjazdových skupín ObÚ) neuskutočnili.

B) Civilná ochrana obyvateľstva

1. Úsek civilnej ochrany obyvateľstva:
a)  Analýza územia Žilinského kraja z hľadiska možných mimoriadnych udalostí a Analýzy
možného vzniku mimoriadnych udalostí v územnom obvode obvodných úradov Žilinského
kraja sú vypracované a  aktualizované podľa pokynu sekcie KMCO MV SR.  Analýza územia

Žilinského kraja z hľadiska možných MU bola aktualizovaná v roku 2010 nasledovne:

-  k 01.03.2010 so stavom k 31. decembru 2009,
-  k 12.04.2010 aktualizovaná časť D. prílohy, písm. g) – zoznam zdravotníckych
   a veterinárnych zariadení a zariadení sociálnych služieb,
- k 15.07.2010 – z dôvodu vyňatia z evidencie stacionárnych zdrojov ohrozenia

obyvateľstva  NL – Úpravňa vody Nová Bystrica (územný obvod ObÚ Čadca).
b) Plány ochrany obyvateľstva sú vypracované v textovej aj grafickej časti podľa prílohy
č. 3 vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred
účinkami nebezpečných látok v znení neskorších predpisov a boli spresnené podľa
vypracovanej vzorovej dokumentácie zaslanej Sekcii KMCO MV SR. Plány sú priebežne
aktualizované po zmenách, ktoré nastali v priebehu roka.

c) Úroveň naplnenia geografického informačného systému CO CIPREGIS: Karty obcí
sú pravidelne, v plánovaných termínoch aktualizované za stupeň obvod i kraj a odosielané
na Sekciu KMCO MV SR. Pre vypracovanie grafickej časti Analýzy možného vzniku
mimoriadnej udalosti sa databázy IS CIPREGIS naplňovali aktualizovanými údajmi pre
územný obvod, ako aj pre územie kraja. Prehľad poslednej aktualizácie:
ObÚ Čadca:
P. č. Oblasť Aktualizované - dátum

1. Karty obcí 15.10.2010
2. Dôležité objekty s NL 15.10.2010
3. Podniky podľa zákona č. 261/2002 Z. z. nenachádzajú sa na území
4. Spaľovne a skládky nebezpečného odpadu 15.10.2010
5. Vodné stavby 15.10.2010
6. Dôležité výrobné podniky nad 100 zamestnancov 15.10.2010
7. Zdravotnícke zariadenia 15.10.2010
8. Veterinárne zariadenia 15.10.2010
9. Zariadenia sociálnych služieb 15.10.2010
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ObÚ Dolný Kubín:
P. č. Oblasť Aktualizované - dátum

1. Karty obcí 27.09.2010
2. Dôležité objekty s NL 27.09.2010
3. Podniky podľa zákona č. 261/2002 Z. z. 27.09.2010
4. Spaľovne a skládky nebezpečného odpadu 27.09.2010
5. Vodné stavby nenachádzajú sa na území
6. Dôležité výrobné podniky nad 100 zamestnancov 27.09.2010
7. Zdravotnícke zariadenia 27.09.2010
8. Veterinárne zariadenia 27.09.2010
9. Zariadenia sociálnych služieb 27.09.2010

ObÚ Liptovský Mikuláš:
P. č. Oblasť Aktualizované - dátum

1. Karty obcí stav databázy k 30.09.2010
2. Dôležité objekty s NL stav databázy k 31.03.2010
3. Podniky podľa zákona č. 261/2002 Z. z. sa v obvode nenachádzajú
4. Spaľovne a skládky nebezpečného odpadu sa v obvode nenachádzajú
5. Vodné stavby stav databázy k 31.12.2009
6. Dôležité výrobné podniky nad 100 zamestnancov stav databázy k 31.03.2010
7. Zdravotnícke zariadenia stav databázy k 31.12.2009
8. Veterinárne zariadenia stav databázy k 31.12.2009
9. Zariadenia sociálnych služieb stav databázy k 31.12.2009

ObÚ Martin:
P. č. Oblasť Aktualizované - dátum

1. Karty obcí október 2010
2. Dôležité objekty s NL máj 2010
3. Podniky podľa zákona č. 261/2002 Z. z. máj 2010
4. Spaľovne a skládky nebezpečného odpadu apríl 2010
5. Vodné stavby január 2010
6. Dôležité výrobné podniky nad 100 zamestnancov február 2010
7. Zdravotnícke zariadenia február 2010
8. Veterinárne zariadenia marec 2010
9. Zariadenia sociálnych služieb marec 2010

ObÚ Námestovo:
P. č. Oblasť Aktualizované - dátum

1. Karty obcí október  2010
2. Dôležité objekty s NL v obvode  sa nenachádzajú
3. Podniky podľa zákona č. 261/2002 Z. z. v obvode sa nenachádzajú
4. Spaľovne a skládky nebezpečného odpadu v obvode sa nenachádzajú
5. Vodné stavby február 2010
6. Dôležité výrobné podniky nad 100 zamestnancov december 2009
7. Zdravotnícke zariadenia január 2010
8. Veterinárne zariadenia február 2010
9. Zariadenia sociálnych služieb marec 2010
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ObÚ Ružomberok:
P. č. Oblasť Aktualizované - dátum

1. Karty obcí k 30.09.2010
2. Dôležité objekty s NL k 30.06.2010
3. Podniky podľa zákona č. 261/2002 Z. z. k 30.06.2010
4. Spaľovne a skládky nebezpečného odpadu k 30.06.2010
5. Vodné stavby k 30.06.2010
6. Dôležité výrobné podniky nad 100 zamestnancov k 30.06.2010
7. Zdravotnícke zariadenia k 30.06.2010
8. Veterinárne zariadenia k 30.06.2010
9. Zariadenia sociálnych služieb k 30.06.2010

ObÚ Žilina:
P. č. Oblasť Aktualizované - dátum

1. Karty obcí október 2010
2. Dôležité objekty s NL september 2010
3. Podniky podľa zákona č. 261/2002 Z. z. marec 2010
4. Spaľovne a skládky nebezpečného odpadu marec 2010
5. Vodné stavby január 2010
6. Dôležité výrobné podniky nad 100 zamestnancov august 2010
7. Zdravotnícke zariadenia november 2010
8. Veterinárne zariadenia marec 2010
9. Zariadenia sociálnych služieb marec 2010

d) Kontroly stavu ochranných stavieb civilnej ochrany - vykonanými kontrolami nebolo
u jednotlivých subjektov zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. Prehľad
kontrol po ObÚ:

Obvodný úrad Celkový počet
ochranných stavieb

Plánovaný počet
kontrol

Vykonaný
počet

kontrol
Poznámka

Čadca 3 0 0
Dolný Kubín 4 0 0
Lipt. Mikuláš 25 3 3
Martin 69 6 - v XI. a XII.
Námestovo - - -
Ružomberok 15 1 1
Žilina 128 4 4
Spolu: 244 14 8

Prehľad odborných prehliadok technického a technologického zariadenia ochranných stavieb
sú plánované, zabezpečované a vykonávané v súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z.:

Obvodný úrad Technologické
zariadenie Počet zariadení Plánovaná

OP
Vykonaná

OP
FVZ 3 0 0

Elektroinštalácia 3 0 0
Tlakové nádoby 0 0 0

Čadca

Diesel agregát 0 0 0
FVZ 7 0 0

Elektroinštalácia 4 0 0
Dolný Kubín

Tlakové nádoby 8 0 0
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Diesel agregát 1 0 0
FVZ 34 20 6

Elektroinštalácia 25 13 4
Tlakové nádoby 27 12 0

Liptovský
Mikuláš

Diesel agregát 2 0 0
FVZ 26 0 0

Elektroinštalácia 22 0 0
Tlakové nádoby - 0 0

Martin

Diesel agregát 1 1 0

Obvodný úrad Technologické
zariadenie

Počet zariadení Plánovaná
OP

Vykonaná
OP

Námestovo Nemá OS

FVZ 15 1 1
Elektroinštalácia 15 1 1
Tlakové nádoby 15 0 0

Ružomberok

Diesel agregát 1 0 0
FVZ 171 10 10

Elektroinštalácia 128 27 27
Tlakové nádoby 35 29 29

Žilina

Diesel agregát 2 1 1
e) Prehľad požiadaviek na zapracovanie návrhov riešenia záujmov civilnej ochrany
v územnom a stavebnom konaní:

f) Meranie prírodného pozadia v Žilinskom kraji bolo vykonávané pravidelne každý týždeň
v stredu v súlade s vydaným metodickým pokynom ObÚ Žilina č. 1/2009. Podklady meraní
zo všetkých obvodných úradov boli zapracované do tabuliek a zasielané v mesačných
výkazoch do KCHL CO Slovenská Ľupča.

Počet Plán Skutočnosť

Počet uplatnených
stavebnotechnických požiadaviek na

stavby z hľadiska
požiadaviek civilnej ochranyObvodný

úrad

Počet
došlých
podaní v

územnom
konaní

v
stavebnom

konaní

v
kolaudačnom

konaní

Počet
stanovísk bez

uplatnenia
požiadaviek

CO

Počet stanovísk
k územným

plánom
obcí a zón

Čadca 48 3 0 0 10 3

Dolný Kubín 22 3 2 0 16 1

Lipt. Mikuláš 79 8 2 0 59 10

Martin 256 53 41 148 9 5

Námestovo 24 8 14 2 5 9

Ružomberok 16 1 1 0 9 6

Žilina 128 34 12 1 73 8

Spolu: 573 110 82 151 181 42
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CA DK LM MT NO RK ZA CA DK LM MT NO RK ZA
vykonaných meraní
v sídle  ObÚ 40 48 40 48 52 52 40 40 47 40 40 44 44 40

vykonaných meraní
v doplnkových
miestach merania

6 6 6 10 6 8 6 6 6 6 10 6 8 6

 odberov vzoriek 7 6 6 14 5 8 6 7 6 6 14 5 8 6
g) Hlavnými formami spolupráce v roku 2010  bolo poskytovanie metodickej pomoci daným
subjektom na základe vyžiadania resp. pred vykonaním kontrolnej činnosti. Kladne
hodnotíme aj spoluprácu dotknutých obcí pri plnení úloh plánovaných nácvikov a cvičenia.

Obvodný
úrad

Odborná príprava Počet plánovaných
odborných

príprav

Počet vykonaných
odborných

príprav

Počet osôb na
odbornej
príprave

EKO 2 2 29Čadca Členov EZ 0 0 0
EKO 2 1 13Dolný Kubín
EKO 2 0 2
EKO 2 2 24Lipt. Mikuláš Členov EZ 2 2 24
EKO 2 2 22Martin

Členov EZ 0 0 0
EKO 2 1 7Námestovo Členov EZ - - -
EKO 2 2 8Ružomberok Členov EZ 0 0 0
EKO 2 2 35Žilina Členov EZ 3 3 42

V mesiaci máj bola vykonaná praktická príprava členov  EKO ObÚ Žilina a členov
evakuačných zariadení v obci Snežnica v priebehu cvičenia krízového manažmentu MV SR
„Žilina 2010“. Praktickej príprave predchádzala teoretická príprava. Ciele obidvoch príprav
boli splnené.

h) ObÚ Žilina má uzavretú Dohodu o vzájomnej pomoci pri mimoriadnych udalostiach
v prihraničnom pásme s  Malopoľským vojvodstvom a Sliezskym vojvodstvom. Obvodné
úrady Žilinského kraja majú uzatvorené dohody o spolupráci na úseku civilnej ochrany so
územnými spolkami SČK, OV Dobrovoľnej požiarnej ochrany a ozbrojenými silami SR.

i)  Prehľad kontrolnej činnosti na úseku CO

Kontrolovaný subjekt

Obvodný
úrad

Obec
PO, FO – P

(ohrozovateľ)
PO, FO – P
(ochranné

stavby)

PO, FO –P
(Zákon

č. 261/2002 Z. z.)

Poznámka

Čadca 4 2 0 0 3x protokol
Dolný
Kubín 4 3 0 0 1x protokol

Lipt.Mikuláš 3 3 3 0
Martin 5 1 0 0 1x protokol
Námestovo 4 - - -
Ružomberok 2 1 0 0
Žilina 2 1 4 1 1x protokol
Spolu: 24 11 7 1
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ObÚ Dolný Kubín – protokol - mesto Dolný Kubín – Zimný štadión.
ObÚ Martin – protokol – Technické služby Turčianske Teplice, Umelá ľadová plocha.
ObÚ Žilina – protokol – Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina.

j) Služobná pohotovosť zamestnancov  obvodných úradov v Žilinskom kraji
je   zabezpečovaná   v  súlade  so  smernicou  MV  SR  a  príkazmi  prednostov  ObÚ.  Na  ObÚ
Žilina je služobná pohotovosť fyzicky zabezpečovaná troma zamestnancami a na obvodných
úradoch v kraji po jednom zamestnancovi. Príprava určených zamestnancov je vykonávaná
raz týždenne pri prevzatí povinností zamestnanca služobnej pohotovosti a raz mesačne
so všetkými  zamestnancami odboru CO a KR.  Pravidelne týždenne sú vykonávané previerky
spojenia na tých zamestnancov, ktorí túto službu v danom čase vykonávajú.
k) V priebehu roku 2010 ku dňu hodnotenia nebola vyhlásená mimoriadna situácia
v územnom obvode ObÚ Čadca, ObÚ Námestovo, ObÚ Liptovský Mikuláš, ObÚ Martin,
ObÚ Ružomberok a ObÚ Žilina. Odbory COaKR  týchto ObÚ preto nevykazovali žiadnu
činnosť v tejto oblasti.
      V územnom obvode ObÚ Dolný Kubín bola v mesiaci jún vyhlásená mimoriadna situácia
z dôvodu úniku nebezpečnej látky – kyseliny dusičnej z cisterny na cestnej komunikácii I/59
v katastrálnom území mesta Dolný Kubín a Medzibrodia nad Oravou. Bol zvolaný KŠ
a vykonané varovanie obyvateľstva mesta Dolný Kubín – Mestskej časti Kňažia, obcí
Medzibrodie a Bziny.

V mesiacoch máj, jún, august a september postihli povodne tieto územné obvody ObÚ
Žilinského kraja:

- ObÚ Čadca – postihnutých povodňou 7 obcí,
- ObÚ Liptovský Mikuláš – postihnutých povodňou 3 obce,
- ObÚ Martin – postihnutých povodňou 35 obcí,
- ObÚ Námestovo – postihnutých povodňou 8 obcí,
- ObÚ Žilina – postihnutých povodňou 43 obcí.

Povodne prakticky preverili vzájomnú súčinnosť a koordináciu pri riadení povodňových
záchranných prác.
l) Dokumentácia jednotiek civilnej ochrany a vecných prostriedkov právnických osôb je
vypracovaná v rozsahu podľa § 12  vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany v znení neskorších
predpisov a je pravidelne aktualizovaná. V Žilinskom kraji sú vytvorené  jednotky civilnej
ochrany pre potreby územia iba v pôsobnosti ObÚ Žilina – 5 jednotiek, špeciálna jednotka
CO v ochrannej stavbe.  Prehľad o vecných prostriedkoch právnických osôb, fyzických osôb
–podnikateľov je vypracovaný a aktualizovaný so stavom k 30.06.2010.

m) Návrh opatrení na zlepšenie stavu:
- zabezpečiť aktualizáciu programu IS CIPREGIS vrátane dodania príslušnej výpočtovej

techniky, súčasné vybavenie je pre prevádzku nepostačujúce,
- centrálne pre všetky ObÚ doplniť infraštruktúru – produktovody a ich stanice, energetické

siete a pod. zo strany S KM a CO MV SR do IS CO CIPREGIS.
- vyčleniť viac finančných prostriedkov na zabezpečenie preventívnej výchovnej

a  propagačnej činnosti a zabezpečenie materiálneho vybavenia jednotiek pre potrebu
územia.

2. Úsek vyrozumenia a varovania:
a) Akustické preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva bolo v roku
2010 u obvodných úradov Žilinského kraja vykonávané v termínoch podľa „Pokynu ku
preskúšaniu prevádzkyschopnosti systémov varovania v Slovenskej republike na rok 2010“,
ktoré vydala Sekcia KM a CO MV SR č. p. KMCO-37-44/CO - 2009 zo dňa 16. novembra
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2009, okrem mesiaca jún, kedy bola skúška zrušená. Výsledky skúšok sú pravidelne zasielané
na Sekciu KMCO MV SR.

b) Úspešnosť rozozvučania (%):

Územný
obvod ObÚ jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sept. okt.

CA 100 95 100 85 85 zrušená 85 95 95 95
DK 100 91,30 100 100 100 zrušená 95,24 95,24 90,47 100
LM 97,56 97,56 97,56 97,56 95,12 zrušená 97,56 95,12 92,68 92,68
MT 97 95 95 100 100 zrušená 100 100 95 100
NO 100 100 100 100 100 zrušená 100 100 100 100
RK 100 100 100 100 100 zrušená 100 100 100 100
ZA 100 100 98 100 100 zrušená 100 100 100 95

c) Preškolenie z ovládania systému SEHIS-97 absolvovali z 10 operátorov 112 len
4 operátori. Uvedené preškolenie nenahradzuje oficiálne preškolenie, ktoré je oprávnený
vykonať zhotoviteľ systému firma telegrafia Košice. Uvedení zamestnanci neboli dodnes
preškolení z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

d) Na odbore COaKR ObÚ Žilina je uložených šesť uzavretých  dohôd s právnickými
osobami, ktoré prevádzkujú automatizovaný systém vyrozumenia a varovania na území
obvodu. Dve dohody sú uzatvorené s prevádzkovateľmi oblastných masovokomunikačných
prostriedkov v oblasti varovania a včasného informovania obyvateľstva o vzniku mimoriadnej
udalosti.
e) V roku 2010 na úseku varovania a vyrozumenia boli finančné prostriedky u ObÚ
Žilinského kraja využité nasledovne:
-  ObÚ Dolný Kubín boli pridelené finančné prostriedky  (4 630,- €)  využité na poskytovanie
služby prenájmu miestnych telekomunikačných okruhov a zariadení  k diaľkovému ovládaniu
sirén a opravy po zistených poruchách,
-  ObÚ Liptovský Mikuláš boli pridelené finančné prostriedky (1 580,- €)  použité
na odstránenie porúch a nedostatkov po vykonaní predpísaných odborných  prehliadok
a odborných skúšok,
-     ObÚ Námestovo bolo na úseku vyrozumenia a varovania pridelených 230,- €,
-    ObÚ Žilina boli finančné prostriedky využité na nemeraný odber vo  výške 1 956,28 € a
do konca roka budú ešte vyčerpané podľa splátkového kalendára. Ďalej   budú čerpané
finančné prostriedky na opravu dvoch sirén vo výške 400,00 €.
f) V roku 2010 boli v územnom obvode ObÚ Žilina vykonané odborné prehliadky na
26 elektronických sirénach. Na dvoch elektromotorických sirénach došlo k  odstráneniu
zistených nedostatkov  - opravám.

g) ObÚ Žilina odbor COaKR predložil na Sekciu KMCO MV SR návrh na vybudovanie
nových elektronických sirén v miestach možného ohrozenia vznikom mimoriadnej situácie.
ObÚ Čadca navrhuje realizovať výmenu elektromotorických sirén za elektronické sirény
v obciach, ktoré sú ohrozené vodnou stavbou Nová Bystrica a prepravou nebezpečných látok,
podľa vypracovaného návrhu Sekcie KMCO MV SR.

3. Úsek hospodárenia s materiálom civilnej ochrany a financovania:

a) Realizácia KČ na úseku hospodárenia s materiálom CO a výsledky kontrol
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Plán SkutočnosťKontroly
v skladoch

CO
s vyplnením

JKL
CA DK LM MT NO RK ZA CA DK LM MT NO RK ZA

20 % z
celkového
počtu

19 13 31 26 15 16 58 19 13 22 11 15 16 65

MK
neodovzdanie
inventúrnych
výkazov

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

MK
zatopenie
skladu,
požiar,
krádež

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Iné kontroly 4 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 6

b) Požiadavky na opravy a zabezpečenie skúšok materiálu civilnej ochrany boli uplatňované
obvodnými úradmi kraja priebežne podľa potreby v súčinnosti s VTÚ Slovenská Ľupča.
V auguste  bol zrealizovaný výmenný systém opráv a kalibrácií dozimetrickej techniky.
Materiál civilnej ochrany uložený v skladoch ObÚ je uložený a ošetrovaný v zmysle vyhlášky
MV SR č. 314/1998 Z. z.

c) V územnej pôsobnosti ObÚ Žilina sú vytvorené jednotky civilnej ochrany pre potreby
územia len u ObÚ Žilina a ten neuplatňoval v tomto roku žiadne požiadavky na doplnenie
materiálom CO.

d) Prehľad zabezpečenia a využitia finančných prostriedkov na hospodárenie s materiálom
CO (€):

ObÚ Čadca
Financovanie v CO Požadované Pridelené Vyčerpané

Preprava materiálu CO 240,- 240,- 240,-
Skladníci - odmeny 5 315,- 5 315,- 5 315,-
Ošetrovanie materiálu CO v správe ObÚ 0 0 0
Náklady na likvidáciu neupotrebiteľného
a zrušeného materiálu CO v správe ObÚ 60,- 60,- 60,-
Náklady na opravu a údržbu budov skladov
CO v správe ObÚ 0 0 0

ObÚ Dolný Kubín
Financovanie v CO Požadované Pridelené Vyčerpané

Preprava materiálu CO 266,- 266,- 150,-
Skladníci - odmeny 2 324,- 2 324,- 2 324,-
Ošetrovanie materiálu CO v správe ObÚ 0 0 0
Náklady na likvidáciu neupotrebiteľného
a zrušeného materiálu CO v správe ObÚ 0 0 0
Náklady na opravu a údržbu budov skladov
CO v správe ObÚ 0 0 0
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ObÚ Liptovský Mikuláš
Financovanie v CO Požadované Pridelené Vyčerpané

Preprava materiálu CO 0 0 0
Skladníci - odmeny 2 799,- 2 799,- 2 799,-
Ošetrovanie materiálu CO v správe ObÚ 0 0 0
Náklady na likvidáciu neupotrebiteľného
a zrušeného materiálu CO v správe ObÚ 0 0 0

Náklady na opravu a údržbu budov skladov
CO v správe ObÚ 300,- 300,- 300,-

ObÚ Martin
Financovanie v CO Požadované Pridelené Vyčerpané

Preprava materiálu CO 600,- 300,- 580,-
Skladníci - odmeny 3 600,- 2 800,- 3 600,-
Ošetrovanie materiálu CO v správe ObÚ 300,- 100,- 0
Náklady na likvidáciu neupotrebiteľného
a zrušeného materiálu CO v správe ObÚ 1 000,- 300,- 310,-
Náklady na opravu a údržbu budov skladov
CO v správe ObÚ 31 000,- 0 0

ObÚ Námestovo
Financovanie v CO Požadované Pridelené Vyčerpané

Preprava materiálu CO 332,- 300,- 120,-
Skladníci - odmeny 4 316,- 3 200,- 3 200,-
Ošetrovanie materiálu CO v správe ObÚ 0 0 0
Náklady na likvidáciu neupotrebiteľného
a zrušeného materiálu CO v správe ObÚ

0 0 0

Náklady na opravu a údržbu budov skladov
CO v správe ObÚ

0 0 0

ObÚ Ružomberok
Financovanie v CO Požadované Pridelené Vyčerpané

Preprava materiálu CO 1 160,- 678,- 678,-
Skladníci - odmeny 1 656,- 1 600,- 1 600,-
Ošetrovanie materiálu CO v správe ObÚ 0 0 0
Náklady na likvidáciu neupotrebiteľného
a zrušeného materiálu CO v správe ObÚ 0 0 0
Náklady na opravu a údržbu budov skladov
CO v správe ObÚ 0 0 0

ObÚ Žilina
Financovanie v CO Požadované Pridelené Vyčerpané

Preprava materiálu CO 1 009,98 1 009,98 1 009,98
Skladníci - odmeny 7 082,20 7 082,20 7 082,20
Ošetrovanie materiálu CO v správe ObÚ 0 0 0
Náklady na likvidáciu neupotrebiteľného
a zrušeného materiálu CO v správe ObÚ 0 0 0
Náklady na opravu a údržbu budov skladov
CO v správe ObÚ 3 960,02 3 960,02 3 960,02

e) Inventarizácia materiálu CO bola vykonaná v súlade s internými pokynmi nadriadeného
orgánu o inventarizácii tohto materiálu.
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Prehľad o inventarizácii materiálu CO

Počet
Inventúra materiálu CO k 31.12.2009

CA DK LM MT NO RK ZA
Poznámka

Celkový počet subjektov vykonávajúcich
inventúru podľa programu EMCO 90 62 163 128 73 81 292
Celkový počet subjektov, ktoré zaslali
inventúrne výkazy v určenom termíne 90 62 163 128 73 81 276
Celkový počet subjektov, ktoré zaslali
inv. výkazy po určenom termíne, na
základe urgencie

0 0 0 0 0 5 0

Celkový počet subjektov, ktoré vôbec
nezaslali inventúrne výkazy 0 0 0 0 0 0 16
Koľko následných kontrol skladov CO
bolo vykonaných u subjektov, ktoré
vôbec nezaslali inventúrne výkazy

0 0 0 0 0 0 16

f) Prehľad integrácie skladov materiálu CO

PočetRušenie a integrácia skladov CO
v roku 2010 CA DK LM MT NO RK ZA

Poznámka

Celkový počet skladov CO podľa
programu EMCO 89 62 163 120 73 79 280
Celkový počet úplne zrušených skladov
CO (zrušené PO a FO-P) 6 2 10 7 3 1 12
Celkový počet integrovaných skladov
CO
(s hodnotou materiálu do 700,- €)

5 2 8 1 -  1  0

g) Evidencia materiálu civilnej ochrany je na ObÚ Žilinského kraja vedená v programe
EMCO, ktorý je pravidelne štvrťročne aktualizovaný. Aktualizované súbory sú odosielané
na Sekciu KMCO MV SR, kde sú preverené a potrebné údaje sú buď doplnené alebo
odstránené a následne zaslané späť na obvodné úrady k následnému zapracovaniu. Obvodné
úrady majú  zavedený denník účtovných dokladov, do ktorého zapisujú jednotlivé
preúčtovacie doklady pri pohyboch materiálu.

h)  Prehľad čerpania rozpočtu k 31.10.2010 (€)

P. č. Obvodný
úrad

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Čerpanie
k 31.10.2010

%
čerpania

Predpoklad
čerpania

%
čerpania

1. Čadca 5 726,- 6 726,- 6 520,-
(k 30.11.) 98 6 726,- 100

2. Dolný Kubín 8 216,- 8 216,- 3 062,04
(k 30.09.) 37,27 8 216,- 100

3. Liptovský
Mikuláš 4 979,- 4 979,- 2 477,48 49,76 4 979,- 100

4. Martin 19 917,- 24 417,- 12 047,- 49 12 370 100
5. Námestovo 4 980,- 4 980,- 3 202,35 64,31 1 318,92 90,79
6. Ružomberok 2 738,- 2 738,- 1 700,60 62,14 1 014,- 99
7. Žilina 34 853,00 29 353,00 13 556,10 46,18 15 796,90 53,82

i) Vytvoriť také podmienky vo VTÚ Slovenská Ľupča, aby bolo možné po celý rok odsúvať
materiál CO zo zrušených subjektov v čo najkratšom čase po ich zrušení.
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4. Úsek prípravy a odborného vzdelávania:
a) Zamestnanci odborov  COaKR v roku 2010 zorganizovali a vykonali prípravu alebo
metodickú pomoc pre študentov Žilinskej univerzity, pre študentov stredných škôl,
pre zariadenia riadené ŽSK, pre obecné úrady, PO, FO – P, vykonali odbornú prípravu
vedúcich štábov CO a odbornú prípravu skladníkov materiálu CO. Zamestnanci sa zúčastnili
na odborných zhromaždeniach a školeniach organizovaných ObÚ Žilina, VTÚ KMCO
Slovenská Ľupča a Sekciou KMCO MV SR.

b) V roku 2010 boli u ObÚ Žilinského kraja vykonané cvičenia a nácviky civilnej ochrany
nasledovne:

1. ObÚ Liptovský Mikuláš -  pripravil a vykonal cvičenie civilnej ochrany v rámci cvičenia
krízového manažmentu riadeného obvodným úradom, ktoré sa konalo dňa 21. 10. 2010
na tému „Anonymné oznámenie o  uložení výbušniny v  objekte areálu subjektu Liptovská
nemocnica s poliklinikou Liptovský Mikuláš – organizácia, riadenie a vykonávanie
kolektívnej ochrany osôb a záchranných prác po vzniku krízovej situácie“ s účastníkmi
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš,
ZŠ na Demänovskej ceste Liptovský Mikuláš, OR PZ v Liptovskom Mikuláši, OR HaZZ
v Liptovskom Mikuláši a ObÚ Liptovský Mikuláš, a s počtom zúčastnených osôb 18 celkom -
stanovené ciele a úlohy praktického nácviku činností boli splnené v požadovanom rozsahu.
2. ObÚ Žilina, ObÚ Čadca, ObÚ Námestovo - v dňoch  25. 05. 2010 – 27. 05. 2010 bolo
vykonané cvičenie krízového manažmentu MV SR na tému cvičenia „Ochrana obyvateľstva
a   hospodárstva   pri    nebezpečenstve vzniku  mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe Nová
Bystrica a po jej vzniku. Riešenie situácie v pôsobnosti štátnej správy, miestnej štátnej správy
a samosprávy, právnických a fyzických osôb a obcí po vyhlásení mimoriadnej situácie
a núdzového stavu na ohrozenom území“. Cieľmi cvičenia bolo zdokonaliť  pripravenosť
a  zladiť  činnosť  sekretariátu  krízového štábu  MV SR, orgánov miestnej štátnej správy
a  samosprávy, vybraných útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a útvarov
Policajného zboru pri riadení činnosti po teroristickom útoku po vyhlásení mimoriadnej
situácie a núdzového stavu na danom území. Prakticky precvičiť spôsoby činnosti
a vzájomnej súčinnosti záchranných zložiek integrovaného záchranného systému a útvarov
Policajného zboru pri vykonávaní a zabezpečovaní záchranných prác počas krízovej situácie.
Precvičiť možnú činnosť záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, orgánov
samosprávy a právnických a fyzických osôb pri ochrane obyvateľstva a hospodárstva pri
odsune rádioaktívneho materiálu, pri zabezpečovaní evakuovaného obyvateľstva a pri riešení
zásobovania, núdzového ubytovania a núdzového zásobovania vodou. Priebeh cvičenia
potvrdil, že vypracovaná dokumentácia  bola úplná a dostatočná pre naplnenie stanovených
cieľov. Cvičiaci sekretariát KŠ a KŠ Obvodného úradu Žilina ako i BRO precvičili činnosti
v jednotlivých etapách cvičenia v rozsahu spracovaného vlastného harmonogramu tak, aby
boli naplnené všetky rozhodujúce opatrenia k riešeniu rozohraných situácii. Môžeme
konštatovať, že ciele stanovené MV SR pre cvičenie a pre ukážkové zamestnania boli splnené
a účel cvičenia sa naplnil. Čo sa týka pripravenosti a akcieschopnosti zúčastnených zložiek,
môžeme kladne hodnotiť pripravenosť KS IZS, sekretariátu krízového štábu a krízového štábu
Obvodného úradu Žilina. Možno konštatovať, že reálna pripravenosť KS IZS, zamestnancov
odboru COaKR,  ktorí tvoria sekretariát KŠ a KŠ ako celku je pri aplikácii právnych noriem
v praxi na vysokej úrovni, čo sa potvrdilo i pri príprave a priebehu tohto cvičenia.
3. ObÚ Žilina - dňa 26. 10. 2010 vykonal nácvik ObÚ Žilina s jednotkami CO v ochranných
stavbách u PO, FO - podnikateľov na tému „Uvedenie ochranných stavieb civilnej ochrany
druhu odolný a plynotesný úkryt do stavu technickej pohotovosti“. Bolo precvičených
7 jednotiek CO u právnických osôb Dolvap, s. r. o. Varín, Krajský školský úrad v Žiline,
VÚB, a. s. Žilina, Dopravná akadémia Žilina, Slovenská sporiteľňa, a. s. Žilina, ŽSR,
Železničná stanica Žilina a KLF – Energetika Kysucké Nové Mesto. Ciele nácviku uvedenia
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ochranných stavieb civilnej ochrany do stavu technickej pohotovosti boli splnené.
Vykonávanie jednotlivých činnosti bolo závisle od technického a technologického vybavenia
ochrannej stavby. Jednotky CO v ochranných stavbách precvičili všetky úlohy stanovené
plánom nácviku.

c) V roku 2010 bola vykonaná v územnom obvode ObÚ Žilinského kraja odborná príprava
primátorov miest a starostov obcí na civilnú prípravu, v rámci ktorej boli oboznámení
s úlohami na rok 2010 v oblasti civilnej ochrany, bola vyhodnotená kontrolná činnosť
na obciach v roku 2009 a boli prerokované postupy pri vypracovaní a odovzdávaní informácií
počas povodní a po ich skončení. Odborná príprava  primátorov miest a starostov obcí
na civilnú prípravu u ObÚ Ružomberok je plánovaná v mesiaci december.

d) Preventívno-výchovná a propagačná činnosť je ObÚ Žilinského kraja zameraná
na mestá, obce, základné školy, stredné školy a právnické osoby, fyzické osoby –
podnikateľov. V rámci preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti odbory COaKR
obvodných úradov vo svojej územnej pôsobnosti vypracovali a zaslali mestám, obciam,
školám, PO a FO – podnikateľom brožúrky s tematikou civilnej ochrany a vzájomnej pomoci,
informačného systému a prípravy. Ďalej boli napísané a vydané články s aktuálnou
problematikou civilnej ochrany v regionálnej tlači, podarilo sa zaviesť nástenky s tematikou
civilná ochrana, v regionálnej televízii Dolný Kubín odvysielaná realizácia v oblasti
vyrozumenia a varovania obyvateľstva, v regionálnom týždenníku Kysuce článok zo súťaže
mladých záchranárov CO, v regionálnej televízii Patriot je pravidelne raz mesačne vysielaná
relácia „Koordinačné stredisko IZS“ pod pravidelnou reláciou „Záchranné zložky a systémy“,
pravidelná účasť so  stanovišťom pri regionálnej súťaži Družstiev prvej pomoci a súťaže
Mladých zdravotníkov či účasti zamestnancov odboru CO a KR na svetovom dni prvej
pomoci, kde sa prezentovali ochranné prostriedky a MTZ na pridelenom stanovišti.

e) Prehľad o odbornom vzdelávaní zamestnancov ObÚ v oblasti CO:

Obvodný
úrad

Príprava
zamestnancov
odboru (počet

príprav)

Odborné
zhromaždenie
ObÚ v sídle

kraja (účasť)

Kurzy vo VTÚ
KM a CO

(počet
absolvovaných)

Odborná
príprava vo
VTÚ KM

a CO (počet
absolvovaných)

Poznámka

Čadca 2 4 0 1/4
Dolný
Kubín 18 4 - 3/4

Liptovský
Mikuláš 3 4 1 9

Martin 4 4 2 2
Námestovo 3 4 - -
Ružomberok 4 4 - -

Žilina 8 4 5 2 Cvičenie
„Žilina 2010“

f) Plánovanie a vykonanie súťaží, vrátane SMZ CO:

Obvodný
úrad

Základné
kolo (počet)

Účasť na
obvodnom

kole
(počet

družstiev)

Účasť na
krajskom

kole
(počet

družstiev)

Účasť na
celorepublikovom

kole (počet
družstiev)

Iné súťaže

Čadca 8 6 1 0 0
Dolný Kubín 8 6 1 0 1
Liptovský 9 7 1 0 0
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Mikuláš
Martin 7 7 1 0 0
Námestovo 3 3 1 0 0
Ružomberok - 4 1 1 0
Žilina 8 8 1 2 0

g) Príprava členov výjazdových skupín ObÚ kraja je vykonávaná v rámci odbornej prípravy
zamestnancov odboru COaKR a pri prevzatí povinnosti zamestnanca v služobnej pohotovosti.

h) V územnom obvode ObÚ Čadca, Dolný Kubín, Martin, Liptovský Mikuláš, Námestovo
a Ružomberok nie sú vytvorené jednotky civilnej ochrany pre potreby územia. V územnom
obvode ObÚ Žilina sú jednotky civilnej ochrany pre potreby územia vytvorené (špeciálne
jednotky CO v ochrannej stavbe CO) a ich príprava je vykonávaná v súlade s plánom.

i) Obvodné úrady Žilinského kraja úzko spolupracujú so VTÚ KM a CO Slovenská Ľupča
v oblasti odborného vzdelávania zamestnancov a je na dostačujúci úrovni.

C) Hospodárska mobilizácia a obrana štátu

1. Úsek hospodárskej mobilizácie:
a) ObÚ Žilina vykonával koordináciu obvodných úradov pri zostavovaní rozpočtov HM, ich
čerpaní a zabezpečovaní opatrení HM v kraji. Aj napriek tomu, že bola vykonaná zmena
systémového integrátora JIS HM,  koordinoval s ObÚ zber podkladov od obcí  a udržiavanie
údajových databáz v programe ATON obvodných úradov v aktuálnom stave.

Koordinácia činnosti obcí bola vykonávaná formou pracovných porád,  odbornými
prípravami so starostami a zamestnancami obcí, vydávaním metodických usmernení
a pokynov z úrovne odborov COaKR ObÚ, metodickou pomocou a počas kontrolnej činnosti.

b) Zásady financovania hospodárskej mobilizácie boli realizované v súlade s vydanými
právnymi normami a usmerneniami MH SR a MV SR. Na plnenie úloh a opatrení na úseku
HM v roku 2010 mal ObÚ Žilina a ním riadené ObÚ pridelené zo S KMCO MV SR  finančné
prostriedky v celkovej sume 11 251 € v kategórii bežných výdavkov. Kapitálové výdavky
neboli pridelené.
     Obvodné úrady z pridelených finančných prostriedkov vyčerpali 7 565,72 € na vykonania
školení, odborných príprav, porád a cvičení na úseku HM, obstaranie spotrebného materiálu,
opravy a údržbu používaného majetku HM, na rozšírenie operačnej pamäte PC, na ktorých
sa pracuje s novým JIS HM a na ďalšie do vybavenie pracovísk odborov CO a KR ObÚ
v zmysle MV SR vydaného Zoznamu materiálu HM. Výkazy o čerpaní finančných HM
prostriedkov boli na Sekciu KMCO MV SR predkladané štvrťročne. Zostávajúce finančné
prostriedky HM v sume 3 685,28 € boli viazané rozpočtovým opatrením S KMCO MV SR
na základe vládou SR vyhlásených úsporných opatrení.
c) Majetok HM je vedený v účtovníctve a v evidencii majetku obvodných úradov, ako
aj v pomocnej evidencii na odbore COaKR, ak to ObÚ umožňoval prístup na príslušnú
položku, tak aj v programe JIS HM-EPSIS. V rámci evidencie majetku HM je na ObÚ
vypracovaná potrebná dokumentácia v zmysle usmernenia MH SR  č. 1235/2006-2230, ktorá
je pravidelne aktualizovaná. Pri obstarávaní, spravovaní a vyraďovaní majetku HM ObÚ
vychádza z metodického pokynu S KMCO MV SR.
d) Aj napriek tomu, že bola vykonaná zmena systémového integrátora JIS HM  a obvodné
úrady začali pracovať s novým programom JIS HM-EPSIS, tento v súčasnosti neobsahuje
všetky databázy pôvodne obsiahnuté v programe ATON. Niektoré obvodné úrady v kraji
(Čadca, D. Kubín, Ružomberok) nemôžu z rôznych technických príčin v novom programe
pracovať. ObÚ  v Žilinskom kraji aktualizovali údaje v mesiaci október 2010 a tieto následne
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zaslali na ObÚ v sídle kraja. Export a import medzi ObÚ v Žilinskom kraji je funkčný, nie
je funkčný export z programu AMION z obcí na ObÚ. Obce predložili aktualizáciu údajov
v písomnej forme na jednotlivé ObÚ, ktoré ich zapracovali do programu ATON. Je potrebné
upozorniť, že aktualizácia Centrálneho registra subjektov HM z úrovne MH SR bola
vykonaná naposledy 22. 7. 2007 a aktualizácia pohotovostných zásob bola vykonaná SŠHR
naposledy 18. 6. 2007. V máji 2010 sa zamestnanci všetkých ObÚ v kraji zúčastnili školenia
k novému programu JIS HM-EPSIS. K súčasnej obsahovej štruktúre programu a spôsobu
vykonania školenia máme negatívne ohlasy. Postup prác pri tvorbe obsahovej štruktúry
nového programu JIS HM a jeho uvádzanie do praxe je veľmi zdĺhavý, čo ohrozuje
zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
v znení neskorších predpisov. V súvislosti s prechodom na verziu 2,0 programu EPSIS
odporúčame, aby obvodné úrady absolvovali v roku 2011 viacdňové spoločné školenie,
zamerané na problematiku obvodných úradov a obcí.
e) ObÚ Žilina má vypracovanú dokumentáciu „Opatrenia ObÚ Žilina na zavedenie regulácie
predaja ŽDV alebo ŽDT, s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej
situácie – pre územný obvod ObÚ“ a pre územný obvod kraj pod evidenčným číslom
5.1/2007. Dokumentácia je vypracovaná v zmysle vyhlášky MH SR  č. 125/2003 Z. z., MP
MH SR č.4/2003 a rozsahu stanovenom MP č. p. KMCO-51-1/KM-2008. V dokumentácii sú
pravidelne aktualizované údaje za ObÚ a údaje získané z VOO obcí, okresov Bytča,
K. N. Mesto a Žilina. Odborná príprava členov komisie pre MRO ObÚ Žilina a odborná
príprava vedúcich VOO bola vykonaná obvodným úradom dňa 05.10.2010 v spolupráci
s obcou Kolárovice. Taktiež všetky ostatné ObÚ v kraji vykonali odborné prípravy pre členov
vlastných komisií MRO a VOO obcí.  Obce majú zriadené výdajne odberných oprávnení a
vypracovaný „Plán na zavedenie regulácie predaja ŽDV alebo ŽDT s využitím mimoriadnych
regulačných opatrení počas krízovej situácie“ podľa vzoru obdŕžaného z Obvodného úradu
Žilina. Prostredníctvom obvodných úradov v kraji je zabezpečené vedenie evidencie
o odberných oprávneniach na zavedenie regulácie predaja s využitím mimoriadnych
regulačných opatrení. Posledná aktualizácia údajov o potrebe jednotlivých odberných
oprávnení bola vykonaná k 30.09.2010. V prípade nariadenia mimoriadnych regulačných
opatrení budú odberné oprávnenia distribuované na obce z úrovne obvodných úradov
podľa vypracovaných harmonogramov. V súvislosti s demografickým vývojom obyvateľstva
v kraji sa začínajú ukazovať niektoré disproporcie v počtoch odberných oprávnení. ObÚ
Žilina  je zatiaľ schopný riešiť tieto disproporcie presunom z jednotlivých ObÚ v kraji
v rámci ich  5% rezervy.  Z uvedeného dôvodu nepožadoval ObÚ Žilina v roku 2010 ich
dotlač.
f) V priebehu roka 2010 ObÚ Žilina pri plnení úloh HM spolupracoval s ÚVS v Žiline, VÚC
v Žiline, ÚPSVaR, KR a OR HaZZ a KR a OR PZ SR (zabezpečenie stravovania  a služieb),
so  SHM  –  SAD  a.s.  Žilina,  NDŽ  a.s.  Žilina  (zmluva  o  budúcej  zmluve  –  presun  na  ZVP),
spoločnosťou SEVAK, a.s. Žilina (zabezpečenie pitnou vodou) a obcami. Obdobne
spolupracovali so štátnymi orgánmi a subjektmi HM na vlastnom území
aj ostatné ObÚ v kraji.
 g) Obvodné úrady v kraji vedú evidencie ľudských zdrojov na potreby plnenia pracovných
úloh v období KS, pričom spolupracujú so subjektmi HM a ÚVS. V hodnotenom období boli
v evidencii vykazovaní iba vlastní zamestnanci  ObÚ. Po vyhlásení krízovej situácie bude
evidencia rozšírená o údaje získané od úradov práce  a Sociálnej poisťovne, na základe
uplatnenej požiadavky subjektmi HM. Evidenciu vecných prostriedkov vedú ObÚ
v programe JIS HM (ATON) z podkladov  obcí a SHM v územnom obvode. Ďalšie
využiteľné vecné  prostriedky vedú na základe poskytnutých údajov Ministerstvom vnútra SR
z evidencie motorových vozidiel Dopravných inšpektorátov PZ SR. Aktualizácia údajov
 vecných prostriedkov obcí a SHM v systéme JIS HM-EPSIS nebola v roku 2010 vykonaná
z dôvodu nesprístupnenia potrebných položiek programu.
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h) Evidencia o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť a ktoré sú určené za SHM, alebo môžu byť v čase krízovej situácie určené  za SHM,
je vedená v elektronickej  podobe v  JIS HM-ATON, resp. v písomnej forme. Aktualizácia
údajov o už určených SHM na území kraja je vykonávaná výlučne v rámci JIS HM.
Aktualizácia subjektov na území jednotlivých obvodných úradov v kraji, ktoré môžu byť
v čase krízového stavu určené za SHM, je vykonávaná priebežne na základe požiadaviek
k zabezpečovaniu služieb, uplatnených HaZZ a KR PZ, ako aj z podkladov obcí v rámci
regulácie predaja ŽDV a ŽDT pri zabezpečovaní núdzového zásobovania obyvateľstva.

i) Podľa plánu kontrolnej činnosti odboru CO a KR ObÚ Žilina, bolo na rok 2010
naplánovaných  a vykonaných  6 kontrol na obciach. V hodnotenom období neboli vykonané
kontroly zabezpečovania úloh na úseku hospodárskej mobilizácie u obvodných úradov v kraji.
Možno konštatovať, že úlohy na úseku  HM sú obvodnými úradmi a kontrolovanými obcami
zabezpečované  na požadovanej úrovni a kontroly boli ukončené Záznamom.
j) Prednostné spojenie má  ObÚ Žilina zabezpečené na základe uzatvorenej zmluvy
s dodávateľom služby SLOVAK TELEKOM a.s. Bratislava zo dňa 31.10.2008.
Do prednostného spojenia sú zaradené pevné telefónne stanice ObÚ Žilina (vrátane KS IZS)
a obcí okresov Bytča, K. N. Mesto, Žilina. Služba je dodávateľom poskytovaná bezplatne.
Takéto zmluvy v rámci prednostného spojenia majú uzatvorené všetky obvodné úrady v kraji.
Zrealizované bolo iba na služobne linky,  nie  na bytové telefónne stanice funkcionárov.
V roku 2010 bola vykonaná aktualizácia telefónnych liniek s dodávateľom služby.

 k)  Odporúčame program JIS HM - EPSIS dobudovať o údaje jednotlivých databáz, ktoré
obsahoval program JIS HM-ATON, sprístupniť obvodným úradom všetky potrebné položky
a podpoložky systému. Urýchlene systém zaviesť do používania miest a obcí v SR.     Taktiež
je zo strany MH SR potrebné aktualizovať Centrálny register subjektov a vykonať
aktualizáciu pohotovostných zásob SŠHR.

2. Úsek obrany štátu:
a) Z úrovne ObÚ Žilina a ostatných obvodných úradov v kraji bola koordinácia úloh
na úseku obrany štátu riešená vydaním Zamerania úloh na rok 2010 pre obvodné úrady
v kraji, pre obce, PO a FO v územnom obvode ObÚ. Koordinácia obcí a obvodných úradov
v kraji bola vykonávaná aj organizovaním odborných príprav pre starostov obcí, primátorov
miest a ďalších zamestnancov samosprávy a zamestnancov ObÚ, metodickou pomocou
vykonávanou priamo na obecných úradoch, kontrolnou činnosťou a formou vydávania
metodických usmernení. Spolupráca ObÚ s obcami je hodnotená prevažne ako dobrá.
Vyskytujú sa však aj prípady, kedy obecné úrady (resp. mestské úrady v kraji) nerešpektujú
usmernenia ObÚ pri zabezpečovaní úloh v hodnotenej oblasti. Koordinácia PO a FO bola
vykonávaná najmä pri zabezpečovaní oslobodenia zamestnancov od mimoriadnej služby a pri
zabezpečovaní vecných prostriedkov z civilného sektoru  pre OS SR.

b) V roku 2010 ObÚ Žilina vykonal spoločne s ÚVS Žilina 6 kontrol na obciach  v územnej
pôsobnosti Žilinského obvodu a 3  kontroly u právnických  osôb.

c) Obvodné úrady spolupracovali so samosprávnym krajom najmä pri zabezpečení
oslobodenia zamestnancov VÚC a ním zriaďovaných organizácií od mimoriadnej služby a pri
vykonávaní odborných príprav.
d)    Plnenie úloh ObÚ na úseku obrany štátu bolo vykonávané v súlade s platnou legislatívou
a internými pokynmi MV SR, MO SR a ObÚ Žilina. V spolupráci s ÚVS a obcami realizovali
ObÚ plnenie úloh na úseku zabezpečenia vecných prostriedkov, nehnuteľností na ubytovanie
a pracovných síl z civilného sektoru pre ozbrojené sily. Na všetkých ObÚ v Žilinskom kraji
boli na základe požiadaviek ÚVS Žilina prepracované rozhodnutia na dodanie vecných
prostriedkov z civilného sektora pre OS. Pri realizácii prípravy rozhodnutí na zabezpečenie
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vecných prostriedkov pre OS obvodné úrady využívajú aj podklady z evidencie DI PZ,
poskytnuté z úrovne S KMCO MV SR.

Prehľad o pripravených rozhodnutiach ObÚ na účely  obrany štátu:

Obvodný úrad

Pracovná
povinnosť

pre OS

Doručovateli
a PR, P ObÚ

Ubytovanie
pre OS

Vecné
prostriedky

pre OS

Zmeny
požadované

ÚVS
Čadca 2 83 0 24 12
Dolný Kubín 1 66 7 10 15
Lipt. Mikuláš 13 140 6 51 39
Martin 1 117 3 54 46
Námestovo 3 122 1 15 109
Ružomberok 3 27 3 19 109
Žilina 6 201 6 115 144
Spolu: 29 756 26 288 474

e) Vyhodnotenie koordinácie plnenie úloh na úseku obrany štátu obcami je uvedené pod
písm. a). Okrem toho je obciam v kalendárnom roku zasielaný prehľad o PO a FO, ktorým
bude v období KS uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie a vecné prostriedky, resp.
vykonávať pracovnú povinnosť pre OS.
f) Spolupráca s KR PZ a OR PZ pri zabezpečovaní a riešení opatrení v období krízovej
situácie je na dobrej úrovní. Zástupcovia PZ sú zastúpení v BRO a KŠ ObÚ. Na ich
rokovaniach boli riešené (okrem bezpečnostnej situácie) aj otázky prípravy na obdobie
krízovej situácie. Na týchto rokovaniach vystupujú aktívne aj zástupcovia PZ. Obdobne je to
aj na odborných prípravách krízových štábov ObÚ a obcí, ktorých sa zúčastňujú
aj zástupcovia PZ.
 g)  Obvodné úrady v kraji poukazujú na časté zmeny požadovaných vecných prostriedkov
zo strany jednotlivých útvarov OS, uplatňovaných na ObÚ cestou ÚVS Žilina.

 3. Úsek prípravy a odborného vzdelávania

     ObÚ Žilina má vo svojom územnom obvode 79 obcí a miest, s ktorými
z organizačných dôvodov vykonáva celodennú odbornú prípravu starostov a primátorov, na
ktorej sú súčasne prerokované úlohy obrany štátu, krízového riadenia, hospodárskej
mobilizácie aj civilnej ochrany. Rovnakým spôsobom vykonávajú odborné prípravy
aj obvodné úrady v kraji. Hodnotenie odbornej prípravy je totožné  s hodnotením odbornej
prípravy uvádzaným na úseku krízového riadenia.

D) Integrovaný záchranný systém

1. Úsek integrovaného záchranného systému:
a) Na úseku IZS plnilo oddelenie KS IZS úlohy a ciele v súlade s „Ročným plánom činnosti
odboru CO a KR ObÚ Žilina na rok 2010“ a podľa usmernení a pokynov Sekcie KMCO MV
SR.
b) Príjem a odozvu na tiesňové volania 112 v Žilinskom kraji primárne zabezpečujú dvaja
operátori 112-zamestnanci ObÚ Žilina na jednej 12-hodinovej pracovnej zmene a sekundárne
jeden operátor ZZS a jeden operátor HaZZ na jednej 12-hodinovej pracovnej zmene. Príjem,
spracovanie, vyhodnotenie a odozva na  tiesňové volania 112 sú vykonávané zložkami IZS
na KS IZS ObÚ Žilina prostredníctvom podporného systému CoordCom firmy Ericsson



37

Slovakia. Súčinnosť pri zabezpečovaní uvedeného výkonu činnosti je interne usmernená
prostredníctvom spracovaných schém koordinácie zložiek na KS IZS ObÚ Žilina pri príjme
a odozve na tiesňové volania 150,155 a 112, schválených vedúcim odd. KS IZS ObÚ Žilina,
hlavným lekárom KOS ZZS Žilina a vedúcim operačného riadenia a IZS KR HaZZ Žilina.
Platnosť schém je obmedzená do času prijatia a schválenia novej smernice MV SR a MZ SR
pre činnosť KS IZS a operačných stredísk, ktorá je toho času v štádiu spracovávania. Potreba
špecifikovanej internej dohody medzi zložkami IZS na KS IZS vyplynula zo súčasného
negatívneho stavu v oblasti metodického usmerňovania zo strany nadriadených orgánov, kde
súčasne platná smernica na výkon činnosti KS IZS a operačných stredísk je nepoužiteľná
hlavne z dôvodu absencie zásad výkonu operátorov KS IZS a operačných stredísk v systéme
Coordcom.
c) Plán poskytovania pomoci je spracovaný v plnom rozsahu a na požadovanej úrovni,
aktualizácia je vykonávaná v stanovených termínoch.
d) Súčasťou dokumentácie KS IZS je aj prehľad síl a prostriedkov záchranných zložiek,
ktorý je aktualizovaný prostredníctvom analytických listov. Časť prehľadu tvorí súčasť
databázy systému CoordCom a je aktualizovaná správcom IT na KS IZS.

  e) Súčasné organizačné zázemie KS IZS vo vzťahu k integrácii zložiek CO, ZZS a HaZZ
považujeme za najprijateľnejšie, vytvárajúce nosný základ pre konečnú podobu KS IZS, kde
príjem a odozvu na tiesňové volania 112 budú vykonávať zástupcovia rozhodujúcich
základných záchranných zložiek a systémov vrátane zástupcov PZ. Včlenenie KOS ZZS
do KS IZS považujeme taktiež za veľmi dobré riešenie, nakoľko operátori ZZS pre príjem
a odozvu na tiesňové volania 155 vytvárajú do budúcnosti dostatočný personálny potenciál
pre zabezpečenie činnosti KS IZS po prípadnom zrušení regionálnych tiesňových čísiel.
       Súčasný stav na KS IZS považujeme za dočasný, prirodzený na určitom stupni
plánovaného vývoja. Aby sa z organizačného hľadiska zúročil dobre naštartovaný proces,
je nutné čo najskôr zahájiť prípravu všetkých operátorov na KS IZS v stredisku prípravy IZS
v Slovenskej Ľupči. Len takýmto spôsobom môžeme zahájiť ďalšie vývojové štádium na KS
IZS, ktorým je primárne zabezpečovanie príjmu a odozvy na TV 112 operátormi, zástupcami
všetkých zúčastnených záchranných zložiek a systémov na KS IZS vrátane hasičov, ZZS
prípadne aj PZ. V tejto súvislosti veľmi negatívne vnímame stav v oblasti prípravy
jednotlivých záchranných zložiek na činnosť KS IZS, kde v zmysle § 4 písm. c) zákona
č. 129/2002 Z. z. o IZS VNP sú povinné konať MV SR a MZ SR.
       Personálne zabezpečenie činnosti KS IZS považujeme v súčasnej dobe za nedostatočné,
čo ObÚ Žilina prezentoval vo svojich stanoviskách v celom priebehu rokov 2009 a 2010.
Posledným bolo stanovisko ObÚ Žilina vo forme e-mailu zo dňa 13.04.2010 adresovaného
Sekcii KMCO MV SR (Ing. Szakállos) kde bola špecifikovaná požiadavka na navŕšenie počtu
operátorov zo súčasných 10 na 15 s cieľom vytvorenia funkcie vedúceho zmeny pri súčasnom
zabezpečovaní príjmu a odozvy na tiesňové volania 112 dvomi operátormi ObÚ a súčasne
požiadavka na zvýšenie platových tried v súvislosti s § 5 ods. 2 písm. c) a j) zákona
č. 129/2002 Z. z. o IZS VNP a podľa čl. 3 ods. 11 písm. a) a čl. 3 ods. 12 písm. d) a e)
Opatrenia MV SR a MZ SR č. CO-11-16/OOO-2006 zo dňa 01.10.2006, ktorým sa upravujú
podrobnosti o činnosti KS IZS.
        Ďalšou požiadavkou bolo navŕšenie počtov v súvislosti s vytvorením funkcie technikov
KS IZS a s vytvorením funkcie pre podporné systémy riadenia s tvorbou, aktualizovaním
a vedením databázovej základne vrátane geografických informačných systémov.
Nevyhnutnosťou bude aj vytvorenie obslužného prevádzkového personálu a vytvorenie
funkcie hlavného operátora KS IZS.
f) Finančné zabezpečenie činnosti KS IZS bolo v roku 2010 realizované prostredníctvom
rozpočtu ObÚ Žilina na príslušný kalendárny rok. Na financovaní prevádzky sa podieľali
aj zúčastnené základné záchranné zložky a to na základe uzatvorenej zmluvy o výpožičke
nebytových priestorov č. 1/2009/OE medzi ObÚ Žilina, OS ZZS SR a KR HaZZ v Žiline.
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Oddelenie KS IZS v priebehu roku 2010 niekoľkokrát sumarizovalo aj špecifikáciu potreby
finančných prostriedkov na prevádzku a činnosť KS IZS pre rok 2011, kde uplatnilo všetky
rozvojové potreby vrátane rozšírenia stávajúcich priestorov KS IZS. Avšak súčasný spôsob
klasifikácie výdavkov verejnej správy na prevádzku a rozvoj koordinačných stredísk IZS
v rámci celkových výdavkov obvodných úradov v sídle kraja na ich činnosť považujeme
za zlý, netransparentný a neodzrkadľujúci celkové potreby koordinačných stredísk IZS.
Nutnosťou sa javí vytvorenie samostatnej a účelovo viazanej klasifikácie výdavkov verejnej
správy pre oblasť IZS.

g) Príjem a odozva na tiesňové volania 112 boli realizované v priebehu roka 2010
prostredníctvom systému CoordCom na báze pobočkovej ústredne MD-110 Ericsson. Systém
v priebehu roka vykazoval väčšie alebo menšie nedostatky a nedá sa hovoriť
o bezporuchovom stave. Za roky 2009 až 2010 bolo nahlásených predpísaným spôsobom až
do 200 incidentov. Najväčšími negatívami sa javia nestabilita systému, jeho časté výpadky,
zlá vizuálna úroveň a nepružná reakcia na potrebné zmeny. Na zváženie je aj zmena primárnej
centrálnej databázy v Banskej Bystrici na sekundárnu s následnou zmenou databáz KS IZS
na primárne. Výrazným nedostatkom pri prevádzke je pomalé otváranie okna protokolu
udalosti, čo má negatívny vplyv hlavne na úroveň profesionálnej reakcie operátorov 112
ObÚ. Nedostatkom je aj manuálna lokalizácia pri volaniach z pevnej telekomunikačnej siete
alebo súčasný systém prístupových práv, kde je absolútne chaoticky riešený prístup
k regionálnym údajom a dátam. Nedostatočnou je aj technická úroveň systému spätnej odozvy
volajúcemu o reakcii KS IZS. Volajúci pri obsadení operátorov 112 nepočuje obsadzovací tón
ani hlásku ale počuje zvonenie, akoby KS IZS vôbec nereagovalo. KS IZS ObÚ Žilina
z uvedených dôvodov okamžite žiadalo Sekciu KM a CO MV SR o inštalovanie
požadovaných hlások do technológie KS IZS, pričom ponúklo aj konkrétne riešenia
a nahrávky so zdôvodnením. V súčasnej dobe je spustenie systému hlások do technológie KS
IZS v riešení. Je nutné čo najskôr pristúpiť k realizácii, za čo v plnom rozsahu zodpovedá MV
SR a dodávateľ, firma Ericsson Slovakia.  Súčasná verzia systému CoordCom bola podrobená
detailnému zhodnoteniu zo strany KS IZS ešte začiatkom roku 2009, čo je zdokumentované
aj v stanovisku ObÚ Žilina zo dňa 02.03.2009. Z predložených 26 zásadných pripomienok
bola zrealizovaná zo strany dodávateľa systému len jedna. Ostatné boli viac alebo menej
technicky odsúhlasené ale zástupcovia dodávateľa pri niektorých požiadavkách tvrdili, že sú
nad rámec dodávateľskej zmluvy a pri niektorých zase, že ich je nutné žiadať prostredníctvom
MV SR, s ktorým majú ako dodávateľ uzatvorenú zmluvu o dielo. Nakoľko ObÚ nepoznajú
dohodnuté ustanovenia zmluvy, nemôžu sa k predmetnej veci zodpovedne vyjadriť.

h) Jednotlivé databázy systému CoordCom boli v priebehu roku 2010 pravidelne napĺňané
a aktualizované správcom IT na KS IZS. V tejto súvislosti nevznikli závažnejšie problémy
a operátori 112 KS IZS mohli využívať aktuálne databázy v rámci svojej činnosti. Výrazným
nedostatkom sa javí systém databáz kontaktov v CoordCom-e, čo ObÚ Žilina dokumentoval
v rozbore a návrhu novej štruktúry, zaslanej na Sekciu KMCO MV SR ešte dňa 14.04.2009.
Dodnes sa v tejto oblasti nič nezmenilo.

i) Spolupráca záchranných zložiek na KS IZS ObÚ Žilina bola v roku 2010 na veľmi dobrej
úrovni. Vyskytli sa len drobné názorové nezhody a nejasnosti pri spoločnom výkone činnosti,
ktoré boli vyriešené na úrovni vedúcich jednotlivých zástupcov záchranných zložiek na KS
IZS ObÚ Žilina. Spolupráca je zdokumentovaná v pracovných schémach zásad a postupov pri
príjme tiesňových volaní 155 a 112 na KS IZS.
j) Návrh opatrení na zlepšenie stavu:

1. Prehodnotiť súčasnú úroveň a stabilitu technológie 112 a na základe analytických zistení
a ich porovnania s podobnými záchranárskymi technológiami v susedných štátoch hlavne
v ČR rozhodnúť o ďalšom postupe v tejto oblasti, ktorá v najvýraznejšej miere ovplyvňuje
a bude ovplyvňovať úroveň poskytovaných služieb pri príjme a odozve na tiesňové
volania 112.
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2. Pokračovať v súčasne nastavenom systéme integrácie záchranných zložiek a neriešiť
integráciu štruktúr CO pod riadenie HaZZ. Presadzovať zásadu, aby na KS IZS dvíhali
jednotné medzinárodné číslo tiesňového volania 112 zástupcovia všetkých rozhodujúcich
záchranných systémov a zložiek v zložení ZZS, HaZZ, CO a PZ (po dvoch v jednej
zmene). Tým sa dosiahne najvyššia miera pravdepodobnosti, že k danej udalosti zodvihne
telefón odborne spôsobilý operátor. Zjednodušene povedané len pri takejto konštelácii
operátorov 112 dosiahneme priemerne 25% úspešnosť zhody odbornej spôsobilosti
k typológii akejkoľvek udalosti. Ak bude 112 zdvíhať len jedna zložka (napr. HaZZ)
je tam 100% pravdepodobnosť k udalosti HaZZ ale 0% pravdepodobnosť k ostatným
udalostiam (CO,ZZS,PZ). A táto pravdepodobnosť bude ešte viac v neprospech
riešenia HaZZ, nakoľko zo štatistických údajov vyplýva, že zo všetkých zložiek na KS
IZS najviac volaní majú zástupcovia ZZS a najmenej zástupcovia HaZZ.

3.  Zachovať jedinečnosť systému civilnej ochrany a krízového manažmentu, nakoľko má
špecifické postavenie vo vzťahu ku krízovým orgánom štátnej správy a samosprávy
a tvorí spojovací prvok medzi týmito orgánmi a IZS. Pokiaľ by došlo k začleneniu CO,
KM a HM pod HaZZ a ponechá sa prednostom ObÚ riadiaca funkcia v krízových štáboch
a bezpečnostných radách, nemôžu títo uvedenú právomoc vykonávať bez
špecializovaných útvarov CO, KM a HM.

4. V rozpočte obvodných úradov v sídle kraja vyčleniť na rok 2011 požadované finančné
prostriedky na dobudovanie a prevádzku KS IZS s prísnym stanovením účelu ich použitia.

5. Zabezpečiť dobudovanie digitálnej rádiovej siete SITNO na celom území Slovenska
a súčasne dobudovať technologické zázemie digitálnej rádiovej siete na KS IZS.

6. Vyčleniť potrebné finančné prostriedky na vybudovanie ďalších telekomunikačných
prepojení až na úroveň zásahových zložiek jednotlivých základných záchranných zložiek,
aby  KS  IZS  mohli  tieto  zložky  priamo  vysielať na  zásah  a  uvedené  nemuseli  vždy
realizovať cez ich príslušné operačné strediská.

7. Riešiť posilnenie organizačného a personálneho zázemia KS IZS.
8. Riešiť otázku finančného ohodnotenia personálu KS IZS a tým zamedziť veľkej fluktuácii

zamestnancov týchto stredísk.
9. Riešiť systémové kroky pri zabezpečovaní zaškolenia užívateľov technológie 112

za účelom jej dokonalého ovládania a oprávnenosti používania.
10. Systémovo riešiť zastupiteľnosť jednotlivých KS IZS pri ich možnom vyradení

z prevádzky (terorizmus, živelná pohroma, katastrofa).
11. Minimalizovať používanie rozdielnych systémov na KS IZS zo strany zúčastnených

záchranných zložiek (hasiči, zdravotníci, polícia, CO).

2. Úsek prípravy a odborného vzdelávania:
a) Odborná príprava operátorov KS IZS je riešená v bode e) vyhodnotenia oblasti IZS.

b)  Je veľmi potrebné zriadenie strediska prípravy IZS vo VTÚ KM a CO Slovenská Ľupča.
c) Akceptovať predložené návrhy na vykonanie vzdelávacích aktivít v spolupráci so Sekciou
KM a CO MV SR.

5. Rozpočet organizácie

Rozpočet rozpočtovej organizácie ObÚ Žilina v roku 2010 bol stanovený záväznými limitmi
v oblasti príjmov, výdavkov a systemizácie zamestnancov. V priebehu rozpočtového roka
záväzné ukazovatele boli upravené 41 rozpočtovými opatreniami, ktoré vykonal správca
kapitoly MV SR a orientačné ukazovatele vlastnými opatreniami úradu. Upravený rozpočet
v oblasti príjmov a výdavkov je uvedený nižšie v prehľade vybraných rozpočtových
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ukazovateľov bez volieb a referenda. Mimorozpočtové prostriedky ObÚ v roku 2010
nevykazoval.

5.1 Príjmy organizácie

ObÚ Žilina mal stanovený záväzný ukazovateľ v oblasti nedaňových príjmov na rok 2010 vo
výške 178 749 €. Plnenie príjmov k 31.12.2010 bolo vo výške 291 289,54 €, čo je  162,96 %.
Po vykonaní 2 rozpočtových opatrení bol upravený rozpočet zvýšený na 285 115 €. Plnenie
k upravenému rozpočtu predstavuje 102,17 %.

Na vyššie plnenie príjmov v roku 2010 malo najväčší vplyv nakladanie s prebytočným
majetkom štátu za 104 674 € (z predaja kapitálových aktív, pozemkov a prebytočného
hnuteľného majetku), ďalej predaj kolkových známok 50 046,50 € a náhodné iné nedaňové
príjmy - pripadnutie dedičstva do majetku štátu 72 297,38 €, prepadnutie súdnej úschovy
940,11 €, vlastné trovy konania  5 571,12 €.

2010

Ukazovateľ
Skutočnosť

2009 Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet
Skutočnosť

%

plnenia

Index

2010/

2009

I.  Príjmy 353 484,35 178 749 285 115,00 291 289,54 102,17 82,41

200-Nedaň. príjmy 353 484,35 178 749 285 115,00 291 289,54 102,17 82,41

210-z podnikania a vlastníctva
majetku 17 058,20 13 213 17 097,00 17 848,19 104,39 104,63

220-admin. poplatky

a i. poplatky a platby
19 319,11 17 262 71 254,00 76 038,42 106,71 393,59

230-kapitálové príjmy 261 101,42 131 353 104 674,00 104 844,49 100,16 40,15

290-iné nedaň. príjmy 56 005,62 16 921 92 090,00 92 558,44 100,51 165,27

5.2 Výdavky organizácie

Schválený rozpočet výdavkov na rok 2010 vo výške 2 209 568 € bol zmenený
39 rozpočtovými opatreniami na 3 670 000,41 €. Celkové čerpanie výdavkov ObÚ Žilina
k 31.12.2010 bolo vo výške 3 699 372,54 €, čo je 99,98 % k upravenému rozpočtu.
Prehľad výdavkov podľa kategórií je nasledovný (v €):
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2010

Ukazovateľ Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet
Skutočnosť

%

čerpania

II. Výdavky 2 209 568 3 670 000,41 3 669 372,54 99,98

A.1. Bežné výdavky (600) 2 209 568 3 531 631,98 3 531 004,11 99,98

A.1.1. mzdy, platy, služ.príj. a OOV (610) 1 145 931 1 314 742,13 1 314 730,05 100,00

            -štátna služba 1 042 786 1 231 010,09 1 230 998,01 100,00

            - verejná služba 103 045 83 732,04 83 732,04 100,00

          počet zamestnancov 131 131,00 130,50 99,62

            -štátna služba 120 120,00 119,50 99,58

            -verejná služba 11 11,00 11,00 100,00

A.1.2.poistné a prísp.do poisťovní (620) 400 503 453 874,87 453 764,73 99,98

A.1.3.tovary a služby (630) 383 135 449 393,77 449 046,83 99,92

A.1.4.bežné transfery (640) 279 999 1 313 621,21 1 313 462,50 99,99

A.2. Kapitálové výdavky (700) 0 138 368,43 138 368,43 100,00

A.2.1 Obstarávanie kapitál. aktív (710) 0 0,00 0,00 0,00

A.2.2. Kapitálové transfery (720) 0 138 368,43 138 368,43 100,00

Rozpočet organizácie podľa programovej štruktúry v roku 2010 je nasledovný (v €):

Program Názov programu
Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet
Skutočnosť

06H03
Hospodárska

mobilizácia
7 485 4 576,40 4 576,27

06V03

Ochrana verej.poriadku,

bezpečnosť

osôb a majetku, boj

proti kriminalite

0 222 300,00 222 226,07

08C03 Obvodné úrady 2 202 083 2 985 799,01 2 985 381,86

08C05* Voľby 0 457 325,00 457 188,34

08C0501 -voľby do orgánov

samosprávy obcí

0 158 927,81 158 791,15
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08C0502 -nové voľby do orgánov

samospr. obcí

0 2 066,25 2 066,25

08C0505 -voľby do Národnej

rady SR

0 202 359,01 202 359,01

08C0508 -referendum 0 93 971,93 93 971,93

Spolu 2 209 568 3 670 000,41 3 669 372,54

*V roku 2010 ObÚ Žilina zabezpečoval prípravu a vykonanie volieb cez program 08C05
po stránke organizačno-technicky a finančnej.

Rozpočet výdavkov (okrem volieb, prevencie kriminality a mimoriadnych udalostí)
zabezpečuje prevádzku ObÚ Žilina vrátane Koordinačného strediska Integrovaného
záchranného systému (podtrieda 01.1.1.4), výdavky hospodárskej mobilizácie (podtrieda
02.1.0.3), civilnej ochrany (trieda 02.2.0) a verejného poriadku (trieda 03.6.0).
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Prehľad výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je nasledovný (v €):

2010

Ukazovateľ Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet
Skutočnosť

%

čerpania

Výdavky 2 209 568 3 670 000,41 3 669 372,54 99,98

Bežné výdavky (600) 2 209 568 3 531 631,98 3 531 004,11 99,98

01114 aparát ObÚ vrátane KS IZS 2 166 483 2 488 222,24 2 487 805,09 99,98

          610-mzdy 1 145 931 1 289 696,13 1 289 684,05 100,00

          620-poistné 400 503 445 239,89 445 234,51 10,00

          630-tovary a služby 340 050 402 422,82 402 076,11 99,91

          640-bežné transfery 279 999 350 863,4 350 810,52 99,98

0160   všeob. verej. služby inde neklasif. 0 457 325,00 457 188,34 99,97

          610-mzdy 0 25 046,00 25 046,00 100,00

          620-poistné 0 8 624,98 8 520,22 98,79

          630-tovary a služby 0 15 717,67 15 717,67 100,00

          640-bežné transfery 0 407 936,35 407 904,45 99,99

0180   transfery všeob. povahy medzi

           rôznymi úrovňami verej. správy
0 554 821,46 554 747,53 99,99

          640-bežné transfery 0 554 821,46 554 747,53 99,99

02103 hospodárska mobilizácia 7 485 4 576,40 4 576,27 100,00

          630-tovary a služby 7 485 4 576,40 4 576,27 100,00

0220   civilná ochrana 34 853 26 353,00 26 353,00 100,00

          620-poistné 0 10,00 10,00 100,00

          630-tovary a služby 34 853 26 343,00 26 343,00 10,00

0360   verej. poriadok a bezpeč. inde nekl. 747 333,88 333,88 100,00

          630-tovary a služby 747 333,88 333,88 100,00

Kapitálové výdavky (700) 0 138 368,43 138 368,43 100,00

0180   transfery všeob. povahy medzi

           rôznymi úrovňami verej. správy
0 138 368,43 138 368,43 100,00

          720-kapitálové transfery 0 138 368,43 138 368,43 100,00

Prehľad vybraných rozpočtových ukazovateľov (bez volieb a referenda) v €:

2010

Ukazovateľ
Skutočnosť

2009 Schválený

rozpočet

Upravený

rozpočet
Skutočnosť

%

čerpania

Index

2010/

2009

II. Výdavky 2 810 969,24 2 209 568 3 212 675,41 3 212 184,20 99,98 114,27

600-Bežné výdavky 2 467 286,23 2 209 568 3 074 306,98 3 073 815,77 99,98 124,58

610-mzdy,platy,služ.

príjmy a OOV
1 176 315,00 1 145 931 1 289 696,13 1 289 684,05 100,00 109,64

620-poistné a prísp.

do poisťovní
417 671,73 400 503 445 249,89 445 244,51 100,00 106,60
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630-tovary a služby 538 239,68 383 135 433 676,10 433 329,16 99,92 80,51

z toho:

631-cestovné 8 333,37 3 817 6 692,93 6 692,93 100,00 80,31

632-energie 200 169,97 146 384 177 081,24 176 765,51 99,82 88,31

633-materiál 48 869,85 30 078 18 513,68 18 513,68 100,00 37,88

v tom:

633016-reprezentač. 829,29 747 608,05 608,05 100,00 73,32

634-dopravné 24 724,14 15 490 15 380,83 15 380,83 100,00 62,21

635-údržba 41 909,04 12 168 18 582,59 18 582,59 100,00 44,34

636-nájomné 7 119,40 1 230 3 791,65 3 791,65 100,00 53,26

637-služby 207 113,91 173 968 193 633,18 193 601,97 99,98 93,48

640-bežné transfery 335 059,82 279 999 905 684,86 905 558,05 99,99 270,27

641-transfery v rámci

verejnej správy
313 780,27 276 879 774 660,34 774 534,03 99,98 246,84

z toho: prenes.výkon

štát. správy na obce
276 781,27 276 879 277 838,88 277 786,50 99,98 100,36

       -matrič.činnosť 203 264,53 203 264,25 204 224,13 204 224,13 100,00 100,47

       -register obyv. 73 516,74 73 614,75 73 614,75 73 562,37 99,93 100,06

starostl. o vojn.hroby 19 799,00 0,00 21 738,00 21 738,00 100,00 109,79

mimoriadne udalosti-

povodne,sneh.kalam.
0,00 0,00 444 983,46 444 983,46 100,00

prevencia kriminality 17 200 0,00 30 100,00 30 026,07 99,75 174,57

642-transfery jednotl.

a nezisk.práv.osobám
21 279,55 3 120 131 024,52 131 024,02 100,00

nemocenské 4 134,55 3 120 3 915,52 3 915,52 100,00 94,70

odstupné 0,00 0 46 583,00 46 582,50 100,00

odchodné 2 745,00 0 22 526,00 22 526,00 100,00

prevencia kriminality 14 400,00 0 58 000,00 58 000,00 100,00

700-Kapitál.výdav 343 683,01 0 138 368,43 138 368,43 100,00 40,26

710-obstar.kap.aktív 172 583,01 0 0 0 0 0

720-kapitál.transfery 171 100,00 0 138 368,43 138 368,43 100,00 80,87

721-transfery v rámci

verejnej správy

171 100,00 0 138 368,43 138 368,43 100,00 80,87

mimoriadne udalosti 0,00 0 4 168,43 4 168,43 100,00

prevencia kriminality 171 100,00 0 134 200,00 134 200,00 100,00 78,43

Hlavná kat. 600 Bežné výdavky

V rozpočte záväzným ukazovateľom na rok 2010 bola kat. 610 mzdy, platy, služobné
príjmy a OOV, program 08C03, v podtriede 01.1.1.4 – obvodné úrady - objem platových
prostriedkov pre zamestnancov ObÚ Žilina vrátane účelovo pridelených prostriedkov na
náhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými a zabezpečovacími prácami pri povodniach
(pozri nižšie uvedenú tabuľku na podprograme 08C03.U10905 – mimoriadne udalosti)
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k 31.12.2010 vo výške 1 289 696,13 €, z toho štátna služba 1 209 945,09 € a výkon
vo verejnom záujme 79 751,07 €. Skutočné čerpanie finančných prostriedkov bolo
1 289 684,05 €, z toho štátna služba 1 209 933,01 € a výkon práce vo verejnom záujme
79 751,04 €.
V roku 2010 odviedol ObÚ Žilina z kat. 620 poistné a príspevky do poisťovní,
program 08C03, do Sociálnej poisťovne, príslušných zdravotných poisťovní a do
doplnkových dôchodkových spoločností poistné celkom 445 244,51 €, z toho funkčná oblasť
01114 ObÚ 445 234,51 € a funkčná oblasť 0220 CO 10 € ako úrazové poistenie za dohody
vykonávané na úseku civilnej ochrany.
V čerpaní finančných prostriedkov v kategórii 620 je zahrnutý aj príspevok zamestnávateľa na
doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 15 086,62 €. Na pokrytie tohto nároku nedostáva
ObÚ Žilina v schválenom rozpočte žiadne finančné prostriedky napriek tomu, že jeho
poskytovanie garantujú zamestnancom vyššie kolektívne zmluvy na rok 2010.

Najkritickejšia situácia v roku 2010 bola v kat. 630 tovary a služby, program 08C03,
v podtriede 01.1.1.4 obvodné úrady, na ktorej bol schválený rozpočet vo výške 340 050 €,
ktorý predstavoval zníženie o 107 371 €, t.j. o 24,00 % oproti roku 2009 už vtedy
poddimenzovaného rozpočtu vo výške 447 421 €.

Upravený rozpočet po zrealizovaní 39 rozpočtových opatrení bol 402 422,82 € oproti
roku 2009  vo výške 491 000,77 €, ktorý bol nižší o 88 577,95 €, t.j. o 18,04 %.

Čerpanie v roku 2010 bolo vo výške 402 076,01 €, t.j. na 99,91 %. Rozdiel medzi
schváleným a upraveným rozpočtom v roku 2010 vo výške 62 372,82 € dokumentuje
nereálnosť prideleného schváleného rozpočtu. Záväzky voči dodávateľom evidované
k momentu účtovnej závierky ku dňu 15.01.2011 boli vo výške 34 314,80 €.

Nedostatok rozpočtových prostriedkov sa začal výrazne prejavovať už v mesiaci
august 2010, odkedy ObÚ nemal pokryté základné prevádzkové výdavky. ObÚ Žilina
opakovane upozorňoval správcu kapitoly na nepriaznivú finančnú situáciu a žiadal o vykrytie
rozpočtového deficitu. Táto situácia bola čiastočne riešená rozpočtovými opatreniami vo
forme účelových prostriedkov na neuhradené faktúry. Dochádzalo k časovému oneskoreniu
úhrad faktúr a zálohových platieb dodávateľom a hrozbe penále za ich neskorú úhradu.

Následkom toho bola v závere roka nemožnosť zrealizovania refundácií, resp.
oneskorené vystavovanie refundačných faktúr, čo bolo príčinou nevyčerpania finančných
prostriedkov vo výške 346,81 €. Tieto boli pripísané na výdavkový účet 31.12.2010 po 12
hod. a v tom čase bola Štátna pokladnica už uzatvorená.

ObÚ Žilina spravuje až štyri viacposchodové budovy (2 v Žiline, 1 v Kysuckom
Novom Meste a zámok v Bytči), ktoré prešli do jeho oblastnej pôsobnosti v čase
reorganizácie štátnej správy k 01.10.2007, s vysokými prevádzkovými výdavkami. I napriek
ich refundáciám (Bytča 80,83 %, Kysucké Nové Mesto 73,94 %, Predmestská Žilina 84,4 %
a Janka Kráľa Žilina 13,44 %) náklady na správu týchto budov zaťažujú aj tak
poddimenzovaný rozpočet ObÚ. Napriek viacerým snahám sa nepodarilo zrealizovať prevod
správy na iné štátne organizácie, ktoré v nich sídlia, i keď ich podiel je väčší ako 50 %-ný.

Finančne náročné je aj nakladanie s prebytočným majetkom štátu, ktoré si vyžaduje
finančné prostriedky jednak na úhradu prevádzkových výdavkov (platby správcom bytov
z odúmrtí, elektrická energia, plyn, vodné a stočné, teplo, daň z nehnuteľnosti a i.) a na jeho
realizáciu (znalecké posudky, inzercia, náklady na vypratanie nehnuteľností, odťahovú službu
a likvidáciu motorových vozidiel a pod.).

Uplatnenie úsporných opatrení pomohlo znížiť výdavky. Vzhľadom na kritickú
situáciu vo financovaní prevádzky úradu ObÚ prehodnotil viaceré výdavky, najmä na
telefóny (niektoré pevné linky boli zrušené, upravené boli limity na mobilných telefónoch),
oproti roku 2009 nastal pokles v čerpaní na poštovné a telekomunikačné služby o 17,07 %.

Z kancelárskeho materiálu boli nakupované iba tonery do tlačiarní a kancelársky
papier. Oproti roku 2009 nastal pokles v čerpaní na všeobecnom materiáli o 69,04 %. ObÚ
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Žilina dlhodobo nenakupuje vybavenie kancelárií, ale taktiež nevynakladá prostriedky na
výpočtovú techniku, ktorá je už morálne a fyzicky zastaraná. I napriek prehodnocovaniu
tuzemských pracovných ciest sa nepodarilo dosiahnuť úroveň schváleného rozpočtu, čo
svedčí o jeho nereálnosti. Oproti roku 2009 nastal pokles v čerpaní o 17,6 %. V súvislosti
s údržbou zariadení a budov riešili sa iba havarijné situácie (odstránenie porúch výťahov,
klimatizácie, vody, a pod.). Jedným z problémov, ktoré sa negatívne prejavujú na financovaní
sú prehraté súdne spory z predchádzajúcich období.

Prioritou financovania úradu v poslednom štvrťroku 2010 bolo udržanie funkčnosti
budovy Janka Kráľa vzhľadom na prevádzku Koordinačného strediska Integrovaného
záchranného systému s tiesňovou linkou 112 (úhrada elektrickej energie, tepla, telefónov a i.).
Ostatné výdavky sa realizovali výlučne na základe refundácií a postupne prideľovaných
účelových finančných prostriedkov z rozpočtových opatrení na realizáciu neuhradených
výdavkov.

V kat. 640 bežné transfery, program 08C03, v podtriede 01.1.1.4 – obvodné úrady
bol rozpočet na položke 641 transfery v rámci verejnej správy vyčlenený na realizáciu
preneseného  výkonu  štátnej  správy,  a  to  na  matričnú  činnosť a  register  obyvateľstva.  Obec
Rosina dňa 31.12.2010 vrátila nevyčerpané finančné prostriedky určené na register
obyvateľstva vo výške 52,38 €. Zúčtovanie týchto transferov je predmetom osobitného
finančného zúčtovania.

ObÚ Žilina v priebehu sledovaného obdobia z dôvodu vykrytia potrieb nasledovných
úhrad presunul z kat. 630 na položku 642 transfery jednotlivcom 7 233,52 €, z toho
v súvislosti s ukončením pracovného pomeru na odstupné 3 788 €, odchodné 2 740 € a taktiež
na nemocenské dávky 705,52 €.

V kat. 640 bežné transfery, program 06V03, v podtriede 01.8.0 – transfery
všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy, ochrana verejného poriadku,
bezpečnosti osôb a majetku, boj proti kriminalite boli Radou vlády SR pre prevenciu
kriminality na jej zasadnutí dňa 30.03.2010 rozdelené finančné prostriedky na realizáciu
jednotlivých programov na rok 2010 boja proti kriminalite vo výške 93 300 €. Vzhľadom na
nemožnosť realizácie projektu zo strany občianskeho združenia „Únia centier prevencie
a pomoci – Dafné“ boli zaviazané finančné prostriedky vo výške 5 200 €. Kysucké múzeum
v Čadci dňa 29.11.2010 vrátilo nevyčerpané prostriedky vo výške 73,93 €, ktoré zostali
v rozpočte.

Zúčtovanie týchto transferov je predmetom osobitného finančného zúčtovania.

V kat. 640 bežné transfery, program 08C05 - voľby, v triede 01.6.0 – všeobecné
verejné služby inde neklasifikované bol rozpočet na položke 641 transfery v rámci verejnej
správy vo výške 407 936,35 €. Na financovanie volieb bolo v priebehu roka transferovaných
a použitých celkom 407 904,45 €, z toho sa vynaložilo
· na nové voľby, ktoré sa konali 16.01.2010 v obci Jablonové a Kotrčina Lúčka 679,83 €
· na voľby do NR SR, ktoré sa konali 12.06.2010 138 991,55 €
· na referendum, ktoré sa konalo 18.09.2010 83 457,05 €
· na voľby, ktoré sa konali 27.11.2010 184 776,02 €

V rozpočte zostalo nevyčerpaných 31,90 €. Prostriedky v programe 08C05 sú
predmetom osobitného finančného zúčtovania.
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Účelové prostriedky (v €):

Program Zdroj Názov výdavku Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet Skutočnosť

08C03 111 U10901 640-bež.tr. – matrič.činnosť 203 264,25 204 224,13 204 224,13

08C03 111 U10902 640-bež.tr. – register obyv. 73 614,75 73 614,75 73 562,37

Prenesený výkon štátnej správy 276 879,00 277 838,88 277 786,50

08C03 111 U10903 640-bež.tr. – vojnové hroby 21 738,00 21 738,00

08C03 111 U10905 610-mzdy – mim. udal. 841,09 829,01

08C03 111 U10905 620-poistné – mim. udal. 293,71 288,33

08C03 111 U10905 630-tov. a sl. – mim. udal. 63,79 63,79

08C03 111 U10905 640- bež.tr.– mim. udal. 444 983,46 444 983,46

U10905 mimoriadne udalosti 446 182,05 446 164,59

U10900 Účelové prostriedky 276 879,00 745 758,93 745 689,09

Hlavná kat. 700 kapitálové výdavky
V rozpočtovom roku 2010 ObÚ Žilina neboli pridelené žiadne finančné prostriedky

v kat. 710 na obstaranie kapitálových aktív. Pre porovnanie v roku 2009 sa realizovali
nasledovné investičné akcie: vytvorilo sa „Jednotné kontaktné miesto“ za 148 983,50 €, ktoré
poskytuje informácie pre podnikateľov a zabezpečuje všetky formality, ktoré súvisia so
získaním prístupu k podnikaniu alebo s jeho výkonom; rekonštrukcia systému ústredného
kúrenia v budove na Janka Kráľa v Žiline za 23 599,51 €. V roku 2009 z mimorozpočtových
prostriedkov sa uskutočnila rekonštrukcia záložného telekomunikačného systému pre príjem
a odozvu na linku 112 za 7 895,65 € a tiež rekonštrukcia telefónnej ústredne pre zabezpečenie
funkcie hlások pre príjem a odozvu 112 za 1 978 €.

V roku 2010 sa realizovala iba kat. 720 kapitálové transfery, v tom položka 721
transfery v rámci verejnej správy. Zúčtovanie týchto transferov je predmetom osobitného
finančného zúčtovania.

Výdavky kapitálového rozpočtu  (v €):

Program Zdroj Názov výdavku Schvál.
rozpočet

Upravený
rozpočet Skutočnosť

06V03 111 721-prevencia kriminality 134 200,00 134 200,00

08C03 111 721-povodne  (zabezp. a záchr.práce) 4 168,43 4 168,43

Spolu 111 720 Kapitálové transfery 138 368,43 138 368,43

Spolu 111 700 Kapitálové výdavky 138 368,43 138 368,43
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6. Personálne otázky
Obvodný úrad je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu

službu v obvodnom úrade a je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme.

Plnenie úloh, ktoré vyplývajú obvodnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov
a z uplatňovania pracovnoprávnych vzťahov verejných zamestnancov zabezpečuje osobný
úrad.

Osobný úrad ďalej plní úlohy v oblasti výberu zamestnancov a vzdelávania
zamestnancov.

Zabezpečuje úlohy súvisiace s prípravou rozpočtu v kategórii 610 mzdy, platy
a ostatné osobné vyrovnania a v kategórii 620 poistné a príspevky zamestnávateľa
do poisťovní, spolupracuje s odborom ekonomickým pri príprave rozpočtu na dohody
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odstupné, odchodné a náhrady príjmu
pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a následne zabezpečuje úlohy spojené
s odmeňovaním a likvidáciou miezd zamestnancov obvodného úradu. Zabezpečuje úlohy,
ktoré Obvodnému úradu Žilina, ako platiteľovi dane z príjmu fyzických osôb zo závislej
činnosti a platiteľovi poistného, vyplývajú z platnej legislatívy v oblasti sociálneho poistenia,
starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, zdravotného
poistenia, poistenia v nezamestnanosti a v oblasti dane z príjmu fyzických osôb.

Osobný úrad v rozsahu svojej pôsobnosti vypracúva služobné a pracovnoprávne
predpisy a zabezpečuje ich vydávanie. Plní úlohy spojené s kolektívnym
vyjednávaním, vypracúva návrh sociálneho programu vrátane návrhu jeho rozpočtového
zabezpečenia a sleduje realizáciu schváleného programu.

Ďalej osobný úrad spolupracuje s  MV SR pri plánovaní personálnych potrieb
obvodného úradu, predkladá MV SR žiadosti o zmeny v tabuľkách zloženia a počtov
zamestnancov.

Osobný úrad plní tiež úlohy, ktoré ObÚ Žilina vyplývajú zo zákona           č. 540/2001
Z. z. o štátnej štatistike.

6.1 Štátnozamestnanecké a pracovnoprávne vzťahy

Štátnozamestnanecké vzťahy upravuje zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon
o štátnej službe), nariadenia vlády, vyhlášky, služobné predpisy ObÚ Žilina, kolektívna
zmluva vyššieho stupňa a podniková kolektívna zmluva v štátnej službe a ďalšie predpisy.

Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov sa riadia zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme, zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v plnom
znení, nariadeniami vlády, kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a podnikovou kolektívnou
zmluvou pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pracovným poriadkom
a inými predpismi.

Rozpisom záväzných ukazovateľov na rok 2010 MV SR, ako správca rozpočtovej
kapitoly, určilo Obvodnému úradu Žilina 131 funkčných miest.

Z toho:
120 zamestnancov v štátnej službe,
11 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.

V roku 2010 mal ObÚ Žilina priemerný evidenčný počet štátnych zamestnancov 119,5
a priemerný evidenčný počet zamestnancov vykonávajúcich práce          vo verejnom záujme
11. Priemerný evidenčný počet zamestnancov spolu bol 130,50.
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ObÚ Žilina v roku 2010 ukončil štátnozamestnanecký pomer a pracovný pomer s 26
zamestnancami. Z toho 19 zamestnancov skončilo z organizačných dôvodov,        1
zamestnanec skončil v skúšobnej dobe, 1 zamestnanec skončil z dôvodu odvolania z verejnej
funkcie, 1 zamestnanec skončil z dôvodu uplynutia doby určitej, 1 zamestnanec bol trvale
preložený do iného služobného úradu a 3 zamestnanci skončili dohodou na vlastnú žiadosť.

ObÚ Žilina k 31. 12. 2010 zamestnával 129 zamestnancov, z toho 118 zamestnancov
v štátnej službe a 11 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.

Na  základe  rozhodnutia  Ministerstva  vnútra  SR  –  personálneho  rozkazu  ministra
vnútra SR č.460/2010 bolo k 01. januáru 2011 zrušených 22 funkčných miest, z toho 18
štátnozamestnaneckých miest a 4 miesta vo výkone prác vo verejnom záujme.

Pre rok 2011 bolo tak Obvodnému úradu Žilina určených 109 funkčných miest, z toho
102 v štátnej službe a 7 vo výkone prác vo verejnom záujme.

6.2 Štruktúra zamestnancov podľa dosiahnutého stupňa vzdelania

Podľa dosiahnutého stupňa vzdelania najpočetnejšiu skupinu zamestnancov (70 %)
tvoria zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa,  nasleduje skupina zamestnancov
(10 %), ktorí dosiahli vysokoškolské vzdelanie I. stupňa, skupina zamestnancov s úplným
stredným vzdelaním (19 %) a nakoniec 1 % tvoria zamestnanci s odborným stredným
vzdelaním.
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
Ukazovateľ Stredné odborné

vzdelanie
Úplné stredné
vzdelanie

Vysokoškolské
vzdelanie I. st.

Vysokoškolské
vzdelanie II. st.

Počet
zamestnancov

1 25 13 90

Z toho: štátni 18 11 89
            verejní 1 7 2 1

6.3 Štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia

Z hľadiska vekovej štruktúry v roku 2010 najpočetnejšiu skupinu tvorili zamestnanci
vo veku od 40 do 60 rokov. Zamestnanci v tejto vekovej skupine tvorili takmer 67 %
z celkového počtu zamestnancov.

Štruktúra zamestnancov podľa veku a pohlavia:
Počet
zamestnancov

20 – 30
rokov

30 – 40
rokov

40 – 50
rokov

50 – 60
rokov

60 – 70
rokov

celkom 5 25 32 55 12
Z toho: ženy 5 21 22 36 2
             muži 0 4 10 19 10

6.4 Výber zamestnancov

Voľné štátnozamestnanecké miesta obsadzuje služobný úrad výberom v súlade s § 23
zákona o štátnej službe. Voľné štátnozamestnanecké miesta vedúcich zamestnancov
obsadzuje služobný úrad v súlade s § 22 zákona o štátnej službe vonkajším výberovým
konaním zo štátnych zamestnancov a z občanov, ktorí sa uchádzajú o štátnu službu, alebo
vnútorným výberovým konaním zo štátnych zamestnancov v príslušnom služobnom úrade.
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Služobný úrad ObÚ Žilina vyhlásil v roku 2010 na obsadenie voľných
štátnozamestnaneckých miest sedem výberov a na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých
miest vedúcich zamestnancov dve vnútorné výberové konania.

Prehľad výberov v roku 2010:

Por.
číslo Názov funkcie Pracovisko Odbor štátnej

služby

Počet
prihlásených
uchádzačov

Počet
zúčastnených
uchádzačov

1. Odborný radca
Odbor všeobecnej
vnútornej správy 2.17 Vnútro 63 36

2.
Samostatný
radca Odbor ekonomický 2.02 Financie 21 9

3.
Samostatný
radca

Odbor civilnej
ochrany
a krízového
riadenia 2. 17 Vnútro 33 19

4. Radca

Odbor civilnej
ochrany
a krízového
riadenia 2. 17 Vnútro 34 22

5.
Samostatný
radca

Odbor
živnostenského
podnikania 2. 17 Vnútro 109 56

6. Radca Odbor organizačný 2. 17 Vnútro 73 37

7. Radca Odbor organizačný

1. 01
Riadenie
štátnej služby 3 3

Sumár 336 182

Prehľad vnútorných výberových konaní:

Por.
číslo Názov funkcie Pracovisko Odbor štátnej

služby

Počet
prihlásených
uchádzačov

Počet
zúčastnených
uchádzačov

1.

Hlavný radca –
vedúci osobného
úradu Osobný úrad

1. 01 Riadenie
štátnej služby 1 1

2.

Hlavný radca –
vedúci organizačného
odboru

Odbor
organizačný

1. 01 Riadenie
štátnej služby 1 1

Sumár 2 2

6.5 Vzdelávacie aktivity

Vzdelávanie zamestnancov obvodného úradu bolo zamerané hlavne na prehlbovanie
ich kvalifikácie. Cieľom prehlbovania kvalifikácie bolo priebežné udržiavanie,
zdokonaľovanie a doplňovanie požadovaných vedomostí, potrebných na vykonávanie štátnej
služby v príslušnom odbore štátnej služby alebo potrebných na vykonávanie činností
uvedených v pracovných náplniach.

V rámci vzdelávania osobný úrad organizoval účasť zamestnancov na krátkodobých
odborných seminároch a výcvikoch, zameraných na výklad nových, resp. novelizovaných
právnych predpisov a na aktuálne otázky požadované praxou.
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Prehľad o vzdelávacích aktivitách zamestnancov
Názov vzdelávacej aktivity Počet

kurzov
Počet
účastníkov

Organizačné
zabezpečenie
vzdelávacej
aktivity

Miesto konania

Manažment pre predstavených 1 2 IVS Bratislava
Zákon o rozpočtových pravidlách
verejnej správy

1 3 IVS Bratislava

Zákon o účtovníctve a jeho
novelizácie

1 3 IVS Banská Bystrica

Práca s IS JÚŠ 1 2 Žilinská univerzita Žilina
Správa majetku štátu 1 4 IVS Banská Bystrica
Správne konanie 1 23 IVS Žilina
Skúsenosti z uplatňovania nového
zákona o štátnej službe v praxi

1 2 EDOS-PEM, s.r.o.
Bratislava

Banská Bystrica

Povinné preškolenie odborne
spôsobilých osôb na verejné
obstarávanie

2 5 Dom odborov,
s.r.o. Žilina

Žilina

Aplikácia zákona o správe
majetku štátu

1 1 EDOS-PEM, s.r.o.
Bratislava

Banská Bystrica

Konsolidovaná účtovná závierka za
rok 2009 vo verejnej správe

1 2 EDOS-PEM, s.r.o.
Bratislava

Bratislava

Zákon o službách na vnút. trhu 1 14 IVS Žilina
Zmeny právnych predpisov
súvisiacich s implementáciou
smernice o službách na
vnútornom trhu

1 2 IVB Bratislava

CEZIR – Jednotné kontaktné
miesta

1 10 IVeS Banská Bystrica

Odborný seminár k novému
zákonu o sťažnostiach

2 4 IVS Bratislava

Novela zákona o obecnom
zriadení

1 3 IVS Banská Bystrica

Normalizovaná úprava písomností
a jazyková kultúra

1 3 IVS Banská Bystrica

Dane z príjmov zo závislej
činnosti. Ročné zúčtovanie dane
za rok 2009

1 1 IVS Banská Bystrica

Odborný seminár k výkonu práce
vo verejnom záujme

1 2 IVS Bratislava

Zákon o mediácii, pokus o zmier
a riešenie konfliktov

1 9 IVS Banská Bystrica

Správny poriadok -aplikácia
v praxi

1 4 IVS Bratislava

Zákon o priestupkoch -
priestupkové konanie v praxi

1 1 IVS Žilina

Príprava SODB 1 1 MPŽPaRR SR Banská Bystrica
Výkon matričnej činnosti 1 1 MV SR Bratislava
Komunikácia v procese
vyjednávania konfliktov

1 60 EUROFORMES,
a.s. Žilina

Žilina

Riešenie konfliktov a zvládanie 1 60 EUROFORMES, Žilina
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záťaže a.s. Žilina
Aplikácia právnych noriem v SR
v zmysle európskej legislatívy

1 20 EUROFORMES,
a.s. Žilina

Žilina

6.6 Čerpanie miezd

Čerpanie finančných prostriedkov v kategórii 610 mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania a v kategórii 620 poistné a príspevok zamestnávateľa
do poisťovní je podrobne rozpísané v časti 5. Rozpočet organizácie.

6.7 Podniková sociálna politika

Na obvodnom úrade pôsobí základná odborová organizácia SLOVES, s ktorou vedenie
po kolektívnom vyjednávaní uzatvára každoročne podnikovú kolektívnu zmluvu pre štátnych
zamestnancov, podnikovú kolektívnu zmluvu pre zamestnancov vykonávajúcich práce
vo verejnom záujme a zásady tvorby a použitia sociálneho fondu.

7. Ciele organizácie a prehľad ich plnenia
Hlavným cieľom organizácie pri výkone štátnej správy je znižovanie finančných

nákladov pri súčasnom zvyšovaní dostupnosti služieb klientom, za týmto účelom ObÚ
uskutoční:

1. Dobudovanie elektronickej centrálnej databázy priestupkov, ktorá bude premietnutá
do centrálnej databázy MAKOP. Postupné zavádzanie tejto evidencie na iné úrady a inštitúcie
žiadajúce správy o povesti z priestupkovej agendy prináša nemalú úsporu v ŠR na poštovnom
ako i reprografickej technike

2. Súčasťou 2. etapy budovania jednotných kontaktných miest je možnosť podávania
žiadostí voči JKM výlučne použitím elektronických prostriedkov. Pre začiatok poskytovania
týchto služieb bol v zákone uplatnený odklad účinnosti príslušných ustanovení, keď tieto
služby budú poskytované od 1. januára 2012.

Úloha zahŕňa všetky služby pre živnostenský register a pre činnosti, ktoré nespadajú pod
pôsobnosť  živnostenského zákona.

Pre jednotlivé elektronické služby bude štandardne vyžadované od občana použitie
zaručeného elektronického podpisu (ZEP), s výnimkou napr. žiadosti o verejný výpis zo
živnostenského  registra.  Elektronické služby budú realizované prostredníctvom ústredného
portálu verejnej správy (ÚPVS), ktorý zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k
informačným zdrojom a službám verejnej a štátnej správy. Tu budú umiestnené elektronické
formuláre, prostredníctvom ktorých občan o službu žiada. Súčasťou služby je aj riešenie
platobného portálu, ktorý  pre občana musí vyhotoviť platobný predpis správnych, resp.
súdnych poplatkov, vyriešiť párovanie platieb na základe výpisov zo štátnej pokladnice
a taktiež riešiť prípadne preplatky a nedoplatky jednotlivých úhrad. ÚPVS musí komunikovať
s administratívnym systémom úradu (WinASU, Fabasoft) a cez neho s príslušnou aplikáciou
CEZiR  a  JKM.  Občan je o stave svojho podania informovaný prostredníctvom správ vo
svojej schránke na ÚPVS.   Poštou sú mu doručené výstupné papierové  dokumenty patriace
k  danej  službe  JKM.    Zabezpečiť  na   národnej   úrovni   členského   štátu   ES   realizáciu
slobodného   rozhodnutia každej  jeho  fyzickej a právnickej   osoby    implementáciou zákona
o      službách na  vnútornom trhu č. 136/2010 Z.z. je  najmä  zabezpečiť poskytovateľom
usadeným  v  členskom  štáte  ES   voľný   pohyb  služieb  na  základe  odstránenia
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právnych a administratívnych prekážok, ktoré sťažujú, zdražujú alebo inak neprimerane
obmedzujú možnosti poskytovania služieb v inom (hostiteľskom) členskom štáte.

3. V  súlade s aktuálnymi potrebami s t a n o v u j e m e pri plnení úloh krízového riadenia,
hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany
obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy
materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci v roku 2010 nasledujúce hlavné ciele:

· Zvýšiť pripravenosť orgánov krízového riadenia na riešenie krízových situácií na
úrovni miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového manažmentu.

· Zvýšiť efektívnosť plánovania a čerpania finančných prostriedkov zo štátneho
rozpočtu určených na financovanie výdavkov na HM orgánov miestnej štátnej správy.

· Vytvárať optimálne podmienky na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných
zborov a záchranných zložiek IZS počas krízovej situácie.

· Skvalitniť prípravu orgánov miestnej štátnej správy s dôrazom na realizáciu opatrení
pri plnení úloh HM a obrany štátu.

· Zdokonaľovať odbornú pripravenosť operátorov koordinačných stredísk
integrovaného záchranného systému a operátorov operačných stredísk tiesňového
volania základných záchranných zložiek vo využívaní systému podpory riadenia a
spracovania informácií v komunikačnej a informačnej infraštruktúre IZS.

· Skvalitniť dokumentáciu plánov ochrany obyvateľstva a tým vytvárať podmienky na
zabezpečenie plnenia úloh a opatrení CO obyvateľstva.

· Zvýšiť akcieschopnosť výjazdových skupín v rámci opatrení a činností prijatých a
realizovaných počas mimoriadnych udalostí.

· Zabezpečovať včasný a presný prenos informácií o mimoriadnych udalostiach na
sekciu KMCO.

· Zdokonaľovať plnenie opatrení evakuácie a odbornú pripravenosť evakuačných
komisií, jednotiek CO a štábov CO vytvorením podmienok na súčinnosť orgánov
miestnej štátnej správy a samosprávy.

·  Zabezpečiť spracovanie plánov ochrany na území ohrozenom prielomovou vlnou pri
vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe v zmysle nových výpočtov
prielomových vĺn.

· Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu údajov v „Analýze územia z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí“, postupné dopracovanie dokumentu a odstránenie
pretrvávajúcich problémov vo využívaní geografického informačného systému CO -
CIPREGIS.

· Zabezpečiť dosiahnutie teoretických vedomostí a praktických skúseností potrebných
pri zmierňovaní a odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti v príprave
obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc.
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· Organizovať súťaž mladých záchranárov CO a prehlbovať jej medzinárodný rozmer
formou výmeny družstiev.

· Koordinovať úlohy a prípravu orgánov miestnej štátnej správy v oblasti CNP
realizáciou aktivít vyplývajúcich zo „Smernice pre civilné núdzové plánovanie v
Slovenskej republike“.

· Podieľať sa na realizácii „Koncepcie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v
SR do roku 2013“, na zabezpečovaní prevádzkyschopnosti systémov varovania a
vyrozumenia v kraji a spolupracovať s právnickými osobami pri výstavbe
autonómnych systémov varovania a vyrozumenia v oblasti stanovenia územia
ohrozenia a pokrytia ohrozeného územia výstražným signálom.

· Koordinovať a zasielať požiadavky na zapožičanie humanitárneho materiálu po
vzniku a pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí v pôsobnosti ObÚ v sídle
kraja sekcii KMCO zaužívaným spôsobom.

· Pokračovať v plnení a zabezpečovaní úloh hospodárenia s materiálom civilnej ochrany
v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z. z. o
podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v
znení neskorších predpisov s dôrazom na aktualizáciu údajov a legislatívny súlad v
správe materiálu, znižovanie počtu skladov integráciou a zvyšovanie kvality
skladovania, zvýšenie množstva materiálu sústreďovaného do VTÚ KMCO,
diverzifikovanie pridelených finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia úloh
hospodárenia s materiálom a jeho prevádzkyschopnosti.

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2010

Vzhľadom  na náročnosť agendy, ktorá vykazuje každým rokom stúpajúcu tendenciu,
hodnotíme súčasné personálne obsadenie ako podhraničné a ďalšie znižovanie zamestnancov
by výrazne narušilo kvalitu výstupov,  najmä v otázke včasnosti a správnosti ich vybavovania.
Zároveň poukazujeme na tú skutočnosť, že náročnosť práce nie je dostatočne premietnutá
v platových pomeroch zamestnancov. V tomto smere by sme ako možnú formu kompenzácia
videli v otvorení otázky prijatia definitívy pre danú kategóriu štátnych zamestnancov.

 V súvislosti s racionalizačnými opatreniami v organizácii miestnych organoch štátnej
správy  na zmeny  v počtoch zamestnancov, v prípade nášho ObÚ o celkom 22, ich splnením,
si jednotlivé úseky ObÚ svoje úlohy v hodnotenom období plnili zodpovedne, kvalitne a
v stanovených termínoch.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
Výstupy z činnosti obvodného úradu sú určené hlavne pre:
- obyvateľstvo
- mestá a obce,
- ústredné orgány štátnej správy,
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- vládu SR
- právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov,
- orgány štátnej správy ,
- orgány činné v trestnom konaní (súdy, polícia, prokuratúra),
- obchodný register,
- exekútori,
- daňový úrad,
- zdravotné poisťovne,
- sociálna poisťovňa,
- úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
-     Záujmové združenia právnických osôb registrované ObÚ Žilina
-     Združenia obcí registrované ObÚ Žilina
-     Neinvestičné fondy registrované Žilina
-     Neziskové organizácie registrované Žilina
-     Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov registrované ObÚ Žilina

10. Zoznam použitých skratiek

ObÚ Žilina   - Obvodný úrad Žilina
CeZiR a JKM - Centrálny živnostenský register a Jednotné kontaktné miesta
MAKOP a USEP – Manažment konania o priestupkoch a Ústredná evidencia

priestupkov   MV SR
WinASU - Administratívny systém úradu
Fabasoft
WinŠO -  Štátoobčianska agenda
REZ - Registre, evidencie a zoznamy odboru vnútornej správy SVS

MV SR, kam patrí centrálna prevádzka Občianskych združení
(Odborové a zamestnávateľské organizácie, Združenia s
potvrdenou činnosťou, Živnostenské spoločenstvá), ďalej
Register neziskových organizácií, Register neinvestičných
fondov, Nadácie, Evidencia združení obcí, Politické strany,
Evidencia záujmových združení právnických osôb, Register
spoločenstiev bytov a nebytových priestorov.

RO - Register obcí
CEIP - Centrálna evidencia interných predpisov
UEVH - Ústredná evidencia vojnových hrobov
SAP
ÚPVS - Ústredný portál verejnej správy

KŠ - Krízový  štáb
MV SR - MV Slovenskej republiky
sekcia KMCO - Sekcia krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva

vnútra  Slovenskej republiky
ÚJD SR - Úrad jadrového dozoru SR
HM - Hospodárska mobilizácia
JIS HM - Jednotný informačný systém hospodárskej mobilizácie
VÚC - Vyšší územný celok
ÚVS - Územná vojenská správa
HaZZ - Hasičský a záchranný zbor
CO - Civilná ochrana
ObÚ - Obvodný úrad
odbor COaKR ObÚ - Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia obvodného úradu
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CNP - Civilné núdzové plánovanie
IZS - Integrovaný záchranný systém
VTÚ KMCO - Vzdelávací a technický ústav krízového manažmentu a civilnej

ochrany Slovenská Ľupča
EMCO - Evidencia materiálu civilnej ochrany
KCHL CO - Kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany
BRO - Bezpečnostná rada obvodu
SVP, a.s. Piešťany - Slovenský vodohospodársky podnik, a.s. Piešťany
ObÚ ŽP - Obvodný úrad životného prostredia
OR PZ - Okresné riaditeľstvo policajného zboru
KR PZ - Krajské riaditeľstvo policajného zboru
OR HaZZ - Okresné riaditeľstvo hasičského záchranného zboru
KR HaZZ - Krajské riaditeľstvo hasičského záchranného zboru
KM - krízový manažment
BR SR - Bezpečnostná rada
NL - nebezpečná látka
IS CIPREGIS - Geografický informačný systém
SČK - Slovenský červený kríž
US SITB MV SR - Utajované skutočnosti sekcia informatiky, telekomunikácií

a bezpečnosti Ministerstva vnútra
EMCO - evidencia materiálu civilnej ochrany
PO,FO-P - právnická osoba, fyzická osoby – podnikateľ
CoordCom - názov programového vybavenia
MTZ - materiálno technické zabezpečenie
MO SR - Ministerstvo  obrany Slovenskej republiky
MU - mimoriadna udalosť
ŽDV - životne dôležitý výrobok
ŽDT - životne dôležitý tovar
VOO - výdajňa odberných  oprávnení
ATOM - programové vybavenia
MRO - mimoriadne regulačné opatrenia
AMION - programové vybavenie
JIS HM- EPSIS - programové vybavenie
SHM - subjekt hospodárskej mobilizácie
ZVP - záložné veliteľské pracovisko
UPSVaR - úrad práce sociálnych vecí a rodiny
ÚVS - Územná vojenská správa

SŠHR - Správa štátnych hmotných rezerv
OS - Ozbrojené sily
DI PZ - Dopravný inšpektorát policajného zboru
ZZS - Záchranná zdravotná služba
MZ SR - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
IT - Informačné technológie

11. Prílohy
Príloha č. 1 – Zoznam obcí patriacich do pôsobnosti Obvodného úradu  Žilina
Príloha č. 2 – Organizačné usporiadanie Obvodného úradu Žilina



57

Príloha č. 1 – Zoznam obcí patriacich do pôsobnosti Obvodného úradu  Žilina

1. Hvozdnica 23. Snežnica

2. Jablonové 24. Radoľa

3. Kolárovice 25. Belá

4. Kotešová 26. Čičmany

5. Maršová-Rašov 27. Divina

6. Petrovice 28. Divinka

7. Predmier 29. Dlhé Pole

8. Súľov-Hradná 30. Dolná Tižina

9. Štiavnik 31. Dolný Hričov

10. Veľké Rovné 32. Fačkov

11. Hlboké nad Váhom 33. Gbeľany

12. Dolný Vadičov 34. Hôrky

13. Horný Vadičov 35. Horný Hričov

14. Kysucký Lieskovec 36. Jasenové

15. Lodno 37. Kamenná Poruba

16. Lopušné Pažite 38. Konská

17. Nesluša 39. Kotrčina Lúčka

18. Ochodnica 40. Krasňany

19. Povina 41. Kunerad

20. Rudina 42. Lietava

21. Rudinka 43. Lietavská Svinná-Babkov

22. Rudinská 44. Lutiše
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45. Lysica 68. Hričovské Podhradie

46. Malá Čierna 69. Ovčiarsko

47. Mojš 70. Paština Závada

48. Nededza 71. Lietavská Lúčka

49. Podhorie 72. Porúbka

50. Rajec 73. Ďurčina

51. Rajecká Lesná 74. Kľače

52. Rajecké Teplice 75. Nezbudská Lúčka

53. Rosina 76. Šuja

54. Stráňavy 77. Bytča

55. Stránske 78. Kysucké Nové Mesto

56. Stráža 79. Žilina

57. Strečno

58. Svederník

59. Teplička nad Váhom

60. Terchová

61. Turie

62. Varín

63. Veľká Čierna

64. Višňové

65. Zbyňov

66. Bitarová

67. Brezany
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Príloha č.2 – Organizačné usporiadanie Obvodného úradu  Žilina

Prednosta

Odbor organizačný

Odbor všeobecnej
vnútornej správy

Odbor živnostenského
podnikania

Odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia

Odbor ekonomický

Osobný úrad

Oddelenie organizačné Oddelenie informatiky

Oddelenie štátneho
občianstva a matrík

Oddelenie správne Oddelenie priestupkové

Oddelenie civilnej
ochrany

Koordinačné stredisko
integrovaného

záchranného systému

Oddelenie krízového
riadenia

Oddelenie rozpočtu a
účtovníctva

Oddelenie majetkoprávne Oddelenie vnútornej
prevádzky
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