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1.

Identifikácia organizácie

Názov:

Obvodný úrad Topoľčany

Sídlo:

Námestie Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany

Rezort:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Kontakt:

Telefón: 038/5433111, fax: 038/5321192,
e-mail: prednosta@to.vs.sk, www.minv.sk/?obu-topolcany

Forma hospodárenia:

rozpočtová organizácia

Obvodný úrad je právnická osoba. Je rozpočtová organizácia štátu zapojená
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. Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý slúži na jeho činnosť a zabezpečuje
materiálno-technické vybavenie obvodného úradu.

Prednosta:

Ing. Karol Zaťko

Vedúca odboru ekonomického a organizačného :
Ing. Katarína Schuchmanová
Vedúca odboru všeobecnej vnútornej správy :
JUDr. Katarína Packová
Vedúci odboru živnostenského podnikania :
Ing. Oto Ozábal
Vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia : Ing. Štefan Bencko
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
2.1 Poslanie
Obvodný úrad Topoľčany bol zriadený zákonom č. 515/2003 Z.z. Z.z. o krajských
úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ako orgán miestnej štátnej správy na úseku všeobecnej vnútornej
správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.
Obvodný úrad sa vnútorne člení na:
a)
b)
c)
d)
e)

odbor ekonomický a organizačný,
odbor všeobecnej vnútornej správy,
odbor živnostenského podnikania,
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
osobný úrad.

2.2 Strednodobý výhľad organizácie
Strednodobý výhľad organizácie je zameraný na výkon štátnej správy na úseku
všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v súlade s platnou
legislatívou.

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
Obvodný úrad Topoľčany nemá uzavretý kontrakt s ústredným orgánom podľa Návrhu
oparení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a organizáciami v ich
pôsobnosti.

4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady
Obvodný úrad sa vnútorne člení na odbory a ich náplň činnosti je rozdelená do
nasledujúcich úsekov :
a) odbor ekonomický a organizačný
- úsek organizačný
- úsek vo vzťahu k územnej samospráve
- úsek informatiky
- úsek správy registratúry
- podateľňa obvodného úradu
- úsek rozpočtu a účtovníctva
- úsek vnútornej prevádzky
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b) odbor všeobecnej vnútornej správy
- úsek priestupkový
- úsek matrík
- úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania
obyvateľov
- úsek volieb a referenda
- úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov
- úsek registrácie
c) odbor živnostenského podnikania
- úsek živnostenskej registrácie
- úsek vedenia živnostenského registra
- úsek kontroly
d) odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
- úsek civilnej ochrany
- úsek krízového riadenia
- úsek obrany štátu
- úsek hospodárskej mobilizácie
- úsek ochrany utajovaných skutočností
e) osobný úrad
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu , ktorého
vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej
republiky.
V mene obvodného úradu v administratívnoprávnych vzťahoch koná a rozhoduje
príslušný odbor.
Pre zabezpečenie úloh obrany, bezpečnosti a hospodárskej mobilizácie v roku 2011, odd.
02.1.0.3 – hospodárska mobilizácia mal Obvodný úrad Topoľčany , odbor civilnej ochrany a
krízového riadenia pridelené finančné prostriedky vo výške 553 €.
Bežné výdavky:
Nákladový účet :
633006 - 496,00 €
501 – spotreba materiálu
637001 - 57,00 €
518 – ostatné služby
Spolu:
553,00 €
Výdavky na Hospodársku mobilizáciu k 31.12.2011 boli vyčerpané.
Pridelené finančné prostriedky z rozpočtu 02.2.0 – civilná ochrana boli vo výške 7 619,00€.
Bežné výdavky:
Nákladový účet :
633003 266,40 €
501 – spotreba materiálu
633004 391,21 €
501 – spotreba materiálu
635005 542,00 €
511 – opravy a udržiavanie
637002 - 1 134,59 €
518 – ostatné služby
637004 - 5 284,80 €
518 – ostatné služby
Spolu:
7 619,00 €
Výdavky na CO k 31.12.2011 boli vyčerpané.
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Na sčítanie obyvateľov domov a bytov boli Obvodnému úradu Topoľčany pridelené finančné
prostriedky vo výške 4 078,00 €.
Bežné výdavky:
631001 15,20 €
632003 103,88 €
633006 - 2 602,33 €
634001 62,14 €
635003 450,00 €
635004 844,45 €
Spolu:
4 078,00 €

Nákladový účet :
512 – cestovné
518 – ostatné služby
501 – spotreba materiálu
501 – spotreba materiálu
511 – opravy a udržiavanie
511 - opravy a udržiavanie

ROZPOČET ORGANIZÁCIE

5.

A/ PRÍJMY /€ /
Zdroj

Rozpočtová položka

111

212- Príjmy z vlastníctva

111

221- Administratívne poplatky

111
111

Schválený
Rozpočet
rozpočet
po zmenách
9 600,00
12 517,00

Skutočnosť
k 31.12.2011
12 521,21

51 844,00

3 978,00

3 978,00

222- Pokuty, penále a iné sankcie

5 000,00

9 460,00

9 490,79

10,00

82,00

82,85

0,00

4 650,00

4 650,00

111

223- Poplatky a platby z nepriem.
a náhodného predaja a služieb
233- Príjem z predaja pozemkov
a nehmotných aktív
292- Ostatné príjmy

1 600,00

2 230,00

2 294,49

111

Spolu zdroj 111 (rozpočtové príjmy)

68 054,00

32 917,00

33 017,34

72

223- Poplatky a platby z nepriem.
a náhodného predaja a služieb
Spolu zdroj 72 (mimorozpočtové
príjmy)
PRÍJMY SPOLU

0,00

0,00

8 698,08

0,00

0,00

8 698,08

68 054,00

32 917,00

41 715,42

111

Z celkového objemu príjmov za rok 2011 (41 715,42 €) boli rozpočtové príjmy (zdroj
111)
vo výške 33 017,34 € a mimorozpočtové (zdroj 72f) za stravné 8 698,08 €. Plnenie
rozpočtových príjmov predstavuje 48,52 % schváleného a 100,30 % upraveného rozpočtu.
V porovnaní s rokom 2010 boli rozpočtové príjmy za rok 2011 o 106 522,36 € nižšie. Táto
skutočnosť súvisí predovšetkým s predajom kolkov (v roku 2011 sa kolky nepredávali).
V priebehu roka 2011 boli dosiahnuté nasledovné príjmy:
 Položka 212 /Príjmy z vlastníctva/ - jedná sa o príjmy za prenájom kancelárskych
priestorov budovy ObÚ a zasadačiek vo výške 11 931,76 € a z prenájmu pozemkov vo
výške 589,45 €.
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 Položka 221 /Administratívne poplatky/ – jedná sa o súdne poplatky vyberané
prostredníctvom jednotného kontaktného miesta vo výške 3 978,00 €.
 Položka 222 /Pokuty, penále a iné sankcie/ – jedná sa o príjmy z pokút udelené
živnostenským odborom a odborom ekonomickým za nesplnenie povinnosti uzavretia
zákonného poistenia na motorové vozidlá vo výške 9 490,79 €.
 Položka 223 /Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb/ – jedná sa
o poplatky za fotokópie dokladov vo výške 82,85 € a stravné (mimorozpočtový príjem) vo
výške 8 698,08 €.
 Položka 233 /Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív/ jedná sa o kapitálový
príjem za predaj pozemku vo výške 4 650,00 €.
 Položka 292 /Ostatné príjmy/ – jedná sa o príjmy z trov priestupkového konania vo
výške 1 794,41 € a vratku príspevku zamestnávateľa na zvyšovanie kvalifikácie od
zamestnanca vo výške 500,08 €.

B/ BEŽNÉHO VÝDAVKY / € /
Zdroj
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
72
72

Rozpočtová položka
611- Tarifný, osobný, základný, funkčný,
hodnostný plat vrátane ich náhrad
612- Príplatky
613- Náhrada za prac. a služob. pohotovosť
614- Odmeny
616- Doplatok k platu a ďalší plat
Spolu kategória 610 – Mzdy, platy,
služobné príjmy a ost. osob.yrovnania
621- Poistné do Všeob. zdrav. poisťovne
623- Poistné do ost. zdravotných poisťovní
625- Poistné do Sociálnej poisťovne
627- Príspevok do doplnkových
dôchodkových poisťovní
Spolu kategória 620 - Poistné a príspevok
do poisťovní
631- Cestovné náhrady
632- Energie, voda a komunikácie
633- Materiál
634- Dopravné
635- Rutinná a štandardná údržba
636- Nájomné za nájom
637- Služby
Spolu kategória 630 - Tovary a služby
641- Transfery v rámci verejnej správy
642- Transfery jednotlivcom a neziskovým
právnickým osobám
Spolu kategória 640 - Bežné transfery
Bežné výdavky (zdroj 111) spolu
637- Služby
Bežné výdavky (zdroj 72) spolu
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU

Schválený
Rozpočet
rozpočet
po zmenách
229 070,00 222 912,56

Skutočnosť
k 31.12.2010
222 912,56

20 590,00
2 574,00
0,00
5 148,00
257 382,00

21 304,90
3 550,42
7 108,24
5 156,88
260 033,00

21 304,90
3 550,42
7 108,24
5 156,88
260 033,00

22 135,00
3 603,00
64 217,00
0,00

21 502,93
4 300,56
65 225,26
4 061,23

21 502,41
4 300,56
65 224,87
4 061,23

89 955,00

95 089,98

95 089,07

664,00
44 510,00
2 902,00
6 710,00
1 200,00
40,00
69 426,00
125 452,00
97 860,00
3 000,00

855,65
45 004,95
8 639,04
5 451,60
2 359,08
44,66
76 612,49
138 967,47
171 237,51
5 400,55

855,45
45 004,95
8 638,75
5 451,36
2 359,08
44,66
76 612,49
138 966,74
171 237,02
5 400,55

100 860,00
573 649,00
0,00
0,00
573 649,00

176 638,06
670 728,51
0,00
0,00
670 728,51

176 637,57
670 726,38
8 698,08
8 698,08
679 424,46
7

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 679 424,46, z toho 8 698,08 € tvorili mimorozpočtové
výdavky (zdroj 72) za stravovanie. Čerpanie bežných rozpočtových výdavkov (zdroj 111)
predstavuje 670 726,38 € , t. j. 116,92 % schváleného a 100 % upraveného rozpočtu.

KATEGÓRIA 610–MZDY, PLATY, SLUŽ. PRÍJMY A OST. OSOBNÉ
VYROVNANIA
a) Funkčná oblasť: 01114 – Obvodné úrady
Program: 08C03 – Obvodné úrady
Schválený rozpočet na rok 2011 bol 257 382,00 €, jeho výška bola v priebehu roka upravená
na sumu 259 553,00 €, čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2011 predstavuje sumu 259 553,00 €, t. j.
100,84 % schváleného a 100 % upraveného rozpočtu. K 31. 12. 2011 bol priemerný
prepočítaný stav zamestnancov 30,4 osôb, k 31. 12. 2010 bol 36. V porovnaní s rokom 2010
je čerpanie nižšie o 60 839,86 €. Z celkových mzdových prostriedkov bolo 86 % použité na
výplatu tarifných platov a náhradu mzdy (222 912,56 €), 8 % tvorili príplatky (21 304,90 €),
3 % odmeny (6 628,24 €), 2 % doplatky k platu (5 156,88 €) a 1 % náhrady za pohotovosť
(3 550,42 €).
b) Funkčná oblasť: 0160 – Všeobecné verejné služby
Program: 08C05 - Voľby
Mzdové prostriedky boli určené a čerpané vo výške 480,00 € na výplatu odmien pre
zapisovateľa a pomocné pracovné sily obvodnej volebnej komisie v súvislosti s prípravou
a vykonaním nových volieb do orgánov samosprávy obcí.

KATEGÓRIA 620 – POISTNÉ A PRÍSP. ZAMESTNÁV. DO POISŤOVNÍ
A NÚP
a) Funkčná oblasť: 01114 – Krajské úrady a okresné úrady
Program: 08C03 – Obvodné úrady
Schválený rozpočet na rok 2011 odvodený zo schválenej sumy platových prostr. bol
89 955,00 €, jeho výška bola v priebehu roka upravená na sumu 94 921,98 €. Čerpanie
rozpočtu k 31. 12. 2011 predstavuje 94 921,46 €, t. j. 105,52 % schváleného a 100 %
upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2010 je čerpanie nižšie o 19 122,92 €. Finančné
prostriedky boli čerpané vo výške 25 754,97 € na odvody poistného na zdravotné poistenie,
vo výške 65 105,26 € na nemocenské a dôchodkové poistenie a príspevok v nezamestnanosti
a vo výške 4 061,23 € na doplnkové dôchodkové poistenie.
b) Funkčná oblasť: 0160 – Všeobecné verejné služby
Podprogram: 08C05 - Voľby
Finančné prostriedky vo výške 168 € boli určené na odvody do poistných fondov v súvislosti
s výplatou odmien zapisovateľovi a pomocným pracovným silám obvodnej volebnej komisie
pri konaní nových volieb do orgánov samosprávy obcí. Použité boli vo výške 167,61, t. j.
99,77 %.
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KATEGÓRIA 630 – TOVARY A SLUŽBY

a) Funkčná oblasť: 01114 – Krajské úrady a okresné úrady
Podprogram: 08C03 – Obvodné úrady
Schválený rozpočet na rok 2011 bol 117 080,00 €, jeho výška bola z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov v priebehu roka upravená na sumu 130 309,47 €. Čerpanie
rozpočtových výdavkov (zdroj 111) k 31. 12. 2011 predstavuje 130 309,47 €, t. j. 111,30 %
schváleného a 100 % upraveného rozpočtu, z toho 4 078 € bolo účelovo určené aj čerpané
v súvislosti s konaním sčítania obyvateľov, domov a bytov. V porovnaní s rokom 2010 je
čerpanie nižšie o 37 449,56 €. Čerpanie mimorozpočtových výdavkov (zdroj 72f) za
stravovanie bolo vo výške mimorozpočtových príjmov a to 8 698,08 €.
Čerpanie rozpočtových výdavkov podľa jednotlivých položiek je nasledovné:
 Položka 631 – Cestovné náhrady
Výdavky na domáce pracovné cesty boli čerpané vo výške 851,65 €. V roku 2011 neboli
uskutočnené žiadne zahraničné cesty.
 Položka 632 – Energie, voda a komunikácie
Finančné prostriedky na energie boli čerpané vo výške 45 004,95 €. Nakoľko ObÚ je
správcom budovy, podstatnú časť výdavkov (64 %) vo výške 29 008,41 € tvorili výdavky za
elektrickú energiu, plyn a vodu. Ostatné výdavky vo výške 15 996,54 € boli vynaložené na
poštové a telekomunikačné poplatky.
 Položka 633 – Materiál
Výdavky na tejto položke dosiahli výšku 7 448,33 €. Podstatnú časť výdavkov (83 %) tvorili
výdavky na všeobecný materiál - kancelársky papier, tonery, materiál na drobnú údržbu
budovy vo výške 6 217,53 €. Reprezentačné výdavky boli čerpané v schválenej výške 269 €.
Ostatné výdavky boli použité na výpočtovú techniku 199,36 €, na počítačovú sieť 366,00 €
a predplatné za odbornú tlač 396,44 €.
 Položka 634 – Dopravné
Rozpočet na tejto položke bol čerpaný v celkovej výške 5 364,60 €. Všetky vozidlá ObÚ boli
využívané len na služobné účely. 75 % výdavkov vo výške 4 010,46 € bolo vynaložené na
nákup PHM a olejov. Ostatné výdavky vo výške 1 354,14 € boli vynaložené na nevyhnutnú
údržbu vozidiel a na nákup diaľničných známok na rok 2011.
 Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba
Výdavky na bežnú údržbu boli čerpané vo výške 1 664,08 €. Z položky boli uhradené
výdavky za opravu tlačiarní vo výške 235,04 €, kopírok vo výške 898,64 €, telekomunikačnej
techniky vo výške 480,00 € a údržbu budovy vo výške 50,40 €.
 Položka 636 – Nájomné za nájom
Za prenájom sme v roku 2011 zaplatili 44,66 € a to za prenájom poštového priečinka.
 Položka 637 – Služby
Výdavky za služby boli čerpané vo výške 69 931,20 €. Podstatná časť finančných
prostriedkov (72%) bola použitá na úhradu výdavkov spojených so správou budovy ObÚ
v celkovej výške 50 250,42 €, a to: za upratovanie budovy a revízie zariadení suma
20 850,03 €, za bezpečnostné služby suma 20 367,93 €, na odmeny pracovníkom
mimopracovného pomeru – kuriči suma 6 298,08 €, na daň z nehnuteľnosti a miestne dane
suma 2 734,38 €. Na stravovanie zamestnancov boli vynaložené finančné prostriedky vo
výške 14 972,82 € (21 %). Ostatné výdavky vo výške 4 707,96 € (7 %) boli vynaložené na
školenie zamestnancov suma 18,00 €, povinný prídel do sociálneho fondu 3 874,44 €,
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pracovnú zdravotnú službu 692,07 €, cestovné náhrady a náhrady mzdy 39,45 € a poplatky
a penále 84,00 €.
b) Funkčná oblasť: 0160 – Všeobecné verejné služby
Program: 08C05 - Voľby
Poskytnuté finančné prostriedky vo výške 321 € na úhradu vynaložených výdavkov
súvisiacich s konaním nových volieb do orgánov samosprávy obcí boli použité v celkovej
výške 320,27 € (99,77 %) a to na cestovné náhrady 3,80 €, na nákup kanc. materiálu, tonerov
a občerstvenie 36,81 €, na PHM 86,76 €, na údržbu kanc. techniky 153,00 € a na stravovanie
39,90 €.
c) Funkčná oblasť: 02103 Hospodárska mobilizácia
Program: 06H03 – Hospodárska mobilizácia MV SR
Schválený objem finančných prostriedkov na plnenie úloh v oblasti hospodárskej mobilizácie
vo výške 553 € bol použitý v plnej výške a to: 496,00 € na nákup kanc. materiálu a tonerov a
57,00 € na školenie členov krízového štábu. V porovnaní s rokom 2010 je čerpanie vyššie
o 1,33 €.
d) Funkčná oblasť: 0220 Civilná ochrana
Program: 08C03 – Obvodné úrady
Schválený rozpočet výdavkov na plnenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva
predstavoval 7 619,00 €. Finančné prostriedky boli k 31. 12. 2011 čerpané v plnej výške a to
na nákup telekomunikačnej techniky vo výške 266,40 €, nákup čerpadla a náradia 391,21 €,
na opravu sirén výške 542 €, na súťaž mladých záchranárov CO vo výške 1 134,59 € a
5 284,80 € na odmeny skladníkom CO materiálu. V porovnaní s rokom 2010 je čerpanie
nižšie o 489,83 €.
e) Funkčná oblasť: 0360 Verejný poriadok a bezpečnosť
Program: 08C03 – Obvodné úrady
Schválený rozpočet na rok 2011 bol 200,00 €. Finančné prostriedky boli čerpané na školenie
predsedov krízových štábov (starostov) vo výške 165,00 €. V porovnaní s rokom 2010 je
čerpanie nižšie o 13,20 €.


KATEGÓRIA 640 – BEŽNÉ TRANSFERY

a) Funkčná oblasť: 01114 – Krajské úrady a okresné úrady
Program: 08C03 – Obvodné úrady
 Položka 641 Transfery v rámci verejnej správy
Finančné prostriedky boli určené a použité na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy na úseku vedenia matrík vo výške 73 131,99 € a hlásenia pobytu a registra občanov
a obyvateľov SR pre mesto a obce okresu Topoľčany vo výške 24 420,00 €.

 Položka 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
Schválený rozpočet na rok 2011 vo výške 3 000 € bol v priebehu roka upravený na sumu
5 400,55 €. Čerpanie za rok 2011 predstavuje sumu 5 400,55 €, t. j. 100 % upraveného
rozpočtu.
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Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odchodného zamestnancovi pri odchode do
dôchodku vo výške 802 €, odstupného vo výške 3 727 € a na náhradu mzdy počas prvých
10 dní pracovnej neschopnosti zamestnancov vo výške 871,55 €.
b) Funkčná oblasť: 0160 – Všeobecné verejné služby
Program: 08C05 - Voľby
Finančné prostriedky určené vo výške 581,00 € na zabezpečenie činnosti okrskovej volebnej
komisie počas nových volieb do orgánov samosprávy obcí boli obci Kovarce na základe
predloženého vyúčtovania zaslané vo výške 580,51 €.
c) Funkčná oblasť: 0180– Transfery všeobecnej povahy medzi rôz. úrovňami ver.
správy
Program: 08C03 – Obvodné úrady
V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 nám boli pridelené finančné
prostriedky pre mesto a obce vo výške 73 104,52 € (po celkovej úprave). Finančné
prostriedky boli mestu a obciam zaslané v plnej výške.

C/ VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU / €/
Rozpočtová položka
710 - Obstarávanie kapitálových aktív

Schválený
rozpočet
0,00

Rozpočet
po zmenách
18 245,00

Skutočnosť
k 31.12.2011
18 180,00

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 18 180,00 € v súvislosti s odstránením
havarijného stavu kotolne v budove ObÚ, z toho 696 € za projektovú a technickú
dokumentáciu a 17 484 € za dodávku kotla a stavebné práce. Investičná akcia bola ukončená
23. 12. 2011. Čerpanie predstavuje 99,64 % upraveného rozpočtu.

6.

PERSONÁLNE OTÁZKY
Organizačné členenie Obvodného úradu Topoľčany určuje Organizačný poriadok.

Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme sú upravené
zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákonník práce“) a zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, nariadeniami vlády, kolektívnou zmluvou
pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, pracovným poriadkom obvodného
úradu a ďalšími predpismi.
Štátnozamestnanecké vzťahy štátnych zamestnancov upravuje zákon č. 400/2009 Z. z.
o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej
službe“), nariadenia, vyhlášky, služobný poriadok obvodného úradu, kolektívna zmluva
pre zamestnancov v štátnej službe a iné služobné predpisy. Zákonník práce sa
na štátnozamestnanecké vzťahy vzťahuje len ak to ustanovuje zákon o štátnej službe.
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Prehľad o počte a pohybe zamestnanosti v r. 2011
Rok 2011
Počet limitovaných
miest
Počet obsadených
miest

ŠS (štátna služba)

VS (verejná služba)

24

6

24

6

30

23

6

29

Spolu
30

ku dňu 14. 11. 2011

Počet obsadených
miest
od 15. 11. do 31. 12. 2011

Počet štátnozamestnaneckých a pracovných miest Obvodného úradu Topoľčany, v členení
na zamestnancov v štátnej službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
určuje Tabuľka zloženia a počtov, ktorá podlieha schvaľovaniu Ministerstvom vnútra SR.
Na základe znižovania počtu funkčných miest v štátnej správe, Obvodný úrad Topoľčany
v októbri 2010 ukončil štátnozamestnanecký pomer s piatimi zamestnancami v štátnej službe
a pracovný pomer s jedným zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme.
V roku 2011 obvodný úrad disponoval
štátnozamestnaneckých miest a 6 pracovných miest.

počtom

miest

30,

z toho

24

Do pracovného pomeru v r. 2011 nebol prijatý žiadny uchádzač o pracovné miesto
zamestnanca na výkon práce vo verejnom záujme, z dôvodu plnej obsadenosti týchto miest.
V novembri 2011 sa v rámci výkonu štátnej služby uvoľnilo jedno štátnozamestnanecké
miesto. Na základe uvedenej skutočnosti Služobný úrad Obvodného úradu Topoľčany
v súlade s ust. § 22 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vyhlásil výberové konanie, ktoré bolo zrealizované v januári 2012.
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov a vzdelávanie zamestnancov

Obvodný úrad Topoľčany – vzdelanostná štruktúra zamestnancov v r. 2011
Kritériá

muži

ženy

spolu

VŠ vzdelanie II. stupňa

7

14

21

VŠ vzdelanie I. stupňa

0

0

0

Nižšie ako VŠ vzdelanie

2

7

9

Obvodný úrad v rámci svojich možností umožňoval v roku 2011 svojim zamestnancom
prehlbovať si svoje odborné vedomosti a zručnosti účasťou na odborných seminároch
a školeniach.
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Prehľad o absolvovaní najdôležitejších vzdelávacích aktivít, organizovaných bezplatne
Vzdelávacím strediskom IVS Bratislava v rámci kontraktu s MV Slovenskej republiky:
-

OS (odborný seminár) k Správnemu poriadku
OS k novelizácii Zákonníka práce a aktuálnym otázkam uplatňovania zákona o ŠS
OS k informačnému systému vnútorného trhu (IMI)
OS k aplikácii ustanovení súvisiacich s matričnou agendou
OS k zákonu o slobodnom prístupe k informáciám - v praxi s dôrazom na aktuálne
legislatívne zmeny a súvislosti so zverejňovaním zmlúv, faktúr a objednávok
OS k zákonu o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
OS k priestupkovému konaniu

Napriek skutočnosti, že investíciu do riadenia ľudských zdrojov nevnímame ako
náklad, vzdelávanie zamestnancov je limitované nedostatkom finančných prostriedkov, čo je
nezanedbateľný fakt. Z uvedeného dôvodu bola na platené vzdelávacie aktivity vynaložená
len nasledovná finančná čiastka:
-

novela zákona o verejnom obstarávaní

1 účastník

18,00 €.

Absolventská prax a stredoškolská odborná prax.
V roku 2011 Obvodný úrad Topoľčany uzatvoril dohodu o vykonaní odbornej
stredoškolskej praxe; a to dohodu s Obchodnou akadémiou Topoľčany, na základe ktorej
vykonávala na obvodnom úrade odbornú stredoškolskú prax študentka obchodnej akadémie.
Na základe dohôd o absolventskej praxi, uzatvorených medzi obvodným úradom a úradom
práce, sociálnych vecí a rodiny, vykonávali na Obvodnom úrade Topoľčany absolventskú
prax dvaja absolventi vysokej školy a jeden absolvent so stredoškolským vzdelaním.

Veková štruktúra zamestnancov
Obvodný úrad Topoľčany – veková štruktúra zamestnancov v r. 2011
Kritériá
vek do 20 rokov
vek od 21do 30
rokov
vek od 31do 40
rokov
vek od 41do 50
rokov
vek od 51do 60
rokov
vek nad 60 rokov

muži

ženy

spolu

0

0

0

0

1

1

1

7

8

3

10

13

3

4

7

1

0

1
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Údaje o vekovej štruktúre zamestnancov obvodného úradu odzrkadľujú, že obvodný úrad
zamestnáva ľudí v produktívnom a zrelom veku, a nemá v stave žiadneho zamestnanca, ktorý
by už nadobudol nárok na starobný dôchodok.
Jedným z dôležitých zámerov obvodného úradu je potreba priblížiť sa k občanovi, vybaviť
jeho požiadavky v dohodnutých termínoch, zákonných lehotách a v dokonalej kvalite.
Predpokladom naplnenia tejto tendencie je kvalitný a tvorivý pracovný potenciál, ktorý je
možné zabezpečiť a udržiavať optimálnou kombináciou efektívneho vzdelávania
a odmeňovania.
Napriek skutočnosti, že nároky na vykonávané činnosti sú často v porovnaní s finančným
ohodnotením zamestnancov oveľa vyššie, v rámci riadenia ľudských zdrojov je snaha
vytvoriť cestu, v ktorej zamestnanec nestratí motiváciu a nadobudne dôveru v systém,
v ktorom pracuje.

7.

CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Obvodný úrad Topoľčany vykonával v roku 2011 svoju činnosť v súlade s
Organizačným poriadkom Obvodného úradu Topoľčany, všeobecne záväznými
právnymi predpismi, ako aj svojimi internými predpismi a usmerneniami Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky.
Činnosť obvodného úradu za hodnotené obdobie možno hodnotiť pozitívne. Obvodný
úrad pri svojej činnosti spolupracoval najmä s Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky, s rezortnými organizáciami, s právnickými a fyzickými osobami, ako aj
s obcami v územnom obvode okresu Topoľčany.
Pozitívne výsledky boli dosiahnuté aj napriek podhodnotenému rozpočtu v hlavne
kategórii tovary a služby, ktorý nepokrýval nevyhnutné oprávnené náklady, ako
aj v kategórii mzdy. Oba rozpočty boli ku koncu roka upravené na nevyhnutnú
mieru.

Vyhodnotenie úloh za odbor všeobecnej vnútornej správy
Úsek priestupkov
ROK

2011

2010

2009

Počet priestupkov na spracovanie

910

820

1 097

Počet vybavených priestupkov

731

632

872

Z toho počet odložených vecí

79

60

148

Z toho počet zastavených vecí

186

194

226

Výška uložených pokút
(eur)
Výška uložených trov konania (eur)

4 326
2 800

4 664
2 704

5 946
3 611
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Kompetencia rozhodovania vo veciach priestupkov vyplýva zo zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Konanie začína na priamy podnet občanov,
výsledkov objasňovania priestupkov policajnými orgánmi, alebo aj na základe zistenia
z vlastnej činnosti správneho orgánu. Priestupkovú vec, ktorá bola objasňovaná orgánom
polície možno rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania v tzv. rozkaznom konaní, pričom
v minulom roku bolo takto rozhodnutých 262 prípadov. Všetky priestupkové veci sú
zaznamenávané v celoslovenskej evidencii priestupkov MAKOP.
Výpisy z evidencie priestupkov
ROK

2011

2010

2009

Počet podaných správ

729

1279

1344

Počet správ sa znižuje z dôvodu, že policajný zbor má prístup do evidencie priestupkov
MAKOP ako i do Centrálnej evidencie priestupkov a preto pre svoje potreby si sám
vyhotovuje potrebné správy. V budúcnosti sa uvažuje so sprístupnením týchto programov
i pre súdy a prokuratúry Slovenskej republiky, pričom v súčasnosti pre súdy spracovávame
najväčší počet správ.

Úsek matrík
ROK

2011

2010

2009

Počet osvedčených odpisov

187

183

116

Počet osvedčených podpisov

561

525

598

Vyššie overenie dokladov pre použitie v cudzine
Apostille
Legalizácia

121
12

113
8

74
6

13

17

18

Počet vydaných rozhodnutí o zmene
mena a priezviska

V roku 2011 zamestnankyňa na úseku matrík vykonala kontroly na všetkých 11 matričných
úradoch v okrese a 4 kontroly na obciach zamerané na správnosť osvedčovania podpisov
a odpisov podľa zákona č. 599/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Úsek matrík zároveň
vedie zbierku listín a metodicky usmerňuje matričné úrady v obvode.

Úsek volieb a referenda – činnosti v roku 2011
V roku 2011odbor zabezpečoval práce spojené s organizačno-technickým zabezpečením
voľby poslanca obecného zastupiteľstva v obci Kovarce, ktoré sa konali dňa 12.03. 2011.
Už v novembri 2011 sa začali práce na organizačno-technickom zabezpečení volieb do NR
SR, vyhlásené rozhodnutím predsedu NR SR z 19.10.2011, publikované pod č. 347/2011 Z.z.
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Sčítanie obyvateľov 2011
V roku 2011 po desiatich rokoch prebehlo opäť v Slovenskej republike sčítanie
obyvateľov, bytov a domov. V spolupráci so Štatistickým úradom SR pracovisko Nitra
pracovníci odboru zabezpečovali potrebné práce pri organizovaní školení pracovníkov obcí,
sčítacích komisárov, pri distribúcii materiálu ako i preberaní všetkých materiálov od sčítacích
komisárov. Práce sa ukončili v júni 2011.

Vyhodnotenie úloh na úseku živnostenského podnikania za rok 2011
Svojim uznesením č.324 z roku 2007, schválila vláda návrh koncepcie vytvorenia
siete jednotných kontaktných miest (JKM) na Slovensku. Sieť tvoria živnostenské úrady,
teda odbory živnostenského podnikania na obvodných úradoch. Pre činnosti, ktoré sú
živnosťou, začala sieť jednotných kontaktných miest plniť svoje úlohy od 1.10.2007.
JKM poskytuje podnikateľom komplexné služby pri vybavovaní osvedčenia
o živnostenskom oprávnení, ich doplnkov a zmien, zároveň i vybavenie výpisu z registra
trestov, ohlásenie registrácie na daňový úrad ako i zdravotnú poisťovňu. I.etapu JKM sme,
takpovediac naštartovali, od prvého dňa, teda 1.10.2007, naplno. Takmer 99% subjektov od
prvého dňa využívalo služby JKM, hoci táto služba bola voliteľná, ako to vidno
i z priložených údajov. Počet subjektov, ktoré využili službu JKM, sa pohyboval od 170 do
viac ako 300 mesačne a medziročne rástol. Keď si to premietneme do praxe, je zrejmé, že
uvedené počty subjektov boli ušetrené minimálne jednej cesty na daňový úrad (DU)
a zdravotnú poisťovňu (ZP). Tak isto boli odbremenené DU a ZP. V neposlednom rade treba
spomenúť i odbremenenie podnikateľských subjektov od povinnosti zabezpečiť si výpis
z registra trestov (VRT), keď sme od uvedeného dátumu, tento vyžadovali už ako JKM.
Dňom 1.6.2010 začala II.etapa JKM a začalo sa takpovediac online vyžadovanie VRT, čo
zrýchlilo a uľahčilo prácu na JKM. Oznamovacia povinnosť pre DU a ZP sa stala zo zákona
povinnosťou JKM. Pre obvodné úrady nášho typu sa doplnilo do činnosti JKM prijímanie
a odosielanie podaní na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra (OR). I keď táto
činnosť, čo do početnosti nepredstavuje veľa podaní, je časovo pomerne náročná a zdĺhavá.
Ďalšou prekážkou pri využívaní tohto podania, je výška súdneho poplatku, pretože
elektronické podanie prostredníctvom UPVS je o polovicu lacnejšie. No i tak máme 16,5%
podaní robené cez JKM, zo všetkých novovznikajúcich spoločností, ktorým bolo u nás
vydané osvedčenie o vzniku živnostenského oprávnenia od 1.6.2010 do 31.12.2010.
Štvorročná doba prevádzkovania I. etapy JKM, ako i devätnásťmesačná doba II. etapy
JKM, jednoznačne potvrdili opodstatnenosť tohto projektu. Uľahčil sa prístup
podnikateľských subjektov v procese otvárania živnosti, jej registrácie na živnostenskom
úrade, ako i registrácie do OR. Odbúrala sa povinnosť samostatne si zadovážiť VRT,
zaevidovať sa na DU ako i v ZP.
Do budúcnosti nás čaká ďalšia etapa JKM, a tou je od 1.1.2012, možnosť elektronického
podávania a vybavovania služieb JKM, ktoré sa rozšírili i o ďalšie služby. Tými sú okrem
podaní subjektov podnikajúcich v zmysle živnostenského zákona už i služby jednotných
kontaktných miest pre podnikateľov podnikajúcich podľa osobitných predpisov. Činnosť
odboru živnostenského podnikania v postavení JKM sa teda rozširuje o nasledovné činnosti
v oblasti elektronických podaní:
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1. Služby jednotných kontaktných miest pre podnikateľov podnikajúcich podľa
živnostenského zákona
- ohlásenie voľnej, remeselnej, viazanej živnosti – fyzická osoba, právnická
osoba
- oznámenie o pozastavení prevádzkovania živností
- oznámenie o ukončení podnikania
- oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri
- žiadosť o výpis zo živnostenského registra – verejný, neverejný
2. Služby jednotných kontaktných miest pre podnikateľov podnikajúcich podľa
osobitných predpisov
- žiadosť o vydanie banského oprávnenia pre fyzickú osobu, právnickú osobu
- žiadosť o vydanie povolenia na vykonávanie leteckých prác pre fyzickú osobu,
právnickú osobu
- žiadosť o zápis do registra hosťujúcich architektov
- žiadosť o zápis do registra hosťujúcich krajinných architektov
- žiadosť o zápis do registra hosťujúcich stavebných inžinierov
- žiadosť o zápis do Komory veterinárnych lekárov SR
- žiadosť o zapísanie do zoznamu členov Komory reštaurátorov
- prihláška na skúšku na získanie osvedčenia spôsobilosti na výkon daňového
poradenstva pre slovenskú osobu + žiadosť o overenie spôsobilosti skúškou
- prihláška na skúšku na získanie osvedčenia spôsobilosti na výkon daňového
poradenstva pre zahraničnú osobu + žiadosť o overenie spôsobilosti skúškou
- žiadosť o zapísanie do zoznamu daňových poradcov, vydanie osvedčenia
a preukazu daňového poradcu
- žiadosť o zapísanie do zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov
- žiadosť o vydanie povolenia na podnikanie v energetike pre fyzickú osobu,
právnickú osobu
- žiadosť o vydanie geologického oprávnenia pre fyzickú osobu, právnickú
osobu
- žiadosť o vydanie povolenia na podnikanie v tepelnej energetike pre fyzickú
osobu, právnickú osobu
- žiadosť o zápis do zoznamu audítorov
- žiadosť o znovu zapísanie do zoznamu audítorov
- žiadosť o znovu zapísanie do zoznamu audítorských spoločnosti
- žiadosť o zápis do zoznamu audítorských spoločnosti
- žiadosť o zápis fyzickej osoby, právnickej osoby do zoznamu správcov
- žiadosť o zápis fyzickej osoby, právnickej osoby do zoznamu znalcov,
tlmočníkov a prekladateľov
- žiadosť o zápis zahraničnej fyzickej osoby, zahraničnej právnickej osoby do
zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
- žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
- žiadosť o zápis do zoznamu mediátorov
- žiadosť o zápis do zoznamu advokátov
- žiadosť o zápis do zoznamu usadených euro advokátov
- žiadosť o zápis do zoznamu medzinárodných advokátov
- žiadosť o zápis do zoznamu patentových zástupcov (slovenská fyzická osoba,
zahraničná fyzická osoba)
- oznámenie zmien údajov zapísaných v zozname znalcov, tlmočníkov
a prekladateľov.
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Vyhodnotenie úloh na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia za rok 2011
Sekretariát Bezpečnostnej rady obvodu (ďalej len „BROb“) vypracoval 04.01.2011
„Plán práce BROb Topoľčany na rok 2011“,podľa ktorého boli uskutočnené 4
rokovania
( 22.03.2011, 07.06.2011, 28.09.2011, 6.12.2011 ). Subjekty hospodárskej mobilizácie a obce
okresu Topoľčany predkladali správu o plnení úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva,
hospodárskej mobilizácie, krízového plánovania v stanovených termínoch. Spolupráca
bezpečnostnej rady s inými štátnymi orgánmi a vyšším územným celkom (ďalej len „VÚC“)
je na dobrej úrovni. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia (ďalej len „CO a KR “)
pripravil plán prípravy krízového štábu Obvodného úradu Topoľčany (ďalej len „ObÚ
Topoľčany “) na rok 2011, v mesiaci jún a november bola vykonaná príprava krízového štábu
(ďalej len „KŠ“), v mesiaci október odbor vykonal cvičenie sekretariátu KŠ a v októbri bolo
vykonané školenie členov komisie pre mimoriadne regulačné oprávnenia (ďalej len „MRO“).
V mesiaci marec a november odbor CO a KR organizoval odbornú prípravu starostov obcí
ako predsedov KŠ. Na odbore CO a KR je vypracovaná „Metodika prípravy KŠ ObÚ
Topoľčany“ – (adaptačná príprava, zdokonaľovacia príprava), „Plán prípravy KŠ ObÚ
Topoľčany“ – (adaptačná príprava, zdokonaľovacia príprava), Štatút KŠ ObÚ Topoľčany,
Menovacie a odvolávacie dekréty, ktoré sa podľa potreby aktualizujú. Obvodný
úrad Topoľčany má spracovaný a upresnený „Plán činnosti Obvodného úradu Topoľčany“
po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
na rok 2011 s dôrazom na včasné vyrozumenie, zvoz, vojnovú organizáciu, plány práce,
„Metodiku činnosti Obvodného úradu Topoľčany“ pri plnení úloh na úseku obrany štátu
v období krízovej situácie, ktorá bola v roku 2011 upresnená – doručovatelia a zmocnenci
z obcí a mesta. V mesiaci január obce obdržali spracované aktuálne pokyny a usmernenia
k oslobodzovaniu občanov, vo februári obdržali od odboru COaKR „Zameranie činností obcí,
právnických osôb a fyzických osôb (ďalej len „PO a FO “) územného obvodu Topoľčany na
rok 2011“. Ďalej bol obciam zaslaný list, v ktorom mali upresniť telefónny kontakt, E-mail,
KŠ obce, Evakuačnú komisiu obce ako aj priezvisko a meno starostu či zástupcu obce. Plán
vyrozumenia osôb na rok 2011 je schválený prednostom ObÚ
Topoľčany
a pravidelné poučenie určených zamestnancov zaradených do plánu vyrozumenia osôb sa
vykonáva jedenkrát za 3 mesiace.
V januári odbor aktualizoval „Analýzu možného ohrozenia územia mimoriadnymi
udalosťami“ na základe pokynu generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a
civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na vypracovanie dokumentu
„Analýza územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“ č.: KMCO-27-23/CO-2008,
ktorú sme 01. 02. 2011 predložili ObÚ v sídle kraja. Na odbore sú spracované plány ochrany
obyvateľstva pre prípad: havárie JZ Jaslovské Bohunice, úniku chemickej nebezpečnej látky
(ďalej len „NL“) a biologickej NL. Plány sú pravidelne aktualizované. Dokumentácia
jednotiek civilnej ochrany (ďalej len „CO“) je spracovaná v súlade s platnou legislatívou.
CIPREGIS - aktualizované sú údaje v aplikáciách OBJEKTY a KARTA OBCE. Karta obce
je naplnená všetkými dostupnými údajmi. V digitalizovanej forme je spracovaná analýza
územia okresu a plány ochrany obyvateľstva. V roku 2011 sa odbor vyjadril 2 krát k
územným plánom, 9 krát k zámerom, 17 krát k územným konaniam a 10 krát k stavebným
konaniam. Prvé periodické radiačné monitorovanie v stanovených kontrolných bodoch sme
vykonali 18. 05. 2011, predložené 20.05.2011 ObÚ v sídle kraja. Druhé periodické radiačné
monitorovanie v stanovených kontrolných bodoch sme vykonali 11. 11. 2011, predložené 14.
11. 2011 ObÚ v sídle kraja. Kontinuálne radiačné monitorovanie zabezpečujeme
v Topoľčanoch. Odbor vykonal 8 kontrol na obciach v mesiaci máj a jún a vyhotovil o tom
záznam. Služobná pohotovosť je na odbore zabezpečovaná dvoma pracovníkmi a pracovná
pohotovosť je zabezpečovaná jedným pracovníkom, pričom sa pracovníci striedajú
v týždenných intervaloch. Skúšky sirén sme pravidelne vykonávali podľa plánu skúšok
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systémov varovania a vyrozumenia na rok 2011. Zo 14 motorických sirén, ktoré sú v majetku
ObÚ Topoľčany, boli všetky funkčné celý rok. V roku 2011 bolo urobených 7 odborných
prehliadok a odborných skúšok elektrického zariadenia – sirén. Pokrytie územného obvodu
Topoľčianskeho okresu je zabezpečené zvukovým a obrazovým signálom spoločnosťou:
rozhlasová spoločnosť BP MEDIA s.r.o. v FM pásme na frekvencii 102,9 MHz pokrytie
signálom na 95% územie obvodu. Vstup do vysielania komerčnej rozhlasovej stanice je
zabezpečený v zmysle „Dohody o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní včasného
informovania obyvateľstva o vzniku mimoriadnej udalosti“ zo dňa 21. 05. 2010, kedy došlo
v spoločnosti BP MEDIA s.r.o. k zmene konateľa. Na požiadanie Obvodného úradu
Topoľčany, bezplatne poskytnú nevyhnutný čas na odvysielanie informácií civilnej ochrany.
V roku 2011 bolo vykonaných 18 kontrol skladov materiálu CO. Na hospodárenie s
materiálom boli v roku 2011 finančné prostriedky využité na refundáciu odmien
skladníkov. Inventarizáciu materiálu civilnej ochrany k 31.12.2011 malo vykonať 65
objektov. Inventarizáciu vykonali všetky objekty. V roku 2011 sme zintegrovali 7 skladov.
Materiál bol odvezený do Vzdelávacieho a technického ústavu Slovenská Ľupča (ďalej len
„VTÚ Slovenská Ľupča“) a na skládku komunálneho odpadu v obci Bojná. Odbor vykonal
dňa 13.10.2011 cvičenie „Jeseň 2011“, pri ktorom bol precvičený postup sekretariátu KŠ
obvodu pri mimoriadnej udalosti. Následne boli precvičené všetky opatrenia, ktoré majú
členovia sekretariátu KŠ vykonávať po vzniku mimoriadnej udalosti (ďalej len „MU“) . V
mesiaci apríl 2011 sme usporiadali súťaž mladých záchranárov CO za účasti 15 družstiev.
Odbor CO a KR distribuoval na obce v mesiaci apríl odporúčané postupy na zabezpečenie
činnosti obce pri ohrození alebo vzniku MU v súvislosti so vznikom svahových deformácií
a v októbri odporúčania pre obyvateľstvo pri výstrahách 2. a 3. stupňa. Príprava výjazdovej
skupiny odboru bola vykonaná 27. 10. 2011.
Obvodný úrad Topoľčany vykonáva riadenie a koordináciu činnosti v oblasti
hospodárskej mobilizácie (ďalej len „HM“) u všetkých obcí a subjektov HM v zmysle zákona
č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii. Na odbornej príprave primátorov a starostov
v obvode bolo prezentované vyhodnotenie spolupráce Územnej vojenskej správy Nitra (ďalej
len „ ÚVS Nitra“) s obcami v zmysle zákona č. 570/2005 Z. z. a č. 319/2002 Z. z. Majetok
nadobudnutý z rozpočtových prostriedkov HM je riadne evidovaný a vedený v zmysle
platných zásad. Sú vyhotovené osobné karty na zverené predmety materiálu HM pre
jednotlivých pracovníkov odboru. Inventarizácia tohto materiálu bola vykonaná so stavom
k 31.12.2011, kde sa požadovalo zrušenie zastaraného a neupotrebiteľného majetku.
V mesiaci máj obvodný úrad Topoľčany – odbor CO a KR obdržal pre nového pracovníka od
VUJE a.s. prihlasovacie údaje do
jednotného informačného systému hospodárskej
mobilizácie/EPSIS (ďalej len „JIS HM/EPSIS“) a inštalačné CD. Po inštalácii a nastavení dát
a parametrov programátorom boli vyplnené nasledovné základné informácie – dopravné
a mechanizačné prostriedky, personálne zabezpečenie, majetok HM. V októbri 2011 na
Obvodnom úrade v Nitre sa uskutočnilo školenie pre správcov JIS HM/EPSIS na obciach.
Vybraných bolo 24 obcí z okresu Topoľčany.
V územnom obvode Topoľčany je zriadených 63 výdajní odberných oprávnení. Spolupráca
s obcami pri uplatňovaní požiadaviek pri nariadení vykonávania opatrení hospodárskej
mobilizácie je vykonávaná priebežne. Bola spracovaná vzorová dokumentácia a zaslaná
obciam v územnom obvode. Na ObÚ Topoľčany je zriadená komisia pre MRO. Obvodný
úrad – odbor COaKR vedie „Zoznam právnických a fyzických osôb, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť na území obvodu Topoľčany a ktoré môžu byť určené ako subjekty
HM v zmysle zákona č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii. Zamestnanci odboru
COaKR vykonávajú kontrolnú činnosť v zmysle „Plánu kontrolnej činnosti ObÚ na príslušný
kalendárny rok spolu s prizvanou osobou z Územnej vojenskej správy Nitra. V roku 2011
bolo vykonaných 8 kontrol na obecných úradoch /Krnča, Práznovce, Rajčany, Solčianky,
Norovce, Súlovce, Kovarce a Čeľadince/ s prizvaním osoby z ÚVS Nitra. Obvodný úrad na
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základe obdržaných podkladov od ÚVS Nitra k spracovaniu rozhodnutí o povinnosti
poskytnúť vecný prostriedok, spracováva a vedie evidenciu Rozhodnutí o povinnosti
poskytnúť vecné prostriedky (ďalej len „VP“) v elektronickej forme. V súčasnosti má ObÚ
Topoľčany spracovaných a pripravených 48 Rozhodnutí o povinnosti poskytnúť VP a 11
Rozhodnutí o povinnosti poskytnúť ubytovanie. Posledná aktualizácia spracovania zmien
miesta dodania VP bola vykonaná k 21. 10. 2011.
Na základe podkladov zasielaných ÚVS Nitra, Obvodný úrad pravidelne zasiela obciam
oznámenia o PO a FO oprávnených na podnikanie a FO, ktorým môže byť v čase vojny alebo
vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť vecné prostriedky pre potreby Ozbrojených síl
SR. Tieto údaje sú kvôli aktuálnosti porovnávané s databázou evidencie vozidiel Okresného
riaditeľstva policajného zboru Topoľčany (ďalej len „OR PZ Topoľčany“) . Nie všetky obce
pristupujú zodpovedne a kladne k plneniu si svojich povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona
č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách ....v znení neskorších predpisov
a zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskorších predpisov. I napriek upozorneniam
a urgenciám zostávajú apatický.
 Spracovať „Zameranie činnosti na rok 2011“ – splnené (február)
 Pripraviť 4x za rok rokovanie Bezpečnostnej rady obvodu – splnené (marec, jún,
september, december)
 Vykonať 2x za rok preškolenie starostov obcí z oblasti civilnej ochrany, obrany
a hospodárskej mobilizácie – splnené (marec, november)
 Vykonať 2x za rok prípravu krízového štábu - splnené (jún a november)
 Zorganizovať „Súťaž mladých záchranárov CO“ – splnené 15. apríla 2011
 Uskutočniť cvičenie „Jeseň 2011“ – splnené 13.10.2011
 Vykonať kontrolu 8 obcí na úseku CO, obrany a HM – splnené v mesiaci jún 2011
 Kontrola funkčnosti 5 sirén na území okresu – splnené
 Kontrola 18 skladov materiálu CO – splnené
 Vykonanie inventarizácie materiálu CO – splnené (december)
 Aktualizovať dokumentáciu vedenú na odbore CO a KR v určených termínoch splnené

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE
V sledovanom období boli prijaté 2 sťažnosti. Obe smerovali proti konaniu
zamestnancov Obvodného úradu Topoľčany a boli vyhodnotené ako neopodstatnené.
V roku 2011nebola prijatá žiadna petícia.
V roku 2011 bolo vybavených 6 žiadostí o sprístupnenie informácie.
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Na úseku živnostenského podnikania.
Vývoj počtu úkonov vykonaných v roku 2011 v porovnaní s predchádzajúcimi tromi
rokmi, najmä v oblasti počtu vydaných rozhodnutí, by sa mohol zdať klesajúci. Je však
potrebné si uvedomiť, že v roku 2010 sa prešlo od vydávania živnostenských listov
a koncesných listín (čo boli rozhodnutia v zmysle správneho konania) na osvedčenia o vzniku
živnostenského oprávnenia, čo nie je rozhodnutie. A navyše jeden predmet činnosti bolo
jedno rozhodnutie, na dnešnom osvedčení môže byť viac predmetov činnosti.
Vzrástol však počet úkonov týkajúcich sa JKM pre DR a ZP, ako i podania na OR,
ktoré sú časovo pomerne náročné. Tieto údaje sú zdokumentované v nasledovnej tabuľke:

- rok

2007 2008 2009 2010 2011

39
- ROZHODNUTIA 2373 4673 3863 2287
- INÉ ÚKONY 12468 20017 21716 23274 25597
- počet FO

5777

6046

6168

6209

6078

- počet PO

1086

1231

1294

1428

1514

- počet záznamov vo WinASU

10181

12864

12643

12118

9887

- rozhodnutia registrácia
- iné úkony registrácia
- rozhodnutia kontrola
- iné úkony kontrola
- blokové pokuty

2320
4029
39
497
14

4619
7137
45
432
9

3784
4878
66
592
13

2184
4416
92
141
11

12
5189
27
156
0

1246
1622
589
413
-

1479
2070
2533
1649
-

1395
1959
2826
1849
-

1467
1001
3202
2081
13

1477
1280
3380
2245
14

449

519

610

564

1781

1476

1608

1536

1269

416

337

445

531

336

28
23
353

36
7
-

56
7
-

92
10
-

30
5
-

1253

5228

5844

6603

7031

- výpisy zo živnostenského
registra
- výpis z registra trestov
- počet úkonov JKM pre DR
- počet úkonov JKM pre ZP
- počet úkonov JKM pre OR
- zániky živnostenských
oprávnení
- zmeny vykonané bez rozhodnutia, výzvy
podnikateľom na doplnenie podaní, oznámenie
o nevykonaní zmien, duplikáty, upozornenia OR
na nezhody, vyžiadnia výpisov z OR, oznámenia
pre políciu, listy pre PS o odmietnutí ZP prijať
zmeny zaslané cez JKM, iná korešpondencia
- záznamy z kontrol, dodatky k
záznamom
- oznámenia o začatí
správneho konania
- výzvy na úhradu pohľadávok
- autorizácia inšpekčných kníh
- informačná a poradenská
činnosť
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9.

HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE

Hlavné skupiny užívateľov výstupov Obvodného úradu Topoľčany sú : právnické
osoby, fyzické osoby, štátne organizácie, obce

V Topoľčanoch dňa 17.04.2012

Vypracoval : Ing. Katarína Schuchmanová

Schválil:

Ing. Karol Zaťko
prednosta Obvodného úradu Topoľčany
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