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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov:
Sídlo:
Rezort:
Forma hospodárenia:
Kontakt:

Prednosta:

Obvodný úrad Prievidza
Medzibriežková 2, 971 73 Prievidza
Ministerstvo vnútra SR
rozpočtová organizácia
tel: +421-46-5156322, fax. +421-46-5422169
e-mail: prednosta@pd.vs.sk
http://www.minv.sk

Ing. Kamila Topoľská (od 14. 10. 2010)
Mgr. Vladislav Šúr (do 13. 10. 2010)

Členovia vedenia:
Vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy:
Vedúca odboru živnostenského podnikania:
Vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia:
Vedúca odboru ekonomického:
Vedúca odboru organizačného :
Vedúci osobného úradu:

JUDr. Dušan Zimáň
Ing. Vladimíra Ďuračková
Ing. Daniel Daško
Ing. Helena Budovičová
RNDr. Alena Babiaková
Bc. Ing. Štefan Lednický

Postavenie a základné úlohy organizácie:
Obvodný úrad je zriadený zákonom o krajských úradoch a obvodných úradoch. Obvodný úrad je
právnická osoba a zároveň 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 zamestnávateľom zamestnancov vykonávajúcich
práce vo verejnom záujme. Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý slúži na jeho činnosť
a zabezpečuje materiálno-technické vybavenie obvodného úradu.
Obvodný úrad zabezpečuje výkon štátnej správy na úsekoch štátnej správy v jeho pôsobnosti,
a to hlavne:
• na úseku priestupkov
• na úseku matrík
• na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania
•
•
•
•
•
•
•

obyvateľov
na úseku volieb a referenda
na úseku živnostenskej registrácie
na úseku živnostenskej kontroly
na úseku civilnej ochrany
na úseku krízového riadenia
na úseku obrany štátu
na úseku hospodárskej mobilizácie

Organizačné členenie a pracoviská organizácie:
Obvodný úrad sa vnútorne člení na
a) odbor organizačný
b) odbor všeobecnej vnútornej správy
c) odbor živnostenského podnikania
d) odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
e) odbor ekonomický
f) osobný úrad
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Obvodný úrad mal v r. 2010 zriadené tri pracoviská obvodného úradu (ďalej len „pracovisko“)
mimo svojho sídla:
1. Pracovisko Partizánske
Sídlo: Makarenkova 812/11, 958 01 Partizánske
Kontakt: tel: +421-38-7492460, +421-38-7492467, fax: +421-38-7490950
2. Pracovisko Handlová
Sídlo: Poštová 58, 972 51 Handlová
3. Pracovisko Nováky
Sídlo: Ul. G. Košťála 181, 972 71 Nováky
Rozsah činností pracoviska na jednotlivých úsekoch štátnej správy bol nasledovný:
a) Pracovisko Handlová na úseku priestupkov
b) Pracovisko Nováky na úseku priestupkov
c) Pracovisko Partizánske na úseku živnostenského podnikania a na úseku priestupkov

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
2.1 POSLANIE ORGANIZÁCIE
2.1.1 Odbor organizačný
a) na úseku organizačnom
• zabezpečuje úlohy sekretariátu prednostu obvodného úradu;
• prijíma, eviduje, zabezpečuje prešetrovanie a vybavovanie sťažností; vedie centrálnu evidenciu
podaných sťažností a pripravuje ročnú správu o vybavovaní sťažností
• prijíma a vedie centrálnu evidenciu, zabezpečuje prešetrenie a kontroluje vybavovanie petícií
• sleduje plnenie plánov kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov
• vykonáva kontrolu dodržiavania lehôt odbormi pri vybavovaní záležitostí občanov
• poskytuje súčinnosť pri kontrole vykonávanej ústredným orgánom štátnej správy
• plní v spolupráci s jednotlivými odbormi úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
koordinuje odbory vo veciach sprístupňovania informácií, vedie centrálnu evidenciu o
poskytnutých informáciách
b) na úseku informatiky
• zodpovedá spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákonov pri prevádzke informačného
systému verejnej správy v riadiacej pôsobnosti ministerstva
• spolupracuje s projektantmi, dodávateľmi a servisnými organizáciami pri realizácii projektu
informačného systému verejnej správy vo všetkých etapách jeho životnosti a v častiach
týkajúcich sa obvodného úradu na základe pokynov ministerstva
• zabezpečuje prevádzku, správu a servis lokálnych počítačových sietí, uzla WAN siete VSNET a
servis počítačov obvodného úradu a pobočky štátneho archívu v sídle obvodného úradu
• rozpracúva v spolupráci s príslušnými odbormi metodické pokyny pre využívanie jednotlivých
aplikácií vydaných ministerstvom na podmienky obvodného úradu
• zodpovedá spolu s ostatnými odbormi za uplatňovanie zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov a zákona č. 618/2003 Z. z. autorský zákon v
znení neskorších predpisov v rámci informačného systému verejnej správy
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•

•
•
•
•

pripravuje podklady na plánovanie finančných prostriedkov na verejné obstarávanie tovarov a
služieb a na zabezpečenie prevádzky informačných systémov (informačných technológií) v
rámci ročného rozpočtu obvodného úradu a pobočky štátneho archívu v sídle obvodného úradu
operatívne, v spolupráci s ďalšími odbormi, rieši problémy súvisiace s budovaním a prevádzkou
informačného systému verejnej správy
vykonáva funkciu redaktora internetovej stránky obvodného úradu
presadzuje a koordinuje realizáciu opatrení v oblasti bezpečnosti informačného systému
verejnej správy
organizuje a vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na bezpečnosť informačného systému

c) na úseku správy registratúry
• zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu a z činnosti
územne príslušných právnych predchodcov
• stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloženie
• stará sa o riadne vyraďovanie registratúry obvodného úradu a jeho pracovísk a o vyraďovanie
registratúry územne príslušných právnych predchodcov
• odovzdáva archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho archívu
• zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry
obvodného úradu
• v spolupráci s ministerstvom zabezpečuje metodicko-kontrolné usmerňovanie správy
registratúry vykonávanej organizačnými útvarmi obvodného úradu a jeho pracoviskami
• zabezpečuje odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, označovaní, ochrane, využívaní a
vyraďovaní registratúry pochádzajúcej z činnosti obvodného úradu a z činnosti územne
príslušných právnych predchodcov
d) činnosť podateľne obvodného úradu
• zabezpečuje styk s poštovým úradom
• zabezpečuje preberanie a triedenie záznamov doručených obvodnému úradu
• zabezpečuje odosielanie zásielok z obvodného úradu
• zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov
• zabezpečuje vyhotovovanie prehľadových zostáv k zaevidovaným záznamom
2.1.2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
a) na úseku priestupkovom
Hlavnou náplňou činnosti odboru všeobecnej vnútornej správy (VVS) je predovšetkým
administratívno-právny postih fyzických osôb za spáchanie priestupku. Na tomto úseku sa zabezpečuje
výkon štátnej správy podľa zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
subsidiárne so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, pričom
niektoré skutkové podstaty priestupkov upravujú aj osobitné právne predpisy.
b) na úseku matrík
Poslaním na úseku matrík je zabezpečiť výkon štátnej správy a to plnením úloh, ktoré vyplývajú
z právnych predpisov prijatých pre tento druh činnosti. Ide o zabezpečenie nasledovných úloh: kontrola
vedenia matrík podľa zbierky listín, metodické usmerňovanie matričných úradov vo svojom obvode,
príprava a vykonanie skúšky matrikára a vydávanie osvedčenia o jej vykonaní, vydávanie súhlasu na
zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu, v spolupráci s
matričnými úradmi posudzovať správnosť alebo platnosť dokladov predložených cudzincom na
uzavretie manželstva, spolupráca s matričným úradom pri obnove matričnej knihy, zabezpečenie tlačív
pre matričné knihy a ich úradné zviazanie, vykonávanie štátneho odborného dozoru nad spôsobom
osvedčovania obcou. Odbor VVS ďalej vedie zbierku listín a druhopisov matrík, osvedčuje listiny a
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podpisy na listinách podľa zákona, je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o
povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska.
c) na úseku štátnych symbolov
Odbor VVS vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR vo svojom
územnom obvode a ich používaní v znení neskorších predpisov a ukladá pokuty právnickým osobám za
porušenie ustanovení zákona o štátnych symboloch.
d) na úseku verejných zbierok
Odbor VVS na úseku verejných zbierok rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorá sa
koná a ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho časti a ukladá
pokuty právnickým osobám, ktoré v jeho územnom obvode konajú verejnú zbierku bez povolenia alebo
použijú výnos zbierky na iný než povolený účel a prikazuje odvod výnosu takejto zbierky do štátneho
rozpočtu.
e) na úseku volieb a referenda
Hlavným poslaním odboru VVS je organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR SR, volieb
prezidenta Slovenskej republiky, volieb do orgánov samosprávy obcí, volieb do orgánov samosprávnych
krajov, volieb do Európskeho parlamentu a organizačno-technické zabezpečenie referenda. V súvislosti
s vykonaním volieb poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb
a referenda volebným orgánom a orgánom obcí, predkladá MV SR stanoviská k žiadostiam obcí na
vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí.
f) na úseku registrácie
Poslaním odboru VVS je zabezpečenie dočasných úloh vyplývajúcich z registrácie nadácií a úloh pri
ich zániku a oznamuje ministerstvu vnútra, príslušnej správe Štatistického úradu SR a daňovému úradu
výmaz nadácií registrovaných podľa Občianskeho zákonníka.
2.1.3 Odbor živnostenského podnikania
Obvodný úrad Prievidza, odbor živnostenského podnikania v zmysle zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vykonáva štátnu správu
v živnostenskom podnikaní na prvom stupni. V rámci svojej pôsobnosti:
• zapisuje do informačného systému podnikateľov, ktorým vydal osvedčenie o živnostenskom
oprávnení
• plní úlohy jednotného kontaktného miesta (JKM) pre činnosti, ktoré sú živnosťou
• vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo
živnostenského zákona a osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie.
Obvodný úrad Prievidza, odbor živnostenského podnikania je od februára 2011 jedným z
používateľov Informačného systému vnútorného trhu (IMI), ktorý slúži na uľahčenie administratívnej
spolupráce a na výkon dozoru a kontroly nad poskytovateľmi služieb.
Od 1. júna 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu,
ktorým bol novelizovaný aj živnostenský zákon. Zákonom boli zrušené koncesované živnosti a doklady
o živnostenskom podnikaní dostali nový jednotný názov osvedčenie o živnostenskom oprávnení.
Osvedčenia o živnostenskom oprávnení majú podobu bývalých živnostenských listov, na ktorých sú
uvedené všetky činnosti, na ktoré sa dotyčnému živnostníkovi osvedčenie vydáva, čím sa zrušili
dovtedy vydávané živnostenské oprávnenia, z ktorých každé bolo vydané iba na jednu živnosť. Zmeny
nastali aj v oblasti správnych poplatkov, kde za jednu voľnú živnosť je poplatok vo výške 5,00 € a za
jednu remeselnú alebo viazanú živnosť vo výške 15,00 €.
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Zmena nastala aj v oblasti rozsahu služieb poskytovaných prostredníctvom JKM, keď od 1. júna
2010 je možné ich prostredníctvom podať aj elektronicky návrh na zápis obchodnej spoločnosti do
obchodného registra.
Novela živnostenského zákona zavádza maximálnu lehotu dĺžky pozastavenia prevádzkovania
živnosti na tri roky.
2.1.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
a) na úseku civilnej ochrany
• riadi a kontroluje plnenie povinností právnických osôb, fyzických osôb a obcí a kontroluje plnenie
opatrení civilnej ochrany vo svojom územnom obvode
• uskutočňuje civilné núdzové plánovanie a kontroluje civilné núdzové plánovanie obcí
• koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní
• vykonáva štátnu správu a koná pri porušení povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby na
úseku civilnej ochrany v priestupkovom konaní a v správnom konaní ukladaním pokút
• vypracúva analýzy územia obvodu z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, ktoré by
ohrozovali životy, zdravie a majetok
• vypracúva podklady do plánu ochrany obyvateľov v súčinnosti s právnickými osobami
a fyzickými osobami a v rozsahu ustanovenom zákonom im ukladá úlohy
• plánuje, riadi a vykonáva v danom rozsahu odbornú prípravu na úseku civilnej ochrany
a jednotiek pre územnú potrebu a zariadení civilnej ochrany
• vedie prehľad o organizácii a stave pripravenosti jednotiek civilnej ochrany v území
• organizuje protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia
• organizuje a koordinuje prieskum a monitorovanie príslušného územia
• koordinuje, vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany
• plánuje, navrhuje vyhlásenie, podieľa sa na riadení a zabezpečovaní evakuácie
• riadi záchranné práce, spracováva a zabezpečuje realizáciu režimových opatrení v postihnutých
alebo ohrozených priestoroch
• organizuje a vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti civilnej ochrany u právnických osôb, fyzických
osôb a obcí vo svojom územnom obvode
• rozhoduje o povinnosti vytvoriť jednotky, zariadenia a osobitné pracoviská civilnej ochrany
• koordinuje, riadi a zabezpečuje úlohy súvisiace s poskytovaním núdzového zásobovania
a núdzového ubytovania osôb
• uplatňuje požiadavky na územno-technické riešenie stavieb z hľadiska potrieb civilnej ochrany
• koordinuje a zabezpečuje prevádzku technických zariadení informačného systému civilnej
ochrany
• riadi a kontroluje hospodárenie s materiálom civilnej ochrany a zabezpečuje vybavenie
obyvateľstva obvodu prostriedkami individuálnej ochrany
• navrhuje vyhlasovanie a odvolávanie ohrozenia, stavu núdze, mimoriadnej situácie na území
obvodu
• zabezpečuje a riadi informačný systém civilnej ochrany
• neodkladne informuje o vyhlásení mimoriadnej situácie štátne orgány, samosprávny kraj, obce,
Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor a ozbrojené sily Slovenskej republiky
• poskytuje pomoc obciam pri plnení úloh v civilnej ochrane a upozorňuje ich na nedostatky, ktoré
zistí v ich činnosti
• koordinuje, vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany na úseku núdzového zásobovania
a zabezpečenia obyvateľstva pri evakuácii
• zabezpečuje prevádzku a pravidelne aktualizuje databázy geografického informačného systému
CIPREGIS pre potrebu rozhodovania na úseku vlastného úradu, krízového riadenia, civilnej
ochrany a integrovaného záchranného systému
• ukladá pokuty v priestupkovom konaní na úseku integrovaného záchranného systému
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b) na úseku krízového riadenia
• zabezpečuje a pripravuje pre bezpečnostnú radu obvodu podklady a vykonáva kontrolu plnenia
úloh a opatrení uložených iným štátnym orgánom a obciam v obvode svojej územnej pôsobnosti
• zabezpečuje úlohy sekretariátu bezpečnostnej rady obvodu spojené s jej činnosťou
• zabezpečuje prípravu a realizáciu opatrení na vykonanie nariadenej čiastočnej alebo všeobecnej
mobilizácie ozbrojených síl
• vypracúva návrh plánu práce bezpečnostnej rady obvodu,
• plní úlohy sekretariátu krízového štábu obvodného úradu, podieľa sa na príprave materiálov na
rokovanie krízového štábu a vedie jeho dokumentáciu
• koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení
• vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií
• spolupracuje pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania
• organizuje odbornú prípravu krízových štábov obcí pri príprave na krízové situácie
c) na úseku obrany štátu
• vykonáva pri plnení úloh súvisiacich so zachovávaním bezpečnosti a obrany štátu kontroly
prijatých opatrení potrebných na obranu štátu a podieľa sa na vykonávaní mobilizačných cvičení
• koordinuje činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu
• prijíma opatrenia a ukladá úlohy potrebné na obranu štátu obciam, právnickým osobám, fyzickým
osobám oprávneným na podnikanie alebo fyzickým osobám a v spolupráci s územnou vojenskou
správou kontroluje plnenie týchto úloh
• vedie v spolupráci s územnou vojenskou správou evidenciu fyzických osôb, ktorým môže byť v
čase vojny alebo vojnového stavu uložená pracovná povinnosť na zabezpečenie obrany štátu
• prejednáva v prvom stupni správne delikty a priestupky na úseku obrany štátu
• zabezpečuje priestory na vykonanie odvodu podľa požiadavky územnej vojenskej správy
• zabezpečuje oslobodenie zamestnancov vlastného úradu od povinnosti vykonať mimoriadnu
službu
d) na úseku hospodárskej mobilizácie
• vedie evidenciu o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť a ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie a ktoré môžu byť príkazom
určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie
• vypracúva a uplatňuje požiadavky na poskytnutie pohotovostných zásob na Správe štátnych
hmotných rezerv;
• vedie evidenciu odberných oprávnení, zabezpečuje ich distribúciu po nariadení mimoriadnych
regulačných opatrení
• vedie príslušnú výkazovú dokumentáciu regulácie predaja životne dôležitých výrobkov a životne
dôležitých tovarov, usmerňuje obce v oblasti prípravy zabezpečenia vyhlásenia mimoriadnych
regulačných opatrení
• dohliada na dodržiavanie podmienok mimoriadnych regulačných opatrení
• vypracúva a priebežne aktualizuje údajové dokumenty o hospodárskej mobilizácii
• poskytuje obvodnému úradu v sídle kraja dvakrát do roka aktualizované informácie
z jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie – JIS HM
e) na úseku ochrany utajovaných skutočností
Prednosta obvodného úradu na úseku ochrany utajovaných skutočností plní najmä tieto úlohy:
• zabezpečuje kontrolu ochrany utajovaných skutočností
• určuje funkcie, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými
skutočnosťami a zabezpečuje vedenie zoznamu funkcií
• zabezpečuje vykonanie bezpečnostnej previerky I. stupňa pre stupeň utajenia Vyhradené
zamestnancov obvodného úradu
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•
•
•

určuje navrhovanú osobu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami príslušného
stupňa utajenia s vymedzením rozsahu
zasiela ministerstvu vnútra bezpečnostnému úradu správu o kontrole ochrany utajovaných
skutočností za predchádzajúci kalendárny rok
prešetruje všetky okolnosti neoprávnenej manipulácie s utajovanou skutočnosťou, posudzuje
rozsah a prípadne hroziace následky neoprávnenej manipulácie alebo pokusy o narušenie
ochrany utajovaných skutočností

2.1.5 Odbor ekonomický
Činnosť ekonomického odboru pozostáva z troch hlavných časti:
• rozpočtovníctvo
• účtovníctvo
• správa majetku štátu
Ekonomickému odboru patrí aj úsek dopravy, ktorý využíva vozový park úradu pre účely
služobných ciest zamestnancov úradu.
Poslaním odboru ekonomického je sledovať a následne účtovať všetky náklady týkajúce sa práce
celého obvodného úradu. Na to slúži rozpis rozpočtu, ktorý na začiatku roka obdrží od nadriadeného
orgánu. V priebehu roka sa uskutočňujú úpravy rozpočtu, ktoré vykonáva samostatne alebo
prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Na základe rozpisu resp. úpravy rozpočtu sa v účtovníctve
sleduje čerpanie finančných prostriedkov podľa jednotlivých programov t. j. sledovanie nákladov za
odbory všeobecná vnútorná správa, CO a krízové riadenie a živnostenský odbor.
Účtovníctvo obvodného úradu sa vedie v súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve
v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov a podľa vnútorných predpisov obvodného úradu. Na úseku účtovníctva plní ďalej tieto úlohy:
a) vykonáva úlohy klienta štátnej pokladnice
b) vypracúva a predkladá ministerstvu vnútra účtovné a finančné výkazy hospodárenia
c) poskytuje obciam dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti
a na úseku hlásenia a evidencie pohybu občanov a registra obyvateľov Slovenskej
republiky a zabezpečuje jej zúčtovanie so štátnym rozpočtom
d) poskytuje obciam finančné prostriedky na prípravu , vykonanie a zabezpečenie volieb a
referenda zabezpečuje ich zúčtovanie
e) zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky za ObÚ Prievidza - nahrávanie do Štátnej pokladnice
Poslaním práce na úseku správy majetku je nakladanie s nehnuteľným a hnuteľným majetkom
štátu. V prípade nehnuteľného majetku v správe sa podľa zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku
štátu zabezpečuje vysporiadanie vzťahov z trvalého užívania.
Obvodný úrad vykonáva činnosti s rozhodnutím o primeranej náhrade za obmedzenie práv
k nehnuteľnostiam pri vstupe na nehnuteľnosť podľa zákona č. 544/2002 Z.z. o horskej záchrannej
službe.
Poslaním na úseku správy hnuteľného majetku je zabezpečenie evidencie majetku, ochrany
majetku, práce súvisiace s inventarizáciou majetku a nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným
majetkom štátu.
Jedným z poslaní na ekonomickom úseku je aj práca s pokladňou, t.j. prijímanie hotovostných
platieb do pokladne (pokuty za priestupky, za neuzavreté povinné zmluvné poistenie, trovy konania,
blokové pokuty a správne poplatky) a výdaj hotovosti z pokladne na drobné nákupy (materiál na
opravy, pošt. služby, kolky, servis motorových vozidiel, reprezentačné, občerstvenie na voľby).
K práci s pokladňou patrí aj styk s bankou, dotácia pokladne a odvody prijatých platieb na
jednotlivé príjmové účty vedené v štátnej pokladnici.
Po zaevidovaní prípadov v programe SAP prebieha účtovanie zadaných prípadov.
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2.1.6 Osobný úrad
Poslaním osobného úradu je zabezpečovanie úloh, ktoré ObÚ ako služobnému úradu vyplývajú
zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov upravujúcich
služobný pomer štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v ObÚ.
Osobný úrad
zabezpečuje aj uplatňovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov ObÚ vykonávajúcich práce vo
verejnom záujme.
Medzi najdôležitejšie úlohy osobného úradu patrí spracovanie personálnej a mzdovej agendy
zamestnancov ObÚ a to najmä: vypracovanie návrhu systemizácie a predkladanie žiadostí o zmeny
v systemizácii ministerstvu vnútra, vypracúvanie služobných predpisov, vypracúvanie štatistických
výkazov a analýz na úseku personálnom a mzdovom, vykonávanie predbežnej finančnej kontroly
čerpania mzdových prostriedkov, zabezpečenie úloh spojených s obsadzovaním voľných
štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade a miest pri výkone práce vo verejnom záujme,
zabezpečenie vzdelávania zamestnancov, zabezpečenie výkonu analytických prác a príprava dát pre
personálnu databázu a jej udržiavanie, vedenie osobných spisov zamestnancov, vykonávanie
výberových konaní a výberov na voľné štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade, vypracúvanie
analýz a prehľadov týkajúcich sa vzdelávania zamestnancov, vykonávanie činnosti súvisiacich
s prípravou rozpočtu mzdových prostriedkov, s odmeňovaním a likvidáciou miezd zamestnancov,
vykonávanie platovej inventúry, zastupovanie ObÚ pri zbere elektronických údajov v styku
s poisťovňami, vystavovanie potvrdení a oznámení.

2.2 STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
2.2.1 Odbor organizačný
Po vykonaní racionalizačných opatrení v činnosti obvodných úradov koncom roku 2010, ktoré
súviseli s úlohami vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky v rámci ktorého
došlo k zníženiu počtu stálych pracovísk ObÚ o dve, sa v ďalšom období nepredpokladá zmena počtu
pracovísk alebo iná organizačná zmena v rámci schválenej organizačnej štruktúry ObÚ.
2.2.2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
Na úseku priestupkovom sa rozhoduje o právach a právom chránených záujmoch
a povinnostiach občanov a za ich porušovanie sa ukladajú sankcie. Nároky na úroveň priestupkovej
agendy sú čím ďalej náročnejšie a konfliktné situácie na tomto úseku v porovnaní s inými úsekmi
štátnej správy častejšie a intenzívnejšie. Aj preto do budúcnosti bude potrebné uzákoniť právnu
ochranu zamestnancov prejednávajúcich priestupky proti verbálnym útokom a stupňujúcej sa agresivite
zo strany účastníkov konania. Alarmujúci zostáva nárast priestupkovosti a nárast nevybavených
priestupkových vecí prechádzajúcich do nasledovného roku, čo má dopad na pracovné vyťaženie
zamestnancov na úseku priestupkov pri ich súčasnom počte. Na plnenie svojho poslania na tomto
úseku v budúcnosti je potrebné venovať pozornosť vytvoreniu primeraných pracovných podmienok pre
zamestnancov a sústavnému vzdelávaniu na tomto dôležitom úseku štátnej správy.
2.2.3 Odbor živnostenského podnikania
S účinnosťou od 1. 1. 2012 bude spustená elektronická verzia jednotných kontaktných miest
(zavedenie elektronických postupov pri ohlasovaní živnostenského podnikania podpísané zaručeným
elektronickým podpisom, možnosť úhrady správnych poplatkov elektronickou formou).
Do budúcnosti sa prehodnocuje možnosť rozšíriť rozsah poskytovaných služieb JKM napr. pre:
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•
•
•
•

oblasť sociálneho poistenia (dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie)
daňový úrad (registrácia k DPH pri cezhraničnom poskytovaní služieb)
služby zamestnanosti (nahlásenie voľného pracovného miesta podnikateľom)
colná správa (nahlásenie zriadenia prevádzkarne s citlivými komoditami)
obce (oznamovacia povinnosť).

2.2.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Základom krízového riadenia na všetkých stupňoch je rýchla dostupnosť informácií. Za týmto
účelom boli vyvinuté rôzne programové produkty predovšetkým v systémoch hospodárskej mobilizácie,
civilnej ochrany a monitoringu životného prostredia. Žiaľ, neexistuje previazanosť týchto systémov. Na
tento problém sa naráža predovšetkým pri riešení krízových situácií. Zlúčenie alebo previazanie dát
týchto systémov by bolo jednoznačným prínosom. Rozhodujúce predpoklady tohto riešenia sú:
• dokončenie digitalizovaného mapového podkladu územia SR,
• prenos dát v reálnom čase (napr. po internete)
• doriešenie ochrany dát,
• priebežná aktualizácia databáz (programy CIP REGIS, JISHM EPSIS),
• kvalitné technické vybavenie,
• jednotné programové vybavenie a informačná podpora,
• väzba na monitorovacie systémy,
• väzba na systémy vyrozumenia a varovania,
• odstránenie úzko rezortných prístupov v krízovom riadení.
Z uvedených dôvodov je rozhodujúce zamerať činnosť odboru na zlepšenie dostupnosti informácií,
hlavne informácií od miest a obcí, ktoré sú nevyhnutné pri spracovávaní dokumentácii odboru ,ale
predovšetkým pri riešení mimoriadnych udalostí.
Získané skúsenosti z organizovania úloh a opatrení civilnej ochrany pri povodniach upozornili na
nedostatočný obsah odbornej prípravy a vzdelávania starostov obcí a členov krízových štábov obcí.
Tento si vyžaduje zásadné organizačné a obsahové zmeny. V budúcnosti bude odbornú prípravu
krízových štábov obcí vykonávať odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. Cieľom bude
predovšetkým vysvetľovanie kompetencií a úloh starostov obcí pri zabezpečovaní varovania
a vyrozumenia, informačného systému civilnej ochrany, úloh pri záchranných prácach, pri povodniach
a počas vyhlásenia mimoriadnej situácie.
2.2.5 Odbor ekonomický
Strednodobý výhľad organizácie ostáva nezmenený a to zabezpečovať ekonomickú činnosť v
plnom rozsahu podľa platných zákonov a vnútorných predpisov. Finančné prostriedky sú plánované na
tri roky vopred a to podľa možnosti štátneho rozpočtu. V priebehu jednotlivých rokov sa spracováva
rozpor, ktorý určuje potrebu finančných prostriedkov na príslušný rok a predkladá sa na nadriadený
orgán. Z dôvodu nízkeho rozpisu rozpočtu na rok 2011 je potrebné realizovať úsporné opatrenia, ktoré
umožnia funkčnosť úradu pri zníženom rozpise rozpočtu.
2.2.6 Osobný úrad
Po vykonaní racionalizačných opatrení v činnosti obvodných úradov, ktoré súviseli s úlohami
vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, a ktoré vyplývajú zo záverov z
porady vedenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 26. 8. 2010, v rámci ktorého došlo k zníženiu
počtu zamestnancov ObÚ k 31. 12. 2010 o vyše 25 % (13 zamestnancov) sa v ďalšom období
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nepredpokladá zmena počtu zamestnancov (znižovanie alebo zvýšenie) bez výraznej zmeny úloh ObÚ
alebo plánovaného rozpočtu mzdových prostriedkov ObÚ.
V strednodobom výhľade možno očakávať, že i napriek zníženiu počtu funkčných miest v štátnej
službe a pri výkone práce vo verejnom záujme bude obvodný úrad aj v ďalších rokoch plniť úlohy na
všetkých organizačných útvaroch ObÚ na požadovanej úrovni t. j. riadne a včas.
Strednodobým výhľadom osobného úradu v oblasti riadenia ľudských zdrojov je zabezpečiť a
realizovať kvalitné vzdelávanie zamestnancov ObÚ prostredníctvom odborných inštitúcií a vzdelávacích
zariadení, nakoľko medzi súčasti riadenia ľudských zdrojov patrí aj vzdelávanie zamestnancov.
Obsah vzdelávania bude vychádzať z príslušného odboru štátnej služby, opisu činností
štátnozamestnaneckého miesta, ktoré štátny zamestnanec vykonáva a u zamestnancov vykonávajúcich
práce vo verejnom záujme sa bude vychádzať z konkrétnych pracovných náplní. Súčasťou vzdelávania
bude osobnostný rozvoj zamestnanca (komunikačné zručnosti, organizačné schopnosti) a iné druhy
vzdelávania (napr. počítačové vzdelávanie) v súlade s potrebami ObÚ.
Odborným vzdelávaním zamestnanci budú získavať, prehlbovať a rozširovať si vedomosti,
schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na efektívny výkon činnosti.
Cieľom odborného vzdelávania zamestnancov je zabezpečiť v budúcnosti lepšie, efektívnejšie
a kvalitnejšie plnenie úloh na všetkých úsekoch riadenia štátnej služby ObÚ.

3. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
3.1 Odbor organizačný
3.1.1 Vnútorná kontrola
Na úseku kontroly v roku 2010 boli príslušnými odbormi Obvodného úradu Prievidza kontrolné
akcie vykonané v rámci schváleného „Zamerania kontrolnej činnosti Obvodného úradu Prievidza na I.
polrok 2010 a na II. polrok 2010“. Spolu bolo vykonaných 16 kontrolných akcií.
A. Odbor organizačný v uvedenom období vykonal nasledovné kontroly:

a) Kontrola vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. za
rok 2009
Kontrolovaný subjekt postupoval pri vybavovaní žiadostí v zmysle uvedeného zákona a podľa
platného Vnútorného predpisu č. 19 o slobodnom prístupe k informáciám, pričom centrálnu evidenciu
všetkých žiadostí podaných obvodnému úradu vedie odbor organizačný.

b) Kontrola prijímania, evidencie a vybavovania sťažností a petícií za rok 2009
Cieľom kontroly bolo preveriť úroveň evidencie a vybavovania sťažností a petícií podľa zákona
č. 152/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 85/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov,
so zreteľom na dodržiavanie zákonných lehôt.

c) Kontrola odbornej správy registratúry na pracovisku v Partizánskom
Výsledkom kontroly bolo prevzatie spisov z rokov 2004 - 2008 do centrálneho registratúrneho
strediska ObÚ, ktoré je v budove v Prievidzi, pretože na pracovisku v Partizánskom je priestorovo
nevyhovujúce príručné registratúrne stredisko.
V kontrolovaných subjektoch boli zistené nedostatky formálneho charakteru, ale boli odstránené
v deň výkonu kontroly alebo do stanoveného termínu. Vzhľadom na túto skutočnosť nebol protokol
o výsledku kontroly vypracovaný ani v jednom z kontrolovaných subjektov.
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B. Odbor ekonomický vykonal v súlade so Zameraním kontrolnej činnosti na rok 2010 v uvedenom
období nasledovné kontroly:

a) Kontrola správnosti a úplnosti pokladničných účtovných dokladov za III. štvrťrok 2009 v súlade
so zákonom o účtovníctve
b) Kontrola správnosti a úplnosti vyplňovania cestovných príkazov za II. štvrťrok 2010
Predmetné kontroly boli zamerané na formálnu správnosť, úplnosť a evidenciu účtovných
dokladov. V súlade so závermi vykonaných kontrol nebolo potrebné prijať opatrenia.
C. Odbor všeobecnej vnútornej správy v uvedenom období vykonal dve kontroly:

a) Kontrola priestupkových spisov vo veciach, ktoré správny orgán odložil podľa § 66/2a zák. č.
372/1990 Zb. o priestupkoch
b) Kontrola dodržiavania zákonných lehôt pri návrhových priestupkoch podľa § 68 zákona č.
372/1990 Zb.
Vykonané kontroly boli zamerané na overenie správnosti spôsobu vybavenia priestupkových
spisov, pričom boli zistené len nedostatky formálneho charakteru, ktoré boli odstránené v priebehu
kontroly. Protokol nebol vyhotovený a ani právna zodpovednosť za porušenie právnych predpisov voči
zodpovedným zamestnancom kontrolovaného subjektu nebola vyvodená.
D. Odbor živnostenského podnikania v súlade so Zameraním kontrolnej činnosti na rok 2010
vykonal v uvedenom období nasledovné kontroly:

a) Kontrola stavu agendy výkonu rozhodnutí
b) Kontrola stavu agendy výkonu rozhodnutí so zameraním na nevymožené pokuty
Cieľom bolo preveriť úroveň práce príslušného odboru pri uplatňovaní príslušných ustanovení
zákonov, ako aj súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a pokynov vydaných
Ministerstvom vnútra SR so zameraním na vecnú a formálnu správnosť plnenia úloh pri výkone štátnej
správy v oblasti živnostenského podnikania. Vykonanými kontrolami nebolo u kontrolovaného subjektu
zistené porušenie právnych predpisov voči zodpovedným zamestnancom.
E. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia vykonal podľa Zamerania kontrolnej činnosti na
rok 2010 v uvedenom období nasledovné kontrolné úlohy:

a) Kontrola vydávania záväzných stanovísk podľa zákona č. 42/1994 Z. z. a zákona č. 50/1976 Zb.
na dodržiavanie termínov na uplatňovanie požiadaviek v rozsahu pôsobnosti Obvodného úradu
Prievidza v roku 2009
b) Kontrola financovania a čerpania finančných prostriedkov na úseku CO a HM za I. polrok 2010
c) Kontrola účtovnej evidencie a uskladnenia materiálu CO v skladoch ObÚ Prievidza
Dokumentácia vydávania záväzných stanovísk ako aj ich obsah je vypracovaný v súlade s
právnymi predpismi a termíny sa dodržiavajú v zmysle uvedeného zákona. Finančné prostriedky boli
čerpané a použité účelne a podľa určených limitov. Taktiež nakladanie s materiálom CO je v súlade
s platnou legislatívou. V súlade so závermi kontroly nebolo potrebné prijať opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov
F. Osobný úrad v rámci Zamerania kontrolnej činnosti na rok 2010 vykonal v uvedenom období
tieto kontroly:

a) Kontrola oznámení o výške a zložení funkčného platu štátnych zamestnancov z dôvodu nového
zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
b) Kontrola majetkových priznaní štátnych zamestnancov v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o
štátnej službe
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c) Kontrola oznámení o výške a zložení funkčného platu štátnych zamestnancov a zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme z dôvodu valorizácie v zmysle Nariadenia vlády SR č.
550/2009 Z. z.
d) Kontrola dokladov založených v osobných spisoch št. zamestnancov v zmysle čl. 2 a čl. 3
Služobného predpisu č. 4
Kontroly boli vykonané v plánovanom rozsahu a termíne, kontrolované dokumenty boli kompletné
a vedené u všetkých štátnych zamestnancov obvodného úradu správne a úplne, osobné spisy
zamestnancov sú úplné. Vykonanými kontrolami neboli zistené nedostatky a neboli prijaté opatrenia na
ich odstránenie.
Všetky kontrolné úlohy vykonané príslušnými odbormi Obvodného úradu Prievidza v období od 1.
januára 2010 do 31. decembra 2010 boli vykonané v zmysle zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole
v štátnej správe v znení neskorších predpisov a v súlade s inými príslušnými právnymi predpismi
a nariadeniami.
3.1.2 Sťažnosti a petície
V roku 2010 bolo podaných Obvodnému úradu Prievidza a prešetrovaných v zmysle zákona č.
152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a od 1. 2. 2010 podľa zákona č. 9/2010 Z.
z. o sťažnostiach celkom 21 sťažností, ktoré sú vedené v centrálnej evidencii sťažností, na odbore
organizačnom.
Spôsob vybavenia sťažností:
• postúpenie inému príslušnému orgánu
• prešetrenie obvodným úradom
• odloženie v zmysle zákona
• nevybavené v roku 2010

3
9
5
4

Zo všetkých prešetrovaných sťažností bola jedna sťažnosť opodstatnená. Jej predmetom bolo
vyjadrenie nespokojnosti s postupom zamestnanca obvodného úradu v konaní o priestupku. Zistilo sa,
že zamestnanec nepostupoval v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Bolo prijaté
opatrenie, v rámci ktorého bol zamestnanec upozornený na dodržiavanie ustanovení zákona.
Nedostatok bol odstránený ešte v priebehu prešetrovania sťažnosti.
Ostané sťažnosti boli neopodstatnené a prešetrovanie prebiehalo v zmysle príslušných
zákonných ustanovení.
Iných podaní (podnety, návrhy, oznámenia a pod.), ktoré sú zaznamenané na úseku petícií
a sťažností, bolo celkom 75 a boli vybavené odborom živnostenského podnikania.
V roku 2010 nebola v zmysle zákona NR SR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov podaná žiadna petícia.
3.1.3 Sprístupňovanie informácií
Odbor organizačný vedie centrálnu evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií). V roku 2010 bolo prijatých 27 žiadostí.
•
•
•
•
•

podané písomne poštou
podané písomne e-mailom
podané ústne do záznamu
vydané rozhodnutie o nevyhovení žiadosti, alebo jej časti
žiadosť odložená
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13
4
10
2
1

3.1.4 Informatika
Na tomto úseku sa v priebehu roka 2010 vykonávali tieto činnosti:
• príprava podkladov pre plánovanie finančných prostriedkov na nákup informačných
technológií a na nákup (parametre, verejné obstarávanie)
• správa a servis LAN a WAN siete úradu
• prevádzka serverov Novell, AD, ORACLE a komunikačného servera
• aktualizácie užívateľov na NOVELL, údržba NOVELL
• aktualizácie poštového servera
• inštalácie operačného systému
• inštalácie balíka MS Office
• konfigurácie PC po inštalácii, tlačiarne, sieť, bezpečnostné nastavenia
• inštalácie Internet Explorer, Outlook Express (aj konfigurácia)
• servery - profylaktika, kontrola, archivovanie údajov
• inštalácie nových APV (QSign, Siemens CardOS API, USEP, FinPVVS)
• inštalácie a aktualizácie APV (WinIBEU, WinASU, CEZIR, MAKOP, ATON, CIPREGIS,
WinASPI)
• inštalácie klientov (WinASU, WinIBEU, CEZIR, MAKOP, SAP)
• konfigurácie a aktualizácie konfigurácií prostredí aplikácií pod Windows
• aktualizácie databáz
• exporty údajov
• archivácie
• riešenie prevádzkových problémov (PC s príslušenstvami, servery, racky, switche, telefónna
ústredňa)
• periodické úkony na všetkých PC staniciach súvisiace s údržbou a ochranou, odstraňovanie
vírusov
• aktualizácie WEB stránky úradu
• vykonávanie a zabezpečovanie opráv VT
• spracovanie návrhov na vyradenie VT z evidencie
• aktualizácia evidencie VT
• údržba sietí a bezpečnostné kontroly, zálohovanie, riadenie a usmerňovanie užívateľov sietí
• informácie o bezpečnostných rizikách
• denná pomoc ostatným zamestnancom pri riešení problémov v oblasti hardwaru a softwaru
• aktualizácie APV, klientov a e-mailových kontaktov v pobočke štátneho archívu v Bojniciach

3.1.5 Správa registratúry
A. Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, usmernení
interných pokynov prednostu úradu na úseku správy registratúry

MV SR,

Zamestnanci Obvodného úradu
Prievidza v priebehu roka 2010 dodržiavali ustanovenia
Registratúrneho poriadku pre automatizovaný systém správy registratúry:
• Žiadosť MV SR č. OR – 2010/00045 zo dňa 13. januára 2010 o vypracovanie správy o stave
správy registratúry úradu za rok 2009 – správa o stave správy registratúry úradu za rok 2009 č.
ORG-B-2010/00282 bola zaslaná prednostovi úradu, MV SR, odboru registratúr a správy
dokumentov ministerstva, Bratislava a MV SR, Štátnemu archívu v Nitre, pobočka v Bojniciach,
dňa 25. januára 2010.
• Usmernenie zamestnancov Obvodného úradu Prievidza správcom registratúry č. ORG-B2010/00510 zo dňa 12. februára 2010 – zamestnanci boli usmernení správcom registratúry na
dodržiavanie § 16 zákona č. 395/2002 Z. z. a ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.
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•

•

•

628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov, ako aj dodržiavanie príslušných usmernení MV SR.
Upozornenie zamestnancov organizačných útvarov správcom registratúry č. ORG-B-2010/027951 zo dňa 15. novembra 2010 na skontrolovanie spisov, na ich úplnosť a potrebu vybavené
spisy uzavrieť.
Informácia Ministerstva vnútra SR, odboru registratúr a správy dokumentov, Bratislava č. OR2010/002871 a OR-2010/002878 zo dňa 12. novembra 2010 Úsporné opatrenia pri správe
registratúry obvodných úradov a zabezpečenie správy registratúrnych záznamov zamestnancov
obvodných úradov pri rozviazaní pracovného pomeru – správca registratúry vydal upozornenie
zamestnancom na dodržiavanie ustanovenia smernice na správu registratúry č. ORG-B2010/02824,02825 zo dňa 23. novembra 2010.
Vzorový registratúrny plán obvodných úradov zaslaný Ministerstvom vnútra SR, odborom
registratúr a správy dokumentov, Bratislava č. OR-2010/000723 zo dňa 16. decembra 2010 –
z dôvodu zrušenia pracovísk v Handlovej a Novákoch bol dňa 27. decembra 2010 vydaný nový
vnútorný predpis č. 1 - Registratúrny poriadok pre automatizovaný systém správy registratúry
a registratúrny plán Obvodného úradu Prievidza č. ORG-B-2010/03090 s účinnosťou od 1.
januára 2011. Zmeny v registratúrnom pláne boli zapracované aj do číselníkov WinASU.

B. Materiálno-technické zabezpečenie správy registratúry
V priebehu roka 2010 bolo v budove ObÚ zriadené centrálne registratúrne stredisko, pre ktoré
boli zakúpené nové regály, archívne škatule a kancelárske potreby.
C. Stav evidovania záznamov
Obvodný úrad Prievidza vedie evidenciu záznamov a spisov decentralizovaným spôsobom.
Všetky organizačné útvary v hlavnej budove ObÚ Prievidza využívajú automatizovaný systém správy
registratúry prostredníctvom programového vybavenia WinASU centralizovane. S programom WinASU
sú prepojené ďalšie aplikácie CEZIR, MAKOP a WinRS.
Pracoviská v Handlovej, v Novákoch a v Partizánskom takisto využívajú APV WinASU verzia
a majú samostatné denníky.
a) Pracovisko Partizánske
denník A – odbor všeobecnej vnútornej správy
•

1 601 evidenčných záznamov, 512 spisov, do roku 2011 prešlo 12 spisov

denník B – odbor živnostenského podnikania
•

7 049 evidenčných záznamov, 3 650 spisov

b) Pracovisko Nováky
denník B – odbor všeobecnej vnútornej správy
•

2 113 evidenčných záznamov, 516 spisov

c) Pracovisko Handlová
denník C – odbor všeobecnej vnútornej správy
• 1 924 evidenčných záznamov, 537 spisov
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V podateľni Obvodného úradu Prievidza z hľadiska rýchlejšieho prevádzkovania programu CEZIR
sa evidujú záznamy v dvoch denníkoch.
A – WinASU pre odbor živnostenského podnikania
•

23 342 evidenčných záznamov, 8 480 spisov

B – WinASU bez odboru živnostenského podnikania
počet evidenčných záznamov
•

osobný úrad

•

odbor všeobecnej vnútornej správy

•

odbor organizačný

spisov

674

270

9 402

1 939

473

171

356

124

2 228

496

- z toho kancelária prednostu
•

odbor ekonomický

•

odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

•

14 513 evidenčných záznamov, 3 143 spisov, do roku 2011 prešli 4 spisy

1 736

267

V roku 2010 bolo spolu na ObÚ Prievidza evidovaných 50 542 evidenčných záznamov
a 16 838 spisov. Do roku 2011 prešlo 16 spisov.
D. Stav vo vyraďovaní registratúrnych záznamov
V roku 2010 boli uskutočnené štyri vyraďovacie konania v súlade s usmernením MV SR č. SVS-2042005/00133 zo dňa 19. januára 2005 a OR-2009/00026 zo dňa 25. septembra 2009.
a) Okresný úrad v Prievidzi
• Registratúrne záznamy OÚ v Prievidzi z r. 1991 – 2003
• Registratúrne záznamy ObÚ v Prievidzi z r. 1991 – 1996
b) Pracovisko Handlová
• Registratúrne záznamy OÚ Stále pracovisko v Handlovej z r. 1996 – 2003
c) Pracovisko Nováky
• Registratúrne záznamy OÚ Stále pracovisko v Novákoch z r. 1996 – 2003
Rozpracované vyraďovacie konanie
a) Okresný úrad v Prievidzi
• Registratúrne záznamy ObÚ v Prievidzi z r. 1991 – 2003
• Registratúrne záznamy ObÚ v Prievidzi z r. 1991 – 2003
SPOLU v roku 2010:
• množstvo vyradených registratúrnych záznamov
• množstvo archívnych dokumentov odovzdaných do štátneho archívu
• množstvo odovzdaných registratúrnych záznamov na zničenie
• množstvo registratúrnych záznamov, ktoré zostali v správe úradu
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– 197,94 bm
–
0,60 bm
– 197,34 bm
– 990,31 bm

E. Využívanie registratúry

•
•

•

Podateľňa úradu plní aj funkciu výpravne. V priebehu roka boli pravidelne sledované úhrady za
poštovné a správne poplatky. Mesačné vyhodnotenia boli odovzdané odboru ekonomickému.
V súvislosti so zrušením okresných úradov bolo na Obvodnom úrade Prievidza zaevidovaných
136 žiadostí o vyhľadanie registratúrnych záznamov bývalých zamestnancov Okresného
úradu v Prievidzi a ich predchodcov pre účely sociálneho poistenia, pre vydanie potvrdenia
o zamestnaní a 155 žiadostí k nahliadnutiu do spisov predchodcov Obvodného úradu
Prievidza.
Z dôvodu vypožičania spisov bolo vyhotovených 16 reverzov.

3.2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
3.2.1 Priestupky
V roku 2010 Obvodný úrad Prievidza, odbor VVS vybavil 1829 priestupkových vecí po vykonaní
objasňovania policajnými orgánmi. Oproti roku 2009 to bol nárast o 23 priestupkových vecí. V tomto
počte je zahrnutých 741 rozkazných konaní. K skladbe priestupkov možno poznamenať, že
najpočetnejšiu skupinu 1132 priestupkov tvorili priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49
zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ďalej len „ZOP“). Nasleduje
skupina priestupkov proti majetku (§ 50 ZOP) v počte 339 prípadov, priestupky proti verejnému
poriadku (§ 47, § 48 ZOP) v počte 152 a priestupky proti poriadku v správe (§ 21 ZOP) v počte 39
prípadov. Vývoj za rok 2010 je uvedený v nasledovnej tabuľke – spôsob vybavenia priestupkov.

Tab. č. 1 SPÔSOB VYBAVENIA PRIESTUPKOV
Číslo
riadku

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Počet nevybavených priestupkov z minulého obdobia
Počet priestupkov, ktoré došli v danom období
Postúpené iným orgánom
Počet priestupkov na spracovanie v sledovanom
(rozdiel medzi súčtom r.01 a 02 a riadkom 03)

počet
369
1 893
145
roku

Odloženie veci
Rozkazné konanie
prejedaním bez uloženia sankcie
pokarhaním
pokutou
zákazom činnosti
prepadnutím veci
zastavením konania (bez zmieru)
zmierom
zastavením konania podľa § 30 zákona o správnom
konaní
spolu (riadok 06 až 14)
Počet vybavených priestupkov (súčet riadkov 05 a 15)
ukončené

01
02
03

Spôsob vybavenia
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2 117
229
741
12
152
239
0
0
428
27
1
1 600
1 829

17
18
19
20
21
22
23

Počet nevybavených priestupkov, ktoré prechádzajú
nasledujúceho roka (r. 17 = r. 04 -r. 16)
obmedzujúce opatrenia
Počet uložených
opatrení
zhabanie veci
Počet prípadov, v
rozhodnutím
ktorých bola
riešená náhrada
škody
dohodou
Výška uložených pokút v €
Výška uložených trov priestupkového konania v €

do
288
0
0
87
26
14 158,00
6 002,00

Výskyt priestupkov bol tradične najvyšší na úseku občianskeho spolunažívania (§ 49 ZOP). V roku
2010 predstavovali z celkového počtu prerokovaných priestupkov až 70,75 %. Je to nárast oproti roku
2009 o 84 prípadov. Majetkové delikty v roku 2010 tvorili z celkového výskytu priestupkov zhruba
21,18%, čo predstavuje 339 prípadov. U tejto skupiny sme zaznamenali pokles v porovnaní
s predchádzajúcim rokom o 68 prípadov. Najväčšiu skupinu priestupkov proti majetku tvoria drobné
krádeže v supermarketoch, nákupných centrách, potravinách, čerpacích staniciach a krádeže
poľnohospodárskych produktov, druhotných surovín, potravín, kozmetiky, textilu a alkoholu, ale aj
krádeže dreva. Dôvodom poklesu nápadu majetkových priestupkov je i sprísnená úprava klasifikácie
trestného činu krádeže podľa § 212 Trestného zákona. Z počtu 339 prípadov je len veľmi malá časť
páchateľov vo veku do 18 rokov. K osobitnej skupine priestupkov, ktorých páchatelia sú osoby
mladistvé možno uviesť, že ich počet v porovnaní s rokom 2009 poklesol o 47 prípadov.
V roku 2010 pri prejednávaní priestupkov ako sankciu bolo uložené pokarhanie v 152 prípadoch,
239 prípadoch bolo vybavených uložením pokuty. Celková suma uložená v roku 2010 na pokutách
predstavuje 14 158,00 €. Zákaz činnosti a prepadnutie veci ako sankcia neboli v roku 2010 uložené.
V 12 priestupkových veciach sa rozhodnutie uskutočnilo prejednaním bez uloženia sankcie.
Platby súvisiace s uloženými pokutami a trovami konania sleduje a výkon rozhodnutia
zabezpečuje odbor VVS. Platobná disciplína povinných osôb bola priemerná. Z uložených pokút vo
výške 14 158,00 € bolo vymožených 5 195,00 € a z uložených trov konania vo výške 6 002,00 € bolo
vymožených 2 352,00 €.
S vymáhaním pohľadávok na danom úseku sú značné problémy, nakoľko povinné osoby sú
prevažne osoby dlhodobo nezamestnané, resp. odkázané na dávky v hmotnej núdzi. Pri analýze
faktorov ovplyvňujúcich daný stav možno poukázať na kvalitatívne zhoršené spoločenské vzťahy.
Vysoko prevažujú priestupky v rodinách, susedské spory a rôzne hrubé správanie na verejných
priestranstvách a pohostinských zariadeniach, baroch a na diskotékach. Nepriaznivá sociálna situácia,
ktorú zapríčinila kríza v roku 2010, paradoxne neovplyvnila majetkové delikty, ale mala oveľa väčší
dosah na násilnú trestnú činnosť.

3.2.2 Matričná činnosť
V pôsobnosti obvodného úradu je 29 matričných úradov s počtom obyvateľov cca 187 100,
z toho 21 matričných úradov v okrese Prievidza a 8 matričných úradov v okrese Partizánske.
Prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík zabezpečuje 34 matrikárok. Obvodný úrad na tomto
úseku činnosti zabezpečuje hlavne metodickú a kontrolnú činnosť preneseného výkonu štátnej správy.
V roku 2010 odbor zabezpečoval hlavne
úlohy súvisiace s metodickým usmerňovaním
matričných úradov patriacich do pôsobnosti obvodného úradu. V rámci metodického usmerňovania boli
v minulom roku uskutočnené 3 pracovné porady matrikárok, na ktorých sa rozoberali úlohy, ktoré
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vyplývali pre tento úsek činnosti z porady oddelenia matrík a hlásenia pobytu obyvateľov MV SR ako aj
ďalšie úlohy vyplývajúce z ich usmernení a pokynov. Celkom sa za rok 2010 zaslalo na matričné úrady
11 rozpracovaných usmernení a pokynov. S matrikárkami sa konzultovali všetky matričné udalosti
a doklady s cudzozemským prvkom ako doklady k uzavretiu manželstva s cudzincom alebo zápisom do
osobitnej matriky, čo predstavovalo cca 230 posudzovaní. Na požiadanie matričných úradov sa vydalo
13 súhlasov na zápis rozhodnutí orgánov cudzích štátov. Pre Matričný úrad Prievidza sa zabezpečil
cyklus školení pre jednu matrikárku, ktorá v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 154/1994 Z. z. zložila
predpísanú skúšku, ktorou preukázala ovládanie vedenia matrík a následne jej bol vydané osvedčenie
o vykonaní skúšky. V rámci kontrolnej činnosti sme vykonali kontroly vedenia matričných kníh
a matričnej agendy na všetkých 29 matričných úradoch. Celkom bolo prekontrolovaných 4 987
matričných zápisov a dodatočných záznamov. Obvodný úrad vedie a spravuje zbierku listín, ktorú
tvoria listiny, ktoré slúžia výlučne ako doklad na zápis alebo na zmenu zápisu vykonaného v matričných
knihách. Za minulý rok boli do tejto zbierky listín od matričných úradov prevzaté, prekontrolované
a uložené listinné doklady k 4 095 zápisom v matričných knihách a 895 dodatočných záznamov.
Pre MV SR boli zabezpečované rôzne štatistické zisťovania z matričných úradov, ktoré sa týkali
prehľadu matričných ukazovateľov, podklady k výpočtu dotácií na prenesený výkon štátnej správy na
tomto úseku, platovým zatriedením matrikárov a rôznych zoznamov kontaktných údajov matričných
sídiel.
Obvodný úrad zabezpečuje aj vyššie overenie listín, úradných výpisov z matrík, verejných listín
vydaných orgánmi samosprávy, ktoré obsahujú údaje o osobnom stave pre použitie v cudzine
v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách a v zmysle čl. 6 oznámenia MZV SR č.
213/2002 Z. z. Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín. V rámci
vyššieho overenia osvedčujeme podpisy a odtlačky úradných pečiatok matričných úradov a obecných
a mestských úradov a tým osvedčujeme pravosť dokladu. V minulom roku bolo vykonaných celkom
263 vyšších overení.
Obvodný úrad od 1. 1. 2002 zabezpečuje aj úlohy súvisiace s osvedčovaním listín a podpisov
na listinách a dohľadom nad vykonávaním osvedčovania obcami v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z.
V minulom roku sme na tomto úseku vykonali 43 dohľadov.
Plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení
neskorších predpisov spočíva v prijímaní žiadostí na zmenu mena a priezviska, k posudzovaní dokladov
k nim priložených a samotnom rozhodovacom procese, pri ktorom dbáme na dodržiavanie ustanovení
zákona NR SR č. 71/1963 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. V roku 2010 bolo
vydaných 48 rozhodnutí vo veci zmeny mena a priezviska, z toho:
•
•
•
•

4 rozhodnutia o povolení mena
20 rozhodnutí o povolení priezviska
22 rozhodnutí o povolení zmeny priezviska pre maloleté deti
2 rozhodnutia o zastavení konania.

V jednom prípade bolo prostredníctvom nášho úradu podané odvolanie na odvolací orgán, ktorým
je oddelenie matrík a hlásenia pobytu MV SR. Odvolací orgán odvolanie zamietol
a potvrdil rozhodnutie obvodného úradu. Všetky rozhodnutia boli vydané v súlade s ustanoveniami
zákona o správnom konaní. V súvislosti s rozhodovacím procesom bolo potrebné vykonať 336 úkonov.

3.2.3 Štátne symboly
Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch
v znení neskorších predpisov zabezpečuje obvodný úrad v mestách a obciach obvodu Prievidza
(celkove je v obvode 75 obcí a miest).
V rámci tohto dohľadu sa vykonávali tieto hlavné činnosti :
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•
•
•
•
•

kontrola
kontrola
kontrola
úkonov)
kontrola
úkonov)
kontrola

používania štátneho znaku a štátnej vlajky na budove (75 úkonov)
používania štátneho znaku v zasadacej miestnosti (75 úkonov)
používania štátneho znaku a štátnej vlajky v obradných a volebných miestnostiach (465
používania štátneho znaku na insígniách používaných pri uzatváraní manželstva

(29

používania pečiatok so štátnym znakom (128 úkonov)

Dohľad nad dodržiavaním štátnych symbolov bol vykonávaný v rámci samostatného dohľadu,
kontrol vedenia matričnej agendy na jednotlivých matričných úradoch ako aj pri zabezpečovaní úloh
súvisiacich s voľbami do Národnej rady SR a samosprávnych orgánov obcí). Spolu bolo vykonaných
772 úkonov.

3.2.4 Verejné zbierky
V rámci úseku verejných zbierok sa v roku 2010 vykonávali tieto hlavné činnosti:
• poradenská služba pri koncipovaní žiadosti o povolenie konania verejnej zbierky – osobne,
telefonicky, e-mailom – 18 úkonov
• pomoc pri odstraňovaní nedostatkov v žiadosti o povolenie konania verejnej zbierky – osobne,
e-mailom – 5 úkonov
• vydávanie rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky – 6 rozhodnutí
• výzva na predloženie/doplnenie vyúčtovania výnosu verejnej zbierky – listom, telefonicky – 8
úkonov
• kontrola vyúčtovania čistého výnosu verejnej zbierky, schválenie vyúčtovania, vrátenie
účtovných dokladov – 6 úkonov
• výzva na predloženie/doplnenie vyúčtovania použitia výnosu verejnej zbierky – listom,
telefonicky - 4 úkony
• kontrola vyúčtovania použitia čistého výnosu verejnej zbierky, schválenie vyúčtovania, vrátenie
účtovných dokladov – 4 úkony

3.2.5 Voľby a referendum
a) Nové voľby starostu v obci Kamenec pod Vtáčnikom – vyhlásené rozhodnutím predsedu NR
SR č. 397/2009 Z. z. - určený deň konania na sobotu 16. januára 2010
Počet okrskov: 2
Kandidátnu listinu pre voľby starostu obce podali: 5 kandidáti, ktorí boli aj zaregistrovaní
• vypracovaný hlasovací lístok, odsúhlasený predsedom miestnej volebnej komisie, hlasovací
lístok bol zaslaný na odsúhlasenie MV SR , zabezpečená tlač v počte 1550 ks
• odbor zabezpečil tlač 1550 ks oznámení o čase a mieste konania volieb
• ďalej odbor zabezpečil materiálnym vybavením volebnú miestnosť (zásteny, urny, pásky)
Výsledky:
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov - 1514
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 912
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce - 894
b) Voľby do NR SR - vyhlásené rozhodnutím predsedu NR SR č. 36/2010 Z. z. na sobotu 12.
júna 2010. Uznesením č. 148 z 25. 2. 2010 schválený Harmonogram OTZ volieb do NR SR
v roku 2010 a na jeho základe vypracovaný Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia
volieb do NR SR v roku 2010 v podmienkach ObÚ
Počet vytvorených volebných okrskov: 190

21

Voľby poštou: - počet voličov, ktorí požiadali o voľbu poštou: 201
Obvodná volebná komisia v Prievidzi – delegovalo 11 politických subjektov – komisia mala 11
členov.
Školenia: Vykonanie školení primátorov miest a starostov obcí, predsedov, podpredsedov a
zapisovateľov okresu Prievidza a okresu Partizánske.
Materiálne zabezpečenie:
Vydané: oznámenie o čase a mieste, informácia pre voliča, poučenie o spôsobe hlasovania,
preukazy členov a zapisovateľa, Pokyn pre voľby do NR SR v roku 2010, Metodické pokyny na
spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do NR SR v roku 2010, zákon č. 333/2004 Z.z.
o voľbách do NR SR v platnom znení, voličské preukazy, hlasovacie lístky (veľký počet hlasovacích
lístkov – podľa politických strán, ktoré podali kandidátne listiny – bolo ich 18), zoznamy
zaregistrovaných kandidátov, obálky, obálky na voľbu poštou, volebné schránky, urny a zásteny,
Pokyn na úschovu hlasovacích lístkov a iných volebných dokumentov z volieb do NR SR v roku
2010, Metodický pokyn na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním
výsledkov volieb do NR SR v roku 2010
Telekomunikačné spojenie: Odbor spracoval požiadavky od miest a obcí na zabezpečenie
telekomunikačného spojenia volebných orgánov, vypracovaný Telefónny zoznam okrskových
volebných komisií.
Výsledky: Vo voľbách do NR SR v roku 2010 bolo za okres Prievidza a Partizánske zapísaných
voličov 152 985, pričom na hlasovaní sa zúčastnilo 91 565 voličov. Počet platných hlasov spolu
90 263. Návratnú obálku z cudziny zaslalo 190 voličov.
c) Referendum: Rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky č. 311/2010 bolo vyhlásené
referendum. Deň konania referenda bol určený na sobotu 18. 9. 2010.
Vláda SR na svojom zasadnutí 14. 7. 2010 prerokovala a schválila Harmonogram organizačnotechnického zabezpečenia referenda v roku 2010. Na jeho základe ObÚ vypracoval Harmonogram
organizačno-technického zabezpečenia na podmienky Obvodného úradu Prievidza.
Počet okrskov: V okrese Prievidza bolo vytvorených 162 okrskov na konanie referenda.
V zozname na hlasovanie v referende bolo zapísaných 153 654 oprávnených občanov, bolo
vydaných 921 hlasovacích preukazov.
Obvodná komisia pre referendum v Prievidzi: pracovala v zložení 6 členov.
Školenia:
Obvodný úrad vykonal školenie primátorov miest a starostov obcí, predsedov
okrskových komisií pre referendum.
Telekomunikačné spojenie: pre referendum bolo zabezpečené tým, že sa využili telefónne linky
z volieb do NR SR, tam kde nastali zmeny v sídlach miestností na hlasovanie, boli dané požiadavky
na zriadenie nových telefónnych prípojok, prípadne sa využili existujúce telefónne prípojky. Po
zriadení dočasných telefónnych prípojok bol spracovaný telefónny zoznam Obvodnej komisie pre
referendum v Prievidzi a okrskové komisie pre referendum v územnom obvode Prievidza.
Materiálne zabezpečenie: Odbor VVS distribuoval nasledovný materiál: oznámenie o čase
a mieste konania referenda, hlasovacie preukazy, preukazy členov komisií, Metodický pokyn na
prípravu a zabezpečenie referenda, spracovanie výsledkov hlasovania v referende a vzory tlačív,
vydaný MV SR a ŠÚ SR, zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších
predpisov, Pokyn na úschovu hlasovacích lístkov a iných dokladov o hlasovaní v referende,
hlasovacie lístky a zápisnice, urny pevné a prenosné, zásteny.
Výsledky: Celkový počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky bol 35 265,
počet odovzdaných hlasovacích lístkov 35 245, celkový počet odovzdaných platných hlasovacích
lístkov bol 34 979, celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov bol 266.
V územnom obvode Prievidza prebiehalo hlasovanie v referende bez problémov v zmysle zákona
o spôsobe vykonania referenda.
d) Voľby do orgánov samosprávy obcí - vyhlásené rozhodnutím predsedu NR SR č. 225/2010
Z. z. na sobotu 27. novembra 2010. Uznesením č. 371 z 9. 6. 2010 bol schválený
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Harmonogram OTZ volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010 a na jeho základe
vypracovaný Harmonogram OTZ volieb do orgánov samosprávy obcí v podmienkach ObÚ.
Počet volebných okrskov: 189
Počet volebných obvodov a počet poslancov, ktorí sa v nich volili:
• územný obvod Prievidza
95 a 617
• okres Prievidza
63 a 436
• okres Partizánske
32 a 181
V obci Rudnianska Lehota určilo OcZ 7 poslancov, ktorí sa mali voliť, avšak kandidátnu listinu
podalo len 6 poslancov.
Obvodná volebná komisia v Prievidzi – delegovali 2 politické subjekty SMER – SD a KDH, 3
členovia menovaní prednostom ObÚ.
Školenia: Vykonanie školení primátorov miest a starostov obcí, predsedov, podpredsedov a
zapisovateľov volebných komisií a miestnych (mestských) volebných komisií okresu Prievidza
a okresu Partizánske.
Materiálne zabezpečenie: Odbor VVS vydal: oznámenie o čase a mieste, informácia pre voliča,
zoznam názvov a skratiek politických strán a politických hnutí, preukazy členov a zapisovateľa,
Pokyn pre voľby do orgánov samosprávy obcí a vzory volebných tlačív, Metodický pokyn na
spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí vydaný ŠÚ SR a MV
SR, zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom znení , hlasovacie
lístky, obálky, zápisnice pre okrskové a miestne volebné komisie, osvedčenia, volebné schránky,
urny a zásteny, Pokyn na úschovu hlasovacích lístkov a iných volebných spisov z volieb do orgánov
samosprávy obcí v roku 2010, Metodický postup financovania výdavkov spojených s prípravou,
vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010
Hlasovacie lístky:
• tlač hlasovacích lístkov nad 600 voličov zabezpečovalo MV SR
• tlač hlasovacích lístkov do 600 voličov zabezpečoval ObÚ (robil sa zber vzorov hlasovacích
lístkov, korektúra hlasovacích lístkov a samotná tlač HL na ObÚ Prievidza)
Telekomunikačné spojenie: Odbor VVS spracoval požiadavky od miest a obcí na zabezpečenie
telekomunikačného spojenia, vypracovaný Telefónny zoznam Obvodnej volebnej komisie,
vypracovaný Telefónny zoznam okrskových volebných komisií
Výsledky:
Počet osôb zapísaných v zozname voličov
155 222
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky
77 436
Počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné (mestské) zastupiteľstvo – 74 (v obci Rudnianska
Lehota boli vyhlásené nové voľby poslanca OcZ)

3.2.6 Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov
V rámci územnej podpory Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov v r. 2011 sa už v r. 2010
v zmysle pokynu MV SR začala I. etapa validácie. Na základe zaslaných podkladov na posúdenie hraníc
častí obcí sa preverovali hranice katastrálnych území a hranice častí obcí.
V II. etape validácie v spolupráci so Slovenskou agentúrou ŽP sa vykonala ústredná revízia
vymedzenia základných sídelných jednotiek. SAŽP vytvorila internetovú aplikáciu s aktívnou mapovou
službou, pomocou ktorej sa zodpovedný zamestnanci odboru VVS oboznámili so štruktúrou
priestorových jednotiek. Na základe návrhov a stanovísk od miest a obcí územného obvodu Prievidza
odbor VVS zaslal stanovisko, na základe ktorého sa vykonali úpravy a aktualizácie vo vymedzení ZSJ.
Na záver bol vypracovaný validačný protokol vymedzenia základných sídelných jednotiek za okres
Prievidza a okres Partizánske.
V závere roka 2010 odbor VVS v zmysle pokynu MV SR na základe metodiky na vymedzenie
priebehu hraníc častí obcí spracoval požiadavky o zakreslenie hraníc častí obcí a tieto návrhy postupne
zasielal na MV SR.
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3.3 Odbor živnostenského podnikania
3.3.1 Úsek živnostenskej registrácie
Úsek živnostenskej registrácie plní úlohy súvisiace s registráciou podnikateľských subjektov
(fyzické a právnické osoby) a to najmä:
a) vydáva osvedčenia o živnostenskom oprávnení
b) na základe oznámenia potvrdzuje podnikateľom:
 ukončenie podnikania
 pozastavenie prevádzkovania živnosti
 zmeny údajov uvedených v ohlásení
 zriadenie a zrušenie prevádzkarní a súvisiacich priestorov
c) vyhotovuje výpisy z verejnej a neverejnej časti živnostenského registra
d) rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnenia, ak podnikateľ nespĺňa podmienky bezúhonnosti
(§ 6 ) alebo ak nastanú prekážky prevádzkovania živnosti (§ 8 zákona č. 455/1991 Zb.)
Úlohy úseku živnostenskej registrácie boli zabezpečované aj na detašovanom pracovisku
v Partizánskom
Tab. č. 2 Údaje o činnosti na úseku registrácie za rok 2010:
PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY s platným živnostenským oprávnením
celkový počet podnikateľských subjektov ku dňu 31.12.2010
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)
počet
počet
počet
počet
počet

FO, ktorým vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
PO, ktorým vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
FO, ktorý zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
PO, ktorý zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
živnostenských oprávnení, ktoré zanikli v sledovanom období

18 525
15 200
3 325
1 353
277
1 665
107
6 010

Rozhodnutia vydané na úseku registrácie v sledovanom období:
živnostenský list
koncesná listina
rozhodnutie o zrušení oprávnenia na vlastnú žiadosť
rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci
rozhodnutie o zmene podmienok v koncesnej listine
rozhodnutie o pozastavení prevádzkovania živnosti na vlastnú žiadosť
rozhodnutie o pozastavení prevádzkovania živnosti z úradnej moci
rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia (nad ohlásením)
Spolu – vydané rozhodnutia v sledovanom období

3 765
16
11
7
5
637
7
27
4 475

INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
oznámenie o pozastavení
zánik živnostenského oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
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1 849
1 065
2 198

zmena zlúčením
iná zmena vykonaná bez rozhodnutia
výpis zo živnostenského registra
Spolu – vykonané vybrané úkony v sledovanom období

4
2 436
3 959
11 511

3.3.2 Úsek živnostenskej kontroly
Úsek živnostenskej kontroly
zabezpečuje úlohy súvisiace s kontrolou podnikateľských
subjektov, zameranou na dodržiavanie povinností a podmienok vyplývajúcich zo živnostenského
zákona a osobitných predpisov.
Tab. č. 3 Prehľad o kontrolnej činnosti za rok 2010:
Počet všetkých kontrolných akcií v roku 2010
z toho: v súčinnosti s iným kontrolným orgánom
Počet rozhodnutí o uložení pokuty
Počet uložených pokút v blokovom konaní
Výška uložených pokút – spolu (€)
z toho: výška uložených pokút v blokovom konaní (€)
výška uložených pokút rozhodnutím (€)
Počet zistených porušení zákona
Účinnosť kontrolnej činnosti

794
8
274
56
15 486
1 980
13 506
495
62%

Tab. č. 4 Prehľad iných úkonov súvisiacich s kontrolnou činnosťou
Oznámenie o začatí správneho konania
Výzva
Dodatok k záznamu z kontroly
Spolu – iné úkony vykonané v sledovanom období

242
497
137
876

3.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
3.4.1 Oblasť krízového riadenia
a) Bezpečnostná rada
Plán práce Bezpečnostnej rady obvodu Prievidza na rok 2010 bol spracovaný sekretariátom BROb.
Plán práce BROb bol prerokovaný a schválený na 1. zasadnutí BROb dňa 30. 3. 2010. Plán rokovaní
stanovil konkrétne termíny rokovaní a vytýčil program jednotlivých rokovaní BROb. Program rokovaní
bol dopĺňaný o aktuálne úlohy podľa potreby a aktuálnosti riešenia.
Pracovné plány členov
Bezpečnostnej rady obvodu Prievidza boli vypracované v súlade s Pokynom ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na zabezpečenie vedenia dokumentácie krízového riadenia krajského úradu a
obvodného úradu.
b) Krízový štáb
Krízový štáb ObÚ Prievidza (ďalej len „KŠ“) je vytvorený na ObÚ Prievidza ako orgán krízového
riadenia podľa zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Prednosta svojim príkazom zriadil KŠ s počtom členov
16. Do KŠ boli určení aj ďalší odborní zamestnanci miestnej štátnej správy a podnikateľských
subjektov, ktorí by boli schopní poskytnúť odbornú a materiálnu pomoc pre včasné a efektívne
zdolávanie následkov mimoriadnych udalostí (ďalej len „MU“). Konečný počet členov KŠ bol k 1.
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decembru 2010 ustanovený na 34 členov. Sekretariátom KŠ bol v zmysle zákona č. 387/2002 Z. z.
určený odbor civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ.
Dokumentácia KŠ a jeho činnosť je vedená a vykonávaná v zmysle Metodického pokynu S KM a CO
MV SR č. 51-1/KM-2008 zo dňa 11. marca 2008. Dokumentácia KŠ je pravidelne upresňovaná
a aktualizovaná.
KŠ miest a obcí v územnom obvode Prievidza (75 miest a obcí) sú vytvorené v zmysle zákona
NR SR č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v znení neskorších predpisov.
KŠ obvodného úradu Prievidza zasadal v mesiaci apríl a riadil sa Plánom prípravy KŠ.
V rámci vzniknutých povodní v mesiaci august 2010 KŠ ObÚ zasadal celkom 4 krát, kde riadil
záchranné práce silami a prostriedkami IZS, ostatnými zložkami IZS a inými záchranárskymi
subjektami, ktoré sa na záchranných prácach podieľali. V 2. polroku 2010 zasadal KŠ ObÚ v mesiaci
december a príprava bola zameraná na poznatky a skúsenosti, ktoré vyplynuli z riešenia povodní
v obvode Prievidza v mesiaci jún a august 2010.
c) Plán a koordinácia činnosti
Plán činnosti Obvodného úradu Prievidza po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu bol spracovaný v súlade s článkom 5, Smernice MV SR č. ZÚ97/ÚO-2005 na zabezpečenie jednotného postupu plnenia úloh krajských úradov a obvodných úradov
po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
V roku 2010 v zmysle novely zákona o obrane bola vykonaná aktualizácia predmetnej
dokumentácie v celom rozsahu.
Koordinácia činnosti obvodného úradu a 75-tich obcí a miest obvodu pri príprave na krízové
situácie a na ich riešenia bola vykonaná v dvoch rovinách a to v príprave predsedov KŠ na
samostatných školeniach a členov krízových štábov obcí a miest lektormi a inštruktormi CO priamo na
obciach - mestách obvodu.
d) Plán vyrozumenia
Realizácia plánu vyrozumenia a varovania bola zabezpečovaná podľa vypracovanej dokumentácie,
ktorá v textovej časti obsahuje výpis z analýzy územia – geografická a demografická charakteristika
územia – lokality možného vzniku mimoriadnych udalostí, tabuľkový sumárny prehľad sirén v obvode,
prehľad rozhlasových ústrední obvodu, prehľad pevných telefónnych staníc prednostného spojenia,
plán vyrozumenia právnických a fyzických osôb, ktoré sa v rámci pôsobnosti podieľajú pri riešení
následkov mimoriadnej udalosti alebo pri vyhlásení MS. V grafickej časti boli na mape vyznačené
vyrozumievacie a varovacie centra ObÚ, vyrozumenie a varovanie centier autonómnych systémov,
umiestnenie sirén a rozhlasových staníc VKV.
e) Plán kontrolnej činnosti
V roku 2010 bolo vykonaných 7 kontrol na úseku krízového riadenia s dôrazom na aktuálnosť
dokumentácie KŠ obce a vykonanie prípravy členov KŠ obce. Ďalej boli vykonané 4 kontroly zamerané
na oblasť plnenia úloh v oblasti civilného núdzového plánovania.
3.4.2 Odborná príprava a vzdelávanie na úseku krízového riadenia
Odborná príprava KŠ ObÚ a sekretariátu KŠ ObÚ prebiehala v roku 2010 v dvoch pravidelných
termínoch podľa vypracovaného Plánu odbornej prípravy KŠ a sekretariátu KŠ, schváleného predsedom
KŠ.
Príprava 40 KŠ miest a obcí a miest bola v I. polroku vykonaná v zmysle zákona NR SR č.
387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a zákona č.
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v období od 12. 4. - 14. 5. 2010. Obdobne bola
vykonaná príprava 34 KŠ miest a obcí v období október - november 2010.
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V období od marca do júna 2010 jeden zamestnanec absolvoval základný odborný kurz CO v VTÚ
KM a CO Slovenská Ľupča. Školenia výjazdových skupín sa zúčastnili 5 zamestnanci odboru
v Stredisku vzdelávania CO Nitra. Školenia „Rozhodcov súťaží mladých záchranárov CO“ v SVP Nitra sa
zúčastnili 3 zamestnanci.
V zmysle zamerania činnosti Obvodného úradu Prievidza pre mestá a obce pri plnení úloh civilného
núdzového plánovania a civilnej ochrany obyvateľstva v roku 2010 boli vykonané 2 pracovné prípravy
pre primátorov a starostov miest a obcí okresu Prievidza a pre okres Partizánske.
V oblasti plnenia úloh hospodárskej mobilizácie odbor COaKR vykonal školenie starostov obcí
okresu Prievidza, pracovníkov zodpovedných za plnenie úloh hospodárskej mobilizácie a vedúcich
výdajní odberných oprávnení.
Dňa 25. 8. 2010 bolo vykonané pracovné stretnutie s obcami obvodu postihnutými povodňou
v mesiaci august 2010 s hlavným programom, koordinácia postupu obcí spolu s ObÚ pri podávaní
správ a hlásení a vypracovania potrebnej dokumentácie na sumarizáciu nákladov vynaložených na
záchranné a zabezpečovacie práce. Obdobne aj na odškodnenie občanov v 14-tich postihnutých
obciach a mestách obvodu Prievidza.
Dňa 2. 9. 2010 bolo vykonané pracovné stretnutie s obcami obvodu Prievidza (okres Prievidza
a Partizánske) po jednotlivých okresoch na usmernenie obcí pri vypracovaní povodňových plánov
záchranných prác obce v zmysle vyhlášky č. 261/2010 Z. z.

3.4.3 Oblasť civilnej ochrany obyvateľstva
a) Analýza územia
Analýza možného
ohrozenia
obvodu územia mimoriadnymi udalosťami bola vypracovaná
v zmysle metodického usmernenia 13/XXVI/12 a pravidelne aktualizovaná podľa zmien na území
obvodu. Pre potreby orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb –
podnikateľov boli priebežne vypracúvané výpisy z analýzy na zabezpečenie plánovania, riadenia
a vykonávania opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva obvodu. Podľa vyžiadania ObÚ Trenčín
bola aktualizovaná analýza predložená v elektronickej podobe.
b) Plán ochrany obyvateľstva
Dokumentácia plánu ochrany obyvateľstva obvodu bola vypracovaná v zmysle vyhlášky č. 533/2006
Z. z. a v zmysle usmernenia MV SR S KM a CO. Všetky obce obvodu majú vypracované vlastné plány
ochrany obyvateľstva v zmysle analýzy územia obvodu v primeranom rozsahu podľa vyhlášky č.
533/2006 Z. z. Plány ochrany v okolí VS Nitrianske Rudno a Veľké Uherce sú aktuálne, výpisy z nich
dostali ohrozené obce, ktoré majú vypracované vlastné plány ochrany v okolí VS.
c) Program CIPREGIS
Priebežne bol zabezpečovaný zber a aktualizácia údajov z obcí, od právnických osôb a fyzických
osôb – podnikateľov. V programe CIPREGIS boli spracovávané aktualizované údaje, ako aj spracovanie
digitalizovanej dokumentácie podľa „Analýzy možného ohrozenia územia mimoriadnymi udalosťami“.
Naplnené databázy boli exportované na Obvodný úrad Trenčín.
d) Ochranné stavby
V rámci vykonávaných kontrol v územnom obvode boli kontrolované ochranné stavby
a dokumentácia ochranných stavieb. Z celkového počtu 48 ochranných stavieb bolo v roku 2010
prekontrolovaných 10 ochranných stavieb. Ku koncu roka správcovia ochranných stavieb boli požiadaní
o zaslanie aktualizácie dokumentácie ochranných stavieb.
K stavebnotechnickým konaniam boli priebežne vypracovávané odborom záväzné stanoviská.
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e) Mimoriadne situácie
Činnosť odboru pri vyhlásených mimoriadnych situáciách bola zabezpečovaná primárne činnosťou
zamestnanca v služobnej pohotovosti ObÚ v týždenných turnusoch. V mesiacoch máj – jún 2010 bola
vyhlásená MS v 4 obciach obvodu. Po povodni 15. – 16. 8. 2010 bola vyhlásená MS v 12 obciach
obvodu.
f) Vyrozumenie a varovanie
Odbor COaKR zabezpečuje vykonávanie pravidelných skúšok vyrozumenia a varovania (skúšku sirén
a pod.) Pravidelné skúšky prvkov V a V t. j. sirén a bezdrôtového rozhlasu v meste Prievidza bola
vykonaná v zmysle vyhlášky MV SR č. 388/2006 v druhý piatok kalendárneho mesiaca.
Dohody v oblasti varovania a včasného informovania obyvateľstva o vzniku mimoriadnej udalosti sú
aktualizované so 4 prevádzkovateľmi masovokomunikačných prostriedkov a platné pre rok 2010.
Dohody o spolupráci ObÚ na úseku civilnej ochrany boli podpísané s masovokomunikačnými
prostriedkami (Rádio Beta a Hit FM) a Slovenským červeným krížom v Prievidzi.
3.4.4 Rozpočet, financovanie a hospodárenie na úseku COaKR
Finančné prostriedky sú prideľované zo štátneho rozpočtu. Náklady sú kalkulované aj sledované
podľa rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé položky a podpoložky štátneho rozpočtu.
Civilná ochrana - rozpočtový podprogram 08C03 je čerpaný v dvoch funkčných klasifikáciách
a) 02.2.0 – civilná ochrana obyvateľstva
• rozpočet v roku 2010 bol vo výške 13 070,00 €, čo bolo o 25% menej ako v r. 2009
b) 03.6.0 – bežné výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť.
• rozpočet v roku 2010 bol vo výške 1 660,00 €, čo bolo na úrovni r. 2009
Hospodárska mobilizácia - rozpočtový podprogram 06H03
• rozpočet v roku 2010 bol vo výške 450,00 €, čo bolo o 59% menej ako v r. 2009
Na úseku hospodárenia s materiálom civilnej ochrany bolo zrealizovaných 29 kontrol objektov
právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov, ďalej v mestách a obciach obvodu Prievidza, čo
predstavuje 100% z predpísaných 29 kontrol. Z výsledkov kontrol vyplýva, že 93,1% objektov
ukončilo kontrolu s výborným hodnotením a 6,9% s výsledkom dobrý.
Počas celého roka 2010 sa priebežne vykonávalo nevyhnutné ošetrovanie materiálu civilnej
ochrany uloženého v sklade obvodného úradu.
3.5 Odbor ekonomický
V priebehu roku 2010 bolo vykonaných 12 rozpočtových opatrení zo strany Ministerstva
vnútra SR, ktorými bol chválený rozpočet upravený o sumu 22 030,90 €. Účtovníctvo bolo
zabezpečované a spracovávané v novom programe SAP, bola spracovaná konsolidovaná závierka za
rok 2010.
V roku 2010 prebiehali voľby do orgánov samosprávy obcí a bolo vyhlásené referendum, kde pre
činnosť obvodných a okrskových komisií boli poukázané finančné prostriedky a následne zaslané na
obce a mestá. V priebehu roku boli poukazované finančné prostriedky obciam aj na činnosť matrík a
hlásenie pobytu občanov ( REGOP ) a povodňové práce.
Na úseku účtovníctva a vedenia pokladne bolo v roku 2010 zaevidovaných v programe SAP 1
101 účtovných prípadov, z toho 510 tvorili príjmy.
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Zlikvidovaných a vyplatených bolo 349 cestovných príkazov, z toho 81 cestovných príkazov
bolo vyplatených členom volebných komisií a organizačno-technického aparátu pri zabezpečení volieb
do NR SR, referenda 2010, komunálnych volieb.
V agende povinného zmluvného poistenia bolo vydaných 230 výziev.
Činnosti na správy úseku nehnuteľného majetku štátu za rok 2010:
• uskutočnený predaj a prevod pozemkov v k.ú. Handlová - 7 parciel
• ukončená príprava k predaju pozemkov v k.ú. Handlová - 2 parcely, predaj nezrealizovaný
• ukončená príprava k predaju pozemkov v k.ú. Prievidza – 1 parcela, predaj nezrealizovaný
• ukončená príprava k predaju pozemkov v k.ú. Ráztočno – 2 parcely, predaj nezrealizovaný
• príprava podkladov k predaju pozemkov v k.ú. Liešťany – 4 parcely
• príprava podkladov k predaju pozemkov v k.ú. Janova Ves, Krásno, Kolačno, Klátova Nová
Ves – 17 parciel
• príprava podkladov k predaju pozemkov v k.ú. Prievidza – 2 parcely
• príprava podkladov k predaju pozemkov v k.ú. Valaská Belá – 3 parcely
• príprava podkladov k predaju pozemku v k.ú. Návojovce – 1 parcela
• dane z nehnuteľností, daňové priznania, zmeny daňových povinností
• agenda týkajúca sa údržby pozemkov v správe Obvodného úradu Prievidza (výrub stromov,
odstránenie búd a psov, kosenie)
Činnosti na úseku hnuteľného majetku za rok 2010
• prevzatie evidencie majetku do programu SAP
• evidencia nakúpeného majetku do programu SAP
• vyradenie neupotrebiteľného majetku – 2 krát
• 3 krát zasadnutie škodovej komisie vo veci poškodenia majetku
• riadna inventarizácia majetku
• likvidácia majetku
• kontrola majetku pri odchode zamestnancov
3.6 Osobný úrad
3.6.1 Úsek personálny
Osobný úrad vykonával činnosti vyplývajúce z náplne činnosti Organizačného poriadku ObÚ, zo
služobných a vnútorných predpisov ObÚ pre osobný úrad, resp. aj pre služobný úrad, nakoľko osobný
úrad plní úlohy aj pre služobný úrad. Priebežne plnil nasledovné úlohy:
Vypracovanie oznámení o výške a zložení funkčného platu pre štátnych zamestnancov a platových
výmerov pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Štátnym zamestnancom boli
ďalej vypracované čestné prehlásenia vo veci obmedzenia podnikania a inej zárobkovej činnosti,
oznámenia o blízkych osobách. Zamestnanci majú vypracované poskytnutie súhlasu v zmysle zákona
č. 428/2002 Z. z. o o ochrane osobných údajov v platnom znení a dohody o zrážkach zo mzdy.
V zmysle zákona 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“) bola všetkým štátnym zamestnancom určená
služobná prax a vypracovaný výkaz o priebehu služobnej praxe štátneho zamestnanca. V prípade zmien
sa vypracúvajú služobné zmluvy a dodatky k služobným zmluvám štátnych zamestnancov.
Zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme sú vypracúvané pracovné zmluvy a taktiež
v prípade zmien dodatky k pracovným zmluvám.
Osobný úrad zabezpečoval vypracovanie poučení o BOZP a PO, vypracovanie návrhov systemizácie
vrátane pripomienkovania, vypracovanie tabuliek o počtoch a štruktúre zamestnancov ObÚ pre potreby
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prednostu ObÚ Prievidza a MV SR, zabezpečenie úkonov spojených s programom SAP-HR
personalistika.
Osobný úrad zabezpečoval aj absolventskú prax a s tým súvisiacich úkonov v spolupráci s ÚPSVaR.
Vypracúva žiadosti o zabezpečenie absolventov školy vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie
na účely vykonávania absolventskej praxe, špecifikáciu pracovných miest na vykonávanie absolventskej
praxe absolventa školy, čestné vyhlásenia zamestnávateľa, záznamy o oboznámení s vnútornými
predpismi ObÚ a predpismi o BOZP a PO pre absolventov.
Na úseku vzdelávania rozposielanie pozvánok na vzdelávacie aktivity, prihlasovanie zamestnancov
na školenia, kurzy a iné vzdelávacie aktivity, vypracovanie dohôd o vzdelávaní.
Osobný úrad vydáva služobné predpisy, vnútorné predpisy ObÚ, vrátane dodatkov, spoluvydávanie
vnútorných predpisov na úseku prierezových činností. Vydávanie metodických pokynov a usmernení
pri uplatňovaní pracovnoprávnych, služobných a ostatných interných predpisov pre odbory ObÚ,
vrátane vypracovania vzorových tlačív a písomností.
Osobný úrad zabezpečoval aj prijímanie a vybavovanie žiadostí žiadateľov a iných štátnych
orgánov o vyhľadanie registratúrnych záznamov z registratúrneho strediska – žiadatelia o dôchodok –
potvrdenia o odpracovaných rokoch.

3.6.2 Úsek mzdový
Na úseku mzdovom boli vypracované výkazy a odvody do zdravotných poisťovní (Všeobecná
zdravotná poisťovňa, Dôvera, Union), sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní
(AXA, Tatry-Sympatia), prihlášky, odhlášky do zdravotných poisťovní, registračné listy zamestnancov
do sociálnej poisťovne, ročné zúčtovanie zdravotného poistenia zamestnancov, štatistické výkazy
(Práca 2-04), daňové výkazy, ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb zo závislej
činnosti a daňový bonus, vyhlásenia na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a k tomu
súvisiacich dokladov na daňový bonus, čerpanie platových prostriedkov, rozbory, platová inventúra,
rozpis rozpočtu a odvodov, ročné mzdové listy zamestnancov.
Na úseku mzdovom boli ďalej vypracované a založené kópie evidenčných listov štátnych
zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorí ukončili
štátnozamestnanecký pomer a pracovný pomer. Pri spracovaní miezd boli vypracované a založené
nasledujúce doklady: dochádzka, podklady k výplatám, kópie výplatných pások, zoznam platieb
zamestnancov poukázaných na osobné účty, platby poukázané na daňový úrad, sociálnu poisťovňu,
zdravotné a doplnkové dôchodkové sporenia, exekúcie zamestnancov, rekapitulácie všetkých mzdových
druhov, rozpustenie rezervy na dovolenku za predchádzajúci rok, dávky nemocenského poistenia.
Prehľad výsledkov zúčtovania za štátnu službu a výkon práce vo verejnom záujme ako aj sumár,
spracovanie simulačného a produktívneho chodu účtovania a časovú značku vypracováva mzdový úsek
a predkladá na ekonomický odbor do štátnej pokladnice. Zabezpečovali sa všetky úkony spojené s
programom SAP-HR mzdy.

4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
4.1 Záväzné ukazovatele a ich plnenie
a) Pre rok 2010 boli Obvodnému úradu Prievidza listom č. SE-17-45/ORF-2010 zo dňa 19. 1. 2010
rozpísané záväzné ukazovatele, ktoré boli v priebehu roka postupne upravované a ich čerpanie
bolo nasledovné:
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upravený rozpočet
skutočnosť
_________________________________________________________________
• príjmy spolu
89 474,00 €
90 834,92 €
• výdavky celkom
2 443 642,32 €
2 443 329,33 €
z toho mzdy
554 718,11 €
554 718,11 €
• ďalšie záväzné ukazovatele:
počet zamest. V ŠS
51
51
platové prostriedky ŠS
490 411,11 €
490 411,11 €
počet zamest. vo verejnom záujme
8
8
platové prostriedky
64 307,00 €
64 307,00 €
• reprezentačné
299,00 €
289,86 €
• ďalšie vybrané ukazovatele
matričná činnosť
194 242,26 €
194 242,26 €
hlásenie a evidencia pobytu občanov
61 683,93 €
61 683,93 €
b) Príjmy celkom za rok 2010 boli naplnené do výšky 90 834,92 € čo je vyššie plnenie oproti
upravenému rozpočtu o 1 360,92 €. Príjmy pozostávali z pokút, trov konania ale aj z odpredaja
prebytočného majetku štátu, ktorý bol vo výške 36 060,00 € ako aj z prenájmu pozemkov vo
výške 33 588,48 €. Na príjmoch boli zaúčtované aj mimorozpočtové prostriedky vo výške 734,55
€, ktoré boli ObÚ Prievidza poukázané od poisťovne na vyrovnanie poistnej udalosti.

4.2 Čerpanie výdavkov v

programovej štruktúre

a) Rozpočet v programovej štruktúre a v členení podľa ekonomickej klasifikácie (kategórie):
Schválený rozpočet výdavkov 1 044 702, 00 € bol postupnými úpravami v priebehu roka 2010
upravený na 2 443 642,32 €.
Vo výdavkoch boli čerpané aj mimorozpočtové prostriedky vo výške 734,55 €.
b) Výdavky v programovej štruktúre a v členení podľa ekonomickej klasifikácie (kategórie):
Čerpanie výdavkov v programovej štruktúre a podľa funkčnej klasifikácie

bol nasledovný:

• Funkčná klasifikácia 01114, program 08C03
Čerpanie na zosk. položiek 630 – bežné výdavky oproti upravenému rozpočtu
154 857,90 € boli vo výške 154 820,32 € čo je na 99,98 %.
U bežných výdavkov najvyššie čerpanie sme vykázali na zosk. položiek 632 – energie, voda
a komunikácie (60 829,66 €) a podpoložke 632003 – poštovné (30 806,99 €), podpoložke
632001 – elektr. energia (27 020,73 €), na zosk. položiek 637 – služby (63 563 35 €) a
podpoložke 637014 – stravovanie (28 267,84 €), podpoložke 637004 – všeobecné služby
(20 051,61 € ) v čom je hlavne upratovanie, čistenie a zmluvné služby inde nezaradené,
ďalej na zosk. položiek 636 – nájomné za budovy a objekty (11 319,87 €).
•

Funkčná klasifikácia 0160, program 08C0501, 08C0502, 08C0505, 08C0508
Upravený rozpočet vo výške 402 471,12 € bol poskytnutý na voľby, ktoré prebiehali v roku
2010 a to voľby do orgánov samosprávy, nové voľby do orgánov samosprávy, voľby do
NR SR a referendum. Vykázané čerpanie bolo vo výške 402 331,33 €, čo predstavuje 99,96 %
(nedočerpanie 139,79 €).
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•

Funkčná klasifikácia 0180, program 08C03
Finančné prostriedky poskytnuté na bežné výdavky pre obce v súvislosti s povodňami vo
výške 822 704,70 € , boli vyčerpané na 100,0 % a na kapitálových výdavkoch – inv. akcia
25846 vo výške 1 950,51 € taktiež na 100,00 %.

•

Funkčná klasifikácia 02103, program 06H03
Pre hospodársku mobilizáciu bol pre rok 2010 upravený rozpočet na bežné výdavky vo
výške 371,00 €, ktorý bol vyčerpaný na 99,95 % (370,92 €). Čerpanie bolo vykazované na
podpoložkách 633002 – materiál - výpočtová technika (92,34 €), podpoložke 633006 všeobecný
materiál (130,99 €) a podpoložke 637001 – školenia, kurzy, semináre (147,59 €) . Kapitálové
výdavky neboli rozpočtované.

•

Funkčná klasifikácia 0220, program 08C03
Čerpanie rozpočtovej položky 630 – tovary a služby je oproti
upravenému rozpočtu 13
070,00 € vyčerpané na 99,97 % nasledovne:
632001 – elektrická energia v skladoch CO (152,00 €)
633009 – za časopisy (63,60 €)
634004 – prepravné (740,18 € )
637001 – školenie a príprava KŠ starostov miest a obcí (2 707,58 €)
637002 – súťaž ml. Záchranárov CO (1 094,28 € )
637004 – revízie a kontroly varovacích a vyrozumievacích zariadení (7 294,59 €)
637005 – služby pre ochranu objektov (47,40 €)
637027 – odmeny za vykonanú prácu na základe dohody (929,71 €)
Na uvedenej funkčnej klasifikácií boli čerpané finančné prostriedky aj na položke
625003, z dôvodu podpísania dohody o vykonaní práce na odbore CO.

4.3 Transfery
Bežné a kapitálové transfery poskytnuté obciam, občianskym združeniam a iným
právnickým a fyzickým osobám:
a) Bežné transfery - čerpanie na podpoložke
641009
matriky ( 194 726,78 € )
a REGOP ( 61 643,01 € ) bolo do výšky upraveného rozpočtu. Na uvedenom
zoskupení
bolo čerpané aj odchodné ,odstupné a nemocenské dávky vo výšky
38 382,55 €.
b) Kapitálové transfery obciam neboli poskytované.

4.4 Prehľad o vyplatení odstupného a odchodného:
štátna služba
odstupné - €
odchodné - €

24.895,50
6 162,00

výkon
práce
záujme
2.028,00
-
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vo

verejnom Spolu
26 923,50
6 162,00
33 085,50

5. PERSONÁLNE OTÁZKY
5.1 Počet a štruktúra zamestnancov
Počet zamestnancov ObÚ v roku 2010 bol určený na základe personálneho rozkazu ministra
vnútra SR č. 501/2009 účinného od 1. 1. 2010 v počte 59 zamestnancov.
a) Prehľad o počte a štruktúre zamestnancov ObÚ k 31. 12. 2010 je uvedený v nasledujúcej
tabuľke:
názov organizačného útvaru

počet zamestnancov
z toho
1
štátna služba
výkon práce vo
verejnom záujme
z toho
duševní
fyzickí

prednosta

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

17
14
7
4
4
4
50

spolu

3
4

1

7

1

59

b) Stav zamestnancov k 31. 12. 2010 ObÚ k 31. 12. 2010 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
rok

priemerný
evidenčný prepočítaný
vo fyzických osobách
počet zamestnancov
na plný pracovný
úväzok
59
59
59

2010

c) Dohody o vykonaní práce
V roku 2010 uzavrel ObÚ dohody o vykonaní práce s 2 zamestnancami v mesiaci január, apríl –
jún a september – december. Zamestnanci vykonávali údržbu a ošetrovanie materiálu civilnej
ochrany v skladoch CO ObÚ.

d) Pohyb zamestnancov ObÚ v roku 2010
•

Ukončenie rodičovskej dovolenky: 1. 9. 2010 sa jedna štátna zamestnankyňa vrátila
z rodičovskej dovolenky do štátnozamestnaneckého pomeru

•

Odvolanie z funkcie prednostu: 13. 10. 2010 bol odvolaný z funkcie prednosta ObÚ
v zmysle uznesenia vlády SR č. 708
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•

Vymenovanie do funkcie prednostu:
14. 10. 2010 bola vymenovaná do funkcie
prednostka ObÚ v zmysle uznesenia vlády SR č. 708

•

Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru:
o 31. 8. 2010 bol ukončený štátnozamestnanecký pomer s 1 štátnou zamestnankyňou,
ktorej uplynula dočasná štátna služba
o 31. 12. 2010 v rámci racionalizácie na základe personálneho rozkazu ministra vnútra
SR č. 460/2010 zo dňa 27. 10. 2010 bol ukončený štátnozamestnanecký pomer s 12
štátnymi zamestnancami a 1 zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom
záujme z dôvodu zníženia počtu funkčných miest v štátnej službe a pri výkone práce
vo verejnom záujme

•

Zmena štátnozamestnaneckého pomeru: 1. 8. 2010 bol 3 štátnym zamestnancom na
úseku živnostenského podnikania v zmysle personálneho rozkazu ministra vnútra SR č.
270/2010 účinného od 1. 8. 2010 zmenený štátnozamestnanecký pomer z dôvodu zmeny
funkcie a zmeny najnáročnejšej činnosti

5.2 Vzdelanostná štruktúra
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
v nasledujúcej tabuľke:
stupeň
vzdelania

Prievidza k 31. 12. 2010 je uvedená

zamestnanci
z toho
štátna služba
výkon
práce
vo VZ
32
3
9
1
9
3
1

prednosta
VŠ 2. stupňa
VŠ 1. stupňa
ÚSO
SO

ObÚ

1

SPOLU

36
10
12
1

5.3 Veková štruktúra
Veková štruktúra zamestnancov ObÚ Prievidza k 31. 12. 2010 je uvedená v nasledujúcej
tabuľke:
do 20 r.
-

21 r. – 30 r.

31 r. – 40 r.

41 r. – 50 r.

51 r. – 60 r.

nad 61 r.

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži ženy

1

1

3

6

8

20

7

12

1

0

5.4 Vzdelávanie zamestnancov
Na ObÚ boli zrealizované školenia, odborné semináre a kurzy potrebné pre výkon štátnej správy
a pre výkon práce vo verejnom záujme, ktoré sú uvedené v nasledovnom prehľade:
Prehľad vzdelávacích aktivít uskutočnených v roku 2010:
Názov vzdelávacej aktivity
• školenie „Ročné zúčtovanie dane“
• školenie „SAP – MM“

Počet
1
4
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Počet zamestnancov
1
4

• školenie „SAP – FI“
4
• odborný seminár (ďalej len „OS“)
„Práca s pohľadávkami v štátnej a
miestnej správe“
1
• OS „Zákon o ochrane osobných údajov“
1
• OS „Zákon o slobodnom prístupe
k informáciám“
1
• OS „Protest prokurátora“
1
• školenie „Ročné zúčtovanie poistného na
zdravotné poistenie za rok 2009“
1
• školenie „Verejné obstarávanie“
1
• OS „Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z.“
2
• OS „Správne konanie – aplikácia správneho
poriadku v praxi“
1
• OS „Normalizovaná úprava písomností a
jazyková kultúra“
1
• školenie „SAP – doprava“
1
• základný odborný kurz CO
4
• školenie „Hospodárenie s materiálom CO“
1
• výjazdové skupiny ObÚ – CO
1
• školenie „Rozhodcovia SMZ CO“
1
• školenie „Elektronické verejné obstarávanie“
1
• školenie „Zákon o horskej službe, správne
konanie“
1
• školenie „Financovanie CO“
1
• školenie „Program EMCO“
1
• školenie „Ochrana utajovaných skutočností“
1
• školenie „Konsolidovaná účtovná
závierka 2009 po VS“
1
• školenie „IS JVS“
3
• školenie „Program JIS EPSIS HM a jeho ä
uvedenie do praxe“
1
• školenie „Analýza územia obvodu“
1
• školenie „Oblasť VaV obyvateľstva“
1
• školenie „Evakuácia a ukrytie obyvateľstva“
1
• OS „Zákon o štátnej službe č. 400/2009 Z. z.“ 1
• školenie „CEZIR – JKM“
1
• kurz „Základy komunikácie so sluchovo
postihnutými I.“
1
• OS „Zákon č. 102/2010 Z. z., ktorým sa
dopĺňa zákon o obecnom zriadení s dôrazom
na kompetencie miestnej štátnej správy“
1
• kurz „Základy komunikácie so sluchovo
postihnutými II.“
1
• školenie „Revízia vymedzenia základných
sídelných jednotiek“
1
• OS „Zákon o priestupkoch - priestupkové
konanie“
1
Spolu
47
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4

4
4
4
9
1
1
4
3
3
1
1
1
4
3
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
3
6
1

2
1
2
4
85

6. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Ciele činnosti ObÚ Prievidza definované v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach, v Uzneseniach
vlády SR, v opatreniach a pokynoch ústredných orgánov štátnej správy a vnútorných predpisoch ObÚ
Prievidza boli dosiahnuté a špecifikované úlohy boli splnené. Všeobecné ciele sú uvedené v časti 2 a
predmetné hodnotenie je obsahom 3. časti Výročnej správy za rok 2010.
Niektoré špecifické ciele a prehľad ich plnenia je uvedený nižšie:
6.1 Odbor organizačný
Cieľom činnosti odboru organizačného je hlavne racionalizácia výkonu štátnej správy na obvodnom
úrade. Plní sa zavádzaním nového aplikačného programového vybavenia (APV), ktoré je už v prevažnej
miere riešené vo väzbe na administratívny systém úradu. Postupná inovácia APV smerujúca k
centralizácii databáz prináša okrem rozširovania funkčnosti predmetného APV aj možnosť prezentácie
evidovaných údajov na internete a vytvára predpoklady pre výmenu spravovaných informácií s
ostatnými informačnými systémami verejnej správy.
6.2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
Cieľom odboru VVS na úseku priestupkov je preventívne ako aj represívne pôsobiť na
páchateľov priestupkov a v prípade majetkových priestupkov zabezpečiť náhradu škody poškodeným.
Pre orgány činné v trestnom konaní je na úseku priestupkov cieľom poskytovať výpisy o priestupkovej
bezúhonnosti a pre zdravotné poisťovne poskytovať informácie za účelom uplatenia nároku na úhradu
za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Zároveň poskytujeme údaje o priestupkovej bezúhonnosti osôb
pri vykonávaných previerkach Národným bezpečnostným úradom
Cieľom obvodného úradu na úseku matrík ako aj štátnych symbolov je zabezpečiť plnenie úloh
na zabezpečenie výkonu štátnej správy vyplývajúceho z príslušných právnych predpisov a usmernení
nadriadených orgánov. Plnenie jednotlivých úloh bolo uvedené v bode 2.
Obvodný úrad na úseku matrík v rámci metodického usmernenia práce matrikárok aj v roku
2010 usporiadal 3 pracovné porady. Z porád boli vypracované písomné závery, v ktorých boli
premietnuté všetky metodické usmernenia a pokyny, s ktorými sa matrikárky pri svojej práci riadili.
Obvodný úrad v rámci metodickej pomoci s matrikárkami konzultoval závažné matričné prípady,
uzavretia manželstva s cudzincami, žiadosti o povolenie zmeny mena a priezviska, postup pri
správnom konaní a vydávaní rozhodnutí a pod.
V zmysle zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov boli na
všetkých 29 matričných úradoch vykonané kontroly. Kontroly boli zamerané na vedenie matričných
kníh, na postup pri vydávaní matričných dokladov o osobnom stave a ich zasielaní do cudziny. Pri
kontrolách neboli zistené nedostatky, na základe ktorých by bolo potrebné prijímať opatrenia na ich
odstránenie. Z výsledkov uskutočnených kontrol možno konštatovať, že matričné úrady dodržiavajú
všetky platné predpisy pre tento úsek činností, čo je dôkazom dôslednej spolupráce obvodného úradu s
matrikárkami matričných úradov patriacich do pôsobnosti obvodného úradu.
Cieľom obvodného úradu na úseku štátnych symbolov bolo, aby obce a mestá, ako aj
štátne úrady a inštitúcie pri plnení úloh dodržiavali ustanovenia zákona o štátnych symboloch, čo sa
nám darilo plniť neustálym metodickým usmerňovaním. V roku 2010 obvodný neuložil žiadnu pokutu
právnickým osobám za porušenie ustanovení zákona o štátnych symboloch.
Cieľom na úseku verejných zbierok je neustále zvyšovať kvalitu vzájomnej komunikácie
s organizáciami, ktoré majú záujme usporiadať verejnú zbierku a vybavovať ich žiadosti v čo
najkratšom termíne, aby sa zvýšila účinnosť a efektívnosť zbierky, čo sa týka obzvlášť zbierok
zameraných na zmiernenie následkov živelných katastrof (napr. povodní), alebo priemyselných havárií.
V súvislosti s prípravou a zabezpečením sčítania obyvateľstva, domov a bytov v roku
2011 sa začali prvé práce už v mesiaci september 2010.
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6.3 Odbor živnostenského podnikania
Hlavné ciele odboru živnostenského podnikania Obvodného úradu Prievidza vyplývajú z jeho úloh
v postavení jednotného kontaktného miesta a ďalších úloh zakotvených v živnostenskom zákone. Medzi
základné priority patrí znižovanie administratívnej náročnosti pre podnikateľov, ktorá sa má docieliť
sústredením jednotlivých administratívnych postupov do jedného centra, kde sa pre podnikateľov
poskytujú služby komplexne so zámerom zefektívniť a zrýchliť administratívny proces.
Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 358/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa s účinnosťou od 1. októbra 2007 na všetkých
živnostenských úradoch vytvorila sieť jednotných kontaktných miest (JKM). JKM vznikali v dvoch
etapách a to od 1. októbra 2007 JKM 1 a od 1. júna 2010 JKM 2.
Hlavné úlohy, ktoré plní JKM pre činnosti, ktoré sú živnosťou, spočívajú najmä:






v priamej elektronickej komunikácii s Generálnou prokuratúrou SR pri vybavení výpisu
z registra trestov,
v obligatórnom podávaní prihlášky na daňovú registráciu daňovníka k dani z príjmu
a prihlášku do systému zdravotného poistenia,
v poskytovaní informácií o všeobecných a osobitných podmienkach prevádzkovania
živnosti a o postupoch vybavovania náležitosti spojených s možnosťou získania
živnostenského oprávnenia (poskytovanie takýchto informácií nemá charakter právneho
poradenstva, informácie majú iba všeobecný a vysvetľujúci charakter)
od 1.6.2010 v rámci JKM prijíma údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov,
vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra

Využitie služby JKM v jednotlivých rokoch
r. 2008
Počty podnikateľských subjektov, ktoré využili službu JKM 5 518
z toho: fyzické osoby
5 095
právnické osoby
423
Počty úkonov pre daňové riaditeľstvo
6 697
Počty úkonov pre zdravotné poisťovne
4 576
Počty úkonov pre obchodný register

r. 2009
6 131
5 629
502
7 835
5 516

r. 2010
6 626
5 957
669
8 677
5 942
9

Obdobie poskytovania služieb v rámci JKM 1 a JKM 2 podnikateľská verejnosť hodnotí vysoko
pozitívne, čo je vidieť aj z porovnania údajov v jednotlivých rokoch. Podnikatelia prejavujú spokojnosť
najmä v súvislosti s výrazným znížením administratívnej zaťaženosti pri vybavovaní živnostenskej
agendy. Živnostenský úrad vnímajú ako inštitúciu, kde sú ich potreby vybavované bez prieťahov
a stresov, kde získavajú čoraz komplexnejšie informácie o podnikaní.
6.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Hlavné priority odboru civilnej ochrany a krízového riadenia vyplývajú zo Zamerania činnosti
Obvodného úradu Prievidza pri plnení úloh krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilnej
ochrany obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy
materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci v roku 2010 a sú zamerané predovšetkým na:
a) Zvýšenie pripravenosti krízového riadenia na riešenie krízových situácií na úrovni samosprávy
v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie a na úseku obrany štátu a
skvalitnenie súčinnosti a koordinačnej činnosti pri riešení krízových situácií s orgánmi, ktorých
zamestnanci sú členmi krízových štábov.
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b) Skvalitnenie dokumentácie plánov ochrany obyvateľstva a tým vytváranie podmienok na
zabezpečenie plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany obyvateľstva.
c) Zdokonaľovanie plnenia opatrení evakuácie a odbornej pripravenosti evakuačných komisií,
jednotiek civilnej ochrany a štábov civilnej ochrany vytvorením podmienok na súčinnosť orgánov
miestnej štátnej správy a samosprávy.
d) Skvalitňovanie dokumentácie plánov ukrytia so zameraním aktualizácie evidenčných listov
ochranných stavieb, dokumentácie chránených pracovísk.
e) Podieľanie sa na organizovaní súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany s cieľom prehlbovania
znalosti súťažiacich družstiev pre riešení mimoriadnych udalostí.
f) Koordinovanie úloh a prípravy orgánov miestnej štátnej správy a orgánov samosprávy v oblasti
civilného núdzového plánovania realizáciou aktivít vyplývajúcich zo Smernice pre civilné núdzové
plánovanie v Slovenskej republike.
g) Zabezpečenie dôslednej aktualizácie dokumentácie hospodárskej mobilizácie u orgánov samosprávy
a u subjektov hospodárskej mobilizácie a skvalitňovanie zavádzania nového informačného systému
hospodárskej mobilizácie.
h) Zabezpečenie aktuálnosti personálneho obsadenia a materiálneho vybavenia výdajní odberných
oprávnení a zabezpečenie aktualizácie počtov obyvateľstva podľa vekových kategórií.
Úlohy v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu
vychádzali z Ročného plánu činnosti ObÚ Prievidza na rok 2010. Boli vyhodnotené v zmysle
Metodického pokynu sekcie KM a CO č. 2/XXV/2 z 2. 4. 2009. Je možné konštatovať, že boli v celom
svojom rozsahu splnené.
Nesplnená bola úloha precvičenie plánu ochrany obyvateľstva v súčinnosti s objektom VOP a. s.
Nováky v zmysle zákona o ZPH, do ktorého mali byť zapojené orgány krízového riadenia obvodu
Prievidza. Úloha nebola splnená z dôvodu nepripravenosti objektu na cvičenie po personálnej
technickej a odbornej stránke a taktiež z dôvodu, že objekt doposiaľ nevytvoril záchrannú službu
v zmysle zákona č. 261/2002 o ZPH.
Navyše boli plnené úlohy spojené v rámci povodní v obvode Prievidza mesiaci jún u 4 obcí
a mesiaci august 2010 u 14 tich obcí a miest a to či už priamo alebo prostredníctvom sekretariátu KŠ
ObÚ. Hlavnú úlohu plnil pri sumarizácií výdavkov na záchranné práce vynaložené obcami a mestami
obvodu Prievidza. Taktiež sumarizáciou
a verifikáciou
pri odškodnení postihnutých občanov
v dôsledku povodní v mesiacoch jún a august 2010.
6.5 Odbor ekonomický
Hlavné ciele z hľadiska ekonomického odboru sú čerpanie finančných prostriedkov na základe
rozpísaného rozpočtu pre obvodný úrad. Tieto finančné prostriedky sa v priebehu roku prehodnocujú a
podľa potreby sa žiadajú úpravy rozpočtu na zabezpečenie činnosti a chodu úradu. Z hľadiska
účtovného ide o zaúčtovanie všetkých účtovných operácií v priebehu mesiaca a následné zabezpečenie
účtovnej závierky mesačnej, štvrťročnej a ročnej za úrad. Zo spracovanej závierky sa predkladajú
účtovné výkazy na nadriadený orgán.
Na úseku evidencie predpísaných pohľadávok je cieľom vyzývať dlžníkov a žiadať predloženie
dokladov o úhrade povinného zmluvného poistenia. V prípade, že tieto nie sú predložené, budú sa
dlžné sumy vymáhať od dlžníkov cestou exekúcie.
6.6 Osobný úrad
Prehľad a plnenie úloh osobného úradu v roku 2010 je podrobne vyhodnotené a špecifikované
v časti 3 tejto výročnej správy.
Rozhodujúcimi činnosťami v roku 2010 bolo vypracovanie racionalizačných opatrení ObÚ, ktoré
súviseli s úlohami vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády SR a zo záverov z porady vedenia
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MV SR z 26. 8. 2010. Ďalšou prioritnou úlohou bolo zníženie počtu funkčných miest štátnych
zamestnancov a pri výkone práce vo verejnom záujme – personálny rozkaz ministra vnútra SR č.
460/2010.

7. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE
7.1 Odbor organizačný
V roku 2010 bola v súvislosti s budovaní JKM II. na odbore živnostenského podnikania dodaná
nová VT (PC, tlačiarne a skenery), a tým sa na ObÚ zlepšila celková situácia v parametrickom vybavení
výpočtovou technikou. Taktiež bola zvýšená rýchlosť prenosu internetového pripojenia z 512 kbit/s na
4096 kbit/s, čím sa zefektívnila práca zamestnancov a vybavovanie klientov, pretože podstatná časť na
ObÚ prevádzkovaných aplikácií sú webové aplikácie (CEZIR, SAP, MAKOP, USEP).
7.2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
a) Úsek priestupkov
V rámci hodnotenia a analýzy na úseku priestupkovom možno konštatovať, že oproti
predchádzajúcemu obdobiu Obvodný úrad Prievidza zaznamenal mierne zníženie nápadu priestupkov.
Okrem enormnej pracovnej záťaže (keďže vybavovanie priestupkov nie je jediná činnosť, ktorú
zamestnanci v rámci odboru VVS vykonajú) je možné negatívne vnímať aj pretrvávajúcu psychickú
záťaž spôsobovanú vzrastajúcou agresivitou účastníkov konania, ktorí sa prejavujú konfrontačne voči
zamestnancom správneho orgánu, čo vyúsťuje v podaní sťažností, návrhov na prejednávanie
priestupkov či dokonca trestných oznámení na dotknutých zamestnancov. Situáciu komplikuje, že
mnohí účastníci konania sa obracajú súčasne na viacero inštitúcií súčasne, čo spôsobuje zapožičiavanie
priestupkových spisov v priebehu konania, čím dochádza k zbytočným prieťahom v konaní.
Nepretržité používanie programového vybavenia manažmentu priestupkov MAKOP, elektronické
odosielanie dát do systému WPOLDAT, elektronická komunikácia pri vybavovaní žiadostí o predĺženia
lehôt značne napomohli k zefektívneniu práce zamestnancov nielen vybavujúcich priestupky, ale i
pre tých, ktorým poskytujú správy o povesti orgánom činným v trestnom konaní, poisťovniam a pod.
Na záver môžeme konštatovať, že činnosť na úseku priestupkového konania je náročná z hľadiska
odborného, psychického, časového ako aj administratívneho. Zamestnanci prejednávajúci priestupky
prichádzajú denne do kontaktu aj so spoločensky neprispôsobivými občanmi, a preto je potrebná
značná miera ich trpezlivosti, citlivosti, asertívneho správania a najmä sebaovládania.
Napriek uvedeným problémom sa odboru VVS v roku 2010 podarilo znížiť počet nevybavených
priestupkov prechádzajúcich do roku 2011.
b) Úsek matrík
Obvodný úrad pri zabezpečovaní úloh štátnej správy na úseku matrík, osvedčovania listín
a podpisov na listinách, rozhodovania vo veci zmeny mena a priezviska a štátnych symbolov plnil
všetky úlohy vyplývajúce z právnych predpisov platných pre tieto úseky činnosti, čím prispieval
k spokojnosti občanov pri vybavovaní záležitostí, týkajúcich sa jeho a tiež jeho osobného stavu
a požiadaviek na osvedčovanie. Svojou metodickou a kontrolnou činnosťou prispieval k skvalitneniu
práce matrikárok matričných úradov patriacich do pôsobnosti obvodného úradu. Neustále dbal a
aj v budúcnosti bude dbať, aby prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík zabezpečovali
odborne kvalifikované matrikárky, čo si vyžaduje neustále zvyšovanie odbornosti na tomto úseku, a to
zúčastňovaním sa školení a seminárov poriadaných MV SR a neustálym študovaním právnych
predpisov.
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Odbor VVS taktiež bude dohliadať nad postupným pripájaním matričných úradov k programu
REGOB, ktorý predstavuje evidenciu údajov:
agendy hlásenia pobytu,
matričnej agendy
štátoobčianskej agendy
správy adries
registra rodných čísiel
agendy cestovných dokladov
agendy občianskych preukazov
cudzineckej agendy
a vybraných administratívnych údajov o obyvateľovi (voličské zoznamy).

Na úseku štátnych symbolov odbor VVS dbal na to, aby obecné a mestské úrady správne používali
štátne symboly Slovenskej republiky, a to metodickou činnosťou a dohľadom nad ich dodržiavaním. Na
tomto úseku sa aj v budúcnosti bude poskytovať úradom miestnej samosprávy ako aj ostatným
štátnym úradom a inštitúciám neustála odbornú metodickú pomoc.
c) Úsek verejných zbierok
V roku 2010 bol zaznamenaný nárast počtu povolených a zrealizovaných verejných zbierok, nedá
sa však jednoznačne konštatovať, či tento trend bude mať trvalý charakter. Vo zvýšenej miere sa
používala e-mailová komunikácia, kedy žiadateľ poslal obvodnému úradu žiadosť e-mailom a
elektronickou komunikáciou sa odstraňovali nedostatky, aby žiadateľ nemusel opakovane navštíviť
obvodný úrad. Rozhodnutie o povolení zbierky bolo potom vydané v priebehu jedného dňa.
7.3 Odbor živnostenského podnikania
a) Úsek registrácie
V roku 2010 Obvodný úrad Prievidza, odbor živnostenského podnikania zaznamenal nárast
podnikateľských subjektov celkovo o 268.
Pred rozšírením služby o možnosť podať elektronicky návrh na zápis obchodnej spoločnosti do
obchodného registra prostredníctvom JKM, museli byť na odbore živnostenského podnikania vytvorené
technické podmienky. Prioritou bolo zrýchlenie internetového pripojenia. Ministerstvo vnútra SR
zabezpečilo zvýšenie rýchlosti na 4 Mbit, dodalo výkonný komunikačný server, 6 ks výkonných
počítačov so špeciálnou klávesnicou obsahujúcou čítačku kariet pre elektronický podpis, 5 ks výkonných
tlačiarní a 3 ks vysokorýchlostného skenera dokumentov s odolným podávačom papiera s duplexnou
jednotkou. Šiesti zamestnanci sú držiteľmi kvalifikovaného certifikátu pre používanie elektronického
podpisu.
b) Úsek kontroly
V porovnaní s rokom 2009 bol v sledovanom období na úseku živnostenskej kontroly
zaznamenaný pokles vykonaných kontrol o 298. Tento stav bol zapríčinený ukončením intenzívnej
tematickej úlohy z MV SR, zameranej na kontrolu duálneho zobrazovania cien pri prechode na euro.
Okrem plánovaných kontrol zamestnanci odboru živnostenského podnikania v roku 2010
vykonali aj tematické kontroly zadané MV SR a to:
• Kontrola zameraná na podnikateľské subjekty, ktoré zabezpečujú odborné vykonávanie
remeselných živností v skupine Stavebníctvo, prostredníctvom zodpovedného zástupcu. Celkovo
bolo vykonaných 361 kontrol, pri ktorých bolo
zistených 119 porušení ustanovení
živnostenského zákona.
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V novembri 2010 začala prebiehať ďalšia tematická kontrola MV SR, zameraná na kontrolu
podnikateľských subjektov, ktoré majú vydané živnostenské oprávnenie na vykonávanie
remeselných živností v skupine Výroba potravín a nápojov (kontrola bola ukončená v marci
2011). V novembri a decembri 2010 bolo celkovo vykonaných 75 kontrol a zistených bolo 33
porušení ustanovení živnostenského zákona a osobitných predpisov.

V sledovanom období bolo vykonaných 8 súčinnostných kontrol, z toho 6 v spolupráci
s cudzineckou políciou a 2 kontroly v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou.
V rámci praktickej prípravy pre žiadateľov o príspevok na SZČO podľa zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola
pre ÚPSVaR v Prievidzi a v Partizánskom vykonaná zamestnancom odboru živnostenského podnikania
v priebehu roka 2010 (21-krát) lektorská činnosť z oblasti živnostenského podnikania. V jednom
prípade bola lektorská činnosť vykonaná aj pre študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb
v Prievidzi.
V dôsledku zníženia počtu zamestnancov na odbore živnostenského podnikania k 1.1.2011 je
potrebné vykonať prienik činností úseku živnostenskej registrácie s úsekom živnostenskej kontroly.
Týmto prienikom bude zabezpečené plynulé plnenie úloh na odbore živnostenského podnikania
s dôrazom na úsek živnostenskej kontroly.
7.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v roku 2010 plnenie svojich úloh financoval
z pridelených prostriedkov štátneho rozpočtu. Odbor pravidelne zasiela vyhodnotenie čerpania
finančných prostriedkov na Ministerstvo vnútra SR (v oblasti čerpania fin. prostriedkov na hospodársku
mobilizáciu ich zasiela štvrťročne aj s komentárom).
Na základe hodnotenia činnosti odboru je možné konštatovať, že odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia splnil úlohy v oblasti krízového riadenia, na úseku plnenia kontrolnej činnosti,
prípravy odborného vzdelávania, úseku civilnej ochrany obyvateľstva, vyrozumenia a varovania,
hospodárenia s materiálom civilnej ochrany a financovania, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu.
7.5 Odbor ekonomický
Za rok 2010 z hľadiska ekonomického bol rozpísaný rozpočet vyčerpaný v plnom rozsahu a pre rok
2011 úradu neostali žiadne neuhradené faktúry. Do účtovného obdobia boli zaúčtované všetky
finančné operácie týkajúceho sa roku 2010, z čoho boli spracované účtovné výkazy, ktoré dali prehľad
o čerpaní finančných prostriedkov podľa jednotlivých položiek a podľa potreby úradu.
Výkazníctvo bolo spracovávané v novom programe SAP.
Pri predaji pozemkov dochádzalo v niektorých prípadoch k určitým sporným situáciám, keď bolo
potrebné zaoberať sa rozdelením parciel, vecným bremenom na umožnenie prechodu cez parcelu,
preukazovaním a dokazovaním uplatnenia práva prednostnej kúpy, rozsiahlou korešpondenciou vo
veci predaja pozemkov v k.ú. Ráztočno.
7.6 Osobný úrad
Celkové hodnotenie plnenia úloh osobného úradu je uvádzané v časti 3 a 5 tejto výročnej správy.
Plnenie úloh bolo pravidelne hodnotené na pracovných poradách osobného úradu.
Z hodnotenia úrovne plnenia úloh v roku 2010 možno konštatovať nasledovné:
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• osobný úrad plnil úlohy v rámci svojich možností, pričom hlavný dôraz bol kladený na dodržiavanie
stanovených lehôt
• zmeny na úseku riadenia ľudských zdrojov sa okrem iného týkali aj integrovaného informačného
systému SAP, v ktorom osobný úrad vykonáva personálne činnosti: SAP – HR – PA personalistika
a mzdové činnosti – SAP – HR – PY mzdy. Do programu SAP - HR boli zapracované od 1. 4. 2010
tabuľky zloženia a počtov ObÚ a s tým súvisiace zmeny. Zamestnanci vykonávali zmeny a úpravy vo
vyššie uvedenom programe na základe pokynov MV SR a na základe užívateľských príručiek
v stanovených termínoch.
• v roku 2010 bol nedostatočný rozpočet, čo znemožňovalo v posledných troch mesiacoch roka účasť
zamestnancov na školeniach a odborných seminároch zameraných na rozvoj ich odbornej činnosti
Úlohy na osobnom úrade boli plnené v súlade s príslušnými zákonmi, služobnými
predpismi ObÚ na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v stanovených termínoch.

a vnútornými

8. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
8.1 Odbor organizačný
Hlavnými skupinami výstupov odboru organizačného sú:
• Ministerstvo vnútra, na ktoré sa zasiela ročná správa o stave registratúry úradu
• Úrad vlády SR, na ktorý sa polročne zasielajú správy o plnení uznesení vlády a ročná správa
o vybavovaní sťažností a petícií
• Fyzické a právnické osoby, ktorým sa poskytujú informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám
• Mestské a obecné úrady, ktorým sa mesačne zasielajú exporty z APV CEZIR. Exporty sú v tvare
.xml a sú vstupnými súbormi do APV, ktoré má samospráva na ďalšie získavanie údajov. Takisto
sa zasielajú výstupné zostavy v tvare .rtf, ktoré obsahujú nasledovné údaje:
obchodné meno, právna forma, IČO, sídlo/miesto, predmet a stav
8.2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
Na úseku priestupkov medzi hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie patria:
• občania
• Policajné zbory
• Mestské polície
• Prokuratúry
• Súdy
• Zdravotné a sociálne poisťovne
• NBÚ
• MV SR
• Letecký úrad
Na úseku matrík medzi hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie patria:
• občania,
• matričné úrady,
• orgány územnej samosprávy,
• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
• Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,
• Slovenský štatistický úrad
• ostatné orgány štátnej správy
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Na úseku verejných zbierok medzi hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie patria:
Organizácie, ktoré sa svojou činnosťou zamerali na verejnoprospešnú činnosť, teda hlavne pomoc
v oblasti zdravotníctva, školstva, športu, ochrany kultúrnych pamiatok, životného prostredia, ale aj
humanitárnu a charitatívnu pomoc pre skupiny sociálne alebo zdravotne postihnutých a ohrozených
osôb. Často sa verejné zbierky využívajú na zmiernenie následkov živelných katastrof (napr. povodní),
alebo priemyselných havárií.
8.3 Odbor živnostenského podnikania
Hlavnými užívateľmi výstupov zo živnostenského registra sú podnikateľské subjekty – fyzické
a právnické osoby, ktoré ich získavajú najmä vo forme živnostenského oprávnenia, úradného záznamu,
potvrdenia o ukončení podnikania a pozastavení prevádzkovania živnosti.
Ustanovenie § 60b živnostenského zákona vymedzuje subjekty, ktorým sa sprístupňujú
a zasielajú údaje zapísané v živnostenskom registri, a to najmä:
a) daňový úrad a Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
b) orgán štátnej štatistiky
c) príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny
d) orgán, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia
e) Sociálna poisťovňa
f) Slovenská živnostenská komora
g) mestá a obce
V zmysle ustanovenia § 60a živnostenského zákona každý (občan, fyzická alebo právnická osoba)
má právo vyžadovať od živnostenského úradu výpisy z verejnej časti živnostenského registra. Pre
vydávanie výpisov sa s účinnosťou od 1.6.2010 zrušila miestna príslušnosť živnostenského úradu, čo
v praxi znamená, že o výpis je možné požiadať na ktoromkoľvek živnostenskom úrade.
8.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Hlavnými užívateľmi výstupov odboru civilnej ochrany a krízového riadenia sú predovšetkým
mestá a obce. Výstupy sú vo forme spracovanej dokumentácie, vykonávania metodicko-odbornej
pomoci, odbornej prípravy a školení, ale tiež kontrolnej činnosti.
Ďalšími odberateľmi sú ministerstvá (MV SR, MO SR, MH SR, MŽP SR), v oblasti obrany sú to
územné vojenské správy, v rámci hospodárskej mobilizácie sú to právnické a fyzické osoby formou
jednotného informačného systému, fyzické osoby a právnické osoby – výstupy v rámci stavebných
konaní, v oblasti ochrany utajovaných skutočností je to Národný bezpečnostný úrad Bratislava
a Vojenské obranné spravodajstvo Bratislava.
8.5 Odbor ekonomický
Na úseku rozpočtovníctva a účtovníctva užívateľmi výstupov organizácie je MV SR a to
prostredníctvom mesačných závierok, štvrťročných finančných a účtovných výkazov ako aj
prostredníctvom polročných rozborov hospodárenia.
Pri predaji pozemkov sú užívateľmi občania alebo podnikateľské subjekty, ktoré sú vlastníkmi
nehnuteľností postavených na pozemkoch vo vlastníctve SR a tieto pozemky mali v trvalom užívaní.
8.6 Osobný úrad
Osobný úrad plní hlavne úlohy pre zamestnancov ObÚ, ktorým spracúva personálne a mzdové
náležitosti a úlohy potrebné pre nadriadený orgán – Ministerstvo vnútra SR.
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Ďalej poskytuje výstupy aj smerom k verejnosti, nakoľko vypracúva napríklad potvrdenia
a oznámenia na základe žiadostí o sprístupnenie registratúrnych záznamov, ktoré žiadatelia požadujú
vyhotoviť z dôvodu odchodu do dôchodku, resp. výstupy pre iné inštitúcie (zdravotné a sociálne
poisťovne, daňový úrad, štatistický úrad, ÚPSVaR). Ďalej vypracúva odpovede na žiadosti
o zamestnanie a pod.
Vo veľkej miere osobný úrad predkladá výstupy na Ministerstvo vnútra SR (tabuľky, hlásenia,
štatistika, výkazy, analýzy) elektronickou poštou.
Hlavní užívatelia výstupov:
a) fyzické osoby
b) právnické osoby:
• ÚPSVaR
• sociálna poisťovňa
• zdravotné poisťovne
• daňový úrad
• štatistický úrad
• exekútorský úrad
• okresný súd
• MV SR

9. ZÁVER
Výročná správa ObÚ Prievidza a následný verejný odpočet sú súčasťou systému, ktorého cieľom je
zlepšenie a sprehľadnenie činnosti a skvalitnenie riadenia organizácií v pôsobnosti ústredných orgánov
štátnej správy. Tiež zaistí informovanosť verejnosti a všetkých zainteresovaných organizácií. Pre ObÚ
Prievidza je publikovanie výročnej správy účinným nástrojom, ako oboznámiť verejnosť, médiá a rôzne
spolupracujúce organizácie s podstatnými údajmi o vlastnej činnosti, vývoji a budúcich zámeroch a ich
analýzou.
Z Uznesenia vlády SR č. 1189/2001 z 19. decembra 2001 k správe o skúsenostiach s výročnými
správami a verejnými odpočtami rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti
ústredných orgánov štátnej správy (ďalej len „Správa“) vyplývajú pre Ministerstvo vnútra SR úlohy
zabezpečiť vypracovanie výročných správ, zabezpečiť publikovanie výročných správ rozpočtových
a príspevkových organizácií na internetovej stránke ústredného orgánu a zabezpečiť uskutočnenie
verejných odpočtov za rozpočtové a príspevkové organizácie (bod B.1. až B. 5.).
V súvislosti s týmto uznesením sekcia ekonomiky MV SR obvodné úrady písomne dňa 11. 3. 2011
požiadala zabezpečiť vypracovanie výročných správ podľa: „Manuálu pre vypracovanie výročných
správ“, ktorý tvorí prílohu č. 1 Správy. Následne majú obvodné úrady pri uskutočňovaní verejných
odpočtov postupovať podľa „Manuálu pre organizovanie verejných odpočtov“, ktorý tvorí prílohu č. 2
Správy.
Výročné správy za daný rok budú zverejnené každoročne počas obdobia od 1. februára do 15.
mája. Výročná správa musí byť dostupná na internete najneskôr 14 dní pred termínom verejného
odpočtu.
Výročná správa ObÚ Prievidza za rok 2010 sa vyhotovuje v 1 písomnom výtlačku podpísanom
prednostkou a je k dispozícii k nahliadnutiu na odbore organizačnom ObÚ Prievidza. Výročná správa sa
zverejňuje spolu s termínom verejného odpočtu v elektronickej forme na internetovej stránke MV SR
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na adrese: http://www.minv.sk/?ro v časti „Hospodárenie a financie - Výročné správy a verejné
odpočty - Rozpočtové organizácie“ a na internetovej stránke MV SR v časti „Verejná správa - Obvodné
úrady – ObÚ Prievidza – Výročné správy“ na adrese: http://www.minv.sk/?obvodny-urad-prievidza.

V Prievidzi dňa 29. 4. 2011

Ing. Kamila Topoľská, v.r.
prednostka
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