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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

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

JUDr. Dušan Zimáň
Ing. Vladimíra Ďuračková
Ing. Dušan Krovina
Ing. Gabriela Šimková
RNDr. Alena Babiaková

Postavenie a základné úlohy organizácie:
Obvodný úrad je zriadený zákonom o krajských úradoch a obvodných úradoch. Obvodný úrad je
právnická osoba. 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
Obvodný úrad mal v r. 2011 zriadené jedno pracovisko obvodného úradu (ďalej len „pracovisko“)
mimo svojho sídla:
Pracovisko Partizánske
Sídlo: Makarenkova 812/11, 958 01 Partizánske
Kontakt: tel: +421-38-7492460, +421-38-7492467, fax: +421-38-7490950
Rozsah činností pracoviska na jednotlivých úsekoch štátnej správy: na úseku živnostenského
podnikania a na úseku priestupkov

3

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
2.1 POSLANIE ORGANIZÁCIE
2.1.1 Poslanie obvodného úradu
Obvodný úrad je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí
vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade a je zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme obvodného úradu.
Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý slúži na jeho činnosť a zabezpečuje materiálnotechnické vybavenie obvodného úradu.
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom na jednotlivých úsekoch štátnej správy
riadia a kontrolujú ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti tieto úseky štátnej správy
patria.
Obvodný úrad plní významnú úlohu pri riešení mimoriadnych udalostí ako sú povodne, snehové
kalamity, technické havárie na území okresov Prievidza a Partizánske. Je bezprostredne
zodpovedný za odbornú prípravu krízových štábov primátorov miest a starostov obcí, aby bola v
prvom rade zabezpečená ochrana zdravia a životov občanov.
Obvodný úrad plní v rámci odboru živnostenského podnikania úlohy jednotného kontaktného
miesta pre slovenské fyzické a právnické osoby uchádzajúce sa o živnostenské oprávnenie a
vykonáva poradenskú a informačnú činnosť na úseku živnostenského podnikania.
Obvodný úrad vystupuje ako koordinátor organizačno-technického zabezpečenia volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do orgánov samosprávy obcí, voľby prezidenta, volieb
do samosprávnych krajov, volieb do Európskeho parlamentu a referenda.
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu. V mene
obvodného úradu v administratívnoprávnych vzťahoch koná a rozhoduje príslušný odbor.
2.1.2 Poslanie jednotlivých odborov obvodného úradu
2.1.2.1 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
• 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
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•
•

•

•
•
•
•

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 o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov a autorského zákona v znení neskorších predpisov v rámci
informačného systému verejnej správy
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
• 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
2.1.2.2 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
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osvedčovania obcou. Odbor VVS ďalej vedie zbierku listín a druhopisov matrík, osvedčuje listiny a
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.

2.1.2.3 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 najmä:
• zapisuje do informačného systému podnikateľov, ktorým vydal osvedčenie o živnostenskom
oprávnení
• plní úlohy jednotného kontaktného miesta (JKM) pre činnosti, ktoré sú živnosťou alebo podnikaním
podľa osobitných predpisov
• vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo
živnostenského zákona a osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie.
JKM sústreďujú jednotlivé povinné administratívne úkony súvisiace s podnikaním na jedno
miesto a zabezpečujú pre podnikateľov všetky formality, ktoré súvisia so získaním prístupu k
podnikaniu alebo s jeho výkonom.
2.1.2.4 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
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

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
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

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
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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
• 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
2.1.2.5 Odbor ekonomický
Činnosť ekonomického odboru pozostáva z troch hlavných častí:
• rozpočtovníctvo
• účtovníctvo
• správa majetku štátu
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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) zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku za Obvodný úrad Prievidza
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.
Ekonomický odbor realizuje v rámci svojej činnosti verejné obstarávanie na nákup materiálu
a služieb pre zabezpečenie plynulého chodu úradu.
2.1.2.6 Osobný úrad
Poslaním osobného úradu je zabezpečovanie úloh, ktoré Obvodný úrad Prievidza ako služobnému
úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov,
z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych
vzťahov upravujúcich služobný pomer štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu
na Obvodnom úrade Prievidza. Osobný úrad zabezpečuje aj uplatňovanie pracovnoprávnych vzťahov
zamestnancov Obvodného úradu Prievidza vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.
Medzi najdôležitejšie úlohy osobného úradu patrí spracovanie personálnej a mzdovej agendy
zamestnancov Obvodného úradu Prievidza a to najmä: predkladanie návrhov na určenie počtu
funkčných miest a skladbu pracovných funkcií a predkladanie žiadosti na ich zmenu 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 a zabezpečenie vzdelávania zamestnancov.
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2.2 STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
2.2.1 Strednodobý výhľad obvodného úradu
V zmysle článku 2, ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba na základe
ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Obvodný úrad sa riadi
všeobecne záväznými právnymi normami a predpismi, ktoré sú schvaľované ústrednými orgánmi
štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria jednotlivé úseky štátnej správy. Z toho vyplýva, že činnosť
obvodného úradu je legislatívne vymedzená a prípadné rozšírenie alebo zúženie daných činností musí
byť upravené zákonnou formou.
Strednodobý výhľad obvodného úradu je determinovaný platnou legislatívou a strednodobým
výhľadom najmä Vlády SR a Ministerstva vnútra SR.
Obvodný úrad by mal v roku 2012 aj v nasledujúcich rokoch okrem úloh, ktoré sú dané platnými
právnymi normami na jednotlivých úsekoch štátnej správy, podieľať sa na reforme miestnej štátnej
správy odvíjajúcej sa od Programového vyhlásenia vlády SR v r. 2012, ktoré v čase vypracovania tejto
správy ešte nebolo schválené.
Prioritou obvodného úradu bude tak ako každý rok plnenie zákonom zverených úloh s dôrazom na
odbornosť, včasnosť a kvalitu služieb.
2.2.2 Strednodobý výhľad oborov obvodného úradu
2.2.2.1 Odbor organizačný
Strednodobým výhľadom organizácie je zvýšenie podielu elektronických služieb v oblasti
poskytovanie informácií, žiadostí o vyhľadanie registratúrnych záznamov a podávania a vybavovania
žiadostí na odbore živnostenského podnikania a elektronických platieb.
2.2.2.2 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. 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.
2.2.2.3 Odbor živnostenského podnikania
Jednotné kontaktné miesta (JKM) boli v Slovenskej republike založené za účelom poskytovania
pomoci širokej skupine podnikateľov pri vybavovaní oprávnenia na podnikanie a počas výkonu ich
podnikateľskej činnosti, ale tiež aj s cieľom zefektívniť a sústrediť jednotlivé administratívne postupy
do jedného centra s výsledkom skrátenia celkovej doby potrebnej na vydanie príslušných dokumentov.
Do budúcna sa prehodnocuje možnosť rozšíriť rozsah poskytovaných služieb JKM napr. pre:
• oblasť sociálneho poistenia (dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie)
• daňový úrad (registrácia k DPH pri cezhraničnom poskytovaní služieb)
• služby zamestnanosti (nahlásenie voľného pracovného miesta podnikateľom)
• colnú správu (nahlásenie zriadenia prevádzkarne s citlivými komoditami)
• obce (oznamovacia povinnosť)
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V poslednej fáze vytvárania JKM v SR od 1. januára 2012 funguje elektronické JKM. Jeho cieľom je
umožniť všetkým záujemcom o podnikanie z členských štátov EÚ a EHP vstup do podnikania na diaľku
elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronických formulárov umiestnených na Ústrednom
portáli verejnej správy SR bez nutnosti navštíviť jednotlivé fyzické JKM.
Ďalším cieľom je intenzívnejšie využívanie systému IMI, ktorý slúži na priamu elektronickú výmenu
informácií o migrujúcich poskytovateľoch služieb z členských štátov EÚ a EHP za účelom overenia si
poskytnutých údajov alebo predložených dokladov v prípade pochybností a na výkon dozoru a kontroly
nad cezhraničnými poskytovateľmi služieb, ktorí dočasne poskytujú svoje služby na území SR.
2.2.2.4 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. Nedostatkom je, že 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.
2.2.2.5 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 možností 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 2012
je potrebné aj v tomto roku realizovať úsporné opatrenia, ktoré umožnia funkčnosť úradu pri zníženom
rozpise rozpočtu.
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2.2.2.6 Osobný úrad
V strednodobom výhľade možno očakávať, že osobný úrad aj v ďalších rokoch bude plniť úlohy
na požadovanej úrovni t. j. riadne a včas.
Strednodobým výhľadom osobného úradu v oblasti riadenia ľudských zdrojov je zabezpečiť a
realizovať kvalitné vzdelávanie zamestnancov Obvodného úradu Prievidza 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 Obvodného úradu Prievidza.
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 Obvodného úradu Prievidza.

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO
PLNENIE
Obvodný úrad Prievidza nemá podpísaný žiadny kontrakt s ústredným orgánom ani inou inštitúciou.

4. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
4.1 Činnosti obvodného úradu a ich náklady

V roku 2011 obvodný úrad realizoval nasledovné významné úlohy a činnosti, u ktorých možno vyčísliť
náklady:


Predaj prebytočného majetku štátu
- súvisiace náklady:
- znalecké posudky
- kolky
- inzercia v periodiku s celoslovenskou pôsobnosťou
SPOLU



Zabezpečenie financovania úloh v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov
- súvisiace náklady:
- telekomunikačné poplatky
68,43€
- tonery
2 157,93€
- kancelársky papier
741,66€
- oprava požiarno-poplachového systému
3 548,40€
- oprava signálno-bezpečnostnej techniky
3 540,86€
- revízia elektro-požiarnej signalizácie
267,72€
- pohonné hmoty
110,00€
SPOLU
10 435,00€



Zabezpečenie financovania úloh v súvislosti s novými voľbami v obci Rudnianska Lehota
- mzdové prostriedky
942,62€
- cestovné náhrady
88,75€
- reprezentačné
39,67€
SPOLU
1 071,04€
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742,00€
180,50€
298,88€
1 221,38€



Havarijná situácia – pokazená klimatizácia v serverovni detašovaného pracoviska v Partizánskom
890,40€



Havarijná situácia – pokazený poštový server na detašovanom pracovisku v Partizánskom
437,30€



Havarijná situácia – nefunkčné čerpadlá na vykurovacom zariadení v budove obvodného úradu
903,92€



Výber správnych a súdnych poplatkov – náklady na zabezpečenie pokladničných dokladov
211,75€

Významnou úlohou obvodného úradu v r. 2011 (kde nie je možné explicitne určiť náklady) bolo
spracovanie Analýzy činnosti a efektívnosti verejnej správy za roky 2007 – 2009 na Obvodnom úrade
Prievidza s návrhom príslušných opatrení. Úloha vyplynula z listu Ministerstva vnútra SR zo dňa 22. 1.
2011, v ktorom bolo oznámené, že vláda SR uznesením č. 15 zo dňa 12. 1. 2011 schválila Osnovu
analýzy činnosti a efektívnosti verejnej správy. Úloha vyplynula následne aj z celoslovenskej porady
prednostov obvodných úradov, konanej dňa 7. 2. 2011. Odbory Obvodného úradu Prievidza vypracovali
požiadavky v tabuľkovej forme spolu s vecným komentárom a zaslali príslušným odvetvovým odborom.
Sumarizáciu údajov spracoval obvodný úrad a zaslal Ministerstvu vnútra SR, sekcii verejnej správy,
odboru koordinácie a modernizácie verejnej správy. Analýza obsahovala nasledovné údaje:
• tabuľka č. 2 „prehľad o výkone štátnej správy v pôsobnosti orgánov miestnej verejnej správy“
• tabuľka č. 5 „umiestnenie orgánov miestnej štátnej správy“
• tabuľka č. 8a „výdavky na ďalšie vzdelávanie zamestnancov miestnych orgánov štátnej správy
a ďalších miestnych orgánov štátu“
• tabuľka č. 8b „vzdelávacie inštitúcie, ktoré zabezpečujú vzdelávanie zamestnancov miestnych
orgánov štátnej správy a ďalších miestnych orgánov štátu“
• návrh príslušných opatrení
4.2 Činnosti jednotlivých odborov obvodného úradu
4.2.1 Odbor organizačný
4.2.1.1 Vnútorná kontrola
Na úseku kontroly v roku 2011 boli príslušnými odbormi Obvodného úradu Prievidza kontrolné
akcie vykonané v rámci schváleného „Zamerania kontrolnej činnosti Obvodného úradu Prievidza na I.
polrok 2011 a na II. polrok 2011“. Spolu bolo vykonaných 15 kontrolných akcií.
A. Odbor organizačný v uvedenom období vykonal nasledovné kontroly:

a) Kontrola odbornej správy registratúry na odbore CO a KR
b) Kontrola evidencie hardvéru a softvéru Obvodného úradu Prievidza
Kontrolovaný
registratúrneho
úradu, platnosť
kontrolovaných
vypracovaný.

subjekt postupoval v zmysle príslušných zákonných ustanovení a podľa platného
poriadku. Preverené bolo materiálno-technické a programové vybavenie
certifikátov na ich použitie a súlad s inventárnym zoznamom úradu. V
subjektoch neboli zistené nedostatky protokol o výsledku kontroly nebol
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B. Odbor ekonomický vykonal v súlade so Zameraním kontrolnej činnosti na rok 2011 v uvedenom
období nasledovné kontroly:

a) Kontrola správnosti a úplnosti výdavkových účtovných dokladov za mesiac december 2010
b) Kontrola dokumentácie a správnosť postupu zadávania zákaziek s nízkou hodnotou v súlade s
VP č. 25 k uplatňovaniu metód a postupov verejného obstarávania na Obvodnom úrade
Prievidza za obdobie II. polroka 2011
Predmetné kontroly boli zamerané na obsahovú, ale aj formálnu správnosť, úplnosť a evidenciu
dokladov a tiež na dodržiavanie zákonných ustanovení a metodických pokynov pri verejnom
obstarávaní. 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, v ktorých bola vec zaslaná na objasnenie polícii (§ 58 zák. č.
372/1990 Zb.)
b) Kontrola dodržiavania zákonnej lehoty na začatie konania v zmysle § 67 ods. 3 zákona o
priestupkoch
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 2011
vykonal v uvedenom období nasledovné kontroly:

a) Kontrola zabezpečenia vymáhania pohľadávok
b) Kontrola správnosti vyznačenia právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutí vydaných na úseku
živnostenskej kontroly v spisoch a v APV CEZIR za obdobie 6/2010 - 6/2010
Cieľom bolo preveriť úroveň práce odboru pri uplatňovaní príslušných ustanovení zákonov, ako
aj súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a pokynov vydaných Ministerstvom
vnútra SR so zameraním na vymáhanie pohľadávok a na formálnu správnosť úkonov v agende
živnostenského podnikania. Vykonanými kontrolami nebolo u kontrolovaného subjektu zistené
porušenie právnych predpisov a tak nebolo potrebné vyvodiť zodpovednosť.
E. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia vykonal podľa Zamerania kontrolnej činnosti na
rok 2011 v uvedenom období nasledovné kontrolné úlohy:

a) Kontrola v oblasti prevádzky, údržby a technického stavu služobného motorového vozidla
odboru CO a KR
b) Kontrola evidencie, vybavenia a skladovania materiálu výjazdovej skupiny Obvodného úradu
Prievidza
c) Kontrola uloženia spisov organizačného útvaru
d) Kontrola rozhodnutí na úseku obrany štátu
Činnosti súvisiace s používaním služobného motorového vozidla boli vykonávané v súlade
s platnou legislatívou. Kontrolovaná dokumentácia bola vypracovaná a vedená správne. V súlade so
závermi kontroly nebolo potrebné prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
F. Osobný úrad v rámci Zamerania kontrolnej činnosti na rok 2011 vykonal v uvedenom období
tieto kontroly:

a) Kontrola majetkových priznaní štátnych zamestnancov v zmysle zák. č. 400/2009 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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b) Kontrola vykonaných výberových konaní a výberov na voľné štátnozamestnanecké miesta na
Obvodnom úrade Prievidza v zmysle zák. č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a SP č. 3 o výberovom konaní a
výbere zo dňa 27. 12. 2011
Kontroly boli vykonané v plánovanom rozsahu a termíne, kontrolované dokumenty boli kompletné
a vedené u všetkých štátnych zamestnancov obvodného úradu správne a úplne. Výberové konanie
prebehlo zákonným spôsobom. Vykonanými kontrolami neboli zistené nedostatky a neboli prijaté
opatrenia na ich odstránenie.
Všetky kontrolné úlohy vykonané príslušnými organizačnými útvarmi Obvodného úradu Prievidza
v období od 1. januára 2011 do 31. decembra 2011 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.
4.2.1.2 Sťažnosti a petície
V roku 2011 bolo podaných Obvodnému úradu Prievidza a prešetrovaných v zmysle zákona č.
9/2010 Z. z. o sťažnostiach celkom 33 sťažností, ktoré sú vedené v centrálnej evidencii sťažností na
odbore organizačnom.
Spôsob vybavenia sťažností:
• postúpenie inému príslušnému orgánu
• prešetrenie obvodným úradom
Z toho:
• opodstatnené
• opakované

5
28
2
1

Predmetom oboch opodstatnených sťažností 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. Boli prijaté opatrenia, v rámci ktorých boli
príslušní zamestnanci upozornení na dodržiavanie ustanovení zákona. Nedostatky boli odstránené ešte
v priebehu prešetrovania sťažností.
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 38 a boli vybavené odborom živnostenského podnikania.
V roku 2011 nebola v zmysle zákona NR SR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov podaná žiadna petícia.
4.2.1.3 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 2011 bolo prijatých 29 žiadostí.
•
•
•

podané písomne poštou
podané písomne e-mailom
podané ústne do záznamu

6
3
20

Všetky žiadosti boli vybavené, žiadna nebola odložená a nebolo vydané ani jedno rozhodnutie
o nevyhovení žiadosti alebo jej časti.
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4.2.1.4 Informatika
Na tomto úseku sa v priebehu roka 2010 vykonávali tieto činnosti:
• príprava podkladov pre plánovanie finančných prostriedkov na nákup informačných
technológií (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, CEPOD, JKM2, MAKOP, ATON,
CIPREGIS, WinASPI)
• inštalácie klientov (WinASU, WinIBEU, CEZIR, JKM2, 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 zamestnancom pri riešení problémov v oblasti hardwaru a softwaru
• aktualizácie APV, klientov a e-mailových kontaktov v pobočke štátneho archívu v Bojniciach
4.2.1.5 Správa registratúry
A. Stav evidovania záznamov
Obvodný úrad Prievidza vedie evidenciu záznamov a spisov decentralizovaným spôsobom.
Všetky organizačné útvary v hlavnej budove Obvodného úradu Prievidza využívajú automatizovaný
systém správy registratúry prostredníctvom programového vybavenia WinASU centralizovane.
S programom WinASU sú prepojené ďalšie aplikácie CEZIR, CEPOD, MAKOP a WinRS. Pracovisko
Partizánske takisto využíva APV WinASU a má samostatné denníky.
V podateľni Obvodného úradu Prievidza z hľadiska rýchlejšieho prevádzkovania programu CEZIR
sa evidujú záznamy v dvoch denníkoch.
Denník A – WinASU pre odbor živnostenského podnikania
20 021 evidenčných záznamov, 7 948 spisov
Denník B – WinASU pre ostatné organizačné útvary
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17 242 evidenčných záznamov, 3 910 spisov
Pracovisko Partizánske
Denník A – odbor všeobecnej vnútornej správy
1 590 evidenčných záznamov, 537 spisov
Denník B – odbor živnostenského podnikania
5 719 evidenčných záznamov, 3 325 spisov
V roku 2011 bolo spolu na Obvodnom úrade Prievidza evidovaných
záznamov a 15 720 spisov. Do roku 2011 prešlo 16 spisov.

44 572 evidenčných

B. Stav vo vyraďovaní registratúrnych záznamov
V roku 2011 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:
• Registratúrne záznamy Okresného úradu v Prievidzi z r. 1991 – 2003
• Registratúrne záznamy Obvodného úradu v Prievidzi z r. 1991 – 2003
Množstvo registratúrnych záznamov vyradených a odovzdaných na zničenie v roku 2011: 367 bm
Množstvo registratúrnych záznamov, ktoré zostali v správe úradu: 905,81 bm
C. 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 58
žiadostí o vyhľadanie registratúrnych záznamov bývalých zamestnancov Okresného úradu
v Prievidzi a ich predchodcov pre účely
sociálneho poistenia, pre vydanie potvrdenia
o zamestnaní a 52 žiadostí k nahliadnutiu do spisov predchodcov Obvodného úradu Prievidza.
Z dôvodu vypožičania spisov mimo úrad bolo vyhotovených 34 reverzov.

4.2.2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
4.2.2.1 Priestupky
V roku 2011 Obvodný úrad Prievidza, odbor VVS vybavil 1742 priestupkových vecí po vykonaní
objasňovania policajnými orgánmi. Oproti roku 2009 to bol pokles o 87 priestupkových vecí. V tomto
počte je zahrnutých 764 rozkazných konaní. K skladbe priestupkov možno poznamenať, že
najpočetnejšiu skupinu 1161 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 386 prípadov, priestupky proti verejnému
poriadku (§ 47, § 48 ZOP) v počte 76 a priestupky proti poriadku v správe (§ 21 ZOP) v počte 38
prípadov. Vývoj za rok 2011 je uvedený v nasledovnej tabuľke – spôsob vybavenia priestupkov.
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Tab. č. 1 SPÔSOB VYBAVENIA PRIESTUPKOV
Číslo
riadku

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

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
245
1 892
130
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)
Počet nevybavených priestupkov, ktoré prechádzajú do
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 €
ukončené

01
02
03

Spôsob vybavenia

2 007
129
764
10
164
194
0
0
456
21
4
1 613
1 742
265
0
0
81
11
14 555,00
5632,00

Výskyt priestupkov bol tradične najvyšší na úseku občianskeho spolunažívania (§ 49 ZOP). V roku
2011 predstavovali z celkového počtu prerokovaných priestupkov až 66,64 %. Je to pokles oproti roku
2010 o 29 prípadov. Majetkové priestupky v roku 2011 tvorili z celkového výskytu priestupkov zhruba
22,15 %, čo predstavuje 386 prípadov. U tejto skupiny sme zaznamenali nárast v porovnaní
s predchádzajúcim rokom o 47 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. Z počtu 386 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 2010 poklesol o 28 prípadov.
V roku 2011 pri prejednávaní priestupkov ako sankcia bolo uložené pokarhanie v 164 prípadoch,
194 prípadoch bolo vybavených uložením pokuty. Celková suma uložená v roku 2011 na pokutách
predstavuje 14 555,00 €. Zákaz činnosti a prepadnutie veci ako sankcia neboli v roku 2011 uložené.
V 10 priestupkových veciach sa rozhodnutie uskutočnilo prejednaním bez uloženia sankcie.
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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 14 555,00 € bolo vymožených 4437,00 € a z uložených trov konania vo výške 5632,00 € bolo
vymožených 2 108,00 €.
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 2011 ovplyvnila majetkové priestupky, ale mala oveľa väčší dosah na
násilnú trestnú činnosť.

4.2.2.2 Matričná činnosť
V pôsobnosti obvodného úradu je 29 matričných úradov s počtom obyvateľov cca 186 600,
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 2011 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
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 2011 zaslalo na matričné úrady
9 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 360 posudzovaní. Na požiadanie matričných úradov sa vydalo 9
súhlasov na zápis rozhodnutí orgánov cudzích štátov. Pre Matričný úrad Handlová 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 4997 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 3 796 zápisom v matričných knihách a 1 201 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
240 vyšších overení.
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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 304 osvedčení podpisov na listinách a listín a 34
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, v 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 2011 bolo
vydaných 47 rozhodnutí vo veci zmeny mena a priezviska, z toho:
•
•
•
•

2 rozhodnutia o povolení mena
25 rozhodnutí o povolení priezviska
14 rozhodnutí o povolení zmeny priezviska pre maloleté deti
6 rozhodnutí súvisiacich so správnym konaním.

Všetky rozhodnutia boli vydané v súlade s ustanoveniami zákona o správnom konaní. V súvislosti
s rozhodovacím procesom bolo potrebné vykonať 423 úkonov.

4.2.2.3 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 :
kontrola používania štátneho znaku a štátnej vlajky na budove (57 úkonov)
kontrola používania štátneho znaku v zasadacej miestnosti (32 úkonov)
kontrola používania štátneho znaku na insígniách používaných pri uzatváraní manželstva
úkonov)
kontrola používania pečiatok so štátnym znakom (143 úkonov)
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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
278 úkonov.
4.2.2.4 Verejné zbierky
V rámci úseku verejných zbierok sa v roku 2011 vykonávali tieto hlavné činnosti:
•
•
•
•
•
•

poradenská služba pri koncipovaní žiadosti o povolenie konania verejnej zbierky – osobne,
telefonicky, e-mailom – 6 úkonov
pomoc pri odstraňovaní nedostatkov v žiadosti o povolenie konania verejnej zbierky – osobne, emailom – 2 úkony
vydávanie rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky – 2 rozhodnutia
výzva na predloženie/doplnenie vyúčtovania výnosu verejnej zbierky – listom, telefonicky – 4 úkony
kontrola vyúčtovania čistého výnosu verejnej zbierky, schválenie vyúčtovania, vrátenie účtovných
dokladov – 12 úkonov
výzva na predloženie/doplnenie vyúčtovania použitia výnosu verejnej zbierky – listom, telefonicky 7 úkonov
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•
•
•

kontrola vyúčtovania použitia čistého výnosu verejnej zbierky, schválenie vyúčtovania, vrátenie
účtovných dokladov – 21 úkonov
po predĺžení lehoty na použitie čistého výnosu – 1 úkon
kontrola dodržiavania zákonov na základe podnetu – 6 úkonov

4.2.2.5 Voľby a referendum
a) Nové voľby poslanca v obci Rudnianska Lehota – vyhlásené rozhodnutím
predsedu NR SR č. 463/2010 Z. z. - určený deň konania na sobotu 12. marca 2011
Počet okrskov: 1
Kandidátnu listinu pre voľby poslanca OcZ podali 3 kandidáti, ktorí boli aj zaregistrovaní.
•
bol vypracovaný hlasovací lístok odsúhlasený predsedom miestnej volebnej komisie,
hlasovací lístok bol zaslaný na odsúhlasenie MV SR , zabezpečená tlač v počte 680 ks
•
odbor zabezpečil tlač 680 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 - 610
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 141
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre poslanca OcZ - 139
b) Voľby do NR SR - vyhlásené rozhodnutím predsedu NR SR č. 347/2011 Z. z. na
sobotu 10. marca 2012. Uznesením č. 675 z 19. 10. 2011 bol schválený
Harmonogram OTZ volieb do NR SR v roku 2012 a na jeho základe vypracovaný
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2012
v podmienkach Obvodného úradu Prievidza
Počet vytvorených volebných okrskov: 190
Voľby poštou: - počet voličov, ktorí požiadali o voľbu poštou: 175
Obvodná volebná komisia v Prievidzi – delegovalo 11 politických subjektov, z toho jedného
člena odvolala politická strana a dvaja členovia oznámili vzdanie sa funkcie v komisii. Keďže dva
politické subjekty nedelegovali náhradníka do ObVK, nemali po vzdaní sa členov ani zastúpenie
v ObVK. Účasť náhradníka za jednu politickú stranu nebolo možné zabezpečiť, takže zasadnutia
komisie sa zúčastnilo 8 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 2012, Metodické pokyny na
spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách do NR SR v roku 2012, 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 26), 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
2012, Metodický pokyn na financovanie výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním
výsledkov volieb do NR SR v roku 2012
Telekomunikačné spojenie: Odbor spracoval požiadavky od miest a obcí na zabezpečenie
telekomunikačného spojenia volebných orgánov, vypracovaný Telefónny zoznam okrskových
volebných komisií.

21

4.2.2.6 Sčítanie obyvateľstva, domov a bytov
Po vykonaní prác v I. a II. etape validácie v roku 2010 Obvodný úrad Prievidza pokračoval v roku
2011 v realizácii ďalších prác spojených so sčítaním obyvateľov, domov a bytov.
Štatistický úrad SR vydal Metodický pokyn ŠU SR zo 17.1.2011 číslo 900-0011/2011, ktorým sa
upravoval postup pri vytváraní sčítacích obvodov pri SODB v roku 2011. V zmysle jeho pokynu bolo za
územný obvod Prievidza a Partizánske bolo spolu vytvorených 609 sčítacích obvodov.
Z toho: za okres Prievidza - 463 sčítacích obvodov (mestá Prievidza - 67, Handlová - 58,
Bojnice – 16, Nováky – 14 SO)
za okres Partizánske-146 sčítacích obvodov (mesto Partizánske – 63 SO)
Pri prípravných a realizačných prácach odbor VVS postupoval podľa Metodického pokynu ŠÚ ŠR
z 3.2.2011 č. 900-0024/2011, ktorým sa upravuje postupu obvodných úradov pri príprave a vykonaní
sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 nasledovne:
• doručil obciam Metodický pokyn ŠÚ ŠR z 3.2.2011 č. 900-0025/2011, ktorým sa upravuje postup
obcí pri
príprave a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011, Výnos ŠÚ SR
z 28.2.2011 č. 220-0011/2011 o poskytnutí dotácií zo ŠR obciam a vyšším územným celkom na
úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením preneseného výkonu štátnej správy pri príprave,
priebehu a vykonaní SODB v roku 2011
• v súčinnosti s pracoviskom a obcami vypracoval časový harmonogram prípravných a realizačných
prác sčítania
• určil členov skupiny prípravných a realizačných prác SODB v roku 2011
• zhromaždil od obcí mená, priezviská, adresy a kontaktné údaje zamestnancov, ktorí plnili úlohu
gestora sčítania v obci a poskytol tieto údaje pracovisku
• zabezpečil prevzatie a uskladnenie sčítacích tlačív a ďalšieho súvisiaceho materiálu
• v spolupráci s pracoviskom pripravil rozdeľovníky sčítacích tlačív a ďalšieho súvisiaceho materiálu
pre obce
• od obcí prevzal zoznamy sčítacích komisárov a ich náhradníkov, overil úplnosť zoznamu(mená,
priezviská, adresy, kontaktné údaje sčítacích komisárov a ich náhradníkov, čísla sčítacích obvodov,
v ktorých budú vykonávať sčítanie), spracoval kompletný zoznam sčítacích komisárov a ich
náhradníkov a doručil pracovisku
Za územný obvod Prievidza a Partizánske bolo určených 573 sčítacích komisárov,
z toho: - za okres Prievidza - 433 sčítacích komisárov
(mestá Prievidza – 158, Handlová – 55,
Bojnice – 15 a Nováky 13 sčítacích komisárov)
- 76 náhradníkov
za okres Partizánske - 140 sčítacích komisárov
(mesto Partizánske 61 sčítacích komisárov)
- 33 náhradníkov
•
•
•

•
•

po dohode s obcami a pracoviskom vypracoval časový harmonogram školení obcí, sčítacích
komisárov a ich náhradníkov
podľa rozdeľovníka doručil obciam sčítacie tlačivá
zabezpečil dočasné uvoľnenie vhodných kancelárskych a skladovacích priestorov nevyhnutných pri
plnení úloh spojených s prípravou, priebehom a uskutočnením sčítania a zabezpečil ich príslušné
vybavenie
vyškolil gestorov sčítania, sčítacích komisárov a ich náhradníkov
v spolupráci s pracoviskom vypracoval časový harmonogram preberania sčítacích tlačív a ďalšieho
súvisiaceho materiálu od obcí
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Pri preberaní, kontrole a kompletizácii sčítacieho materiálu pri realizácii SODB v roku 2011
postupoval odbor VVS Obvodného úradu Prievidza podľa Metodického pokynu ŠÚ SR z 26.5.2011 č.
900-0099/2011. V období od 7.6.2011 do 16.6.2011 preberal od obcí sčítacie tlačivá a ďalší súvisiaci
materiál z jednotlivých obcí okresu Prievidza a okresu Partizánske a prekontroloval jeho úplnosť
a správnosť zostavenia podľa prehľadov za obce za účasti poverených pracovníkov pracoviska
a následne odovzdal tento materiál pracovisku.
4.2.3 Odbor živnostenského podnikania
4.2.3.1 Úsek živnostenskej registrácie
Obvodný úrad Prievidza, odbor živnostenského podnikania v postavení jednotného kontaktného
miesta zabezpečoval výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania k 31.12.2011 celkom
pre 18 469 podnikateľských subjektov, z toho pre 14 854 fyzických osôb a 3 615 právnických
osôb.
Jednotné kontaktné miesta majú tri hlavné funkcie:
1. Poskytujú informácie, ktoré súvisia s prístupom k podnikateľskej činnosti a s jej vykonávaním.
2. Prijímajú údaje a doklady potrebné na začatie podnikania.
3. Zasielajú prijaté údaje a doklady kompetentným orgánom.
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.)
e) prijíma údaje, doklady a správne poplatky vyžadované podľa osobitných predpisov na získanie
oprávnenia na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia
f) prijíma údaje, doklady a súdne poplatky potrebné na prvozápis do obchodného registra
g) poskytuje informácie o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach
poskytovania služieb na území SR
h) vydáva osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktorú sú živnosťou
i) vydáva potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je
obmedzené alebo zakázané
j) vydáva potvrdenia o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej
republiky.
Úlohy úseku živnostenskej registrácie boli v sledovanom období zabezpečované aj na detašovanom
pracovisku v Partizánskom.
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Prehľad o službách, ktoré Obvodný úrad Prievidza, odbor živnostenského podnikania
v postavení JKM poskytoval v sledovanom období:
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
počet

18 469
14 854
3 615

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 vznikli v sledovanom období
živnostenských oprávnení, ktoré zanikli v sledovanom období

1 107
367
1 912
102
8 042
5 970

Rozhodnutia vydané na úseku registrácie v sledovanom období:
rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci
rozhodnutie o pozastavení prevádzkovania živnosti z úradnej moci
rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia (nad ohlásením)
Spolu – vydané rozhodnutia v sledovanom období

19
4
13
36

INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
oznámenie o pozastavení
zánik živnostenského oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
zmena zlúčením
iná zmena vykonaná bez rozhodnutia
výpis zo živnostenského registra
Spolu – vykonané vybrané úkony v sledovanom období
LUSTRÁCIE
počet výpisov z registra trestov
počet lustrácii v REGOB

3 194
1 604
2 108
1
2 311
3 996
13 214

3 481
6 106

4.2.3.2 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.
Prehľad o kontrolnej činnosti za rok 2011:
Počet všetkých kontrolných akcií v roku 2011
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 (€)
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598
137
8
5 997
264
5 733

Počet zistených porušení zákona
Účinnosť kontrolnej činnosti

366
61%

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

141
248
172
561

4.2.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
4.2.4.1 Oblasť krízového riadenia
a) Bezpečnostná rada
Činnosť BROb bola zabezpečovaná v súlade so spracovanou základnou dokumentáciou a platnou
legislatívou. V roku 2011 zasadala BROb 4 krát na základe schváleného Plánu činnosti a Plánu rokovaní
BROb Prievidza.
Dňa 29. novembra 2011 v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu v zmysle Uznesenia zvolala
predsedníčka BROb Prievidza Ing. Kamila Topoľská mimoriadne rokovanie Bezpečnostnej rady obvodu
Prievidza. Rokovanie bolo zvolané na základe Metodického pokynu generálneho riaditeľa sekcie
integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany MV SR na uloženie pracovnej povinnosti na
zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým
pracovníkom zo dňa 29. novembra 2011.
b) Krízový štáb
Krízový štáb Obvodného úradu Prievidza (ďalej len „KŠ“) je vytvorený na Obvodnom úrade
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. Prednostka
svojim príkazom zriadila KŠ s počtom 16 členov. 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“). Sekretariátom KŠ bol v zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. určený odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia Obvodného úradu Prievidza. Všetci členovia KŠ majú vydané vymenúvacie dekréty
so stručným popisom ich základných povinností, ktoré vychádzajú so štatútu KŠ, schváleného
predsedom KŠ.
Odbornú prípravu KŠ Obvodného úradu Prievidza vykonal Obvodný úrad Trenčín.
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. V I. polroku 2011 bola vykonaná príprava KŠ miest a obcí pre obvod Prievidza
a obvod Partizánske. V II. polroku 2011 zamestnanci odboru COaKR vykonali odbornú prípravu KŠ
miest a obcí podľa regiónov obvodu. Odborná príprava krízových štábov miest a obcí bola vykonaná na
100%. Náklady na odbornú prípravu uhrádza Obvodný úrad Prievidza zo svojej rozpočtovej kapitoly.
c) Plán a koordinácia činnosti
Plán činnosti Obvodného úradu Prievidza po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu je vypracovaný a aktualizovaný. Uvedenú dokumentáciu od
júna 2011 nahradil Krízový plán subjektu hospodárskej mobilizácie.
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Plány práce vedúcich zamestnancov obvodného úradu a menovacie dekréty členov riadiacej,
operačnej, informačnej a zabezpečovacej skupiny boli v roku 2011 aktualizované.
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. V príprave predsedov KŠ miest a obcí a v piatich
odborných prípravách predsedov KŠ a vedúcich výdajní odborných oprávnení.
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 centrá Obvodného úradu Prievidza, vyrozumenie a varovanie centier
autonómnych systémov, umiestnenie sirén a rozhlasových staníc VKV.
e) Plán kontrolnej činnosti
V roku 2011 bolo vykonaných 6 kontrol na úseku obrany štátu, 6 kontrol na úseku civilného
núdzového plánovania so zameraním na oblasť krízového riadenia s dôrazom na aktuálnosť
dokumentácie KŠ obce a vykonanie prípravy členov KŠ obce. Ďalej bolo vykonaných 12 kontrol na
úseku civilného núdzového plánovania so zameraním na oblasť hospodárskej mobilizácie.

4.2.4.2 Odborná príprava a vzdelávanie na úseku krízového riadenia
V zmysle zamerania činnosti Obvodného úradu Prievidza pre mestá a obce pri plnení úloh civilného
núdzového plánovania a civilnej ochrany obyvateľstva v roku 2011 boli vykonané v I. polroku dve
odborné prípravy. V II. polroku bolo vykonaných päť odborných príprav primátorov miest a
starostov obcí a jedna príprava KŠ mesta Prievidza.
V oblasti plnenia úloh hospodárskej mobilizácie odbor COaKR vykonal prípravu primátorov miest a
starostov obcí okresu Prievidza, pracovníkov zodpovedných za plnenie úloh hospodárskej mobilizácie
a vedúcich výdajní odberných oprávnení v rozsahu piatich príprav zameraných na činnosť primátorov
miest, starostov obcí, vedúcich a členov výdajní odberných oprávnení po vyhlásení mimoriadnych
regulačných opatrení.
Odborné vzdelávania zamestnancov Obvodného úradu Prievidza v oblasti krízového riadenia
(JIS/EPSIS) bolo vykonané Sekciou KM a CO vo VTÚ SKMaCO Slovenská Ľupča.
V zmysle Plánu činnosti Obvodného úradu Prievidza pri plnení úloh krízového riadenia obvodu na
rok 2011 sa uskutočnila odborná príprava jednotiek CO pre potrebu územia obvodu Prievidza. Príprava
sa uskutočnila prostredníctvom inštruktora vzdelávania.
Dňa 7. 10. 2011 sa uskutočnilo obvodné kolo Súťaže Mladých záchranárov.
4.2.4.3 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. Na základe vyžiadania Obvodného úradu Trenčín bola
aktualizovaná analýza predložená v elektronickej podobe.
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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 v roku 2011 zmenilo
majiteľa 2 ochranné stavby. Ku koncu roka správcovia ochranných stavieb boli požiadaní o zaslanie
aktualizácie dokumentácie ochranných stavieb.
K stavebnotechnickým konaniam boli priebežne vypracovávané odborom záväzné stanoviská.
e) Mimoriadne situácie
Činnosť odboru pri vyhlásených mimoriadnych situáciách bola zabezpečovaná primárne činnosťou
zamestnanca v služobnej pohotovosti Obvodného úradu Prievidza v týždenných turnusoch. V roku 2011
nebola vyhlásená v územnom obvode žiadna mimoriadna udalosť.
Dňa 29. novembra 2011 bol vyhlásený núdzový stav. Opatrenia v súvislosti s núdzovým stavom boli
vykonávané prostredníctvom odboru COaKR.
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 2011.
Dohody o spolupráci Obvodného úradu Prievidza na úseku civilnej ochrany boli podpísané
s masovokomunikačnými prostriedkami (Rádio Beta a Hit FM) a Slovenským červeným krížom
v Prievidzi.

4.2.4.4 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 2011 bol vo výške 11 763,00 €. Na základe žiadosti bol upravený v mesiaci
november 2011 o 5 000,00 € na celkovú výšku 16 763,00 € a bol čerpaný na 99,99 %.
b) 03.6.0 – bežné výdavky na verejný poriadok a bezpečnosť
Rozpočet v roku 2011 bol vo výške 1 660,00 €, čo bolo na úrovni predchádzajúceho roka.
Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100%.
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Hospodárska mobilizácia - rozpočtový podprogram 06H03
Obvodný úrad Prievidza mal pridelené finančné prostriedky na hospodársku mobilizáciu pre rok
2011 vo výške 355,- €. Pravidelne 1 krát štvrťročne boli vykonané rozbory hospodárenia s finančnými
prostriedkami a s majetkom štátu určeným na účely HM, ktoré boli formou výkazov zasielanie na MV
SR. Finančné prostriedky boli vyčerpané na 100% v nasledovných položkách:
Bežné výdavky 600
- 637 001 – školenia, kurz, semináre, nácviky vo výške 102,60 €
- 633 006 – všeobecný materiál vo výške 74,16 €
- 633 002 - výpočtová technika vo výške 72,00 €
Na úseku hospodárenia s materiálom civilnej ochrany bolo zrealizovaných 26 kontrol objektov
právnických osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov, ďalej v mestách a obciach obvodu Prievidza, čo
predstavuje 108% z predpísaných 24 kontrol. Zintegrovaných bolo 12 skladov materiálu civilnej
ochrany z plánovaných 10 skladov materiálu CO, čo predstavuje prekročenie o 20%. Inventarizáciu
predložilo všetkých 120 objektov obvodu a pri inventarizácii sa nevyskytli žiadne vážne problémy.
Počas celého roka 2011 sa priebežne vykonávalo nevyhnutné ošetrovanie materiálu civilnej
ochrany uloženého v sklade obvodného úradu a 3-krát bol zrealizovaný plánovaný odsun materiálov CO
určených na vyradenie z evidencie materiálov civilnej ochrany a 1-krát dovoz materiálu civilnej
ochrany (prostriedky individuálnej ochrany) určený pre mestá a obce zasiahnuté povodňami v roku
2010.
4.2.5 Odbor ekonomický
V priebehu roku 2011 bolo vykonaných 10 rozpočtových opatrení zo strany Ministerstva
vnútra SR, ktorými bol chválený rozpočet úradu upravený o sumu 55 285,40 €. Účtovníctvo bolo
zabezpečované a spracovávané v programe SAP, za rok 2011 bola spracovaná konsolidovaná závierka.
V roku 2011 prebiehali nové voľby do orgánov samosprávy obcí a sčítanie občanov, domov a
bytov, kde pre zabezpečenie úloh 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 ).
Na úseku účtovníctva a vedenia pokladne bolo v roku 2011 zaevidovaných v programe SAP
935 účtovných prípadov, z toho 423 tvorili príjmy.
Zlikvidovaných a vyplatených bolo 194 cestovných príkazov, z toho 11 cestovných príkazov
bolo vyplatených členom volebných komisií a organizačno-technického aparátu pri zabezpečení nových
volieb.
V agende povinného zmluvného poistenia bolo vydaných 221 výziev.
Činnosti na úseku správy nehnuteľného majetku štátu za rok 2011:
• uskutočnený predaj pozemkov v k.ú. Prievidza – 1 parcela
• uskutočnený predaj pozemkov v k.ú. Handlová – 2 parcely
• uskutočnený predaj pozemkov v k.ú. Návojovce – 1 parcela
• uskutočnený predaj pozemkov v k.ú. Valaská Belá – 3 parcely
• prevod pozemku v k.ú. Liešťany na obec – 1 parcela
• zaslanie podkladov a kúpnej zmluvy na MV SR na odsúhlasenie predaja – pozemok v k.ú.
Handlová – 1 parcela
• zaslanie podkladov a kúpnej zmluvy na MV SR na odsúhlasenie predaja – pozemky v k.ú.
Liešťany – 3 parcely
• ukončená príprava k predaju pozemkov v k.ú. Janova Ves, Krásno, Kolačno a Klátová Nová Ves,
prebiehajúce ďalšie jednania s kupujúcim COOP Jednota Topoľčany a obcou Klátová Nová Ves
– 17 parciel
• príprava k predaju pozemku v k.ú. Návojovce – 2 parcely
• riešenie predaja pozemkov v k.ú. Ráztočno – 2 parcely
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•
•
•
•
•

riešenie predaja pozemkov v k.ú. Prievidza pre SZTK – 2 parcely
dane z nehnuteľností, daňové priznania, zmeny daňových povinností, platobné výmery
ďalšia agenda (zmena zápisov na LV, potvrdenia vlastníctva pozemkov, zriadenie vecného
bremena, kontakt so správou katastra, vyžiadanie geometrických plánov)
činnosti spojené s nájmom pozemkov
agenda týkajúca sa údržby pozemkov v správe Obvodného úradu Prievidza (výrub stromov,
kosenie a údržba pozemkov)

Činnosti na úseku hnuteľného majetku za rok 2011
• inventarizácia majetku a záväzkov
• evidencia nakúpeného majetku do programu SAP
• evidencia pohybov majetku v programe SAP – prírastky a úbytky majetku CO do Slovenskej
Ľupče
• vyradenie majetku z programu SAP do spotreby na základe opatrenia MV SR a dopĺňanie údajov
na kartách majetku podľa pokynov MV SR
• vyradenie neupotrebiteľného majetku
• zabezpečenie fyzickej likvidácie majetku
• 2 x zasadnutie škodovej komisie vo veci finančnej škody
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
5.1 Záväzné ukazovatele a ich plnenie
Pre rok 2011 boli Obvodnému úradu Prievidza listom č. SE-ORF2-2011/000638-001 zo dňa 31. 1.
2011 rozpísané záväzné ukazovatele, ktoré boli v priebehu roka postupne upravované a ich čerpanie
bolo nasledovné:
VÝDAVKY
Schválený
Upravený
Skutočné čerpanie
Program 06H03 - Hospodárska mobilizácia
600 - Bežné výdavky
355,00
355,00
355,00
630 - Tovary a služby
355,00
355,00
355,00
Program 08C03 - Výdavky obvodného úradu
600 - Bežné výdavky
713 109,00
745 838,40
755 441,05
610 - Mzdy, platy, služob. príjmy a
ostatné osobné vyrovnania
427 794,00
430 202,00
430 201,02
Ekonomická klasifikácia

620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery

149 514,00
156 734,04
132 801,00
155 066,86
3 000,00
3 835,50
Program 08C03.U10901 Matriky
600 - Bežné výdavky
201 294,00
200 448,77
640 - Bežné transfery
201 294,00
200 448,77
Program 08C03.U10902 Register obyvateľov
600 - Bežné výdavky
61 651,00
61 650,93
640 - Bežné transfery
61 651,00
61 650,93
Program 08C03.U10906 Sčítanie obyvateľov domov a bytov
600 - Bežné výdavky
0,00
192 973,01
630 - Tovary a služby
0,00
10 435,00
640 - Bežné transfery
0,00
182 538,01
Program 08C0502 Nové voľby do samosprávy obcí
600 - Bežné výdavky
0,00
1 582,00
610 - Mzdy, platy, služob. príjmy a
ostatné osobné vyrovnania
0,00
700,00
620 - Poistné a príspevok do poisťovní
630 - Tovary a služby
640 - Bežné transfery
SPOLU

0,00
0,00
0,00
976 409,00
PRÍJMY
Program 08CO3 Príjmy

210 - Príjmy z podnikania a z
vlastníctva majetku
220 - Administratívne poplatky a iné
poplatky
230 - Kapitálové príjmy
290 - Iné nedaňové príjmy
SPOLU

156 727,04
164 677,49
3 835,50
200 448,77
200 448,77
61 650,93
61 650,93
192 973,01
10 435,00
182 538,01
1 579,62
700,00

245,00
119,62
517,38
1 202 848,11

242,62
119,62
517,38
1 212 448,38

0,00

0,00

16 540,57

33 140,00
0,00
23 688,00
56 828,00

31 211,00
0,00
14 635,00
45 846,00

26 536,17
15 740,00
3 844,18
62 660,92
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5.2 Čerpanie výdavkov v

programovej štruktúre

Schválený rozpočet výdavkov 976 409,00 € bol postupnými úpravami v priebehu roka 2011
upravený na 1 202 848,11 €.
•

Program 06H03 – Hospodárska mobilizácia

V programe 06H03 sú vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie činností v súvislosti
s hospodárskou mobilizáciou, na zabezpečenie školení, kurzov a seminárov.
Pre potreby hospodárskej mobilizácie bol upravený rozpočet 355,- € vyčerpaný na 100%, jednalo
sa o výdavky na:
o 633 002 výpočtová technika
72,00 €
o 633 006 všeobecný materiál
102,00 €
o 637 001 školenia, kurzy, semináre
181,00 €
•

Program 08C03 - Výdavky obvodného úradu

Program 08CO3 zahŕňa bežné výdavky obvodného úradu na zabezpečenie jeho plynulej prevádzky.
Najväčšiu položku v uvedenom programe tvorili 610 - mzdové prostriedky. Mzdové prostriedky
boli poskytnuté na 46 zamestnancov, z toho 39 v štátnej správe a 7 zamestnancov vo verejnom
záujme. Členenie mzdových prostriedkov bolo nasledovné:
 Platové prostriedky v štátnej správe
377 073,21 €
 Platové prostriedky pre zam. vo verejnom záujme
53 127,81 €
Čerpanie prostriedkov na 620 - poistné a príspevky do poisťovní korešponduje s čerpaním
mzdovými prostriedkov.
630 – tovary a služby – predstavujú finančné prostriedky určené na bežnú činnosť úradu. Bežné
výdavky obvodného úradu boli ovplyvnené hlavne:
 632 – náklady na energie a poštovné 51 522,08 € → tvoria 35,03% z bežných výdavkov.
Najväčšiu časť nákladov z uvedenej položky predstavujú náklady na poštovné →
16 708,28 €. Aj napriek prijatým opatreniam na minimalizovanie nákladov (prehodnotenie
zmlúv s dodávateľmi energií a telekomunikačných služieb, osobné zasielanie
korešpondencie na úrady v rámci mesta Prievidza) náklady v uvedenej položke
prekračovali stanovený rozpočet. Je to spôsobené hlavne vysokými nákladmi na poštovné,
ktoré nemôžeme ovplyvniť, nakoľko zo zákona je stanovené doručovanie výziev
a rozhodnutí do vlastných rúk.
 633 – materiál 16 704,77 € → najväčší objem prostriedkov – 10 350,19 € bol použitý na
všeobecný materiál, konkrétne na nákup tonerov do tlačiarní a kopírovacích zariadení.
 635 – rutinná a štandardná údržba 9 586,68 € → jednalo sa o opravu, údržbu a doplnenie
požiarno-bezpečnostného systému, zabezpečovacieho systému, elektrickej požiarnej
signalizácie, kopírovacích zariadení, v súvislosti so sčítaním obyvateľstva, domov a bytov
a oprava nefunkčných čerpadiel v budove obvodného úradu.
 636 – nájomné za nájom 6 417,31 € → obvodný úrad má v prenájme 2 priestory –
detašované pracovisko v Partizánskom a priestory archívu.
 637 – služby 63 352,66 € → pozostávali hlavne z uvedených podpoložiek:
o 637 014 náklady na stravovanie zamestnancov – 36 025,78 € - pozostávajú z dvoch
položiek – náklady zamestnávateľa, ktoré sú vo výške 26 414,70 € a cudzie zdroje,
ktoré pozostávajú z príspevku zo sociálneho fondu a zrážky zo mzdy zamestnancov
vo výške 9 611,08 €
o 637 004 všeobecné služby – 13 652,96 € - išlo hlavne o upratovacie služby,
deratizáciu, služby v oblasti bezpečnosti práce
o 637 016 prídel do sociálneho fondu – 5 852,44 €
o 637 035 dane – 4 232,87 €
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V programe 08C03 okrem bežných výdavkov úradu sú zahrnuté aj výdavky na civilnú obranu
a krízové riadenie, ktoré pozostávali:
 633 004 – prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie – 999,90 € - nákup
elektrocentrály
 634 004 – preprava a nájom dopravných prostriedkov – 680,20 € - prevoz materiálu CO
do Slovenskej Ľupče a späť
 637 001 – školenia, kurzy, semináre – 2 414,68 €
 637 004 – všeobecné služby – 12 309,24 € - jedná sa o odmeny skladníkov CO
640 - bežné transfery – jedná sa o vyplatené odstupné.
Program 08C03.U10901 – Matriky

•

Program 08C03.U10901 zahŕňa bežné výdavky na matriky. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4.2.
2011 boli prostriedky na matriky upravené na 200 448,77 €. V priebehu roka boli poskytnuté
finančné prostriedky prevedené na jednotlivé účty miest a obcí.
Program 08C03.U10902 – Register obyvateľov

•

Finančné prostriedky programu sú určené na pokrytie výdavkov spojených s vedením registra
obyvateľov v jednotlivých mestách a obciach. Rovnako ako výdavky na matriky, aj výdavky na
register obyvateľov boli rozpočtovým opatrením zo dňa 4.2.2011 upravené na sumu 61 650,93 €,
ktorá bola postupne v priebehu roka prevedená na jednotlivé účty miest a obcí.
Program 08C03.U10906 – Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

•

Prostriedky poskytnuté na sčítanie obyvateľov, domov a bytov pozostávali z dvoch častí:
- prostriedky určené na pokrytie výdavkov pre mestá a obce 182 538,01 € - boli prevedené na
jednotlivé účtu miest a obci
- prostriedky určené na pokrytie výdavkov obvodného úradu
10 435,00 €
Program 08C0502 – Nové voľby do samosprávy obcí

•

Finančné prostriedky boli určené na vykrytie nákladov spojených s voľbou poslanca v obci
Rudnianska lehota.
5.3

Plnenie príjmov

Príjmy obvodného úradu pozostávali hlavne:


212 002 – z prenajatých pozemkov 16 381,21 € → jedná sa o príjmy z pozemkov, ktoré sú
postupne vyhlásené za prebytočný majetok štátu a odpredávané. Najväčšiu časť z uvedenej
položky tvorí príjem za prenájom pozemku v katastrálnom území Ráztočno (12 651,45 €).



221 001 – súdne poplatky 6 601,- € → najväčšiu časť tvoria súdne poplatky vyberané
živnostenským odborom



222 003 – za porušenie predpisov 9 184,59 € → pokuty, penále a sankcie vyberané
odborom všeobecnej vnútornej správy



231 - príjem z predaja kapitálových aktív - predaj pozemkov 15 740,- € → v roku 2011
obvodný úrad z dôvodu prebytočnosti predal nasledovné pozemky:
o
o
o

3 650,- € - pozemok v katastrálnom území Handlová
280,- € - pozemok v katastrálnom území Návojovce
8 300,- € - pozemok pod Tenisovým klubom Prievidza, katastrálne územie Prievidza

32

o

3 510,- € - pozemok v katastrálnom území Valaská Belá



292 012 – príjem z dobropisov 333,51 € → išlo hlavne o dobropisy za vodu, plyn a elektriku



292 027 – iné 3 510,67 € → ide o príjmy z trov konania predpísané odborom všeobecnej
vnútornej správy



223 003 – za stravné 9 611,08 € → jedná sa o mimorozpočtové prostriedky - príspevok zo
sociálneho fondu a príspevky zamestnancov na stravu

Plnenie príjmov v oblasti administratívnych poplatkov a iných nedaňových príjmov aj napriek
úprave rozpočtu bolo len 66,27 %. Uvedená situácia bola spôsobená jednak vysokým rozpisom
príjmov a zároveň nízkou ovplyvniteľnosťou výberu pokút a trov konania. Celkové príjmy po
úprave rozpočtu vplyvom kapitálových príjmov a príjmov z podnikania a z vlastníctva majetku boli
plnené na 136,68%.
5.4 Transfery
Bežné a kapitálové transfery poskytnuté obciam, občianskym združeniam a iným
právnickým a fyzickým osobám:
a) Bežné transfery - čerpanie na podpoložke
641 009 :
 matriky 200 448,77 €
 REGOB
61 650,93 €
Na položke 642 bežné transfery bolo účtované aj odchodné, odstupné a nemocenské dávky vo
výške 3 835,50 €.
b) Kapitálové transfery obciam neboli poskytované.
5.5 Prehľad o vyplatení odstupného a odchodného:
štátna služba
odstupné - €

3 315,00

výkon
práce
záujme
-
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vo

verejnom Spolu
3 315,00

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
6.1 Počet a štruktúra zamestnancov
Počet zamestnancov Obvodného úradu Prievidza v roku 2011 bol určený na základe listu „Rozpis
počtu zamestnancov na rok 2011“ zo dňa 23. 5. 2011, v ktorom ministerstvo vnútra tunajšiemu úradu
oznámilo záväzné ukazovatele pre náš obvodný úrad v počte 46 zamestnancov, z toho počet štátnych
zamestnancov 39 a počet zamestnancov vo verejnom záujme 7.
a) Prehľad o počte a štruktúre zamestnancov Obvodného úradu Prievidza k 31. 12. 2011 je
uvedený v nasledujúcej tabuľke:
názov organizačného útvaru
prednosta

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

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

13
11
5
3
3
3
38

spolu

3
3

1

6

1

46

Stav zamestnancov k 31. 12. 2011 Obvodného úradu Prievidza k 31. 12. 2011 je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:
rok

priemerný
evidenčný prepočítaný
vo fyzických osobách
počet zamestnancov
na plný pracovný
úväzok
46
46
46

2011

b) Dohody o vykonaní práce
V roku 2011 uzavrel Obvodný úrad Prievidza dohodu o vykonaní práce s 1 zamestnancom
v období od 1. 3. 2011 do 31. 10. 2011. Zamestnanec vykonával údržbu a ošetrovanie materiálu
civilnej ochrany v skladoch CO Obvodného úradu Prievidza.
c) Pohyb zamestnancov Obvodného úradu Prievidza v roku 2011
•

Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru:
o

31. 3. 2011 bol ukončený štátnozamestnanecký pomer dohodou o skončení
štátnozamestnaneckého pomeru so štátnou zamestnankyňou, vedúcou odboru
ekonomického
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o

•

Vznik štátnozamestnaneckého pomeru:
o

o

o

•

30. 4. 2011 bol ukončený štátnozamestnanecký pomer so štátnym zamestnancom,
vedúcim odboru civilnej ochrany a krízového riadenia dohodou o skončení
štátnozamestnaneckého pomeru z dôvodu odvolania z funkcie vedúceho

1. 5. 2011 bola na základe vonkajšieho výberového konania č. 1/2011 prijatá do
štátnozamestnaneckého pomeru do stálej štátnej služby štátna zamestnankyňa do
funkcie vedúceho zamestnanca - vedúcej odboru ekonomického
1. 6. 2011 bol na základe vnútorného výberového konania č. 2/2011 vymenovaný
štátny zamestnanec do funkcie vedúceho zamestnanca – vedúceho odboru civilnej
ochrany a krízového riadenia
1. 6. 2011 bol prijatý do štátnozamestnaneckého pomeru štátny zamestnanec do
dočasnej štátnej služby bez výberu na voľné štátnozamestnanecké miesto na odbor
civilnej ochrany a krízového riadenia do obsadenia tohto miesta štátnym
zamestnancom v stálej štátnej službe. Následne na základe výberu č. V 1/2011 bol
štátny zamestnanec ako úspešný uchádzač prijatý do stálej štátnej služby dňa 1. 11.
2011

Zmeny štátnozamestnaneckého
štátnozamestnaneckého pomeru:
o

o

o

o

o

o

o

pomeru

–

boli

vypracované

dohody

o zmene

1. 2. 2011 na základe personálneho rozkazu ministra vnútra SR č. 16/2011 dohoda
o zmene štátnozamestnaneckého pomeru trvalým preložením z dôvodu zmeny
pravidelného miesta vykonávania štátnej služby so štátnym zamestnancom odboru
všeobecnej vnútornej správy
1. 4. 2011 dohoda o zmene štátnozamestnaneckého pomeru dočasným preložením
štátneho zamestnanca na voľné štátnozamestnanecké miesto vedúceho zamestnanca
– vedúceho odboru ekonomického do obsadenia tohto miesta výberovým konaním so
štátnou zamestnankyňou odboru ekonomického
1. 5. 2011 dohoda o zmene štátnozamestnaneckého pomeru dočasným preložením
štátneho zamestnanca na voľné miesto vedúceho zamestnanca – vedúceho odboru
civilnej ochrany a krízového riadenia do obsadenia tohto miesta výberovým konaním
so štátnym zamestnancom odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
1. 6. 2011 dohoda o zmene štátnozamestnaneckého pomeru trvalým preložením na
voľné štátnozamestnanecké miesto z dôvodu zmeny funkcie, zmeny opisu činností
štátnozamestnaneckého miesta a zmeny najnáročnejšej činnosti uvedenej v služobnej
zmluve so štátnou zamestnankyňou odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
1. 8. 2011 na základe personálneho rozkazu ministra vnútra SR č. 231/2011 dve
dohody o zmene štátnozamestnaneckého pomeru trvalým preložením z dôvodu
zmeny odboru štátnej služby a zmeny opisu činností štátnozamestnaneckého miesta
so štátnymi zamestnancami odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
1. 6. 2011 dohody o zmene štátnozamestnaneckého pomeru z dôvodu zmeny opisu
činností štátnozamestnaneckého miesta 10 zamestnancom odboru živnostenského
podnikania, 1. 5. 2011 jednej zamestnankyni osobného úradu a 1. 7. 2011 jednej
zamestnankyni odboru ekonomického
1. 6. 2011 dohody o zmene štátnozamestnaneckého pomeru trvalým preložením
z dôvodu zmeny opisu činností štátnozamestnaneckého miesta a zmeny
najnáročnejšej činnosti uvedenej v služobnej zmluve dvom zamestnancom odboru
civilnej ochrany a krízového riadenia a 1. 7. 2011 jednej zamestnankyni odboru
ekonomického
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6.2 Vzdelanostná štruktúra
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Prievidza k 31. 12. 2011 je uvedená
v nasledujúcej tabuľke:
stupeň
vzdelania

zamestnanci
z toho
štátna služba
výkon
práce
vo VZ
24
2
7
1
7
3
1

prednosta
VŠ 2. stupňa
VŠ 1. stupňa
ÚSO
SO

1

SPOLU

27
8
10
1

Komentár k tabuľke ::
V roku 2011 boli zamestnaní na Obvodnom úrade Prievidza zamestnanci s nasledovným stupňom
vzdelania:
- s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa 27 zamestnancov
- s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa 8 zamestnancov
- s úplným stredným vzdelaním 10 zamestnancov
- so stredným vzdelaním 1 zamestnanec
V porovnaní s rokom 2010 kedy z dôvodu racionalizačných opatrení bol skončený
štátnozamestnanecký pomer a pracovný pomer s 13 zamestnancami, bolo zníženie v roku 2011 o 9
zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, o 2 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním
I. stupňa a o 2 zamestnancov s úplným stredným vzdelaním.
6.3 Veková štruktúra
Veková štruktúra zamestnancov
v nasledujúcej tabuľke:
do 20 r.
-

Obvodného úradu Prievidza k 31. 12. 2011 je uvedená

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

0

0

3

3

7

18

7

7

0

1

Komentár k tabuľke:
V roku 2011 boli zamestnaní na Obvodnom úrade Prievidza zamestnanci s nasledovnou vekovou
štruktúrou:
- 31 rokov – 40 rokov: 3 muži a 3 ženy
- 41 rokov – 50 rokov: 7 mužov a 18 žien
- 51 rokov – 60 rokov: 7 mužov a 7 žien
- nad 61 rokov: 1 žena
V porovnaní s rokom 2010 to bolo zníženie o 3 mužov a zníženie o 10 žien v roku 2011. Zníženie
súviselo taktiež s racionalizačnými opatreniami, ktoré boli uskutočnené v roku 2010.
Z uvedenej vekovej štruktúry vyplýva, že na Obvodnom úrade Prievidza je zamestnaných viac žien
ako mužov, t. j. 29 žien z celkového počtu 46 zamestnancov, čo predstavuje 63 %.

36

6.4 Vzdelávanie zamestnancov
Na Obvodnom úrade Prievidza 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 2011:
Názov vzdelávacej aktivity
• školenie „Ročné zúčtovanie preddavkov
na daň z príjmov zo závislej
činnosti za rok 2010“
• školenie „ku konsolidácii“
• školenie „SAP–FM a CO“
• školenie k programu „JIS EPSIS“
• školenie „Ročné zúčtovanie
zdravotného poistenia“
• odborné zhromaždenie „pre prednostov
a vedúcich OCO a KR“
• školenie „Sčítanie obyvateľstva
domov a bytov 2011“
• školenie „Informačný systém
vnútorného trhu (IMI)“
• odborný seminár (ďalej len „OS“)
„pre prednostov obvodných úradov“
• odborný kurz „k riadeniu
záchranných prác“
• odborná príprava k programu „JISHM EPSIS“
• odborné zhromaždenie „materiálových
hospodárov „
• OS „zákon č. 278/1993 Z. z. o správe
majetku štátu“
• OS „verejné obstarávanie zadávania
zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenia
stavebných prác, na poskytnutie služieb“
• OS „Poskytovanie informácií a ochrana
osobných údajov v praxi štátnej správy“
• kurz „Diplomatický protokol, biznis protokol
a spoločenská etiketa v praxi“
• školenie „na získanie odbornej spôsobilosti
na verejné obstarávanie“
• odborné zhromaždenie „k ukrytiu“
• OS „Aplikácia ustanovení súvisiacich
s matričnou agendou“
• OS „Aktuálne úlohy na priestupkovom úseku“
• odborný výcvik „Efektívna komunikácia,
riešenie konfliktov, riešenie problémov
na pracovisku“
• skúška pred skúšobnou komisiou Úradu pre
ver. obstarávanie podľa zák. č. 25/2006 Z. z.

Počet

Počet zamestnancov

1
2
1
2

1
2
1
2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1
2

1
2

1

1

1

1

1

2

1

10

2

1

3
1

1
1

1
1

1
6

2

15
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o verejnom obstarávaní“
• OS „Novelizácia Zákonníka práce a aktuálne
otázky uplatňovania zákona o štátnej službe“
• základný kurz „CO“
• školenie „Poznatky inšpekcie práce v oblasti
prac. práva, mzdových predpisov, nelegálneho
zamestnávania a nových predpisov v oblasti
BOZP a trhového dohľadu“
• OS „Povinnosti verejného obstarávateľa
a obstarávateľa po uzavretí zmluvy,
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a
ponúk a metodické usmernenia a rozh. ÚVO
• školenie „Hospodárenie s materiálom CO“
• školenie „Elektronické podania pre
živnostenský register“
• školenie „Aplikačné programové vybavenie
verejné zbierky“
• OS „Profesionálne s verejnosťou a s médiami“
• školenie „Podania na podnikanie podľa
osobitných predpisov“
Spolu

2

1

2
17

1
1

1

1

1
1

2
1

4

11

1
2

1
1

3
62

11
_______________
86

Na Obvodnom úrade Prievidza je uzavretá s jedným štátnym zamestnancom „Dohoda
o prehlbovaní kvalifikácie štátneho zamestnanca“ zo dňa 5. 10. 2007 v zmysle zákona o štátnej službe.

6.5 Riadenie ľudských zdrojov
6..5.1 Úsek personálny
Osobný úrad vykonával činnosti vyplývajúce z náplne činnosti Organizačného poriadku Obvodného
úradu Prievidza, zo služobných a vnútorných predpisov Obvodného úradu Prievidza 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. 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 sledoval plnenie povinností štátnych zamestnancov podať
majetkové priznanie k 31 .3. 2011 podľa § 63 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej službe“) vo veciach majetkového priznania.
Zabezpečil a vykonal výberové konania a výber na voľné štátnozamestnanecké miesta v služobnom
úrade.
Osobný úrad zabezpečoval vypracovanie poučení o BOZP a PO, vypracovanie návrhov počtu
funkčných miest vrátane pripomienkovania, vypracovanie tabuliek o počtoch a štruktúre zamestnancov
Obvodného úradu Prievidza pre potreby prednostu Obvodného úradu 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
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praxe absolventa školy, čestné vyhlásenia zamestnávateľa, záznamy o oboznámení s vnútornými
predpismi Obvodného úradu Prievidza 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 Obvodného úradu Prievidza, vrátane
dodatkov, spoluvydávanie
vnútorných predpisov
na úseku prierezových činností. Vydávanie
metodických pokynov a usmernení pri uplatňovaní pracovnoprávnych, služobných a ostatných
interných predpisov pre odbory Obvodného úradu Prievidza, vrátane vypracovania vzorových tlačív a
písomností.
Osobný úrad vypracoval ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so
zdravotným postihnutím, správu o stave používania štátneho jazyka na území SR, 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.

6.5.2 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.
Ďalšou prioritnou úlohou na osobnom úrade bolo vykonanie výberových konaní (ďalej len „VK“) na
obsadenie štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca na odbore ekonomickom a na
odbore civilnej ochrany a krízového riadenia a vykonanie výberu (ďalej len „V“) na voľné
štátnozamestnanecké miesto na odbore civilnej ochrany a krízového riadenia podľa zákona o štátnej
službe.
Na základe uvedeného osobný úrad v súvislosti s tým vypracoval všetky potrebné náležitosti pre
uskutočnenie VK a V:
náležitosti – výberové konanie a výber
oznámenie o vyhlásení VK a V
náležitosti VK a V
zriadenie výberovej komisie
vymenovanie predsedu a členov výberovej komisie
oznámenie o konaní VK a V členom výberovej komisie
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pokyn na organizačno-technické zabezpečenie VK a V
vypracovanie otázok na písomný test
vypracovanie otázok na osobný pohovor
hodnotiace hárky testu odborných znalostí
hodnotiace hárky osobného pohovoru
pozvánky na VK a V
prezenčná listina uchádzačov a členov výberovej komisie
poradie uchádzačov
sumárne hárky VK a V
zápisnica zo zasadnutia výberovej komisie
oznámenie výsledkov VK a V
VK č. 1/2011 na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca –
vedúci odboru ekonomického bolo uskutočnené dňa 19. 4. 2011. VK bolo vonkajšie.
VK č. 2/2011
na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca – vedúceho odboru
civilnej ochrany a krízového riadenia bolo uskutočnené dňa 26. 5. 2011. VK bolo vnútorné.
Dňa 26. 10. 2011 bol uskutočnený výber na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na
odbore civilnej ochrany a krízového riadenia na funkciu samostatný radca. VK a V prebehli úspešne.
Osobný úrad na základe požiadavky firmou Deloitte Advisory s. r. o. Bratislava vypracoval “Dotazník
pre zber údajov“ v rámci Národného projektu NP XIV-21 „Systém zisťovania vzniknutých a zaniknutých
pracovných miest a prognózovania potrieb trhu práce“. Dotazník bol vypracovaný v mesiaci máj
a v mesiaci október 2011.
Na základe listu ministerstva vnútra zo dňa 25. 8. 2011 v týždni od 10. 10. 2011 do 16. 10. 2011
prebiehal Európsky týždeň miestnej demokracie (ETMD). Podujatie bolo organizované z iniciatívy Rady
Európy, ktorého cieľom bolo zvýšiť povedomie o inštitúciách a procesoch miestnej demokracie medzi
obyvateľmi a posilniť vzťahy medzi obyvateľmi a ich miestnymi predstaviteľmi. Tento európsky projekt
prebiehal na národnej aj miestnej úrovni súčasne vo všetkých 47 krajinách Rady Európy. Hlavná téma
ETMD v roku 2011 bola: „Ľudské práva na miestnej úrovni“. Osobný úrad v spolupráci s odborom
organizačným organizoval pri tejto príležitosti prezentácie pre študentov stredných škôl okresov
Prievidza a Partizánske, s cieľom informovania študentov o inštitucionálnom zabezpečení dodržiavania
princípov demokracie a ochrany ľudských práv pri riešení záležitostí na miestnej úrovni, s dôrazom na
pôsobnosť tunajšieho úradu.
Osobný úrad rozpracoval v zmysle Uznesenia vlády SR č. 517 z 10. 8. 2011 návrh strategického
boja proti korupcii v SR na podmienky tunajšieho úradu.

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Ciele činnosti Obvodného úradu Prievidza definované v zákonoch, vyhláškach, nariadeniach, v
Uzneseniach vlády SR, v opatreniach a pokynoch ústredných orgánov štátnej správy a vnútorných
predpisoch Obvodného úradu 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:
7.1 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
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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.
7.2 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
2011 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 2011 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.
7.3 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.
S účinnosťou od 1.októbra 2007 sa 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.
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V poslednom štvrťroku 2011 prebiehalo záťažové testovanie funkčnosti elektronických služieb JKM
agendy živnostenského podnikania na Ústrednom portáli verejnej správy ako príprava na spustenie
plánovaného elektronického JKM od 1.1.2011, čím bude zakončená posledná (III. etapa) budovania
JKM.
Využitie služby JKM v jednotlivých rokoch:

Počty podnikateľských subjektov, ktoré využili službu JKM
z toho: fyzické osoby
právnické osoby
Počty úkonov pre daňové riaditeľstvo
Počty úkonov pre zdravotné poisťovne
Počty úkonov pre obchodný register

r. 2008
5 518
5 095
423
6 697
4 576

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

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

r. 2011
6 527
5 749
778
8 296
5 623
66

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. Spustenie III. etapy JKM
predpokladá ešte väčšiu spokojnosť podnikateľskej obce, nakoľko sa výrazne zvýši komfort pri vstupe
do podnikania.
7.4 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 2011 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.
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.
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Úlohy v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu
vychádzali z Ročného plánu činnosti Obvodného úradu Prievidza na rok 2011. 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.
7.5 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. V roku 2011
ekonomický odbor zabezpečoval úlohy súvisiace s úspornými opatreniami v oblasti energií, poštovného,
pohonných hmôt, kancelárskych potrieb, ktoré vyplývali zo zníženého prideleného rozpočtu na rok
2011. Uvedené úsporné opatrenia sa realizovali hlavne prehodnocovaním existujúcich zmlúv,
zabezpečovaním služieb a dodávok tovarov formou verejného obstarávania, vyradenie starších
energeticky náročných zariadení z prevádzky, nastavenie optimálneho chodu existujúcich zariadení.
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, dlžné sumy
sa vymáhajú od dlžníkov cestou exekúcie.
7.6 Osobný úrad
Prehľad a plnenie úloh osobného úradu v roku 2011 je podrobne vyhodnotené a špecifikované
v časti 6 tejto výročnej správy.
Rozhodujúcimi činnosťami v roku 2011 bolo v mene Obvodného úradu Prievidza vypracovanie
Analýzy činnosti a efektívnosti verejnej správy na Obvodnom úrade Prievidza s návrhom príslušných
opatrení na základe uznesenia vlády SR č. 15 zo dňa 12. 1. 2011, v ktorom vláda SR schválila Osnovu
analýzy činnosti a efektívnosti verejnej správy.
Ďalšou prioritnou úlohou na osobnom úrade bolo vykonanie výberových konaní na obsadenie
štátnozamestnaneckého miesta vedúceho zamestnanca na odbore ekonomickom a na odbore civilnej
ochrany a krízového riadenia a vykonanie výberu na voľné štátnozamestnanecké miesto na odbore
civilnej ochrany a krízového riadenia podľa zákona o štátnej službe.
V roku 2011 sa pokračovalo v realizácii racionalizačných opatrení Obvodného úradu Prievidza, ktoré
súviseli s úlohami vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády SR a z pokynov MV SR a to pri
znížení počtu funkčných miest štátnych zamestnancov a pri výkone práce vo verejnom záujme.
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8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE
8.1 Odbor organizačný
V roku 2011 bola v súvislosti s budovaní JKM II. na odbore živnostenského podnikania dodaná
nová VT (PC a tlačiarne), a tým sa na Obvodnom úrade Prievidza zlepšila celková situácia
v parametrickom vybavení výpočtovou technikou.

8.2 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 2011 podarilo znížiť počet nevybavených
priestupkov prechádzajúcich do roku 2012.
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.
Odbor VVS taktiež bude dohliadať nad postupným pripájaním matričných úradov k programu
IS REGOB, ktorý predstavuje evidenciu údajov:
• agendy hlásenia pobytu
• matričnej agendy
• štátoobčianskej agendy
• správy adries
• registra rodných čísiel
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•
•
•
•

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 2011 bol zaznamenaný pokles počtu povolených a zrealizovaných verejných zbierok (z 6 na
2), 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.
8.3 Odbor živnostenského podnikania
a) Úsek registrácie
V roku 2011 Obvodný úrad Prievidza, odbor živnostenského podnikania zaznamenal pokles
podnikateľských subjektov celkovo o 56. Pokles bol zaznamenaný u fyzických osôb v počte 346.
Naproti tomu vzrástol počet právnických osôb o 290.
Možnosť podať návrh na prvozápis do obchodného registra prostredníctvom JKM prispelo
k zjednodušeniu a k zrýchleniu začatia podnikania právnických osôb čo sa prejavilo aj v početnosti
využitia tejto služby. Z celkového počtu 362 právnických osôb, ktorým vzniklo právo podnikať v roku
2011 na území okresov Prievidza a Partizánske, bol v 66 prípadoch podaný návrh na prvozápis do
obchodného registra prostredníctvom JKM.
Odbor živnostenského podnikania v postavení JKM v roku 2011 nevydal žiadne potvrdenie
o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky, čo je
zapríčinené najmä polohou okresov Prievidza a Partizánske. Táto služba je intenzívnejšie využívaná
hlavne v pohraničných okresoch.
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 vykonávaná zamestnancom odboru živnostenského
podnikania v priebehu roka 2011 lektorská činnosť z oblasti živnostenského podnikania. V jednom
prípade bola lektorská činnosť vykonaná aj pre študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb
v Prievidzi.
b) Úsek kontroly
V porovnaní s rokom 2010 bol v sledovanom období na úseku živnostenskej kontroly
zaznamenaný pokles vykonaných kontrol o 196. Pokles bol zapríčinený najmä znížením počtu
zamestnancov na úseku živnostenskej kontroly k 1.1.2011 z pôvodných štyroch na troch
zamestnancov.
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Okrem plánovaných kontrol zamestnanci odboru živnostenského podnikania v roku 2011
vykonali aj tematické kontroly zadané MV SR a to:
•

kontrolu zameranú na podnikateľské subjekty, ktoré zabezpečujú odborné vykonávanie
remeselných živností mäsiarstvo, výroba piva a sladu, výroba mliečnych výrobkov, výroba
pekárenských a cukrárenských výrobkov (kontrola bola zahájená v novembri 2010 a ukončená
bola v marci 2011). V roku 2011 bolo vykonaných 103 kontrol, pri ktorých bolo zistených 54
porušení ustanovení živnostenského zákona.

•

kontrolu zmeranú na podnikateľské subjekty, ktoré zabezpečujú odborné vykonávanie
remeselných živností kamenárstvo, stolárstvo, zlatníctvo a klenotníctvo (kontrola bola zahájená
v máji 2011 a ukončená bola v januári 2012). V roku 2011 bolo vykonaných 325 kontrol, pri
ktorých bolo zistených 126 porušení ustanovení živnostenského zákona a osobitných predpisov.

8.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v roku 2011 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.
8.5 Odbor ekonomický
Za rok 2011 z hľadiska ekonomického bol rozpísaný rozpočet vyčerpaný v plnom rozsahu a pre rok
2012 úradu neostali žiadne neuhradené faktúry. Do účtovného obdobia boli zaúčtované všetky
finančné operácie týkajúceho sa roku 2011, z čoho boli spracované účtovné výkazy, ktoré dali prehľad
o čerpaní finančných prostriedkov podľa jednotlivých položiek a podľa potreby úradu.
Výkazníctvo bolo spracovávané v programe SAP.
Pri predaji pozemkov dochádzalo v niektorých prípadoch k určitým sporným situáciám, keď bolo
potrebné zaoberať sa rozdelením parciel, preukazovaním a dokazovaním uplatnenia práva prednostnej
kúpy, rozsiahlou korešpondenciou vo veci predaja pozemkov v k.ú. Ráztočno.
8.6 Osobný úrad
Celkové hodnotenie plnenia úloh osobného úradu je uvádzané v časti 6 tejto výročnej správy.
Plnenie úloh bolo pravidelne hodnotené na pracovných poradách osobného úradu.
Z hodnotenia úrovne plnenia úloh v roku 2011 možno konštatovať nasledovné:
• osobný úrad plnil úlohy v rámci svojich možností, pričom hlavný dôraz bol kladený na dodržiavanie
stanovených lehôt
Úlohy na osobnom úrade boli aj po znížení jedného štátnozamestnaneckého miesta plnené v súlade
s príslušnými zákonmi, služobnými
a vnútornými predpismi Obvodného úradu Prievidza na
požadovanej kvalitatívnej úrovni a v stanovených termínoch.
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

občania a obyvatelia Slovenskej republiky,
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
orgány územnej samosprávy,
policajné zbory
mestské polície
prokuratúry
súdy
zdravotné a sociálne poisťovne
daňové úrady a Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
letecký úrad
matričné úrady,
školy
Štatistický úrad Slovenskej republiky
úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
ostatné orgány štátnej správy
sociálna poisťovňa
Slovenská živnostenská komora
Národný bezpečnostný úrad Slovenskej republiky
Vojenské obranné spravodajstvo Slovenskej republiky
exekútorské úrady

V Prievidzi dňa 27. 4. 2012

Ing. Kamila Topoľská, v.r.
prednostka
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