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1. Identifikácia organizácie
Názov:
Sídlo:
Zriaďovateľ:
Kontakt tel.:
Forma hospodárenia:
Prednosta:

Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
038/7606001, fax.: 038/7602744
rozpočtová organizácia
JUDr. Ivan Šagát

Vedúci odborov:
Odbor ekonomický a organizačný:
Odbor všeobecnej vnútornej správy:
Odbor CO a krízového riadenia:
Odbor živnostenského podnikania:
Osobný úrad:

Ing. Roman Paul
Mgr. Ing. Emília Kšiňanová
Mgr. Marián Baláž
JUDr. Magdaléna Magdolenová

Postavenie a základné úlohy organizácie:
Obvodný úrad je zriadený zákonom o krajských úradoch a obvodných úradoch. Obvodný
úrad je právnická osoba a zároveň rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými vzťahmi
na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Obvodný úrad je služobným úradom
štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade
a zamestnávateľom zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Obvodný úrad
spravuje majetok štátu, ktorý slúži na jeho činnosť a zabezpečuje materiálno-technické
vybavenie obvodného úradu.
Obvodný úrad zabezpečuje výkon štátnej správy na úsekoch štátnej správy v jeho
pôsobnosti, a to hlavne:
• na úseku priestupkov
• na úseku matrík
• na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov
• na úseku volieb a referenda
• na úseku živnostenskej registrácie
• na úseku živnostenskej kontroly
• na úseku civilnej ochrany
• na úseku krízového riadenia
• na úseku obrany štátu
• na úseku hospodárskej mobilizácie
Organizačné členenie a pracoviská organizácie
Obvodný úrad sa vnútorne člení na:
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a)
b)
c)
d)
e)

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

2. Poslanie organizácie a strednodobý výhľad organizácie
2.1.1 Odbor ekonomický a organizačný
a) na úseku organizačnom
•

•

•
•
•
•
•

zabezpečoval úlohy sekretariátu prednostu obvodného úradu, pripravoval
porady prednostu s vedúcimi jednotlivých odborov, vypracúval záznamy
a závery z porád prednostu a kontroloval plnenie prijatých úloh,
prijímal, evidoval, zabezpečoval prešetrovanie a vybavovanie sťažností; viedol
centrálnu evidenciu podaných sťažností oddelene od evidencie ostatných
písomností a pripravoval ročnú správu o vybavovaní sťažností, ktorú prednosta
obvodného úradu predkladá na požiadanie Úradu vlády Slovenskej republiky,
prijíma, eviduje a vedie centrálnu evidenciu, zabezpečuje prešetrenie a
kontroluje vybavovanie petícií,
sledoval plnenie plánov kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a opatrení
prijatých na odstránenie
vykonával kontrolu dodržiavania lehôt odbormi pri vybavovaní záležitostí
občanov
poskytuje súčinnosť pri kontrole vykonávanej ústredným orgánom štátnej
správy
plnil v spolupráci s jednotlivými odbormi úlohy súvisiace so sprístupňovaním
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov, koordinuje odbory vo veciach
sprístupňovania informácií, vedie centrálnu evidenciu o poskytnutých
informáciách podľa zákona o slobode informácii

b) na úseku informatiky
•

•

•

•

zabezpečoval prevádzku, správu a servis lokálnej počítačovej siete a uzla
WAN siete VSNET, prevádzku a údržbu 4 serverov (komunikačného,
ORACLE – OS Linux Novell, AD – OS Windows Server 2003)
zabezpečoval inštalácie a aktualizácie všetkých počítačových systémov
a programov na odboroch obvodného úradu a testovanie informačných
systémov – centrálnej podateľne
zabezpečoval aktualizácie internetovej stránky úradu – intranetovej i
vonkajšej na adrese http://www.minv.sk/?obvodny-urad-banovce-nadbebravou a zverejňovanie dokumentov na internete
vykonával a zabezpečoval opravy VT, spracovával návrhy na vyradenie VT
z evidencie, aktualizoval technické a programové vybavenie VT z evidencie,
aktualizoval technické a programové vybavenie VT obvodného úradu, preberal
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dodávky informačných technológií v súlade s projektami informačného
systému verejnej správy a zabezpečoval údržbu sietí, vykonával bezpečnostné
kontroly a riadenie užívateľov sietí
c) na úseku správy registratúry
•
•

zabezpečoval odbornú správu registratúry, riadnu evidenciu záznamov a ich
uloženie, vyraďovanie registratúry obvodného úradu,
odovzdal archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho
archívu a zabezpečoval odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní,
označovaní, ochrane, využívaní a vyraďovaní registratúry pochádzajúcej
z činnosti obvodného úradu

d) činnosť podateľne obvodného úradu
•
•
•
•
•

zabezpečoval styk s poštovým úradom
zabezpečoval preberanie a triedenie záznamov doručených obvodnému úradu
zabezpečoval odosielanie zásielok z obvodného úradu
zabezpečoval centrálnu evidenciu doručených záznamov
zabezpečoval vyhotovovanie prehľadových zostáv k zaevidovaným záznamom

e) na úseku rozpočtu a účtovníctva
•
•
•

•
•
•
•
•

predkladal MV SR podklady na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy
zabezpečoval činnosti obvodného úradu v rámci schválených a rozpísaných
limitov rozpočtu verejnej správy
poskytoval obciam dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku
matričnej činnosti a na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra
obyvateľov SR a zabezpečoval jej zúčtovanie so štátnym rozpočtom
poskytoval obciam finančné prostriedky na prípravu, vykonanie
a zabezpečenie volieb a zabezpečil ich zúčtovanie
plnil úlohy klienta štátnej pokladnice
viedol účtovníctvo obvodného úradu podľa osobitných predpisov
nakladal s pohľadávkami a záväzkami štátu v správe obvodného úradu
rozhodoval v prvom stupni o ukladaní pokút podľa § 19 ods. 1 zákona č.
381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení a doplnení niektorých
zákonov.

f) na úseku vnútornej prevádzky
•
•
•
•
•
•

zabezpečoval úlohy v oblasti ochrany práce, ochrany pred požiarmi a civilnej
ochrany
zabezpečoval úlohy na úseku auto prevádzky
zabezpečoval materiálno-technické vybavenie obvodného úradu
zabezpečoval verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb
zabezpečoval starostlivosť o majetok v správe obvodného úradu, jeho údržbu
a prevádzku
nakladal s majetkom v správe obvodného úradu
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•

viedol evidenciu majetku a vykonával jeho inventarizáciu

2.1.2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
a) na úseku priestupkovom
•

•
•
•

prijímal oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov
činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe
v konaní o priestupkoch
objasňoval priestupky a prejednával priestupky a následne vydával rozhodnutia
o priestupoch v prvom stupni
vymáhal pohľadávky uložené v priestupkovom konaní
spracúval výpisy z evidencie priestupkov pre orgány činné v trestnom konaní,
Národný bezpečnostný úrad, Vojenské spravodajstvo a pre ďalšie orgány ktoré
sú oprávnené požadovať takéto výpisy

b) na úseku matrík
•
•

•
•

•

viedol zbierku listín a druhopisov matrík
poskytoval odborné rady vo veci vedenia matrík matričným úradom vo svojom
územnom obvode na základe pokynov ministerstva, vykonával kontrolu
vedenia matrík podľa zbierky listín
je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny
mena alebo zmeny priezviska
osvedčoval listiny a podpisy na listinách, vykonával štátny odborný dozor nad
osvedčovaním podpisov na listinách a fotokópií listín obcami patriacimi do
územného obvodu okresu Bánovce nad Bebravou
overoval úradné výpisy z matrík a verejné listiny vydané orgánmi samosprávy,
ktoré obsahujú údaje o osobnom stave, pre použitie v cudzine

c) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných
zbierok, sčítania obyvateľov
•

vykonával dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR vo
svojom územnom obvode

d) na úseku volieb a referenda
•

•

vykonával organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR SR, voľby
prezidenta SR, volieb do orgánov samospráv obcí, volieb do orgánov
samosprávy VÚC, volieb do Európskeho parlamentu, referenda
poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb
a referenda volebným orgánom a orgánom obcí

2.1.3 Odbor živnostenského podnikania
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a) na úseku živnostenskej registrácie
•

•

zapisoval do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov,
ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení, vedie živnostenský
register, ktorého správcom je MV SR.
plnil úlohy jednotného kontaktného miesta ( ďalej len „JKM“) podľa tohto
zákona pre činnosti, ktoré sú živnosťou, podnikaním na základe iného ako
živnostenského oprávnenia, ak tak ustanovujú osobitné zákony, alebo
poskytovaním služieb podľa osobitného zákona v zmysle zák. č. 136/2010 Z.
z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vykonáva prvozápisy do obchodného registra.

b) na úseku kontroly
•

vykonával kontrolu dodržiavania podmienok a povinnosti, ktoré pre
podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov,
ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie

2.1.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
a) na úseku civilnej ochrany
•
•
•
•
•

organizoval a vykonával kontrolnú činnosť v oblasti civilnej ochrany
u právnických osôb, fyzických osôb a obcí vo svojom územnom obvode
plánoval, riadil a vykonával v danom rozsahu odbornú prípravu na úseku
civilnej ochrany a jednotiek pre územnú potrebu a zariadení civilnej ochrany
v mimopracovnom čase zabezpečoval plnenie úloh vyčlenením zamestnanca
z odboru krízového riadenia do služobnej alebo pracovnej pohotovosti
navrhoval vyhlasovanie a odvolávanie ohrozenia, stavu núdze, mimoriadnej
situácie na území obvodu
zabezpečoval a riadil informačný systém civilnej ochrany

b) na úseku hospodárskej mobilizácie
-

vypracúval a priebežne aktualizoval podklady na zavedenie regulácie predaja
životne dôležitých výrobkov a tovarov pre potreby zabezpečenia obyvateľstva
obvodu pri vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení
viedol evidenciu o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré
vykonávajú podnikateľskú činnosť a ktoré sú určené ako subjekty
hospodárskej mobilizácie

c) na úseku obrany štátu
•

spolupracoval s územnou vojenskou správou pri vedení evidencie právnických
osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb, ktorým
môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť
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•

ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, príslušníkom Hasičského
a záchranného zboru
koordinoval činnosť obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu

d) na úseku krízového riadenia
● pripravoval podklady na rokovanie bezpečnostnej rady obvodu týkajúce sa
zabezpečenia obrany štátu a zachovanie jeho bezpečnosti, na ochranu života
a zdravia osôb, na ochranu majetku, na dodržanie základných práv a slobôd, na
odvrátenie ohrozenia alebo na obnovu narušeného hospodárstva, najmä riadneho
fungovania zásobovania, dopravy a verejných služieb v obciach, a na riadne
fungovanie orgánov miestnej štátnej správy v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu.
• vypracúva návrh plánu bezpečnostnej rady obvodu na kalendárny rok a návrhu
ročného plánu úloh na úseku krízového riadenia, obrany štátu, hospodárskej
mobilizácie a ochrany utajovaných skutočností pre obvodný úrad, koordinuje
plnenie úloh podľa pokynov a usmernení MV SR a príslušných ústredných
orgánov štátnej správy
• koordinoval činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení

2.1.5 Osobný úrad
•
•

•
•

plnil úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu
a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme
vykonával činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mzdových prostriedkov
a s odmeňovaním a likvidáciou miezd zamestnancov vykonávajúcich štátnu
službu a zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme
vypracúval a zabezpečoval vydávanie služobných predpisov a
pracovnoprávnych predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti
predkladá MV SR žiadosti o zmeny v systematizácii

2.2 Strednodobý výhľad organizácie
2.2.1

Odbor ekonomický a organizačný

V roku 2012 odbor vykonával náplň svojej činnosti podľa organizačnej štruktúry platnej
pre rok 2012 podobne ako v roku 2011. V priebehu roku 2012 nedošlo k žiadnej organizačnej
zmene v rámci schválenej organizačnej štruktúry. V súvislosti s úspornými opatreniami vlády
prijatím vládneho Programu ESO o reorganizácii štátnej správy v znení zákona č. 345/2012 Z.
z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe od 1.1.2013 sa obvodné úrady stávajú
preddavkovými organizáciami Ministerstva vnútra SR bez právnej subjektivity.
Odbor ekonomický a organizačný od 1.1.2013 je zrušený, ekonomické činnosti a správa
majetku štátu prešli do kompetencie Centra podpory Trenčín a na Obvodnom úrade zostal len
odbor organizačný.
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2.2.2

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Cieľom obvodného úradu na úseku všeobecnej vnútornej správy je zabezpečiť plnenie
úloh na zabezpečenie výkonu štátnej správy vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov
a usmernení nadriadených orgánov.
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 sú častejšie a intenzívnejšie. V tejto súvislosti bude
v budúcnosti dôležitá právna ochrana zamestnancov prejednávajúcich priestupky proti
verbálnym útokom a stupňujúcej sa agresivite zo strany účastníkov konania.
Na úseku matrík sa zabezpečuje výkon štátnej správy prostredníctvom právnych predpisov
prijatých pre tento druh činnosti. Ide o zabezpečenie nasledovných úloh: kontrola matričných
úradov, ich metodické usmerňovanie, príprava matričných skúšok, vedenie matričného
archívu, rozhodovanie o zmene mena a priezviska, vyššie overovanie listín, osvedčovanie
listín a podpisov na listinách.
Priority na úseku matrík (strednodobý výhľad):
- každoročná kontrola vedenia matrík podľa §31 zákona č. 154/1994 Z. z.
o matrikách a tým zabezpečovať správnosť zápisu v matričných knihách
- štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania podľa §8 zákona
č.599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými
úradmi a obcami
- častejšie uskutočňovanie pracovných porád pre pracovníčky matričných
úradov
- raz ročne uskutočniť poradu pre pracovníčky obecných úradov vo vzťahu
k osvedčovacej agende
2.2.3

Odbor živnostenského podnikania

Strednodobý výhľad odboru živnostenského podnikania vychádza zo zámerov programového
vyhlásenia vlády na rok 2012-2016 a z cieľov programu ESO. V rámci pripravovanej reformy
ESO sa rozšíri pôsobnosť odboru živnostenského podnikania v postavení Jednotného
kontaktného miesta. Cieľom JKM je zabezpečovať informácie o podnikateľských subjektoch
ostatným orgánom štátnej správy, doteraz to je kontakt so zdravotnými poisťovňami
a daňovým úradom, v budúcnosti by mali JKM rozšíriť rozsah poskytovaných služieb pre
oblasť sociálneho poistenia (dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie, služby
zamestnanosti, colnú správu, obce i s ostatnými orgánmi štátnej správy. Od roku 2012 bola
zavedená centrálna elektronická podateľňa, ktorá uľahčuje nielen komunikáciu občana
s orgánmi štátnej správy, ale aj jednoduchšie prepojenie a poskytnutie informácií medzi
jednotlivými odbormi a úsekmi činností štátnej správy (SAP). Zavedením jednotného
evidenčného systému Fabasoft sa evidencia podnikateľských subjektov stane prehľadnou
a transparentnou. Od uvedeného dátumu je možné vyžiadať výpis zo živnostenského registra
podnikateľského subjektu na ktoromkoľvek živnostenskom úrade SR v postavení JKM.
V rámci reformy ESO sa budú služby pre občana s pohľadu živnostenských aktivít rozširovať
o ďalšie služby.
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2.2.4

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Hlavné priority odboru civilnej ochrany a krízového riadenia vyplývajú zo zamerania
činnosti Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou 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 2012 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 ObÚ, vytvorením podmienok na súčinnosť orgánov miestnej štátnej
správy a samosprávy.
d) Skvalitňovanie dokumentácie plánov ukrytia ObÚ so zameraním aktualizácie
evidenčných listov ochranných stavieb.
e) 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.
f) Zabezpečenie dôslednej aktualizácie dokumentácie hospodárskej mobilizácie
u orgánov samosprávy a u subjektov hospodárskej mobilizácie.
Úlohy v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie
a obrany štátu vychádzali z Ročného plánu činnosti ObÚ Bánovce nad Bebravou na rok
2012, boli vyhodnotené v zmysle Metodického pokynu sekcie KM a CO č. 2/XXV/2
z 2.4.2009 a boli v celom svojom rozsahu splnené.
2.2.5 Osobný úrad
Plnil úlohy osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu
a zamestnancov vo verejnom záujme. Pripravoval podklady k rozpočtu mzdových
prostriedkov, činnosti súvisiace s odmeňovaním a výplatou miezd zamestnancov,
vypracovával a zabezpečil vydanie služobných a pracovných predpisov a predkladal MV SR
žiadosti týkajúce sa zmien v systemizácii. Na základe zákona č.345/2012 Z. z. o niektorých
opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení
s písomným rozhodnutím ministra vnútra SR vo forme personálneho rozkazu č.728 z 30.
novembra 2012 s účinnosťou od 1.januára 2013 vykonal potrebné zmeny v personálnej
agende jednotlivých zamestnancov. Zabezpečil všetky úkony súvisiace s odhlásením
a prihlásením zamestnancov v jednotlivých poisťovniach na základe vyššie uvedených zmien.
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V strednodobom výhľade sa dá očakávať, že i napriek tomu, že od 1.1.2013 dochádza
k zníženiu počtu zamestnancov Obvodného úradu a k vytvoreniu nových organizačných
útvarov, je predpoklad, že úlohy sa budú plniť riadne a včas.
V oblasti riadenia ľudských zdrojov je potrebné zabezpečiť a realizovať kvalitné
vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom 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
a u zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme sa bude vychádzať
z konkrétnych pracovných náplní.
Odborným vzdelávaním zamestnanci budú získavať, prehlbovať a rozširovať si
vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na efektívny výkon činnosti.

3.

Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie.
Obvodný úrad nemá uzatvorený kontrakt s ústredným orgánom.

4.

Činnosti / produkty organizácie a ich náklady

4.1. Odbor organizačný a ekonomický
4.1.1 Úsek rozpočtu a účtovníctva
1. V roku 2012 sa zmeny schváleného rozpočtu vykonávali na základe rozpočtových
opatrení z MV SR v počte 27-ich úprav, z ktorých 8 úprav sa týkalo volieb do NR SR
presun bežných a mzdových výdavkov, 5 úprav rozpočtu úradu v súvislosti s povoleným
prekročením limitu výdavkov, zvýšenia počtu zamestnancov v štátnej službe, preneseného
výkonu štátnej správy na úseku matrík a úseku hlásenia pobytu občanov a registra
obyvateľov, v II. polroku sa rozpočtové opatrenia týkali vykrytia deficitu na platy
a odvody ŠZ, na zabezpečenie príspevku do DDP, na vyplatenie odstupného prednostke
a na prevádzku obvodného úradu.
2. V zmysle zákona č.381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v roku 2012 bolo vybavených 683 záznamov, z toho v poriadku bolo 575
záznamov, na predpis bolo podaných 108
pohľadávok a 78 pohľadávok bolo
uhradených. Neuhradené pohľadávky, ktoré boli dané na predpis v roku 2012 sa priebežne
vymáhali a pohľadávky z roku 2011, 2010, 2009 sa postúpili na exekúciu.
3. V roku 2012 obvodný úrad poskytol obciam finančné prostriedky na matričnú činnosť,
na REGOB, na voľby do samospráv obcí a do NR SR.
4. Ekonomický odbor každý štvrťrok vypracoval finančné výkazy, ktoré sa nahrávali do
štátnej pokladnice a posielali na MV SR, vykonával evidenciu, inventarizáciu
a vyraďovanie majetku a súčasne priebežne vypĺňal rôzne štatistické výkazy.

4.1.2 Úsek vnútornej prevádzky
12

1. V zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu bolo vydané 1 rozhodnutie
o dočasnej prebytočnosti majetku, z evidencie majetku bol vyradený neupotrebiteľný
majetok, ktorý vyraďovacia a likvidačná komisia na základe predložených zoznamov
a potvrdení od opravovní navrhla na vyradenie a takýto majetok sa potom fyzicky
zlikvidoval spoločnosťou Tedos s.r.o. Bánovce nad Bebravou.
2. V roku 2012 boli vykonané pravidelné revízne prehliadky: výťahu, všetkých
elektrospotrebičov, hasiacich prístrojov, plynových horákov a plynového kotla.

4.1.3 Úsek organizačný
1. V roku 2012 boli podané 3 sťažnosti Obvodnému úradu Bánovce nad Bebravou, ktoré
podľa zákona č.152/1998 Z. z. o sťažnostiach neboli sťažnosťou a boli vrátené
sťažovateľovi.
2. V oblasti sprístupnenia informácií v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám boli prijaté 4 žiadosti. 3 žiadosti sa týkali nahliadnutia do spisov z archívu
a jedna žiadosť bola vybavená zaslaním požadovaných informácií emailovou poštou.
3.

V II. polroku 2012 v mesiacoch september, október, november a december sledoval
plnenie plánov kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a opatrení prijatých na
odstránenie nedostatkov. Na odbore VVS boli v rámci vnútornej kontroly vykonané 4
kontroly na výkon štátnej správy pri prejednávaní a rozhodovaní vo veci priestupkov a
kontrola vedenia spisovej agendy, v rámci vonkajšej kontrolnej činnosti bola vykonaná
kontrola vedenia matrík, kontrola osvedčovania listín a podpisov na listinách obvodného
úradu a obcí obvodu Bánovce nad Bebravou. Kontrolou bol vypracovaný jeden protokol
z vykonaného štátneho dozoru v Meste Bánovce nad Bebravou. Na odbore
živnostenskom bola kontrolná činnosť zameraná na kontrolu doručovania do vlastných
rúk, kontrolu vypisovania formulárov, kontrola dodržiavania ustanovenia o ukladaní pokút
a kontrola dodržiavania lehôt pri vydávaní osvedčenia o živnostenskom podnikaní. Na
odbore CO a KR bola kontrolná činnosť zameraná na plnenie povinností a spôsob
realizácie na úseku núdzového plánovania, zákona o hospodárskej mobilizácii, o obrane
SR, zabezpečenia technických a prevádzkových podmienok IS CO, vyhlášky
o zabezpečovaní evakuácie, o civilnej ochrane obyvateľstva a aktualizácia programov
REGIS, EMCO, EPSIS. Na odbore ekonomickom a organizačnom bola kontrolná
činnosť zameraná na kontrolu pokladne.

4.1.4 Úsek správy registratúry
Aktuálna používaná verzia administratívneho systému na obvodnom úrade bola k 31.
decembru 2012: 14.03.06.
Úrad viedol 3 samostatné registratúrne denníky.
Denník A – spoločný denník pre odbor ekonomický a organizačný, odbor všeobecnej
vnútornej správy, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, osobný úrad
a poštu prednostu.
Denník B – samostatný denník pre odbor živnostenského podnikania.
Denník C – samostatný denník pre evidenciu priestupkov na odbore VVS.
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Odbor živnostenského podnikania (registrácia živnostníkov a kontrola spotrebiteľa) využíval
možnosť prepojenia programu WinASU s programom CEZiR, odbor VVS s programom
MAKOP.

V roku 2012 bolo na Obvodnom úrade Bánovce nad Bebravou zaevidovaných:
Počet nevybavených
Odbor
Počet záznamov
Počet spisov
spisov, ktoré prešli
do I. polroku
odbor
ekonomický
a organizačný
odbor všeobecnej
vnútornej správy
odbor CO a
krízového riadenia

2960

1147

275

1854

651

172

563

122

3

osobný úrad
odbor živnostenského
podnikania

271

49

0

5349

2751

53

priestupky

2407

489

53

13404

5209

556

Spolu za ObÚ

Na odboroch Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou sú vedené tieto špeciálne evidencie:
- kniha došlých faktúr
- kniha na evidenciu sťažností
- kniha na evidenciu petícií
- kniha na evidenciu žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
- evidencia odoslanej pošty
- evidencia cestovných príkazov
- kniha prevádzky dopravného prostriedku
- denník dispečera
- evidencia výdajok, príjemiek materiálu na sklade
- evidencia objednávok
- evidencia pečiatok
- evidencia stravných lístkov
- evidencia priestupkov
- evidencia výpožičky spisov z RS
- kniha osvedčenia podpisov, fotokópií
- evidencia uznaných vinnými z priestupku
14

-

kniha administratívnych pomôcok (OUS)

V roku 2012 sa na obvodnom úrade uskutočnilo 6 vyraďovacích konaní, ktoré sa týkali
vyraďovania registratúrnych záznamov pochádzajúcich z činnosti predchodcu obvodného
úradu – Okresného úradu v Bánovciach nad Bebravou za roky 1996 – 2002 a Obvodného
úradu Bánovce nad Bebravou za roky 2004 - 2008.

Využívanie registratúry Obvodného úradu v Bánovciach n. B. v roku 2012:
Celkový počet žiadostí
Z toho:
Počet výpožičiek (interných)
Počet vyhotovených reverzov
Počet nahliadnutí
Počet vydaných osvedčených kópií registratúrnych záznamov
Počet vydaných neosvedčených kópií registratúrnych záznamov
Suma vybraných poplatkov

92
46
8
10
0
28
0

V rámci konsolidácie údajov boli 3 spisy živnostníkov vybrané z registratúrneho strediska
a zaslané inému obvodnému úradu.
V mesiacoch október a november 2012 boli spisy z odborov ObÚ za rok 2010 prevzaté do
registratúrneho strediska úradu.
Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou spadá v oblasti registratúry a archivácie pod Štátny
archív v Nitre, pobočka Topoľčany.
4.1.5 Úsek informatiky
Na úseku informatiky sa v priebehu roka vykonávali tieto činnosti:
• prevádzka, správa a servis lokálnej počítačovej siete a uzla WAN siete
VSNET
• prevádzka a údržba serverov komunikačného, ORACLE, Novell a AD
• profylaktika, kontrola logov na serveroch, archivovanie údajov na serveroch
• aktualizácie užívateľov na NOVELL
• aktualizácie užívateľov na poštovom serveri
• inštalácie a aktualizácie operačného systému MS Windows
• inštalácie a aktualizácie balíka MS Office
• konfigurácie PC po inštalácii, tlačiarne, sieť, bezpečnostné nastavenia,
• inštalácie a konfigurácia Internet Explorer a Outlook Express
• inštalácie NOD po inštalácii OS Windows, sledovanie a vyhodnocovanie
jednotlivých PC cez Eset Remote Administrator Console
• inštalácie nového APV (FinPVSS – financovanie preneseného výkonu štátnej
správy na odbore VVS a odbore ekonomickom a organizačnom, QSign v.3.4 a
Siemens CardOS API v.3.2 – na odbore živnostenskom - v súvislosti so
zavedením ZEP k elektronickým dokumentom pre JKM2
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•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

inštalácie a aktualizácie APV (WinIBEU, WinASU, CEZIR, MAKOP,
ATON, CIPREGIS, ASPI, CEIP, DOCH, ALLWIN)
inštalácie nových verzií klientov (WinASU, WinRS, WinIBEU, CEZIR,
MAKOP, SAP)
aktualizácie databáz k APV
denné a mesačné archivácie APV, vypaľovanie záloh na CD
servis počítačov obvodného úradu, riešenie prevádzkových problémov (PC
a príslušenstvo, servery, racky, switche – pripájanie užívateľov, telefónna
ústredňa):
v roku 2010 bol vymenený starý nevyhovujúci komunikačný server
sbn.vsnet.sk za nový dodaný koncom roku 2009, na ktorom bol vo februári
2010 nainštalovaný operačný OS DEBIAN GDU Linux 5.03 miesto doposiaľ
používaného OS SCO Linux a v spolupráci s IVeS-om Košice boli preklopené
všetky dáta zo starého servera na nový
v roku 2010 bola nainštalovaná nová UPS MGE Evolution 1550 Rack 1U do
RACKu k VSNETu a nahradila starú nefunkčnú UPS po lehote životnosti
periodické úkony na všetkých PC staniciach – kontrola PC NODom,
odstraňovanie vírusov, defragmentácia diskov, scandisk diskov
aktualizácie internetovej stránky úradu – intranetovej i vonkajšej
a zverejňovanie dokumentov na internete
vykonávanie a zabezpečovanie opráv VT
spracovanie návrhov na vyradenie VT z evidencie
aktualizácia evidencie hardvéru a softvéru obvodného úradu
príprava podkladov pre plánovanie finančných prostriedkov na nákup tovarov
a služieb (informačných technológií) a na zabezpečenie prevádzky
informačných systémov v rámci ročného rozpočtu obvodného úradu
preberanie dodávok informačných technológií v súlade s projektmi
informačného systému verejnej správy na základe pokynov ministerstva
údržba sietí a bezpečnostné kontroly, riadenie a usmerňovanie užívateľov sietí
denná kontrola požiarnej signalizácie v priestoroch serverovne, mesačné
kontroly EPS so spúšťaním hlásičov, vyhotovovanie zápisov do Kontrolnej
knihy EPS
zabezpečenie jarného a jesenného servisu klimatizácie
zabezpečenie ročného servisu elektrickej požiarnej signalizácie
riešenie denných problémov súvisiacich s budovaním a prevádzkou
informačného systému verejnej správy
vykonávanie dozoru nad ochranou osobných údajov v zmysle zákona č.
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 618/2003 Z.z. autorský
zákon v znení neskorších predpisov v rámci informačného systému verejnej
správy

4.2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
Odbor VVS uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti
v súlade so vzorovou náplňou činnosti obvodného úradu vypracovanou MVSR, na týchto
úsekoch:
•

úsek priestupkov
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•
•
•

úsek matrík
úsek volieb, referenda
úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných
zbierok, sčítania obyvateľov

Úsek priestupkov – činnosti vykonávali 3 zamestnanci, z toho 2 priamo pojednávali a 1 je
zapisovateľkou .
Z roku 2011 prešlo 42 priestupkových vecí na spracovanie do roku 2012, z roku 2010
prešlo 31 priestupkových vecí na spracovanie do roku 2011, nárast je o 11 vecí, čo
predstavuje 35%.
V roku 2012 prišlo 490 nových podaní na riešenie a rozhodnutie vo veci, spolu so spismi,
ktoré prešli z roku 2011 to bolo 532 prípadov na spracovanie. Pre porovnanie v roku 2011
prišlo 469 nových podaní na riešenie a rozhodnutie vo veci, spolu so spismi, ktoré prešli
z roku 2010 to bolo 500 prípadov na spracovanie. Nárast je tu o 32 prípadov, čo predstavuje
6,4%.
V roku 2012 bolo právoplatne ukončených 432 podaní, v roku 2011 to bolo 422 podaní,
nárast je tu o 10 podaní, čo je 2,4%. Všetky veci boli riešené v termínoch, len v dvoch
prípadoch sme požiadali MV SR, sekciu verejnej správy, odbor priestupkov o predĺženie
lehoty.
V roku 2012 bolo podaných 7 odvolaní proti rozhodnutiam 1. stupňového správneho orgánu,
1 bolo vyriešené v rámci autoremedúry a k ostatným bola vypracovaná predkladacia správa
a spolu so spisovým materiálom boli postúpené na MV SR, sekciu verejnej správy, odbor
priestupkov, ako odvolací druhostupňový správny orgán.
MV SR, sekcia verejnej správy, odbor priestupkov v 4 prípadoch prvostupňové rozhodnutie
zrušilo a vec vrátilo na nové prejednanie a rozhodnutie a v 2 prípadoch prvostupňové
rozhodnutie potvrdilo.
Za rok 2012 bolo spracovaných 283 správ o povesti, čo je o 173 menej ako v roku 2011.Je to
z toho dôvodu, že všetky zložky polície sú napojené na systém MAKOP a ÚSEP, odkiaľ
získavajú lustrácie páchateľov priestupkov, čo bolo jedným z cieľov zavedenia prv
spomínaných centrálnych evidencií.
Vymáhanie pohľadávok – v 98 prípadoch boli zaslané oznámenia o začatí výkonu
rozhodnutia, čo je o 18 viac, ako v roku 2011 čo predstavuje nárast o 22,5%. Na vymáhanie
exekútorovi bolo spracovaných 82 podaní, v roku 2011 to bolo 128 podaní, teda pokles o 46
čo predstavuje 36%.
Počas roku sme pripravili:
- podklady pre Správu pohľadávok pre MV SR
- podklady pre Radu vlády pre prevenciu kriminality
- inventarizácia pohľadávok
Celkový stav na úseku agendy priestupkov zodpovedá zákonným požiadavkám. Evidentný je
nárast priestupkov, agresivity páchateľov a počtu mladistvých páchateľov. Nič sa nezlepšilo
v ochrane štátnych zamestnancov prejednávajúcich priestupky. Okrem celkovej odbornej,
psychickej i etickej náročnosti práce pri rozhodovaní o priestupkoch je táto agenda ešte
komplikovaná časovou a administratívnou náročnosťou vymáhania uložených pokút a trov
konania.
Úsek matrík – činnosti vykonáva 1 zamestnankyňa vo funkcii obvodnej matrikárky.
Počet osvedčených listí 550, oproti roku 2011 nárast o 191 t.j.53%, počet osvedčených
podpisov 1160 nárast oproti roku 2011 o 765 t.j. 194%.
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Vyššie overenie verejných listín na použitie v cudzine formou „Apostill“ bolo vykonané v 35
prípadoch, z toho 2 prostredníctvom zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v cudzine.
Oproti roku 2011, kedy bolo apostillovaných 25 dokladov, je to nárast o 10 t.j.40%
Vyššie overenie verejných listín na použitie v cudzine formou „superlegalizácie“ bolo
vykonané v 7 prípadoch, oproti roku 2011 je to nárast o 2 t.j.40%.
V sledovanom období bolo vydané 1 rozhodnutie o povolení zmeny mena, 12 rozhodnutí
o povolení zmeny priezviska, z toho v 3 prípadoch išlo o povolenie zmeny priezviska
maloletým.V roku 2011 bolo vydaných celkom 10 rozhodnutí o povolení zmeny priezviska
nárast o 3 t.j.30%.
Výška správnych poplatkov uhradená na tomto úseku činnosti v roku 2012 predstavuje
čiastku 3.158,50 eura, čo je o 1.802.- € viac ako v roku 2011 čo predstavuje nárast o 232,84%.
V územnom obvode Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou je 8 matričných úradov –
Bánovce nad Bebravou, Podlužany, Rybany, Slatina nad Bebravou, Šišov, Uhrovec, Veľké
Držkovce, Zlatníky. Na všetkých bola vykonaná kontrola vedenia matrík v zmysle § 31 ods. 1
a ods. 2 zákona NR SR č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákona
NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce
a na samosprávne kraje.
V sídlach matričných úradov bol vykonaný aj štátny odborný dozor podľa § 8 odsek 1 zákona
NR SR číslo 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi
a obcami v znení neskorších predpisov. Tento dozor bol v 3.štvrťroku vykonaný aj na
všetkých ostatných obciach územného obvodu Bánovce nad Bebravou, v meste Bánovce nad
Bebravou až 3 krát z dôvodu pretrvávajúcich nedostatkov pri výkone tejto agendy.
V 2.štvrťroku sme začali a v 3.štvrťroku úspešne dokončili rekonštrukciu matričného archívu.
Matrikárka ObÚ absolvovala v roku 2012 3 odborné semináre, 1 pracovné stretnutie
matrikárok a celoslovenskej porady obvodných matrikárok. Následne na to 22.10.2012 sme
zorganizovali poradu matrikárok obvodu Bánovce nad Bebravou.
Úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok, sčítania
obyvateľov
20.3.2012 bolo preskúmané vyúčtovanie verejnej zbierky, účelom ktorej bola „ Rekonštrukcia
a rozšírenie kapacity DSS – Archa: Spolu pod jednou strechou“ a bolo o tom vydané
potvrdenie. Táto verejná zbierka sa konala na základe právoplatného Rozhodnutia Obvodného
úradu Bánovce nad Bebravou, odboru všeobecnej vnútornej správy č. ObÚ-BNOVVS/2011/01839. Čistý výnos tejto zbierky bol 5.531,27 €.
Bolo vydané Rozhodnutie o povolení konania verejnej zbierky, účelom ktorej bolo
„Zabezpečenie dvojtýždenného liečebného pobytu pre Natálku Stránsku a MUDr.
Augustínovej v Egypte“. Následne bolo preskúmané vyúčtovanie tejto verejnej zbierky a jeho
potvrdenie, čistý výnos predstavoval čiastku 3.000.- €.
11.júla 2012 bolo preskúmané vyúčtovanie verejnej zbierky, účelom ktorej bola podpora
umeleckého rozvoja talentovaných detí prostredníctvom odborných seminárov, tvorivých
dielní, workshopov a súťaží pod vedením odborníkov „Šanca pre umenie“ a bolo o tom
vydané potvrdenie. Táto verejná zbierka sa konala na základe právoplatného Rozhodnutia
Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou, odboru všeobecnej vnútornej správy č. ObÚ-BNOVVS/2011/02058. Čistý výnos tejto verejnej zbierky bol 168,40 €
7.decembra 2012 bolo vydané Rozhodnutie o povolení konania verejnej zbierky „ Šanca pre
všetkých“, účelom ktorej je podpora detí s narušeným vývinom reči s diagnózou vývinová
dysfázia, detí s ťažkou dysláliou, ale aj inými druhmi narušenej komunikačnej schopnosti
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v Základnej škole internátnej pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou
v Brezolupoch.

Úsek volieb a referenda
Na úseku volieb sme zabezpečovali organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR SR,
ktoré sa konali 10.marca 2012 a Nové voľby do orgánov samosprávy obcí v obci Timoradza
dňa 31.marca 2012.
V rámci vnútornej kontrolnej činnosti boli vykonané 4 kontroly:
- kontrola výkonu štátnej správy pri prejednávaní a rozhodovaní vo veci priestupkov,
uplatňovania zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní
- kontrola vedenia spisovej agendy v zmysle registratúrneho poriadku pre
automatizovaný systém riadenie za 2.štvrťrok 2011
- kontrola výkonu štátnej správy pri prejednávaní a rozhodovaní vo veci priestupkov,
uplatňovania zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
a zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v aktuálnom znení za 4.štvrťrok 2011.
- Kontrola vedenia spisovej agendy v zmysle registratúrneho poriadku pre
automatizovaný systém riadenie za 3. štvrťrok 2011
Závery kontrol: pri kontrolách neboli zistené nedostatky a nebolo nutné prijímať nápravné
opatrenia.
V rámci vonkajšej kontrolnej činnosti boli vykonané:
- Na všetkých matričných úradoch bola vykonaná kontrola vedenia matrík v zmysle
§31 ods.1 a ods. 2 zákona NR SR č.154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších
predpisov a zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností
z orgánov štátnej správy na obce a na samosprávne kraje
- Na základe §8 ods.1 zákona NR SR č.599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov
na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov a poverenia
prednostu Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou č.15/2012 vydaného dňa
11.7.2012 bol vykonaný štátny odborný dozor nad osvedčovacou agendou v Meste
Bánovce nad Bebravou za obdobie 1.4.2012 do 30.06.2012. Zistené nedostatky boli
takého závažného charakteru, že bol vypracovaný protokol z vykonaného štátneho
odborného dozoru. V závere protokolu bolo uvedené, že Mesto Bánovce nad
Bebravou prijme na odstránenie zistených nedostatkov opatrenia, o ktorých bude
informovať obvodný úrad v termíne do konca októbra 2012. Mesto poverilo
s účinnosťou od 2. 8. 2012 vykonávaním osvedčovacej agendy inú pracovníčku. Na
základe poverenia prednostu Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou č.18/2012
vydaného dňa 24.9.2012 bol opätovne vykonaný štátny odborný dozor nad
osvedčovacou agendou za obdobie 1.7.2012 do 30.9.2012. Štátny odborný dozor bol
zameraný na výkon osvedčovacej agendy od 2.8.2012 do 30.9.2012, kedy túto
činnosť zabezpečovala nová pracovníčka. V zázname bolo konštatované, že výkon
agendy v tomto období bol bezchybný v súlade so zákonom. V 3. štvrťroku bol štátny
odborný dozor vykonaný aj na ostatných obciach patriacich do územného obvodu
Bánovce nad Bebravou.
V súvislosti s príkazom prednostu č.6/2012 bola vykonaná inventarizácia vedených
pohľadávok a to uložených trov konania a pokút v priestupkovom konaní.
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Na základe porovnania pohľadávok evidovaných na odbore VVS obvodného úradu
zodpovednými pracovníkmi so stavom a zápismi v účtovnej evidencii sa spracovali
inventúrne súpisy. Porovnaním nebol zistený inventúrny rozdiel medzi skutočným
a účtovným stavom pohľadávok rozpočtových príjmov k 31.12.2012 vedených na Obvodnom
úrade Bánovce nad Bebravou.

4.3 Odbor živnostenského podnikania
Odbor živnostenského podnikania uskutočňuje výkon štátnej správy v živnostenskom
podnikaní v prvom stupni na úseku živnostenskej registrácie a živnostenského registra
a úseku kontroly so 4 zamestnancami .

4.3.1: Úsek živnostenskej registrácie
Výkon činnosti úseku živnostenskej registrácie bol po celý rok dvomi pracovníčkami
registrácie, ktorý pracoval v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) a k jeho hlavnej
náplni patrilo:
- prijímanie ohlásenia živnosti FO a PO a následnom vydávaní osvedčenia o živnostenskom
oprávnení, prijímanie oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti a vydávanie
potvrdenia o pozastavení prevádzkovania živnosti
- prijímanie oznámenia o ukončení podnikania a vydávanie následne potvrdenia o ukončení
podnikania
- prijímanie oznámenia o zmenách údajov FO a PO, ktoré sú uvedené v centrálnom
živnostenskom registri (CEZiR), vykonanie zmien v živnostenskom registri a následnom
vydaní úradného záznamu o zmenách vykonaných v živnostenskom registri, hlavne
oznámenie zmeny priezviska, obchodného mena, bydliska a miesta podnikania, sídla
spoločnosti, nahlásenie otvorenia alebo zrušenia prevádzky a iných údajov zaznamenaných
v centrálnom živnostenskom registri
- prijímanie žiadosti o výpis zo živnostenského registra a následnom vydaní výpisu zo
živnostenského registra.
Úsek živnostenskej registrácie v postavení JKM prijímal súčasne údaje a doklady vrátane
správnych poplatkov, ktoré boli vyžadované podľa živnostenského zákona k vykonaniu hore
uvedených úkonov, zároveň prijímal údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka
príslušnému daňovému úradu v postavení kontaktného miesta, údaje potrebné na prihlásenie
sa do systému povinného zdravotného poistenia, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu
z registra trestov a údaje z registra obyvateľstva (REGOP) a spolupracoval s informačným
systémom vnútorného trhu (IMI).
Doklady potrebné k vykonaniu registrácie do živnostenského registra a k vykonaniu zmien
v registrácii boli predkladané osobne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe,
nakoľko občan od 1.1.2012 si môže podať žiadosť cez svoj účet zaregistrovaný na webovej
stránke – ústredný portál verejnej správy – podpísanú zaručeným elektronickým podpisom.
Úsek živnostenskej registrácie prijímal aj oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb
zahraničnými FO na území SR, spolupracoval s ostatnými orgánmi štátnej správy
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a poskytoval im údaje o osobách zapísaných v živnostenskom registri – jedná sa o útvary
policajného zboru, súdy, sociálnu poisťovňu a exekútorov.

4.3.2 Úsek živnostenskej kontroly
Výkon živnostenskej kontroly bol po celý rok 2012 zabezpečovaný 1 pracovníkom kontroly.
Kontrolná dvojica pre reálny výkon v teréne bola vytváraná striedavo s niektorým
s pracovníkov úseku registrácie alebo vo väčšine prípadov účasťou vedúcej odboru.
Kontrolná činnosť od januára do marca 2012 bola zameraná na kontrolu prevádzkarni,
v ktorých nebola v dlhom časovom horizonte vykonaná kontrolná činnosť alebo na kontrolu
novozriadených prevádzkarni. V určenom časovom horizonte MV SR v termíne od 2.4.2012
bola vykonávaná živnostenská kontrola v zmysle uloženej tematickej úlohy – kontrola
podnikateľských subjektov SKUPINY 103 – výroba motorových a ostatných dopravných
prostriedkov až do ukončenia zadanej úlohy. Živnostenský úrad ukončil tematickú úlohu
v mesiaci september. V tomto mesiaci boli zrealizované aj kontroly zamerané na neoprávnené
podnikanie na základe troch podnetov. Počnúc mesiacom október až do konca roka 2012 boli
vykonané opätovné kontroly prevádzkarni a v decembri navyše kontrola zameraná na
neoprávnené podnikanie.
V roku 2012 úsek registrácie vykonával aj iné úkony súvisiace s kontrolnou činnosťou, vydal
48 oznámení o začatí správneho konania, 34 výziev k doplneniu chýbajúcich materiálov, 42
dodatkov k záznamu z kontroly a poskytoval informácie pre klientov v súvislosti s uplatnením
reklamácie. Ďalšou činnosťou úseku kontroly počas sledovaného roka bola práca pri výkone
rozhodnutí uložených v správnom konaní – vymáhanie uložených pokút. V rámci tejto
činnosti boli vydávané výzvy na zaplatenie pokuty, návrhy na exekučné konanie,
komunikácia s exekútorom v rámci doplnenia novoobjavených skutočností atď.
V roku 2012 bolo vykonaných 209 živnostenských kontrol. V I. polroku bolo vykonaných
104 kontrol a v II. polroku 105 kontrol. Z celkového počtu 209 vykonaných kontrol boli 2
uskutočnené v súčinnosti s inými kontrolnými orgánmi s iniciatívy PZ SR.
Pri kontrolnej činnosti bolo skontrolovaných 1 515 ustanovení živnostenského zákona
a osobitných predpisov. Z celkového počtu bolo zistených 147 porušení zákona. Najčastejším
porušením ustanovení zákona bolo porušenie ustanovenia § 17 ods. 6 – neoznámenia zrušenia
prevádzkarne a porušenie ustanovenia §30 ods. 1 živnostenského zákona – neoznačenie
prevádzkarne.
Počas sledovaného obdobia bolo v blokovom konaní ukončených 9 zistených porušení
živnostenského zákona, vo väčšine sa týkalo porušenia § 49 ods. 1 živnostenského zákona –
neoznámenie zmien. Celková výška uložených blokových pokút bola 297 €. Rozhodnutí
o uložení pokuty v zmysle správneho konania bolo vydaných 45 v celkovej výške 2 175.-€.
V priebehu roka živnostenský úrad vyvíjal snahu o rovnomernosť vykonávaných kontrol.
V mesiaci september bola najvyššia početnosť kontrol zaznamenaná snahou neprenášať
výkon kontroly s tematickým zameraním s malým zostatkom do ďalšieho mesiaca, snaha
ukončiť kontroly a tiež ju ovplyvnili aj tri podania doručené v priebehu mesiaca september.
Najnižší počet kontrol v mesiaci december bol ovplyvnený povinným čerpaním riadnej
dovolenky všetkých pracovníkov odboru, menším počtom pracovných dní a výkonom riadnej
inventarizácie.

4.4. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
4.4.1 Oblasť krízového riadenia
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V rámci oblasti krízového riadenia boli v roku 2012 zabezpečené tieto úlohy
a dokumenty:
1. vo februári bol vypracovaný návrh plánu práce bezpečnostnej rady obvodu na rok
a plán rokovaní BROb, ktorý bol schválený na marcovom rokovaní BROb. V roku
2012 boli uskutočnené 4 rokovania BROb , na ktorých bolo prijatých 14 uznesení.
2. V roku 2011 neboli žiadne zasadnutia krízového štábu ObÚ z dôvodu riešenia krízovej
situácie na území obvodu Bánovce nad Bebr. Dňa 27.2.2012 bolo zvolané pracovné
rokovanie členov Krízového štábu ObÚ z dôvodu viacerých personálnych zmien
v KŠ. Prítomní sa oboznámili so štatútom KŠ, zložením, vyrozumením a úlohami KŠ
a boli informovaní o možnostiach vzniku krízových situácií v obvode. Záverom tohto
stretnutia boli opatrenia na riešenie poskytovania zdravotníckej starostlivosti počas
krízovej situácie a na zabezpečovanie záchrannej zdravotníckej služby na území
obvodu.
3. Dokumentácia KŠ ObÚ je vypracovaná a priebežne aktualizovaná. Na základe
požiadavky z OR PZ SR Bánovce nad Bebravou a z Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny Partizánske boli vykonané personálne zmeny v zložení KŠ, ktorý v súčasnosti
má 10 členov
4. Je vypracovaná dokumentácia plánu činnosti ObÚ po vypovedaní vojny, po vyhlásení
vojnového stavu, výnimočného a núdzového stavu.
5. Odbor vypracoval plán kontrolnej činnosti na úseku krízového riadenia, ktorý bol
plnený nasledovne:
- kontrola plnenia úloh na úseku civilného núdzového plánovania a úloh vyplývajúcich
zo zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov bola vykonaná v obciach: Dvorec,
Rybany, Slatina nad Bebravou, Podlužany, Omastiná, Uhrovské Podhradie, Libichava
a Vysočany. Vykonanými kontrolami nebolo v kontrolovaných subjektoch zistené
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných
na ich základe a v dôsledku toho bol o výsledku každej kontroly vypracovaný záznam.
6. Je vypracovaná dokumentácia na realizáciu vyrozumenia na Obvodnom úrade.
7. Odbor vykonal v roku 2012 viaceré prípravy v oblasti krízového riadenia
a zamestnanci odboru sa zúčastňovali odbornej prípravy a odborného zamestnania
organizovaných Obvodným úradom Trenčín a sekciou IZSCO MV SR. Dňa 5.9. 2012
sa JUDr. Šagát, Ing. Sanyová a Mgr. Števica zúčastnili odbornej prípravy členov KŠ
obvodných úradov a evakuačnej komisie Trenčianskeho kraja v spolupráci so
Strediskom vzdelávania a prípravy Nitra. V rámci Mobilizačného cvičenia Trenčín
2012 sa dňa 3. októbra 2012 zúčastnili JUDr. Šagát, Mgr. Baláž a Ing. Sanyová
prezentácie právneho rámca, v zmysle ktorého boli realizované úlohy mobilizačného
cvičenia.
8. Dňa 1. októbra 2012 odbor CO a KR vykonal odbornú prípravu starostov obcí –
predsedov krízových obcí obvodu Bánovce nad Bebravou na tému“ Riešenie
krízových situácií na území obcí obvodu Bánovce nad Bebravou v dôsledku rôznych
živelných pohrôm“. Dňa 6.decembra 2012 sa uskutočnila odborná príprava predsedov
a členov krízových štábov obcí v oblasti krízového riadenia a civilného núdzového
plánovania. Dňa 7.decembra 2012 bola vykonaná odborná príprava členov krízového
štábu ObÚ a jeho sekretariátu.
9. V zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a metodických pokynov
z MV SR bol v júni 2012 vypracovaný Krízový plán HM Obvodného úradu Bánovce
nad Bebravou. Tento krízový plán je priebežne aktualizovaný a jeho súčasťou je aj
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plán činnosti obvodného úradu po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu a pracovné plány vedúcich odborov.
4.4.2 Oblasť civilnej ochrany obyvateľstva
1. Odbor v zmysle pokynu generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej
ochrany MV SR č. KMCO-27-23/CO-2008 z 21. novembra 2008 spracoval
aktualizáciu dokumentu „Analýza územia obvodu z hľadiska možných mimoriadnych
udalostí“ č. COaKR/2011/00622-1 zo dňa 27.januára 2011 so stavom k 31.12.2011
a zaslal v januári 2012 Obvodnému úradu Trenčín.
2. Odbor vypracoval Ročný plán činnosti odboru civilnej ochrany a krízového riadenia
Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou 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 2012..
3. Odbor v zmysle Metodického usmernenia č. IZSKM-CO-15- 21/2011 z 23.3. 2011
o postupe pri
radiačnom monitorovaní a o vedení dokumentácie radiačného
monitorovania spracoval aktualizáciu Dokumentácie radiačného monitorovania
obvodu č. ObU-BN-CO/2011/01748 zo dňa 9.8. 2011 so stavom k 31.12.2011 a zaslal
v januári 2012 Obvodnému úradu Trenčín.
4. Odbor vykonával posudzovanie územia, stavieb a vydávanie záväzných stanovísk v
územnom plánovaní, územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní,
v zmysle pokynu generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej
ochrany MV SR č. KMCO-154-13/CO-2008 z 13. júna 2008. Obvodný úrad Bánovce
nad Bebravou vydal:
• 4 záväzné stanoviská k predloženým zámerom stavieb, podľa zákona NR SR
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
• 6 záväzných stanovísk k predloženým projektovým dokumentáciám stavieb
pre vydanie územného rozhodnutia,
• 19 záväzných stanovísk k predloženým projektovým dokumentáciám stavieb
pre vydanie stavebného povolenia,
• 3 záväzné stanoviská pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
5. Odbor vykonával meranie fotónového dávkového príkonu v sídle obvodného úradu
rádiometrom DC-3E-83 každú pracovnú stredu v týždni. Výsledky periodických
meraní boli zaznamenávané do protokolu podľa tabuľky č. 5 v zmysle Metodického
usmernenia č. IZSKM-CO-.21/2011 z 23.3. 2011 o postupe pri radiačnom
monitorovaní a o vedení dokumentácie radiačného monitorovania. Odbor vykonal
odber vzoriek zeminy pre gamaspektrometrické meranie v určených miestach odberu
v obciach Brezolupy, Cimenná, Horné Naštice, Ľutov, Malá Hradná, Pochabany,
Slatina nad Bebravou, Šišov, Uhrovské Podhradie a Vysočany. Odbor vykonal
periodické radiačné monitorovanie rádiometrom DC-3E-83 v stálych meracích bodoch
Bánovce nad Bebravou, Borčany, Čierna Lehota, Dežerice, Dubnička, Krásna Ves,
Kšinná, Nedašovce, Omastiná a Zlatníky. Výsledky peridického radiačného
monitorovania a odobraté vzorky zeminy boli odovzdané vo VTÚ KM CO
v Kontrolnom chemickom laboratóriu Slovenská Ľupča.
6. Odbor na úseku civilnej ochrany vykonal nasledovné kontroly:
• kontrola plnenia povinností podľa ustanovenia vyhlášky MV SR č.388/2006 Z.
z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových
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podmienok informačného systému civilnej ochrany bola vykonaná v obciach
Dvorec, Rybany, Slatina nad Bebravou, Omastiná, Uhrovské Podhradie
a Vysočany.
• Kontrola plnenia povinností podľa ustanovenia vyhlášky MV SR č. 75/1995 Z.
z. o zabezpečovaní evakuácie v znení neskorších predpisov bola vykonaná
v obci Podlužany a Libichava.
• Kontrola plnenia povinností a spôsob realizácie § 16 zákona NR SR č.42/1994
Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov bola
vykonaná v objekte Zimný štadión Bánovce nad Bebravou, ktorého vlastníkom
je mesto Bánovce nad Bebravou.
Vykonanými kontrolami nebolo v kontrolovaných subjektoch zistené porušenie
všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich
základe a v dôsledku toho bol o výsledku každej kontroly vypracovaný záznam.
7. Na území obvodu nebola v roku 2012 vyhlásená žiadna mimoriadna situácia. Dňa
21.júna 2012 od 02.00 hod. do 06.00 hod. v dôsledku lokálnej silnej búrky
s prívalovým dažďom došlo na vodnom toku Chocina a prítokoch v katastrálnom
území obce Zlatníky, najmä v časti Stará Huť, k jeho vybreženiu a zaplaveniu
priľahlého územia. Na základe vzniknutej situácie starosta obce Zlatníky dňa
21.6.2012 o 8.30 hod. v zmysle § 26 ods. 3, písm. b) zákona č. 7/2010 Z z. o ochrane
pred povodňami a na základe návrhu SVP, š.p. OZ Piešťany pre povodňový úsek na
toku Chocina vyhlásil III. stupeň povodňovej aktivity – stav ohrozenia, pre katastrálne
územie obce Zlatníky, lokalita Kulháň. Pracovníci Obvodného úradu Bánovce nad
Bebravou, odboru CO a KR vykonali dňa 21.6.2012 o 11.00 hod. so zástupcom
starostu obhliadku vzniknutej situácie a metodicky usmernili o ďalšom postupe obce.
Starosta obce Zlatníky dňa 23.7.2012 po ukončení vykonávania zabezpečovacích prác
vo vlastnej réžii firmy Lesy SR, OZ Prievidza odvolal II. stupeň povodňovej aktivity
pre katastrálne územie obce Zlatníky, lokalita Kulháň. Obec Zlatníky si neuplatňovala
refundáciu výdavkov na vykonávanie zabezpečovacích prác.
8. Odbor v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie
stavebno-technických podmienok zariadení civilnej ochrany spracoval aktualizáciu
dokumentu Plán ukrytia obyvateľstva obvodu č. KR/2007/861-1 zo dňa 3.4.2007 so
stavom k 31.12.2011 a zaslal v januári 2012 Obvodnému úradu Trenčín
9. Odbor v zmysle §15a zákona NR SR č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov spracoval aktualizáciu Informácie pre verejnosť
o ohrození a zabezpečil ich trvalé zverejnenie na webovom sídle obvodného úradu.
10. Odbor v zmysle vyhlášky MV SR č.75/1995 Z.z. o zabezpečovaní evakuácie vykonal
aktualizáciu dokumentu Plán evakuácie obvodu č.COaKR/2008/457-7 zo dňa
30.10.2008 so stavom k 31.12.2011 a zaslal vo februári 2012 Obvodnému úradu
Trenčín. Odbor na základe Určenia umiestnenia evakuovaných osôb na území
trenčianskeho kraja, vydaného Obvodným úradom Trenčín, č. ObU-TN-CO42012/01938-6 z 11.mája 2012, ktorým sa ruší Určenie č. 2008/6546-3 z 23. mája 2008
spracoval nový dokument Plán evakuácie obvodu č. ObU-BN-CO/2012/00484-2 zo
dňa 23.5.2012.
11. Odbor vypracoval Zameranie činnosti pre obce územného obvodu Bánovce nad
Bebravou pri plnení úloh krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie, civilnej
ochrany obyvateľstva, civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej
infraštruktúry, správy materiálu civilnej ochrany v roku 2012.
12. Odbor v zmysle vyhlášky MV SR č.533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane
obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok spracoval aktualizáciu dokumentu
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Plán ochrany obyvateľstva č. COaKR/2010/01285-5 zo dňa 28.12.2010 so stavom
k 31.12.2011 a zaslal v marci 2012 Obvodnému úradu Trenčín.
13. Odbor v zmysle zákona č. 7/2009 Z. z. o ochrane pred povodňami a vyhlášky MŽP SR
č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov
a postup ich schvaľovania, po viacerých aktualizáciách spracoval nový dokument
Povodňový plán záchranných prác obvodu Bánovce nad Bebravou č. ObU-BNCO/2012/01500 zo septembra 2012.
14. Odbor vypracoval nový plán Dokumentácia pracovníka v služobnej pohotovosti č.
ObU-BN-CO/2012/01299 z 11.7.2012 a vypracoval nový plán Dokumentácia
výjazdovej skupiny obvodného úradu Bánovce nad Bebravou č.ObU-BNCO/2012/01383 z 25.7.2012.
15. V programe CIPREGIS bol pravidelne aktualizovaný základný súbor prevádzkových
dát do systému podpory riadenia a spracovania informácií v komunikačnej
a informačnej infraštruktúre integrovaného záchranného systému. V programe je
štvrťročne vykonaná aktualizácia údajov v kartách obcí a export údajov zasielaný
Obvodnému úradu Trenčín. V programe je spracovaná grafická časť dokumentu
„Analýza územia obvodu z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“.
16. Odbor pripravil podklady a zrealizoval rokovanie k doriešeniu vlastníckych práv
k stavbe odolný úkryt CO, ktoré sa uskutočnilo dňa 22. mája v Obvodnom úrade
Bánovce nad Bebravou za účasti zástupcov Sekcie IZSCO MV SR, KORD Slovakia
a.s. a Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou. Odbor vykonal v zmysle usmernenia
č. IZKM-CO-43-40/2012 audit ochranných stavieb v obvode.

4.4.3 Úsek vyrozumenia a varovania
Podľa oznámenia termínov preskúšania systémov varovania bolo pravidelne každý
druhý piatok v mesiaci vykonávané preskúšanie prevádzkyschopnosti prostriedkov varovania
na území obvodu a vyhodnotenie preskúšania bolo zasielané na ObÚ Trenčín.
Prevádzka sirén vo vlastníctve obvodného úradu je funkčná. Odbor vykonal fyzickú previerku
funkčnosti prostriedkov varovania obcí počas pravidelného preskúšania prevádzkyschopnosti
prostriedkov varovania v obvode dňa 11.mája 2012 v obciach Kšinná, Žitná Radiša, Uhrovec
a Horné Naštice a dňa 13. júla v obciach Šípkov, Slatina nad Bebravou, Krásna Ves
a Timoradza.
4.4.4 Úsek hospodárskej mobilizácie
Pridelené prostriedky na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu boli
využité v rámci systematizácie majetku hospodárskej mobilizácie v zmysle pokynu
generálneho riaditeľa sekcie KM a CO MV SR č. KMCO-KM-449/2010 zo dňa 14.júna 2010
na zabezpečenie jednotného postupu obvodných úradov pri financovaní výdavkov na HM
z prostriedkov ŠR a pri nakladaní s majetkom štátu určeným na HM.
1. V roku 2012 bol aktualizovaný Plán opatrení na zavedenie regulácie predaja životne
dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych
regulačných opatrení počas krízovej situácie a ďalšia dokumentácia na úseku MRO.
Na území obvodu je zriadených 53 výdajní odberných oprávnení, 42 na obciach a 11
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2.

3.

4.

5.

v meste Bánovce nad Bebravou, ktoré sú metodicky riadené odborom COaKR ObÚ.
Tieto VOO sú zabezpečené z prostriedkov obecných úradov.
V roku 2012 boli aktualizované údaje v špecifickom aplikačnom programe EPSIS JIS
HM.V programe sú naplnené základné údaje o vlastnom subjekte HM (obvodný úrad)
a ďalšie údaje o majetku hospodárskej mobilizácie obvodného úradu. V oblasti
personálneho zabezpečenia sú naplnené údaje o vlastných zamestnancoch a v oblasti
materiálneho zabezpečenia údaje o dopravných prostriedkoch obvodného úradu.
V zmysle pokynov ObÚ Trenčín bolo v marci 2012 zabezpečené odovzdanie
prístupových oprávnení a tokenov k programu EPSIS pre 5 obcí z obvodu Bánovce
nad Bebravou.
Odbor vedie evidenciu o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť a ktoré sú určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie, ich
počet na území obvodu je 15. Takisto je vedená evidencia organizácií, ktoré môžu byť
určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie.
V súčasnosti je zabezpečené prednostné spojenie pre 2 telefónne stanice Obvodného
úradu Bánovce nad Bebravou, pre 42 telefónnych staníc obecných úradov a 5 tel.
staníc subjektov HM za obvod Bánovce nad Bebravou. Všetci účastníci uvedených
telefónnych staníc sú určení v pláne varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb na
území obvodu Bánovce nad Bebravou.
Odbor spolupracuje s obcami a s príslušnými štátnymi orgánmi pri vedení evidencie
ľudských zdrojov na potreby uloženia pracovnej povinnosti a v spolupráci
s Obvodným úradom Trenčín vedie aj evidenciu vecných prostriedkov na účely
vecného plnenia po vyhlásení niektorého z krízových stavov. Rovnako je vedená
evidencia právnických osôb a fyzických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú
činnosť a ktoré môžu byť príkazom určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie.
Plnenie úloh na úseku hospodárskej mobilizácie je preverované pri kontrolách
civilného núdzového plánovania, v roku 2012 boli vykonané kontroly na 8 obciach:
Dvorec, Rybany, Slatina nad Bebravou, Podlužany, Omastiná, Uhrovské Podhradie,
Libichava a Vysočany

4.4.5 Úsek obrany štátu
1. V spolupráci s Územnou vojenskou správou Trenčín sme v súlade s § 16 písm. l) bod
2 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov sme vykonali kontrolu plnenia úloh podľa § 11 zákona č. 319/2002 Z. z.
o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v obciach Dvorec,
Rybany, Slatina nad Bebravou, Podlužany, Omastiná, Uhrovské Podhradie, Libichava
a Vysočany, kde vykonanou kontrolou nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných
predpisov ani metodických pokynov vydaných na ich základe.
2. Príprava a odborné vzdelávanie bolo vykonávané v rámci porád a odborných príprav
organizovaných Obvodným úradom Trenčín a Sekciou IZSCO MV SR. V rámci
odbornej prípravy Ing. Sanyová a A. Urbanovská sa zúčastnili pracovnej porady so
zamestnancami odborov COaKR ObÚ na úseku krízového plánovania v systéme
hospodárskej mobilizácie, ktorá sa konala 27. – 28. marca v SVP CO Nitra. V rámci
odbornej prípravy Ing. Sanyová a A. Urbanovská absolvovali odborné školenie
špecifického aplikačného programu jednotného informačného systému hospodárskej
mobilizácie EPSIS/JISHM v dňoch 23.-24. októbra 2012 vo VTÚ KM CO Slovenská
Ľupča. Pracovnej porady so zamestnancami obvodných úradov zodpovedných za úsek
obrany štátu a hospodárskej mobilizácie organizovanej Obvodným úradom Trenčín, sa
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v dňoch 5.-6.6.2012 v Trenčianskych Tepliciach zúčastnili Ing. Sanyová a A.
Urbanovská.
3. Odborná príprava starostov obcí obvodu v oblasti hospodárskej mobilizácie sa
uskutočnila
23.2.2012 a 6.12.2012, ktorej sa zúčastnilo 27 starostov obcí
a zástupcovia OR PZ, OR HaZZ a dobrovoľnej PO. Príprava bola zameraná na právne
predpisy v oblasti HM, jednotný informačný systém HM, civilné núdzové plánovanie,
mimoriadne regulačné opatrenia a dokumentácie obce na úseku HM.

4.4.6. Oblasť ochrany utajovaných skutočností
Personálna bezpečnosť
Ochranou utajovaných skutočností na ObÚ boli v roku 2012 poverení dvaja bezpečnostní
zamestnanci. Jeden zamestnanec zabezpečoval oblasť personálnej a administratívnej
bezpečnosti a druhý zamestnanec zabezpečoval oblasť fyzickej, objektovej bezpečnosti
a bezpečnosti technických prostriedkov a priemyselnej bezpečnosti.
V zmysle vyhlášky NBÚ č.331/2004 o personálnej bezpečnosti a o skúške
bezpečnostného zamestnanca bol na ObÚ dňa 3.1.2011 vydaný Zoznam funkcií, pri
ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami. Je
vedený Zoznam a evidencia oprávnených osôb pre stupeň utajenia Vyhradené a Zoznam
a evidencia osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými
skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené a Zoznam osôb, ktorým zaniklo určenie
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Dôverné. Predpoklady na
vznik oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami podľa § 10 zákona
č.215/2004 Z. z. u oprávnených osôb boli splnené. Na ObÚ bolo 5 zamestnancov
určených na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Vyhradené
(vrátane 2 bezpečnostných zamestnancov). Záznamy o určení navrhovanej osoby
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami a vyhlásenia o mlčanlivosti sú založené
v osobných spisoch zamestnancov. V roku 2012 zaniklo určenie oboznamovať sa
s utajovanými skutočnosťami jednej oprávnenej osobe z dôvodu organizačných zmien.
Administratívna bezpečnosť
V roku 2012 neboli na ObÚ vytvorené ani doručené žiadne utajované písomnosti stupňa
utajenia Prísne tajné, Tajné, Dôverné a Vyhradené. V súčasnosti sa na ObÚ nevyskytuje
žiadna utajovaná písomnosť. V zmysle vyhlášky NBÚ č.453/2007 o administratívnej
bezpečnosti je zaevidovaná kniha administratívnych pomôcok.

Objektová bezpečnosť a fyzická bezpečnosť
Na ObÚ je spracovaná bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej
bezpečnosti v zmysle §11 vyhlášky NBÚ č.336/2004 Z. z. o fyzickej a objektovej
bezpečnosti v znení neskorších predpisov. Táto dokumentácia bola schválená 15.12.2010
a s jej obsahom boli oboznámené všetky oprávnené osoby. Na ObÚ je vyčlenený jeden

27

chránený priestor CHP1 pre manipuláciu a ukladanie utajovaných skutočností stupňa
utajenia Vyhradené. Kontrola funkčnosti mechanického zabezpečovacieho prostriedku
a poplachového systému narušenia je vykonávaná denne bezpečnostnými
zamestnancami.4 krát v roku boli vykonané kontroly v zmysle dokumentácie fyzickej
a objektovej bezpečnosti a boli vykonávané pravidelné kontroly funkčnosti PSN
servisným technikom. V roku 2012 neboli zistené žiadne poruchy na mechanických
zábranných prostriedkoch a technických zabezpečovacích prostriedkoch. Nebolo
zaznamenané žiadne narušenie chráneného priestoru.
Bezpečnosť technických prostriedkov (informačná bezpečnosť)
V chránenom priestore CHP1 sa nachádza technický prostriedok TP1 – osobný počítač
ESMO s INTEL CELERON 2,4 GHz. Na tento počítač bol vypracovaný Bezpečnostný
projekt na technický prostriedok TP1 určený pre spracovanie utajovaných skutočností
podľa zákona č.215/2004 Z. z. a vyhlášky NBÚ č.339/2004 Z. z. o bezpečnosti
technických prostriedkov. Môžu sa na ňom spracovávať utajované skutočnosti stupňa
utajenia Vyhradené.
Ďalšou dokumentáciou je Smernica pre bezpečnostného správcu, Smernica pre správcu
informačného systému, Smernica pre používateľov a Smernica pre havarijné plánovanie
a obnovu činnosti technického prostriedku.
V októbri 2012 bola zaslaná žiadosť o vykonanie certifikácie technického prostriedku na
NBÚ. Podľa pokynov NBÚ bola implementovaná na TP nová bezpečnostná šablóna.
Nový certifikát na technický prostriedok bol vydaný 10.12.2012.
Kontroly dodržiavania bezpečnostných zásad sú vykonávané bezpečnostným správcom
v zmysle uvedených smerníc. Výkon kontroly bol zameraný na postupy pre manipuláciu
s utajovanými skutočnosťami, nastavenia prístupových práv používateľov, nastavenie
a uloženie hesiel, aktuálnosť antivírusového programu, nastavenie technického
prostriedku a konfigurácie nainštalovaných aplikácií. Z vykonaných kontrol je
vyhotovený zápis v Knihe kontrol. V oblasti bezpečnosti technických prostriedkov neboli
zistené žiadne nedostatky. Počas uplynulého roka nedošlo na ObÚ k žiadnemu
bezpečnostnému incidentu. Dňa 11.12.2012 bolo na ObÚ vykonané školenie pre
oprávnené osoby v oblasti personálnej bezpečnosti, administratívnej bezpečnosti,
objektovej a fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti technických prostriedkov.

4.5 Osobný úrad
Poslaním osobného úradu je zabezpečovanie úloh, ktoré ObÚ ako služobnému úradu
vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych
vzťahov upravujúcich služobný pomer štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu
v ObÚ. Osobný úrad zabezpečuje aj uplatňovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov
ObÚ vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.
Medzi najdôležitejšie úlohy osobného úradu patrí spracovanie personálnej a mzdovej
agendy zamestnancov ObÚ a to najmä: vypracovanie návrhu systemizácie a predkladanie
žiadostí o zmeny v systemizácii ministerstvu vnútra, vypracúvanie služobných predpisov,
vypracovávanie štatistických výkazov a analýz na úseku personálnom a mzdovom,
vykonávanie predbežnej finančnej kontroly čerpania mzdových prostriedkov, zabezpečenie
úloh spojených s obsadzovaním voľných štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade
a miest pri výkone práce vo verejnom záujme, zabezpečenie vzdelávania zamestnancov,
sledovanie plnenia povinností štátnych zamestnancov vo veciach majetkového priznania,
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zabezpečenie výkonu analytických prác a príprava dát pre personálnu databázu a jej
udržiavanie, vedenie osobných spisov zamestnancov, vykonávanie výberových konaní
a výberov na voľné štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade, vypracovávanie analýz
a prehľadov týkajúcich sa vzdelávania zamestnancov, vypracovávanie podkladov pri
uvoľňovaní zamestnancov, vykonávanie činnosti súvisiacich s prípravou rozpočtu mzdových
prostriedkov, s odmeňovaním a likvidáciou miezd zamestnancov, vykonávanie platovej
inventúry, zastupovanie ObÚ pri zbere elektronických údajov v styku s poisťovňami,
vystavovanie potvrdení a oznámení.

5. Rozpočet organizácie
5.1 Záväzné ukazovatele a ich plnenie
Obvodný úrad /ObÚ/ zabezpečil plnenie všetkých rozpísaných záväzných ukazovateľov na
rok 2012, splnil v roku 2012 všetky úlohy v oblasti zabezpečenia volieb do NR SR
a doplňujúcich volieb a finančne zabezpečil úlohy na úseku civilnej ochrany a krízového
riadenia, matrík a registra obyvateľstva. ObÚ vynakladal finančné prostriedky účelne
a hospodárne v súlade so zákonnými predpismi a platnou legislatívou. Na vybrané druhy
položiek boli stanovené mesačné limity, ktoré sa mesačne vyhodnocovali.
V priebehu roka 2012 bolo vykonaných 27 rozpočtových opatrení zo strany MV SR,
z ktorých 8 úprav sa týkalo volieb do NR SR presun bežných výdavkov a mzdových
výdavkov, 5 úprav rozpočtu úradu v súvislosti s povoleným prekročením limitu výdavkov,
zvýšenia počtu zamestnancov v štátnej službe, preneseného výkonu štátnej správy na úseku
matrík a úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, v II. polroku sa rozpočtové
opatrenia týkali vykrytia deficitu na platy a odvody ŠZ, na zabezpečenie príspevku do DDP,
na vyplatenie odstupného prednostke a na prevádzku obvodného úradu
a) Pre rok 2012 boli Obvodnému úradu Bánovce nad Bebravou listom č. SE-ORF22012/001362-1 zo dňa 11.1.2012 rozpísané záväzné ukazovatele, ktoré boli v priebehu
roka postupne upravované a ich čerpanie bolo nasledovné:
Ukazovateľ
Príjmy spolu
Výdavky celkom
Z toho mzdy
Počet zamestnancov v ŠS
Platové prostriedky
Počet zamestnancov vo VZ
Platové prostriedky
Reprezentačné
Matrika
REGOB

Schválený
rozpočet
38.097,00
451.515,00
240.403,00
22
210.061,00
4
30.342,00
269,00
41.502,00
12.505,00

b) Príjmy
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Upravený
rozpočet
37.465,62
553.220,25
262.850,05
23
232.508,05,00
4
30.342,00
269,00
38.035,00
12.485,88

Skutočnosť
k 31.12.2012
45.869,77
560.039,04
262.850,05
23
232.508,05
4
30.342,00
269,00
38.035,00
12.485,88

Príjmy celkom k 31.12.2012 boli naplnené do výšky 45.869,77 € čo je oproti upravenému
rozpočtu vo výške 37.465,62 € plnenie na 122,43 %. Príjmy pozostávali z prenájmov
pozemkov, z nájmu priestorov v budove Obvodného úradu, z predaja kolkových známok,
z pokút, z trov konania, z porušovania predpisov a rôzne nedaňové príjmy. Na príjmoch boli
zaúčtované aj mimorozpočtové príjmy vo výške 6,824,07 € za stravné a príjmy za správne
poplatky vo výške 22,50 €.
Kategória 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
- 1.622,58 €, sú príjmy za prenájom pozemkov v správe Obvodného úradu Bánovce nad
Bebravou,
- 1.184,10 €, sú príjmy za nájom priestorov v budove Obvodného úradu /pre
zamestnancov Mestského úradu Bánovce nad Bebravou zabezpečujúcich
kompetencie, ktoré prešli na mesto a krátkodobé prenájmy/.
Kategória 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
- 25.975,50 € sú príjmy za predaj kolkových známok k 31.12.2012,
- 5.798,15 € sú príjmy za porušenie predpisov, ktoré vymohol odbor živnostenského
podnikania a odbor ekonomický na základe zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla
- 3,08 € sú príjmy za súkromné hovory zamestnancov na pevnej linke Obvodného úradu
za rok 2011 v čiastke 0,98 € a výnosy z preneseného výnosu št. správy /SOBD/, ktoré
vznikli MsÚ Bánovce nad Bebravou na účte v roku 2011 v čiastke 2,10 €.
Kategória 290 – Iné nedaňové príjmy
- 2.718,16 € sú príjmy za prekročenie limitov zamestnancami na mobilných telefónoch
za rok 2012 a dobropisy za plyn za rok 2012,
- 615,00 € sú príjmy za vyúčtovanie služieb za rok 2012,
- 1.129,09 € sú príjmy za trovy konania v priestupkovom konaní vymožené odborom
VVS a za vrátené stravné lístky pri ukončení PP.
Mimorozpočtové príjmy
Kategória 220 – Za stravné
- 6.824,07 € sú príjmy za stravné – príspevok zo SF a za zamestnancov Obvodného
úradu Bánovce nad Bebravou,

Daňové príjmy, granty a transfery nemáme.
c) Výdavky
V oblasti výdavkov vo všetkých kategóriách bolo čerpanie výdavkov na 101,23 % vo vzťahu
k upravenému rozpočtu. V rámci odvodov do poisťovní bola vyplatená suma 3.422,81 € na
doplnkové dôchodkové poistenie. Finančné prostriedky na reprezentačné boli použité vo
výške 269 € na reprezentáciu pri poradách prednostu so starostami obcí. V oblasti výdavkov
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na tovary a služby pre zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky úradu najväčší podiel tvorili
výdavky na energie, poštovné, telefónne hovory, PHM, poistenie motorových vozidiel, servis
klimatizácie, upgrade programu ASPI a antivírusového programu, oprava klimatizácie,
zakúpenie PC z dôvodu nefunkčnosti štátnej pokladnice, havarijný stav dátového servera, kde
opravu zabezpečil MV, stravovanie zamestnancov, práca na dohodu.
Prostredníctvom Obvodného úradu boli finančne zabezpečené prostriedky na:
• voľby do NR SR konané dňa 10.3.2012 v sume 62.935,89 €, z toho ObÚ mal výdavky
v čiastke 7.721,97 € a transfer v čiastke 55.213,92 €,
• nové voľby do orgánov samosprávy obcí konané dňa 31.3.2012 v sume 884,12 €, z
toho ObÚ v čiastke 396,70 € a transfer v čiastke 487,42 €
Prostredníctvom Obvodného úradu boli poskytnuté finančné prostriedky na matričnú činnosť
a REGOB v súlade s upraveným rozpočtom.
5.2 Rozpočet v programovej štruktúre a v členení podľa ekonomickej klasifikácie
(kategórie):
a) Zmeny rozpočtu v jednotlivých kategóriách vyplynuli z potreby finančného zabezpečenia
úloh obvodného úradu i z hľadiska dodržania stanovených úloh v rámci rozpočtovej kapitoly.
Kategória 610
Schválený rozpočet v podprograme 08C03 bol vo výške 240.403,00 € /ŠS 210.061,00 € a VZ
30.342,00 €/,
- z dôvodu zmeny v tabuľkách zloženia a počtov štátnych zamestnancov
a zamestnancov na výkon práce vo verejnom záujme v nadväznosti na personálne
rozkazy ministerstva vnútra SR /zvýšenie o 1 zamestnanca v ŠS koncom roka 2011/
bol rozpočet upravený do výšky 262.850,05 € /ŠS 232.508,05 € a VZ 30.342,00 €/,
- v júni úprava rozpočtu v programe 08C0502 /nové voľby do orgánov samosprávy
obcí/ vo výške 240,00 € /ŠS 195,00 € a VZ 45,00 €/,
- v máji úprava rozpočtu v programe 08C0505 /voľby do NR SR/ vo výške 3.311,00 €
/ŠS 2.736,00 € a VZ 575,00 €/.
- v novembri a decembri na pokrytie finančných prostriedkov na mzdy vo výške
15.385,05€
Kategória 620
Schválený rozpočet v podprograme 08C03 bol vo výške 84.021,00 €. Zmeny rozpočtu boli
vykonané vo väzbe na úpravu rozpočtu mzdových prostriedkov.
- z dôvodu zmeny v tabuľkách zloženia a počtov štátnych zamestnancov
a zamestnancov na výkon práce vo verejnom záujme v nadväznosti na personálne
rozkazy ministerstva vnútra SR /zvýšenie o 1 zamestnanca v ŠS koncom roka 2011/
bol rozpočet upravený do výšky 86.490,00 €,
- v júni úprava rozpočtu v programe 08C0502 /nové voľby do orgánov samosprávy
obcí/ vo výške 84,00 €,
- v máji úprava rozpočtu v programe 08C0505 /voľby do NR SR/ vo výške 1.150,97 €.
- v novembri a decembri na pokrytie deficitu finančných prostriedkov na odvody vo
výške 2.618.,€
Kategória 630
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Schválený rozpočet v podprograme 08C03 bol vo výške 69.808,00 €, z toho:
- odd. 01.1.1.4 vo výške 65.551,00 € v júni úprava rozpočtu - zvýšenie na 69.858,00 €,
- odd. 02.2.0 vo výške 4.257,00 €
/upravený rozpočet bol 74.115,00 €/
- v II. polroku upravený o zabezpečenie tlačív a na prevádzku obvodného úradu na
68.320,88 €
Schválený rozpočet v podprograme 06H03 bol vo výške 276,00 € a to pre odd. 02.1.0.3.
- v júni úprava rozpočtu v programe 08C0502 /nové voľby do orgánov samosprávy
obcí/ vo výške 73,60 €,
- vo februári úprava rozpočtu v programe 08C0505 /voľby do NR SR/ vo výške
3.260,00 €.
Kategória 640
Schválený rozpočet v podprograme 08C03 pre odd. 01.1.1.4 bol vo výške 57.007,00 € z toho:
- matriky vo výške 41.502,00 €, v marci úprava rozpočtu zníženie na 38.035,00 €,
- REGOB vo výške 12.505,00 €, v marci úprava rozpočtu zníženie na 12.485,88 €,
- odstupné vo výške 5.802,00 € bolo riešené presunom prostriedkov,
- nemocenské dávky vo výške 1.001,00 € znížené na 945,93 €
- celkove bol rozpočet upravený na 57.268,81 €
- v júni úprava rozpočtu v programe 08C0502 /nové voľby do orgánov samosprávy
obcí/ vo výške 487,42 €,
- vo februári, v marci a v máji úprava rozpočtu v programe 08C0505 /voľby do NR SR/
vo výške 55.213,92 €.
Bežné transfery na zabezpečenie matričnej činnosti, registra obyvateľstva a volieb boli ihneď
posielané obciam ako boli poskytnuté ObÚ.
Kategória 710
Kapitálové výdavky nemáme.
c) ObÚ hospodárne nakladal s finančnými prostriedkami a v oblasti príjmov je vykázané
plnenie nad stanovený rozpočet na 122,24 %.
5.3 Výdavky v programovej štruktúre a v členení podľa ekonomickej klasifikácie
(kategórie)
a) Kategória 610 – mzdové výdavky v podprograme 08C03 trieda 01.1.1.4
- skutočné čerpanie k 31.12.2012 bolo v sume 262.850,04 €, čo predstavuje čerpanie
k upravenému rozpočtu 100,00 %, čerpanie bolo v nasledovnom členení:
611 – tarifné platy
194.872,59 €
612 - príplatky
46.777,40 €
613 – náhrady za pohotovosť
4.300,44 €
614 - odmeny
11.847,00 €
616 – doplatok k platu
5.052,62 €
Spolu
262.850,05 €
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- v podprograme 08C0502 trieda 01.6.0 sa čerpali výdavky k 31.12.2012 v celkovej sume
240,00 € a v tom 614 /odmeny/
- v podprograme 08C0505 trieda 01.6.0 sa čerpali výdavky k 31.12.2012 v celkovej sume
3.311,00 € a v tom 614 /odmeny/
b) Kategória 620 – poistné a príspevky do poisťovní v podprograme 08C03 trieda
01.1.1.4.
skutočné čerpanie k 31.12.2012 bolo 96.437,74 €, čo k upravenému rozpočtu
predstavuje 100,00 %, čerpanie bolo v nasledovnom členení:
621 – poistné do VZP
16.550,75 €
623 – poistné do ostatných. ZP
11.049,98 €
625 – poistné do SP
65.414,20 €
627 – príspevky do DDP
3.422,81 €
Spolu
96.437,74 €
Tab. č. 3 – poistné a príspevky do poisťovní v podprograme 08C03 trieda 01.1.1.4. v € a
- v podprograme 08C0502 trieda 01.6.0 sa čerpali výdavky k 31.12.2012 v celkovej sume
83,10 € a v tom:
621 – poistné do VZP
21,50 €
623 – poistné do ostatných ZP
2,50 €
625 – poistné do SP
59,10 €
Spolu
83,10 €
- v podprograme 08C0505 trieda 01.6.0 sa čerpali výdavky k 31.12. 2012 v celkovej sume
1.150,97 € a v tom:
621 – poistné do VZP
238,60 €
623 – poistné do ostatných ZP
92,50 €
625 – poistné do SP
819,87 €
Spolu
1.150,97 €
c) Kategória 630 – tovary a služby v podprograme 08C03 trieda 01.1.1.4.
- skutočné čerpanie k 31.12.2012 bolo v sume 68.315,88 €, čo predstavuje čerpanie
k upravenému rozpočtu 99,99 %.
631 – Cestovné náhrady za služobné cesty boli čerpané na tuzemské služobné cesty vo výške
710,90 €.
632 – v sume 16.891,29 € a v tom: energie (plyn, elektrika) – 5.698,39 €, vodné a stočné –
0 €, poštovné a telekomunikačné služby – 11.192,9 €,
633 – materiál v sume 11.967,86 € v tom: všeobecný mater.- 7.164,24 €, knihy, noviny
a časopisy – 551,43 €, reprezentačné – 269.- €, internetové vybavenie – 496,80 €
634 – dopravné výdavky v sume 5.043,51 € v tom : PHM a oleje – 2.720,05 €, servis, údržba,
oprava – 975,42 €, poistenie, karty známky – 1.348,04 €,
635 – rutinná a štandardná údržba v sume 7.225,60 € v tom : výpočtová a telekomunikačná
technika – 389,58 €, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia – 4.501,35 € a softvér
/upgrade/– 1.839,67 €,
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636 – nájomné za prenájom poštového priečinku v sume 50,26 €,
637 – služby v sume 26.426,46 € v tom : školenia – 363,00 € /absolvovala prednostka 2 x
120,00 € a matrikárka 123,00 €/,propagácia a reklama – 54,90 €, všeobecné služby – 1.646,51
€, ochrana budovy – 297,76 € /geometrický plán k budove CO 250,00 € a mesačne 3,98 € za
stráženie budovy KRPZ TN/, poplatky a odvody – 999,28 €, stravovanie – 13.055,50 €,
poistné – 1.839,32 € /budovy/, prídel do SOFO – 3.946,61 €, odmeny mimo PP – 3.054,84 €,
miestne poplatky a dane – 1.168,74 €
- v podprograme 08C03 trieda 02.2.0 sa k 31.12.2012 čerpali výdavky v celkovej sume
4.246,76 € a v tom:
632 – poštovné a telekomunikačné služby
146,55 €,
633 – materiál
1.360,78 €
635 – rutinná a štandardná údržba
109,00 €
637 – Služby
2.630,43 €
Spolu
4.246,76 €
- v podprograme 06H03 trieda 02.1.0.3 sa k 31.12.2012 čerpali výdavky v celkovej sume
275,72 € a v tom 637 /služby/- 48,32 a materiál 633 – 227,40 €
- v podprograme 08C0502 trieda 01.6.0 sa čerpali výdavky k 31.12.2012 v celkovej sume
73,60 € a v tom:
633 – materiál
28,00 €
637 – služby
45,60 €
Spolu
73,60 €
- v podprograme 08C0505 trieda 01.6.0 sa čerpali výdavky k 31.12.2012 v celkovej sume
3.260,00 € a v tom:
631 - cestovné náhrady za služobné cesty 16,50 €
632 - poštovné a telekomunikačné služby 110,52 €
633 – materiál
2.661,45 €
634 – dopravné výdavky
121,53 €
636 – nájomné
60,00 €
637 – služby
290,00 €
Spolu
3.260,00 €
d) Kategória 640 – bežné transfery v podprograme 08C03 trieda 01.1.1.4. sa čerpali
výdavky k 31.12.2012 v celkovej sume 57.268,81 € v nasledovnom členení:
641 – transfer v rámci VS
642 015 - na nemocenské dávky
642 012 – odstupné
Spolu

50.520,88 €
945,93 €
5.802,00 €
57.268,81 €

- v podprograme 08C0502 trieda 01.6.0 sa čerpali výdavky k 31.12.2012 v celkovej sume
487,42 € a v tom 641 /transfer v rámci VS/
- v podprograme 08C0505 trieda 01.6.0 sa čerpali výdavky k 31.12.2012 v celkovej sume
55.213,92 € a v tom 641 /transfer v rámci VS/
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Kapitálové výdavky – nemáme
Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2012 zvýšili o 1, t.j.27 zamestnancov, z toho 23
zamestnancov v ŠS a 4 vo VZ.
Schválený rozpočet týkajúci sa mzdových prostriedkov bol čerpaný na 109,43 % a upravený
rozpočet na 100,00%.
5.4 Ostatné výdavky
a) Tvorba a použitie sociálneho fondu – plán tvorby SF na rok 2012 bol 4.930.-€,
zostatok z roku 2011 vo výške 264,02 €, prídel do SF vo výške 1,5 % z vyplateného objemu
mzdových prostriedkov k 31.12.2012 vo výške 3.946,61 €, výdavky zo SF boli vo výške
4.210,63 € .Výdavky boli čerpané nasledovne:
-príspevok na stravovanie sa vyplatil v sume
1.995,60€
-príspevok na regeneráciu síl sa vyplatil v sume
742,00 €
-príspevok na jubileá sa vyplatil v sume
140,00 €
-príspevok na spoločné akcie sa vyplatil v sume
262,00 €
-príspevok na dopravu do zamestnania
290,00 €
-príspevok k Vianociam
448,00 €
-príspevok SOFO na účet MV SR v čiastke
333,03 €
Zostatok k 31.12.2012 je 0,00 €.

6. Personálne otázky
6.1 Počet a štruktúra zamestnancov
Počet zamestnancov ObÚ v roku 2012 bol určený na základe personálneho rozkazu
ministra vnútra SR v počte 27 zamestnancov.
Prehľad o počte a štruktúre zamestnancov ObÚ k 31. 12. 2012 je uvedený v nasledujúcej
tabuľke
názov organizačného útvaru

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

prednosta

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

7
4
3
7
1
22

spolu

28

35

3

1

3

1

Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou mal rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho
rozpočtu na rok 2012 stanovený limit počtu zamestnancov na 27, z toho 23 štátnych
zamestnancov a 4 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme – fyzicky 5
zamestnancov – dve zamestnankyne na polovičný pracovný úväzok.
a) Stav zamestnancov k 31. 12. 2012 ObÚ je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

rok

priemerný evidenčný
počet zamestnancov

2012

27

prepočítaný
na plný pracovný
úväzok
25

vo fyzických
osobách
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Odbor ekonomický a organizačný v rámci systemizačných zmien sa zmenil od 1.1.2013 na
odbor organizačný
V priebehu roka2012 neboli žiadne výberové konania ani výber vzhľadom k tomu, že všetky
štátnozamestnanecké i pracovné miesta boli obsadené.
b)

Dohody o vykonaní práce
V roku 2012 uzavrel ObÚ dohody o vykonaní práce s 4 zamestnancami, ktorí
vykonávali práce súvisiace s obsluhou plynových kotlov a s archiváciou registratúrnych
záznamov.

6.2 Vzdelanostná štruktúra
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov ObÚ Bánovce nad Bebravou k 31. 12.2011 je uvedená
v nasledujúcej tabuľke:
stupeň
vzdelania
prednosta
VŠ 2. stupňa
VŠ 1. stupňa
ÚSO

1

zamestnanci
z toho
štátna služba
17
2
3

SPOLU
výkon práce
vo VZ
0
0
5

18
2
8

Hodnotenie zvyšovania kvalifikácie zamestnancov v štátnej správe a pri výkone prác vo
verejnom záujme zostáva nezmenené z dôvodu, že k jeho zvyšovaniu za účelom splnenia
predpokladov na vykonávanie štátnej služby a prác vo verejnom záujme došlo
v predchádzajúcom období. Vzdelávacie aktivity sa realizovali na základe kontraktu medzi
Inštitútom pre verejnú správu v Bratislave a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
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6.3 Veková štruktúra
Veková štruktúra zamestnancov ObÚ Bánovce nad Bebravou k 31. 12.2011 je
uvedená v nasledujúcej tabuľke:
do 20
r.
-

21 r. – 30 r.

31 r. – 40 r.

41 r. – 50 r.

51 r. – 60 r.

nad 61 r.

muži
0

muži
1

muži
1

muži
4

muži
1

ženy
1

ženy
4

ženy
8

ženy
8

ženy
0

7. Ciele a prehľad ich plnenia
7.1 Odbor ekonomický a organizačný
Cieľom činnosti odboru ekonomického a organizačného v roku 2012 bolo zabezpečiť
všetky obslužné činnosti obvodného úradu, ktoré vyplývali z organizačného poriadku
a náplne činnosti po racionalizácii výkonu štátnej správy na obvodnom úrade.
Značne sa rozšírilo aj využitie možnosti informovania občanov na stránke obvodného
úradu umiestnenej na webovom sídle MVSR zverejňovaním rôznych informácií
a dokumentov na internete. Zverejnené boli výročné správy za roky 2010 a 2011, podľa
zákona o povinnom zverejňovaní sa zverejňovali objednávky, faktúry, zmluvy za obvodný
úrad, všetky nákupy sa uskutočňovali formou verejného obstarávania.
Hlavný cieľ z hľadiska ekonomického a organizačného odboru je čerpanie finančných
prostriedkov na základe rozpísaného rozpočtu pre obvodný úrad, zabezpečiť plnenie všetkých
rozpísaných záväzných ukazovateľov za rok 2012, zabezpečiť úlohy v oblasti zabezpečenia
volieb do NR SR a doplňujúcich volieb do samosprávy obcí a finančne zabezpečiť úlohy na
úseku civilnej ochrany a krízového riadenia, matrík a registra obyvateľstva Z dôvodu nízkeho
rozpisu rozpočtu na rok 2012 bolo potrebné realizovať úsporné opatrenia, ktoré umožnili
funkčnosť úradu pri zníženom rozpise rozpočtu.
Cieľom činnosti na úseku správy nehnuteľného majetku aj na rok 2012 bolo
vysporiadať pozemky, ktoré sú v správe obvodného úradu a to buď predajom alebo uzavretím
nájomných zmlúv. Ponúkať dočasne nevyužité priestory v budove obvodného úradu, ktoré sú
nevyužité.
Priebežne vymáhať neuhradené pohľadávky pri výkone činnosti odborov obvodného úradu,
ktoré z dôvodu platobnej neschopnosti fyzických aj právnických osôb vznikli v účtovníctve
obvodného úradu.
V II. polroku 2012 v súvislosti s realizáciou reformy štátnej správy a Programu ESO odbor
zabezpečoval delimitáciu majetku, pohľadávok, dodávateľsko-odberateľských vzťahov
a finančných vzťahov so štátnym rozpočtom a MV SR. Od 1.1.2013 je obvodný úrad
preddavkovou organizáciou MV SR bez právnej subjektivity.
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7.2. Všeobecná vnútorná správa
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.
Obvodný úrad na úseku matrík v rámci metodického usmernenia práce matrikárok v roku
2012 usporiadal 1 pracovnú
poradu.
Z porady bol
vypracovaný písomný záver,
v ktorom boli premietnuté všetky metodické usmernenia a pokyny, s ktorými
sa matrikárky pri svojej práci riadili. Obvodný úrad v rámci metodickej pomoci
s matrikárkami konzultoval novelizácie právnych predpisov na úseku matrík a uzavretia
manželstva s cudzincami.
V zmysle zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o
matrikách v znení
neskorších
predpisov boli na všetkých 8 matričných úradoch vykonané kontroly. Kontroly boli
zamerané na to, či zápisy v matričných knihách zodpovedajú údajom na verejných listinách
a na postup pri vydávaní matričných dokladov o osobnom stave . 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.
Cieľom na úseku verejných zbierok je neustále zvyšovať kvalitu vzájomnej komunikácie
s organizáciami, ktoré majú záujem usporiadať verejnú zbierku a vybavovať ich žiadosti v čo
najkratšom termíne.
Cieľom obvodného úradu na úseku volieb a referenda je pri jednotlivých druhoch volieb
a referende zabezpečovať a vykonať všetky stanovené úlohy v súlade so zákonom.

7.3.Odbor živnostenského podnikania
Hlavné ciele odboru živnostenského podnikania Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou
vyplývajú z jeho úloh v postavení jednotného kontaktného miesta a ďalších úloh zakotvených
v živnostenskom zákone a v pripravovanej reforme ESO. Medzi základné priority patrí
znižovanie administratívnej náročnosti pre podnikateľov, ktorá sa má docieliť sústredením
jednotlivých administratívnych postupov do jedného centra, kde sa pre podnikateľov budú
poskytovať služby komplexne so zámerom zefektívniť a zrýchliť administratívny proces.
Plánuje sa v rámci integrácie činnosti úradov vytvoriť Kontaktné a administratívne miesto
občana(KAMO), ktoré bude pre občana poskytovať komplexnú agendu štátnej správy pre
všetky životné situácie, teda aj pre podnikateľské aktivity, ktoré sa vykonávajú teraz v rámci
služieb JKM.
Hlavné úlohy, ktoré plní JKM pre činnosti, ktoré sú živnosťou, spočívajú doteraz najmä:
• v priamej elektronickej komunikácii s Generálnou prokuratúrou SR pri vybavení
výpisu z registra trestov,
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•
•

•
•

v obligatórnom podávaní prihlášky na daňovú registráciu daňovníka k dani z príjmu
a prihlášku do systému zdravotného poistenia,
v poskytovaní informácií o všeobecných a osobitných podmienkach prevádzkovania
živnosti a o postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania
živnostenského oprávnenia (poskytovanie takýchto informácií nemá charakter
právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a vysvetľujúci charakter),
od 1.6.2010 v rámci JKM prijíma údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov,
vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra,
od 1.1.2012 v rámci služieb JKM – zavedenie centrálnej elektronickej podateľne
CEPOD, prostredníctvom ktorej môže občan cez Ústredný portál verejnej správy
komunikovať so živnostenským úradom a ďalšími orgánmi štátnej správy.

7.4. Odbor civilnej obrany a krízového riadenia
Hlavné priority odboru civilnej ochrany a krízového riadenia vyplývajú zo Zamerania
činnosti Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou 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 2012 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 ObÚ, vytvorením podmienok na súčinnosť orgánov miestnej štátnej správy
a samosprávy.
d) Skvalitňovanie dokumentácie plánov ukrytia ObÚ so zameraním aktualizácie
evidenčných listov ochranných stavieb.
e) 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.
f) Zabezpečenie dôslednej aktualizácie dokumentácie hospodárskej
u orgánov samosprávy a u subjektov hospodárskej mobilizácie.

mobilizácie

Úlohy v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie
a obrany štátu vychádzali z Ročného plánu činnosti ObÚ Bánovce nad Bebravou na rok 2012.
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.
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7.5. Osobný úrad
Poslaním osobného úradu je zabezpečovanie úloh, ktoré obvodnému úradu ako
služobnému úradu vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych
vzťahov a z právnych vzťahov upravujúcich služobný pomer štátnych zamestnancov, ktorí
vykonávajú štátnu službu v Obvodnom úrade Bánovce nad Bebravou.
Medzi najdôležitejšie úlohy osobného úradu patrí spracovanie personálnej a mzdovej agendy
zamestnancov obvodného úradu a to najmä: vypracovanie návrhu systemizácie a predkladanie
žiadostí o zmeny v systemizácii Ministerstvu vnútra SR, vypracovanie služobných predpisov,
vypracovanie štatistických výkazov a analýz na úseku personálnom a mzdovom, zabezpečenie
úloh spojených s obsadzovaním voľných štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade
a miest pri výkone prác vo verejnom záujme, zabezpečovanie vzdelávania zamestnancov,
sledovanie plnenia povinnosti štátnych zamestnancov vo veciach majetkového priznania,
vedenie osobných spisov zamestnancov, vykonávanie výberových konaní a výberov na voľné
štátnozamestnanecké miesta v služobnom úrade, vypracovanie podkladov pri uvoľňovaní
zamestnancov, činností súvisiace s odmeňovaním a likvidáciou miezd zamestnancov,
vykonávanie platovej inventúry, vystavovanie potvrdení a oznámení pre zamestnancov.

8.

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie

8.1 Odbor ekonomický a organizačný
Odbor ekonomický a organizačný si splnil v roku 2012 všetky úlohy, ktoré vyplývali
z organizačnej štruktúry a náplne činnosti odboru obvodného úradu, prevádzka úradu
a činnosť odborov bola plynule zabezpečená bez akýchkoľvek nedostatkov. Na obvodnom
úrade sme v roku 2012 riešili jednu poruchu vodovodného potrubia v mesiaci november
v suteréne úradu, ktorá sa riešila ako poistná udalosť na základe poistnej zmluvy s poisťovňou
a bola doriešená v I. štvrťroku 2013. Odbor zabezpečil všetky požiadavky zo strany sekcie
ekonomiky MV, sekcie prípravy a zabezpečenia volieb, zabezpečil prenesený výkon štátnej
správy v oblasti finančného zabezpečenia matrík a registra obyvateľstva, zabezpečil
financovanie obvodného úradu bez požiadaviek na zvýšenie finančných prostriedkov na
tovary a služby.

8.2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
a) Úsek priestupkov
Najviac prejednávaných priestupkov v roku 2012 boli priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu podľa § 49 ods.1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov. V tejto oblasti sa zvýšil počet priestupkov čo sa týka hrubého správania
a vyhrážania sa ujmou na zdraví. Priestupky úmyselného drobného ublíženia na zdraví sú na
úrovni minulých rokov.
Naďalej pretrváva zvyšujúci sa počet priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu medzi
manželmi, ktorí sú momentálne v rozvodovom konaní, alebo sú už rozvedení, ale bývajú
v spoločnej domácnosti. Medzi ich hlavné problémy patrí aj nedostatok finančných
prostriedkov na úhradu nákladov na vedenie takýchto domácností, z čoho pramenia hádky
a vzájomné vyhrážanie sa.
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Priestupky medzi susedmi hlavne v obciach, kde prvotnou príčinou sú dlhodobo neriešené
majetkové spory, ktoré vyúsťujú do slovných konfliktov, vulgárnych nadávok a fyzických
napadnutí a medzi susedmi v obytných domoch z dôvodu rušenia ticha hlukom, ktoré
prechádzajú do verbálnych a fyzických napadnutí, sa vyskytujú opakovane medzi tými istými
občanmi.
V roku 2012 sme opäť zaznamenali zníženie počtu priestupkov proti majetku, ktoré boli
spáchané v Hypermarketoch a v obchodných domoch. V sledovanom období sa znížil počet
mladistvých osôb obvinených z priestupku.
Problémy pri prejednávaní priestupkov aj naďalej pretrvávajú aj v tom, že zo strany polície
nie sú dostatočne objasnené. Dochádza k nedostatočnému venovaniu sa podstate priestupku,
v záznamoch chýba pohnútka konania páchateľa, motív, presný popis protiprávneho konania,
čo sú skutočnosti dôležité pre posúdenie, či je naplnená skutková podstata daného priestupku.
Pri priestupkoch predložených mestskou políciou sa ich úroveň zvýšila, ale často sa stáva, že
Správa o výsledku objasňovania priestupku neobsahuje výpoveď a ani vyjadrenie obvineného
a pri majetkových priestupkoch nie je doložená výška spôsobenej škody. Problém je aj
v doručovaní predvolaní, výziev a rozhodnutí, hlavne u obvinených a následne predlžovanie
konania
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 organizovaných MV SR a neustálym študovaním právnych predpisov.
Na úseku štátnych symbolov obvodný úrad dbal na to, aby obecné úrady a ostatné
inštitúcie správne používali štátne symboly Slovenskej republiky. Na tomto úseku chceme v
budúcnosti poskytovať úradom miestnej štátnej správy a samosprávy ako aj ostatným
inštitúciám neustálu odbornú metodickú pomoc
c) Úsek verejných zbierok
Na základe žiadosti občianskeho združenia Rodičovské združenie pri Strednej odbornej
škole o povolenie konania verejnej zbierky s názvom „Šanca pre všetkých“ vydal Obvodný
úrad Bánovce nad Bebravou dňa 7.decembra 2012 Rozhodnutie o povolení konania verejnej
zbierky, ktoré tým dňom nadobudlo aj právoplatnosť.
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d)Úsek volieb a referenda
V súlade s príslušnými zákonmi a na základe organizačno-technického zabezpečenia sa
dňa 10.3.2012 uskutočnili predčasné parlamentné voľby do NR SR. Účasť na týchto
voľbách bola v obvode Bánovce nad Bebravou 62,5%. Dňa 31.3.2012 sa vykonali nové
(doplňovacie) voľby poslanca obecného zastupiteľstva v obci Timoradza, na základe
žiadosti o ich vyhlásenie, z dôvodu vzdania sa poslaneckých mandátov dvoch zvolených
poslancov a dvoch náhradníkov.

8.3 Odbor živnostenského podnikania
Do hlavnej skupiny užívateľov výstupov odboru živnostenského podnikania patria najmä
fyzické a právnické osoby zapísané v živnostenskom registri, ktorým sú doručované
živnostenské oprávnenia, úradné záznamy, oznámenie o ukončení podnikania a pozastavení
prevádzkovania živnosti a oznámenie o zrušení a zriadení prevádzkarne.
Ďalším veľmi často požadovaným výstupom je výpis zo živnostenského registra. V zmysle
ustanovenia §60a ods.1 živnostenského zákona má právo každý vyžadovať od živnostenského
úradu výpis z verejnej časti registra, ktorý obsahuje zapísané údaje platné v deň jeho vydania.
Prehľad o činnosti odboru živnostenského podnikania za rok 2012
PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY s platným živnostenským oprávnením
k 31.12.2012
celkový počet podnikateľských subjektov
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)
počet FO SR, ktorým vzniklo právo k podnikaniu
počet PO SR, ktorým vzniklo právo k podnikaniu
počet FO, ktorým zaniklo právo k podnikaniu
počet PO, ktorým zaniklo právo k podnikaniu
počet živnostenských oprávnení, ktoré vznikli
počet živnostenských oprávnení, ktoré zanikli
ROZHODNUTIA vydané v roku 2012
rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci
rozhodnutie o pozastavení prevádzkovania živnosti na žiadosť
rozhodnutie o prerušení konania
rozhodnutie o zastavení konania
rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia (nad ohlásením)
Spolu -vydané rozhodnutia v roku 2012
INÉ ÚKONY vykonané v roku 2012
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
oznámenie o pozastavení
zánik živ. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia
zmena splynutím
zmena zlúčením
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3 361
2 715
646
187
76
367
16
1 507
1 042
2
0
0
0
0
2
557
226
483
447
0
5

iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia
výpis zo živnostenského registra
Spolu - vykonané vybrané úkony v roku 2012
SLUŽBY JKM vykonané v roku 2012
Počet subjektov, kt. využili službu JKM v sledovanom období
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)
Celkový počet úkonov služby JKM pre daňové riaditeľstvo
Celkový počet úkonov služby JKM pre zdravotné poisťovne
Počet výpisov z registra trestov
Počet lustrácií v REGOB
Celkový počet úkonov služby JKM pre obchodný register
ÚSEK KONTROLY
Počet všetkých kontrolných akcií v roku 2012
Z toho v súčinnosti s iným kontrolným orgánom
Rozhodnutia o uložení pokuty
Počet uložených pokút v blokovom konaní
Výška uložených pokút rozhodnutím (v €)
Výška uložených pokút v blokovom konaní (v €)
Spolu – výška uložených pokút
Rozhodnutia vydané v sledovanom období :
Rozhodnutie o uložení pokuty
Predvolanie na prejednanie záznamu z kontroly
Oznámenie o začatí správneho konania
Výzvy
Dodatok k záznamu z kontroly
Spolu - iné úkony vykonané v sledovanom období

447
700
2 418
1 271
1 072
199
1 566
1 059
654
1 647
8
209
2
45
9
2 175
297
2 472
45
0
48
34
42
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Kontrolná činnosť na úseku živnostenskej kontroly od januára 2012 do marca 2012 bola
zameraná na kontrolu prevádzkarní, v ktorých nebola v dlhom časovom horizonte vykonaná
kontrolná činnosť alebo na kontrolu novozriadených prevádzkarní.
V zadanom časovom horizonte MV SR bola v termíne od 02.04.2012 vykonávaná
živnostenská kontrola v zmysle uloženej tematickej úlohy – kontrola podnikateľských
subjektov SKUPINY 103 – výroba motorových a ostatných dopravných prostriedkov až do
ukončenia zadanej úlohy. Živnostenský úrad Bánovce nad Bebravou ukončil tematickú úlohu
v mesiaci september.
Nárast práce a jej odbornosť na odbore živnostenského podnikania má vzrastajúcu tendenciu.
Pracovníci odboru spracovávajú neustále zvyšujúci sa počet podaní, ohlásení a žiadostí
o informácie, pričom odbornosť tejto práce sa zvyšuje úmerne s jej nárastom. Počet
zaevidovaných záznamov na odbore za rok 2012 celkom predstavuje viac ako 1/3 zo všetkých
zaevidovaných záznamov na úrade. Obzvlášť kritická situácia je na úseku kontroly pri počte 1
kontrolóra. Kontrolná činnosť v teréne musí byť vykonaná 2 pracovníkmi a tak, aby odbor
mohol túto činnosť vykonávať, musí byť kontrola doplnená buď pracovníčkou registrácie
alebo vedúcou odboru.
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8.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v roku 2012 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 Osobný úrad
Celkové hodnotenie plnenia úloh osobného úradu je uvádzané v časti 2 a 7 tejto
výročnej správy. Z hodnotenia úrovne plnenia úloh v roku 2012 možno konštatovať
nasledovné:
•
•

osobný úrad plnil úlohy v rámci svojich možností, pričom hlavný dôraz bol kladený na
dodržiavanie stanovených lehôt
osobný úrad využíval integrovaný informačný systém SAP, v ktorom boli zapracované
tabuľky zloženia a počtov a s tým súvisiace zmeny

Úlohy na osobnom úrade boli plnené v súlade s príslušnými zákonmi, služobnými
a vnútornými predpismi ObÚ na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v stanovených termínoch.

9. Hlavné skupiny užívateľov
9.1 Odbor ekonomický a organizačný
Hlavnými skupinami výstupov odboru organizačného sú:
• Ministerstvo vnútra SR
• Úrad vlády SR
• Fyzické a právnické osoby
• Mestské a obecné úrady
• Štatistický úrad
• Daňový úrad
• Sociálna poisťovňa
• Zdravotná poisťovňa
• Komerčné poisťovne
• Doplnková dôchodková poisťovňa
• Komerčné banky
• Dodávatelia
• Odberatelia
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9.2 Všeobecná vnútorná správa
Na úseku priestupkov medzi hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie patria:
• občania
• Policajné zbory
• Mestské polície
• Prokuratúry
• Súdy
• Zdravotné a sociálne poisťovne
• NBÚ
• MV SR
• Letecký úrad
Na úseku matrík medzi hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie patria:
• občania,
• matričné úrady,
• orgány územnej samosprávy,
• Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
• Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,
• Slovenský štatistický úrad
• ostatné orgány štátnej správy
Na úseku verejných zbierok medzi hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie
patria: Organizácie, ktoré sa svojou činnosťou zamerali na humanitárnu a charitatívnu pomoc
pre skupiny sociálne alebo zdravotne postihnutých a ohrozených osôb.

9.3 Odbor živnostenského podnikania
Hlavnými užívateľmi výstupov zo živnostenského registra sú podnikateľské subjekty
– fyzické a právnické osoby, ktoré ich získavajú najmä vo forme živnostenského oprávnenia,
úradného záznamu, potvrdenia o ukončení podnikania, potvrdenia o pozastavení
prevádzkovania živnosti a aktuálneho výpisu zo živnostenského registra.
Ďalšie skupiny užívateľov výstupov živnostenského úradu sú:
a) daňový úrad a Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
b) orgán štátnej štatistiky
c) príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny
d) orgán, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia
e) Sociálna poisťovňa
f) Slovenská živnostenská komora
g) mestá a obce
h) občania a cudzinci
i) podnikateľské subjekty
j) orgány verejnej správy
k) súdy
l) exekútori
m) prokuratúra
n) Policajný zbor SR
o) Doplnkové dôchodkové poisťovne
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V zmysle ustanovenia § 60a živnostenského zákona každý (občan, fyzická alebo právnická
osoba) má právo požadovať od živnostenského úradu výpisy z verejnej časti živnostenského
registra. Údaje z neverejnej časti registra možno poskytnúť iba fyzickej osobe, ktorej sa
údaje týkajú.

9.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Hlavnými užívateľmi výstupov odboru civilnej ochrany a krízového riadenia sú
predovšetkým mestá a obce. Výstupy sú vo forme spracovanej dokumentácie, vykonávania
metodicko-odbornej pomoci, odbornej prípravy a školení ale tiež kontrolnej činnosti.
Ďalšími odberateľmi sú ministerstvá (MV SR, MO SR, MH SR, MŽP SR), v oblasti ochrany
utajovaných skutočností je to Národný bezpečnostný úrad Bratislava a Vojenské obranné
spravodajstvo , v stavebnom konaní sú to právnické a fyzické osoby formou vydávaných
stanovísk a v rámci hospodárskej mobilizácie sú to právnické a fyzické osoby formou
jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie.

9.5. Osobný úrad
Osobný úrad plní hlavne úlohy pre zamestnancov ObÚ, ktorým spracováva personálne
a mzdové náležitosti a úlohy potrebné pre nadriadený orgán – Ministerstvo vnútra SR.
Ďalej poskytuje výstupy aj smerom k verejnosti, nakoľko vypracováva napríklad potvrdenia
a oznámenia na základe žiadostí o sprístupnenie registratúrnych záznamov, ktoré žiadatelia
požadujú vyhotoviť z dôvodu odchodu do dôchodku, resp. výstupy pre iné inštitúcie
(zdravotné a sociálne poisťovne, daňový úrad, štatistický úrad, ÚPSVaR). Ďalej vypracováva
odpovede na žiadosti o zamestnanie a pod.
Vo veľkej miere osobný úrad predkladá výstupy na Ministerstvo vnútra SR (tabuľky,
hlásenia, štatistiky, výkazy, analýzy) elektronickou poštou.
Hlavní užívatelia výstupov:
a) fyzické osoby
b) právnické osoby:
• ÚPSVaR
• sociálna poisťovňa
• zdravotné poisťovne
• daňový úrad
• štatistický úrad
• exekútorský úrad
• okresný súd
• MV SR
V Bánovciach nad Bebravou dňa 29. 4. 2013

JUDr. Ivan Šagát v. r.
prednosta
46

