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

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
Ing. Monika Geletová

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:
a)
b)
c)
d)

odbor ekonomický a organizačný,
odbor všeobecnej vnútornej správy,
odbor živnostenského podnikania,
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
4

e) osobný úrad.

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
2.1 Poslanie
2.1.1 Odbor ekonomický a organizačný
a) na úseku organizačnom
organizačný odbor zabezpečoval úlohy sekretariátu prednostu obvodného
úradu, zabezpečoval evidenciu a vybavovanie sťažností, petícií, sledoval
plnenie plánov kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a opatrení prijatých na
odstránenie
poskytoval súčinnosť pri kontrole vykonávanej ústredným orgánom štátnej
správy a plnil v spolupráci s jednotlivými odbormi úlohy súvisiace so
sprístupňovaním informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám
b) na úseku informatiky
zabezpečoval prevádzku, správu a servis lokálnej počítačovej siete a uzla
WAN siete VSNET, prevádzku a údržbu 4 serverov (komunikačného,
ORACLE – CS Linux Novell, AD – OS Windows server 2003)
zabezpečoval inštalácie a aktualizovanie 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-nad-bebravou
a zverejňovanie dokumentov na internete
vykonával a zabezpečoval opravy VT, spracovával návrhy na vyradenie VT
z evidencie, aktualizoval technické a programové vybavenie VT obvodného
úradu, preberal dodávky informačných technológii v súlade s projektami
informačného systému verejnej správy a zabezpečoval údržbu sietí,
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 a jeho pracovísk,
odovzdal archívne dokumenty na trvalé uloženie do príslušného štátneho
archívu a zabezpečil odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní,
označovaní, ochranné, využívaní a vyraďovaní registratúry obvodného úradu
d) činnosť podateľne obvodného úradu
podateľňa zabezpečovala preberanie a triedenie záznamov doručených
obvodnému úradu, odosielanie zásielok z obvodného úradu, centrálnu
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evidenciu doručených záznamov
k zaevidovaným záznamom

a vyhotovenie

prehľadaných

zostáv

e) na úseku rozpočtu a účtovníctva
predložil MV SR podklady na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy,
zabezpečil činnosti obvodného úradu v rozsahu schválených a rozpísaných
limitov rozpočtu verejnej správy
poskytol obciam dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej
činnosti, na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanom a registra obyvateľov
SR a zabezpečil jej zúčtovanie so štátnym rozpočtom
poskytol obciam finančné prostriedky na prípravu, vykonanie a zabezpečenie
sčítania obyvateľov, domov a bytov a vykonanie volieb do samosprávy obcí
plnil úlohy klienta štátnej pohľadnice, viedol účtovníctvo obvodného úradu
podľa osobitných predpisov, nakladal s pohľadávkami a záväzkami štátu
v správe obvodného úradu a rozhodoval v prvom stupni a ukladanie pokút
podľa § 19 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
f) na úseku vnútornej prevádzky
zabezpečoval prevádzku budovy v oblasti ochrany práce, pred požiarmi,
zabezpečoval pravidelné revízie technologických zariadení, úlohy na úseku
autoprevádzky
zabezpečoval materiálno – technické vybavenie obvodného úradu, verejné
obstarávanie tovarov, prác a služieb, starostlivosť o majetok v správe
obvodného úradu, jeho údržbu a prevádzku, nakladanie s majetkom v správe
obvodného úradu, vedie evidenciu majetku a vykonáva jeho inventarizáciu
2.1.2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
a) na úseku priestupkovom
prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov
činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe
v konaní o priestupkoch
objasňuje priestupky a prejednáva priestupky a následne vydáva rozhodnutia
o priestupoch v prvom stupni
vymáha pohľadávky uložené v priestupkovom konaní
spracúva 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
vedie zbierku listín a druhopisov matrík
metodicky usmerňuje matričné úrady vo svojom obvode, vykonáva kontrolu
vedenia matrík podľa zbierky listín
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je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny
mena alebo zmeny priezviska
osvedčuje listiny a podpisy na listinách
c) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných
zbierok, sčítania obyvateľov
vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR vo
svojom územnom obvode
vykonáva štátny odborný dozor nad osvedčovaním podpisov na listinách
a fotokópií listín obcami patriacimi do územného obvodu okresu Bánovce nad
Bebravou
v súčasnosti s krajským štatistickým úradom a obcami zabezpečuje prípravu
a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov vo svojom územnom obvode
d) na úseku volieb a referenda
vykonáva 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
a) na úseku živnostenskej registrácie
zapisuje do informačného systému živnostenského podnikania podnikateľov,
ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení, vedie živnostenský
register, ktorého správcom je MV SR.
plní 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
vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok a povinnosti, ktoré pre
podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov,
ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie
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2.1.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
a) na úseku civilnej ochrany
organizoval a vykonával kontrolnú činnosť v oblasti civilnej ochrany u PO, FO
a obcí vo svojom územnom obvode, vykonával v danom rozsahu odbornú
prípravu na úseku civilnej ochrany a jednotiek pre územnú potrebu a zariadení
civilnej ochrany, zabezpečoval a riadil informačný systém civilnej ochrany
b) na úseku hospodárskej mobilizácie
vypracoval a priebežne aktualizoval podklady na zavedenie regulácie predaja
životne dôležitých výrobkov a tovarov pre potreby zabezpečenia obyvateľstva
obvodu pri vyhlásení regulačných opatrení a viedol evidenciu právnických
a fyzických osôb s podnikateľskou činnosťou, ktoré sú určené ako subjekty
hospodárskej mobilizácie
c) na úseku obrany štátu a krízového riadenia
koordinoval činnosti obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,
pripravoval podklady na rokovanie bezpečnostnej rady obvodu týkajúce sa
zabezpečenia obrany štátu, vypracoval návrh plánu bezpečnostnej rady obvodu
na kalendárny rok a návrh ročného plánu úloh na úseku krízového riadenie,
obrany štátu, hospodárskej mobilizácie a ochrany utajovaných skutočností pre
obvodný úrad
2.1.5 Osobný úrad
plnil úlohy osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu
a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, vykonával
činnosti súvisiace s prípravou rozpočtu mzdových prostriedkov,
s odmeňovaním a výplatou miezd zamestnancov, vypracovával a zabezpečil
vydanie služobných a pracovných predpisov a predkladal MV SR žiadosti
o zmeny v systematizácií

2.2 Strednodobý výhľad organizácie
2.2.1 Odbor ekonomický a organizačný
V roku 2011 odbor vykonával náplň svojej činnosti podľa novej organizačnej
štruktúry po vykonaní racionalizačných opatrení v činnosti obvodných úradov koncom roka
2010. V priebehu roku 2011 nedošlo k žiadnej organizačnej zmene v rámci schválenej
organizačnej štruktúry. V ďalších rokoch v súvislosti s úspornými opatreniami vlády
nepredpokladáme zmeny v organizačnej štruktúre obvodného úradu.
Strednodobý výhľad organizácie ostáva nezmenený a to zabezpečovať ekonomickú
činnosť v plnom rozsahu podľa platných zákonov a vnútorných predpisov. Finančné
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prostriedky sú plánované na tri roky vpred a to podľa možnosti štátneho rozpočtu. Z dôvodu
nízkeho rozpočtu je potrebné realizovať úsporné opatrenia, ktoré umožnia funkčnosť úradu
pri zníženom rozpise rozpočtu.
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.
2.2.3 Odbor živnostenského podnikania
Od roku 2011 boli všetky „JKM“ (Jednotné kontaktné miesta) zaregistrované do
Informačného systému vnútorného trhu (ďalej len „IMI“). IMI slúži na priamu elektronickú
výmenu informácií o migrujúcich poskytovateľov služieb z členských štátov za účelom
overenia si poskytovaných údajov alebo predložených dokladov v prípade pochybností a na
výkon dozoru a kontroly nad cezhraničnými poskytovateľmi služieb, ktorí dočasne poskytujú
svoje služby na území Slovenska.
V budúcnosti by mali JKM rozšíriť rozsah poskytovaných služieb pre:
oblasť sociálneho poistenia (dobrovoľné nemocenské a dôchodcovské poistenie)
daňový úrad ( registrácia k DPH pri cezhraničnom poskytovaní služieb)
služby zamestnanosti (nahlásenie voľného pracovného miesta podnikateľom)
colnú správu (nahlásenie zriadenia prevádzkarne s citlivými komoditami)
obce (oznamovacia povinnosť)
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 2011 a sú zamerané predovšetkým na:
a) Zvýšenie pripravenosti krízového riadenia na riešenie krízových situácií na úrovni
samosprávy v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie
a na úseku obrany štátu a skvalitnenie súčinnosti a koordinačnej činnosti pri riešení
krízových situácií s orgánmi, ktorých zamestnanci sú členmi krízových štábov.
b) Skvalitnenie dokumentácie plánov ochrany obyvateľstva a tým vytváranie podmienok
na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany obyvateľstva.
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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) Podieľanie sa na organizovaní súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany s cieľom
prehlbovania znalosti súťažiacich družstiev pre riešení mimoriadnych udalostí.
f) Koordinovanie úloh a prípravy orgánov miestnej štátnej správy a orgánov samosprávy
v oblasti civilného núdzového plánovania realizáciou aktivít vyplývajúcich zo
Smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike.
g) Zabezpečenie dôslednej aktualizácie dokumentácie hospodárskej
u orgánov samosprávy a u subjektov hospodárskej mobilizácie.

mobilizácie

h) Zabezpečenie aktuálnosti personálneho obsadenia a materiálneho vybavenia výdajní
odberných oprávnení a zabezpečenie aktualizácie počtov obyvateľstva podľa
vekových kategórií.
Úlohy v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie
a obrany štátu vychádzali z Ročného plánu činnosti ObÚ Bánovce nad Bebravou na rok 2010.
Boli vyhodnotené v zmysle Metodického pokynu sekcie KM a CO č. 2/XXV/2 z 2.4.2009. Je
možné konštatovať, že boli v celom svojom rozsahu splnené.
2.2.5 Osobný úrad
Po vykonaní racionalizačných opatrení v činnosti obvodných úradov, ktoré súviseli
s úlohami vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, a ktoré
vyplývajú zo záverov z porady vedenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 26.
augusta 2010 v rámci ktorého došlo k zníženiu počtu zamestnancov Obvodného úradu k 31.
12. 2010 o vyše 23 % (8 zamestnancov) sa v ďalšom období nepredpokladá zmena počtu
zamestnancov (znižovanie alebo zvýšenie) bez výraznej zmeny úloh Obvodného úradu alebo
plánovaného rozpočtu mzdových prostriedkov Obvodného úradu.
V strednodobom výhľade možno očakávať, že i napriek zníženiu počtu funkčných
miest v štátnej službe a pri výkone práce vo verejnom záujme bude obvodný úrad aj v ďalších
rokoch plniť úlohy na všetkých organizačných útvaroch Obvodného úradu na požadovanej
úrovni t.j. riadne a včas.
Strednodobým výhľadom osobného úradu v oblasti riadenia ľudských zdrojov je
zabezpečiť a realizovať kvalitné vzdelávanie zamestnancov Obvodného úradu
prostredníctvom odborných inštitúcií a vzdelávacích zariadení, nakoľko medzi súčasti
riadenia ľudských zdrojov patrí aj vzdelávanie zamestnancov. Obsah vzdelávania bude
vychádzať z príslušného odboru štátnej služby, opisu činností štátnozamestnaneckého miesta,
ktoré štátny zamestnanec vykonáva a u zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom
záujme sa bude vychádzať z konkrétnych pracovných náplní. Súčasťou vzdelávania bude
osobnostný rozvoj zamestnanca (komunikačné zručnosti, organizačné schopnosti) a iné druhy
vzdelávania (napr. počítačové vzdelávanie) v súlade s potrebami Obvodného úradu.
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Odborným vzdelávaním zamestnanci budú získavať, prehlbovať a rozširovať si vedomosti,
schopnosti a zručnosti, ktoré sú potrebné na efektívny výkon činnosti.
Cieľom odborného vzdelávania zamestnancov je zabezpečiť v budúcnosti lepšie, efektívnejšie
a kvalitnejšie plnenie úloh na všetkých úsekoch riadenia štátnej služby Obvodného úradu.

3

Kontrakt organizácie sústredným 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 2011 sa zmeny schváleného rozpočtu vykonávali na základe rozpočtových
opatrení z MV SR v počte 18-tich úprav a internými úpravami rozpočtu presunmi
medzi položkami rozpočtu.
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 2011 bolo vybavených 563 záznamov z toho v poriadku bolo 391
záznamov, na predpis bolo daných 172 pohľadávok a 103 pohľadávok bolo
uhradených. Neuhradené pohľadávky, ktoré boli dané na predpis v roku 2011 sa
priebežne vymáhajú a pohľadávky z rokov 2010, 2009, 2008 sa postúpili na exekúciu.
3. V roku 2011 obvodný úrad poskytol obciam finančné prostriedky na matričnú činnosť,
na REGOB, na sčítanie obyvateľov, domov a bytov a na voľby do samospráv obcí.
4. Ekonomický odbor každý štvrťrok vypracoval finančné výkazy, ktoré sa nahrávali do
Štátnej pokladnici a posielali na MV SR a súčasne priebežne vypĺňal rôzne štatistické
výkazy.
4.1.2 Úsek vnútornej prevádzky
1. V zmysle zákona 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu boli vydané 4 rozhodnutia,
z toho 1 rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti majetku a 3 rozhodnutia
o neupotrebiteľnosti majetku. Z evidencie majetku boli vyradené: pozemky, ktoré sa
predali (Halačovce), neupotrebiteľný majetok (inventár, PC), ktorý bol neopraviteľný
a ktorý vyraďovacia a likvidačná komisia na základe predložených zoznamov
a potvrdení od opravovní navrhla na vyradenie, takýto majetok sa potom fyzicky
zlikvidoval spoločnosťou Tedos, s.r.o., vyradila sa motorová píla ktorá bola
ukradnutá. Do evidencie majetku sa zaradili mobily na základe obnovenia paušálu. Pre
zabezpečenie činnosti krízového štábu pri riešení mimoriadnych udalostí sa zakúpili
lampy, svietidlá a digitálna elektrocentrála.
2. V roku 2011 boli vykonané pravidelné revízne prehliadky: výťahu, všetkých
elektrospotrebičov, hasiacich prístrojov, plynových horákov a kotla.
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4.1.3 Úsek organizačný
1. V roku 2011 nebola podaná Obvodnému úradu Bánovce nad Bebravou a prešetrovaná
v zmysle zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach ani jedna sťažnosť.
2. V roku 2011 boli prijaté 2 žiadosti o sprístupnenie informácii v zmysle zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Prvá žiadosť bola odložená, pre
nedodanie informácií na základe výzvy. Druhá žiadosť bola vybavená zaslaním
požadovanej informácie.
3. Odbor organizačný vedie centrálnu evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií
v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. V roku 2011
neboli prijaté žiadosti v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám.
4. Na úseku kontroly roku 2011 príslušnými odbormi Obvodného úradu Bánovce nad
Bebravou bolo vykonaných 14 vnútorných kontrol v rámci Obvodného úradu a 8
vonkajších kontrol v obciach.
4.1.4 Úsek správy registratúry
Aktuálna používaná verzia administratívneho systému na obvodnom úrade bola k 31.
decembru 2011: 14.02.03.
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.
Odbor živnostenského podnikania (registrácia živnostníkov a kontrola spotrebiteľa) využíval
možnosť prepojenia programu WinASU s programom CEZiR, odbor VVS s programom
MAKOP.
V roku 2011 bolo na Obvodnom úrade Bánovce nad Bebravou zaevidovaných:

Odbor
ekonomický
a organizačný odbor
odbor všeobecnej
vnútornej správy
odbor CO a
krízového riadenia
osobný úrad

Počet záznamov

Počet spisov

Počet nevybavených
spisov, ktoré prešli
do roku 2012

3093

957

213

2848

1001

106

613

95

2

283

41

0
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odbor živnostenského
podnikania

5059

2866

54

priestupky

2170

462

41

14066

5422

416

Spolu za ObÚ

V zmysle príkazu prednostu č. 4/2011 sa uskutočnilo v priebehu mesiaca november –
december prevzatie registratúrnych záznamov za rok 2009 z príručnej registratúry odborov do
registratúrneho strediska úradu.
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
- kniha administratívnych pomôcok (OUS)
V roku 2011 sa na obvodnom úrade uskutočnilo 1 vyraďovacie konanie, ktoré sa týkalo
vyraďovania administratívnych pomôcok pochádzajúcich z činnosti obvodného úradu z rokov
2004 - 2007. Celkovo bolo vyradených cca 0,10 m registratúrnych záznamov.
Stav spravovanej registratúry tzv. predchodcov Obvodného úradu na konci roka 2011 bol 147
m.
Využívanie registratúry Obvodného úradu v Bánovciach n. B. v roku 2011:
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
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109
31
9
37
0
32
0

Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou spadá v oblasti registratúry a archivácie pod Štátny
archív v Nitre, pobočka Topoľčany.
Riaditeľka pobočky štátneho archívu nám v priebehu roka 2011 poskytla 7 konzultácií.
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
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
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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
úsek matrík
úsek volieb, referenda
úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných
zbierok, sčítania obyvateľov
Úsek priestupkov – činnosti vykonávajú 4 zamestnanci, z toho 3 priamo pojednávajú a 1 je
zapisovateľkou .
V roku 2011 bolo prejednaných 359 priestupkov, z toho najviac, 271 proti
občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov, najmä čo sa týka hrubého správania a vyhrážania sa ujmou na zdraví,
priestupky úmyselného drobného ublíženia na zdraví sú na úrovni minulých rokov.
Tento zvýšený počet priestupkov bol medzi manželmi, ktorí boli momentálne v rozvodovom
konaní, alebo boli už rozvedení, ale bývali v spoločnej domácnosti. Medzi ich hlavné
problémy patril aj nedostatok finančných prostriedkov na úhradu nákladov na vedenie
domácnosti, z čoho pramenili hádky, nadávky a vzájomné vyhrážanie sa. Ďalej sa na ňom
podieľali neprispôsobiví občania všetkých vekových kategórií, hlavne vo veku 17 – 25 rokov,
išlo o bitky a výtržnosti pod vplyvom alkoholu. Zvýšil sa aj počet priestupkov mladistvých
voči svojim rodičom.
Druhou najzávažnejšou kategóriou v počte 71 boli priestupky proti majetku krádežou,
podľa § 50 ods. 1. Dopúšťali sa ich hlavne sociálne nezabezpečení občania, ale aj mladiství,
pričom značná časť krádeží bola aj u mladistvých zameraná na alkohol.
Takmer vo všetkých doručených priestupkoch sme rozhodli v zákonom stanovených
termínoch. Celkom prechádza do roku 2012, 44 neukončených priestupkových vecí.
Uložené sankcie odzrkadľujú zloženie sociálneho postavenia páchateľov, najviac bolo
uložených pokarhaní, išlo o vinných, ktorí spáchali priestupok po prvý raz a svoj skutok
oľutovali, alebo boli bez príjmu. Druhou najviac ukladanou sankciou boli pokuty, ktorých
výška bola väčšinou v dolnej časti možností stanovených zákonom podľa charakteru
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priestupku, nakoľko väčšina vinných má veľmi nízky príjem a jedná sa hlavne
o nezamestnaných.
V priestupkových veciach právoplatne ukončených v roku 2011 boli uložené trovy
konania v celkovej výške 1.648,- eur, dobrovoľne boli uhradené trovy konania vo výške
864,- eur.
Výška pokút bola v sume 1.561,31- eur. Nemáme presnú evidenciu o tom, koľko pokút
a v akej výške bolo dobrovoľne uhradených, pretože sú to pokuty ukladané na účet obce,
alebo mesta. Aj napriek tomu, že na obce zasielame mesačne predpisy pohľadávok so
žiadosťou o to, aby nám oznámili zaplatenie pokuty, chýba od niektorých spätná väzba.
Výkon rozhodnutí, ktoré nadobudli právoplatnosť v roku 2011 sme zatiaľ nenariadili, len sme
v priestupkových veciach, kde neboli uhradené uložené trovy konania a pokuty, poslali 80
oznámení o začatí výkonu rozhodnutia, na ktoré niektorí povinní reagovali zaplatením
pohľadávky.
V rozkaznom konaní bolo právoplatne ukončených 135 priestupkových vecí. Z toho
bolo uložených 39 pokút, v celkovej výške 629,- eur a 96 pokarhaní.
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, čo v konečnom dôsledku môže viesť až
k degradácii výsledkov konania o samotných priestupkoch.
Elektronické spracovávanie agendy je prínosom.
V 454 prípadoch sme poskytli údaje z evidencie priestupkov orgánom PZ, súdom,
prokuratúre, OČTK.
Úsek matrík – činnosti vykonáva 1 zamestnankyňa vo funkcii obvodnej matrikárky.
Bolo vydaných 11 rozhodnutí o zmene priezviska, vydaných 30 apostill na doklady na
použitie v cudzine, osvedčených 599 podpisov fyzických osôb a 1100 fotokópií listín.
V okrese Bánovce nad Bebravou je zriadených 8 matričných obvodov, v ktorých pôsobí 9
matrikárok s celkovým pracovným úväzkom 3,1. Ide o prenesený výkon štátnej správy.
Na každom matričnom úrade bola vykonaná kontrola vedenia matrík.
Úsek volieb, referenda a úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov,
verejných zbierok, sčítania obyvateľov - činnosti zabezpečuje 1 zamestnankyňa.
V súlade s príslušnými zákonmi a organizačno-technickým zabezpečením sme pripravili
a zabezpečili v obciach Trebichava 25. júna 2011 a Slatinka nad Bebravou 5. novembra 2011
nové voľby starostu.
V sledovanom období boli povolené 2 verejné zbierky, „ Šanca pre umenie“ a „ Spolu pod
jednou strechou „
Úlohami spojenými so zabezpečením SODB sme sa zaoberali od januára do júna 2011.
V 1. polroku 2011 to boli 2 vnútorné kontroly a 3 vonkajšie kontroly. Kontrola
výkonu štátnej správy pri prejednaní a rozhodovaní vo veci priestupkov a uplatnenia zákona
SNR c. 372/1990 Zb. o priestupkoch a zák. c. 71/1967 Zb. o správnom konaní za 2. štvrťrok
2011. Kontrola vedenia spisovej agendy v zmysle Registratúrneho poriadku pre
automatizovaný
systém riadenia za 2. štvrťrok 2011.
Kontrola dodržiavania zákona o matrikách, včasnosti a úplnosti zápisu matricných udalostí
a vybavovania dokladov do cudziny na MÚ Podlužany, Bánovce nad Bebravou a Uhrovec.
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V 2. polroku 2011 to boli 3 vnútorné kontroly a 5 vonkajších kontrol.
Kontrola dodržiavania lehôt pri rozhodovaní vo veciach priestupkov za 1. polrok 2011.
Kontrola výkonu štátnej správy pri prejednávaní a rozhodovaní vo veci priestupkov,
uplatňovanie zákona c. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona c. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov za 4. štvrťrok 2011.
Kontrola vedenia spisovej agendy, v zmysle Registratúrneho poriadku pre automatizovaný
systém riadenia za 3. štvrťrok 2011.
Kontrola dodržiavania zákona o matrikách, včasnosti a úplnosti zápisu matričných
udalostí a vybavovania dokladov do cudziny na MÚ Veľké Držkovce, Šišov, Zlatníky,
Slatina nad Bebravou a Rybany.
Výsledky vykonaných kontrol.
V prekontrolovaných priestupkových spisoch, vybraných náhodným výberom za 2.
štvrťrok 2011 a za 4. štvrťrok 2011 neboli zistené nedostatky a preto neboli prijaté žiadne
opatrenia na nápravu. Všetky záznamy a spisy, vybraté náhodným výberom za 2. a 3.
štvrťrok 2011 obsahovali evidenčné čísla, dátumy, evidencie, údaje o odosielateľovi, údaje o
spracovateľovi, číslo spisu, číslo záznamu v rámci spisu, počet listov a príloh, lehotu
vybavenia, registratúrne značky a znaky hodnoty, lehotu uloženia, všetko v súlade s
Registratúrnym poriadkom ObÚ pre automatizovaný systém správy registratúry, preto nebolo
potrebné prijať žiadne opatrenie na nápravu.
Pri kontrole dodržiavania lehôt pri rozhodovaní vo veciach priestupkov za 1. polrok 2011,
bolo náhodným výberom skontrolovaných 20 spisov a bolo zistené, že priestupkové konania
boli zahájené a aj ukončené v 30, resp. 60-dňovej lehote. Matričná agenda na kontrolovaných
matričných úradoch je zabezpečovaná v súlade s právnymi predpismi a v lehotách
stanovených príslušným zákonom. Drobné nedostatky boli opravené na mieste.

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.
Od 1.júna 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol novelizovaný aj živnostenský zákon.
Táto novela priniesla zásadné zmeny živnostenského zákona, napr. zrušené boli koncesované
živnosti, došlo k zjednodušeniu administratívy pre podnikateľské subjekty, predkladaniu
návrhov na zápis do obchodného registra prostredníctvom JKM a zaviedla sa nová úprava
vydávania výpisov zo živnostenského registra – výpisy sa vydávajú na ktoromkoľvek
obvodnom úrade. Zmena nastala aj v oblasti správnych poplatkov – napr. za každú voľnú
živnosť je poplatok vo výške 5 eur a remeselnú alebo viazanú živnosť 15 eur.
Doklady o živnostenskom oprávnení dostali jednotný názov osvedčenie o živnostenskom
oprávnení.
Zmeny nastali aj pri pozastavení prevádzkovania živností. Vymedzená bola
maximálna doba pozastavenia živnosti na tri roky, podnikateľ len oznamuje živnostenskému
úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti, výška správneho poplatku sa zmenila na 4
eura.

17

Najzávažnejšia zmena, ktorá výrazným spôsobom pozitívne ovplyvnila podnikateľské
prostredie je tá, že od 1.6.2010 prostredníctvom JKM je možné podať elektronický návrh na
zápis právnickej osoby do obchodného registra.
Pred zavedením tejto služby museli byť na odbore živnostenského podnikania vytvorené
technické podmienky. Zrealizovala sa výmena výkonnejších počítačov so špeciálnou
klávesnicou obsahujúcou čítačku kariet pre elektronický podpis, tlačiarní a doplnený bol
i skener. Dvaja zamestnanci sú držiteľmi kvalifikovaného certifikátu pre používanie
elektronického podpisu.

4.4. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
4.4.1 Oblasť krízového riadenia
V rámci oblasti krízového riadenia boli v roku 2011 zabezpečené tieto úlohy
a dokumenty:
1. vypracovaný návrh plánu práce bezpečnostnej rady a plán rokovaní BROb – boli
uskutočnené 4 rokovania BROb, na ktorých bolo prijatých 12 uznesení.
2. V roku 2011 neboli žiadne zasadnutia krízového štábu Obvodného úradu z dôvodu
riešenia krízovej situácie na území obvodu Bánovce nad Bebravou. Dňa 29.3.2011
bolo zvolané pracovné rokovanie členov Krízového štábu Obvodného úradu,
Obvodnej evakuačnej komisie, Obvodnej povodňovej komisie so zástupcami štátnych
orgánov a objektov ohrozovaných povodňami.
3. Dokumentácia KŠ Obvodného úradu je vypracovaná a priebežne aktualizovaná.
V roku 2011 bol aktualizovaný štatút krízového štábu č. 2, je spracovaná metodika
činnosti KŠ, plán vyrozumenia členov KŠ a sekretariátu KŠ.
4. Je vypracovaná dokumentácia plánu činnosti Obvodného úradu po vypovedaní vojny,
po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného a núdzového stavu.
5. Odbor vypracoval plán kontrolnej činnosti na úseku krízového riadenia, ktoré boli
zamerané na plnenie povinností a spôsob realizácie na úseku civilného núdzového
plánovania, zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákona č. 414/2002 Z.z.
o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov, zákona č. 319/2002 Z.z.
o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č.
348/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových
podmienok informačného systému civilnej ochrany, kontrola plnenia povinností podľa
ustanovenia § 27 ods. 3 a 8 zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných
priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 42/1994
Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vykonávacích
predpisov, kontrola naplnenosti databáz program REGIS, kontrola program EMCO,
aktualizácia zostáv, JKL z kontrol, preučtovacie doklady.
6. Je vypracovaná dokumentácia na realizáciu vyrozumenia na Obvodnom úrade.
7. Bolo vykonané cvičenie na tému: Činnosť krízového štábu Obvodného úrade,
krízového štábu mesta, zachranárskych jednotiek, ohrozovateľa a ohrozeného objektu
pri úniku NH3 zo zimného štadióna Bánovce nad Bebravou.
8. Uskutočnila sa príprava krízových štábov obcí, ktorá bola zameraná na ochranu pred
povodňami. Zúčastnili sa jej zástupcovia Obvodného úradu životného prostredia
Trenčín, Územnej vojenskej správy Trenčín, okresného riaditeľstva HaZZ Bánovce
nad B., Okresného riaditeľstva PZ SR Bánovce n.B.
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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 nový
dokument „Analýza územia obvodu z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“ č.
COaKR/2010/00824-1 zo dňa 28.januára 2010. Grafická časť dokumentu bola
spracovaná v programe CIPREGIS.
2. V programe CIPREGIS bol pravidelne aktualizovaný základný súbor prevádzkových
dát do systému podpory riadenia a spracovania informácií v komunikačnej
a informačnej infraštruktúre IZS. V programe bola spracovaná grafická časť
dokumentu „Analýza územia obvodu z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“.
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 vypracoval Dokumentáciu radiačného monitorovania obvodu č. ObUBN-CO/2011/01748 zo dňa 9.8. 2011, ktorá tvorí samostatnú časť plánu ochrany
obyvateľstva a zaslal na Obvodný úrad Trenčín. Odbor v zmysle zákona NR SR
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,
spracoval Aktualizáciu Povodňového plánu záchranných prác obvodu Bánovce nad
Bebravou č. ObU-BN-CO/2011/01729-2 z 23.9. 2011.
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:
2 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,
2 záväzné stanoviská k predloženým projektovým dokumentáciám stavieb pre
vydanie územného rozhodnutia,
14 záväzných stanovísk k predloženým projektovým dokumentáciám stavieb
pre vydanie stavebného povolenia.
5. Odbor vykonával meranie fotónového dávkového príkonu v sídle obvodného úradu
rádiometrom DC-3E-83 každú pracovnú stredu v týždni. Výsledky monitorovania boli
zasielané Obvodnému úradu v Trenčíne. Odbor vykonal odber vzoriek zeminy pre
gamaspektrometrické meranie v určených
miestach odberu a doplnkové
monitorovanie vo vytipovaných priestoroch obvodu rádiometrom DC-3E-83 a zaslal
na Obvodný úrad v Trenčíne.
6. Odbor na úseku civilnej ochrany vykonal nasledovné kontroly:
kontrola plnenia povinností podľa ustanovenia § 27 ods. 3 a 8 zákona NR SR
č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov
vykonaná v ECO Energy Service, spol. s r.o. Pezinok, prevádzka Bánovce nad
Bebravou,
kontrola plnenia úloh a realizácie vyhlášky MV SR č.75/1995 Z.z.
o zabezpečovaní evakuácie, v znení neskorších predpisov vykonaná
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v obecných úradoch Ruskovce, Zlatníky, Veľké Hoste, Krásna Ves.
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 2011 nebola vyhlásená žiadna mimoriadna situácia.
Odbor vykonal aktualizáciu Dokumentácie záchranných prác.
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 Obvodný úrad Trenčín.
Prevádzka sirén vo vlastníctve obvodného úradu je funkčná.
Elektromotorická miestne ovládaná siréna č. BN 03 typ DS 977 v správe majetku Obvodného
úradu Bánovce nad Bebravou umiestnená na streche budovy s nájomnými bytmi na ul.
J.Matušku č. 21 Bánovce nad Bebravou a elektromotorická miestne ovládaná siréna BN 07
typ DS 977 v správe majetku Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou umiestnená na streche
strojovne Zimného štadióna Bánovce n/B na ul. K štadiónu Bánovce n/B boli evidované ako
poškodené - nefunkčné a Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia podal dňa 5.5. 2011 návrh na vyradenie predmetných sirén z majetku
štátu. Na základe stanoviska vyraďovacej komisie Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou
a podľa rozhodnutia Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou zo dňa 20.6. 2011, ako správcu
majetku štátu v zmysle §14 ods.2 zákona č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov boli poškodené a nefunkčné sirény prehlásené za neupotrebiteľný
hnuteľný majetok štátu, ktorý pre svoju nefunkčnosť neslúži svojmu účelu a určeniu.
Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou ako správca neupotrebiteľného hnuteľného majetku
zabezpečil dňa 24.6.2011 fyzickú likvidáciu vyradených sirén. Z toho dôvodu došlo k zmene
počtu sirén v obvode Bánovce nad Bebravou na 33 sirén (8 sirén typu DS 977 v majetku
Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou a 25 sirén v majetku obcí a organizácií).
Odbor vykonal aktualizáciu uzatvorených dohôd o spolupráci s prevádzkovateľmi
masovokomunikačných prostriedkov v oblasti varovania a včasného informovania
obyvateľstva o vzniku mimoriadnej udalosti (Mestské kultúrne stredisko s.r.o. Bánovce n/B ,
Rádiomédia s.r.o. Dubnica nad Váhom, Spinoza s.r.o. Partizánske).
Odbor finančne nezabezpečoval odborné prehliadky a odborné skúšky sirén. Opravy ani
prekládky sirén neboli v roku 2011 vykonávané.
4.4.4 Úsek hospodárskej mobilizácie
1. V roku 2011 bol spracovaný nový Plán opatrení na zavedenie regulácie predaja
životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím
mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie. V tejto oblasti je
vypracovaná a priebežne aktualizovaná aj ďalšia dokumentácia: Metodika činnosti
Obvodnej komisie pre mimoriadne regulačné opatrenia, metodický pokyn pre mesto
a obce, v ktorých sú zriadené výdajne odberných oprávnení (VOO) a metodiky
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činnosti starostu obce, výdajne odberných oprávnení a predajne po vyhlásení
mimoriadnych regulačných opatrení. Na území obvodu je zriadených 53 výdajní
odberných oprávnení, 42 na obciach a 11 v meste Bánovce n. B., tieto VOO sú
zabezpečené z prostriedkov obecných úradov.
2. Odbor spolupracuje s ÚVS a obcami 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 ubytovanie príslušníkom
ozbrojených síl, ozbrojených zborov, Hasičského a záchranného zboru a osobám,
ktoré plnia úlohy HM, ďalej spolupracujeme s obcami pri vedení evidencie ľudských
zdrojov na potreby uloženia pracovnej povinnosti a v spolupráci s obvodným úradom
v sídle kraja vedieme aj evidenciu vecných prostriedkov na účely vecného plnenia po
vyhlásení niektorého z krízových stavov.
3. 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.
4. 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.
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 Dolné Naštice,
Dežerice, Cimenná, Veľké Držkovce, Ľutov a Dubnička, 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 2 zamestnanci sa zúčastnili základného kurzu JISHM/EPSIS vo
VTÚ Slovenská Lupča a absolvovali aj zdokonaľovací kurz EPSIS v SVP Nitra. Títo
dvaja zamestnanci sa zúčastnili pracovnej porady zameranej na financovanie
a vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie v Banskej Bystrici, organizovanej
sekciou IZSCO MV SR. Pracovnej porady so zamestnancami obvodných úradov
zodpovedných za úsek obrany štátu a hospodárskej mobilizácie organizovanej
Obvodným úradom Trenčín, sa zúčastnili v Trenčianskych Tepliciach dvaja
zamestnanci.
3. Odborná príprava starostov obcí obvodu v oblasti hospodárskej mobilizácie sa
uskutočnila 2 krát. 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 Kontroly na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia
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Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia vykonal podľa zamerania kontrolnej činnosti
na rok 2011 v uvedenom období nasledovné kontrolné úlohy:
zamerané na plnenie povinností a spôsob realizácie na úseku civilného núdzového
plánovania, zákona č. 3872002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákona č. 414/2002 Z.z.
o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov, zákona č. 319/2002 Z.z.
o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
vyhlášky MV SR č. 348/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických
a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany, kontrola
plnenia povinností podľa ustanovenia §27 ods. 3 a 8 zákona č. 261/2002 Z.z.
o prevencií závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov a vykonávacích predpisov
kontrola naplnenosti databáz programu REGIS
kontrola programu EMCO
aktualizácia zostáv, JKL z kontrol, preučtovacie doklady
Hospodárenie s finančnými prostriedkami určenými na CO:
Upravený rozpočet na r. 2011 bol 4 475,29 €.
Z toho bolo čerpané:
poštové a telekomunikačné poplatky (internet)
čítačka pamäťových kariet
elektrocentrála s príslušenstvom
nabíjacie batérie
brodiace čižmy s nohavicami
časopis Civilná ochrana
autonabíjačka na mobil
strava na odbornú prípravu starostov obcí a vybraných objektov, cvičiacich
subjektov, komisií, na cvičenie KŠ a súťaž mladých záchranárov
637002 - súťaž mladých záchranárov
637004 - odmena skladníkovi materiálu CO

pol. 632003
633002
633004
633006
633007
633009
634002
637001

-

Hospodárenie s pridelenými prostriedkami na financovanie výdavkov na HM:
Upravený rozpočet na r. 2011 bol 276,00 €.
Z toho bolo čerpané:
pol. 633006 - rezačka
637001 - strava a občerstvenie na prípravu starostov obcí v oblasti HM

4.5. Osobný úrad
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Poslaním osobného úradu je zabezpečovanie úloh, ktoré Obvodného 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. Osobný úrad zabezpečuje aj uplatňovanie
pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov Obvodnému úradu vykonávajúcich práce vo
verejnom záujme.
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, 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,
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 Obvodného úradu pri zbere elektronických údajov v styku
s poisťovňami, vystavovanie potvrdení a oznámení.

5. Rozpočet organizácie
5.1. Záväzné ukazovatele a ich plnenie
Obvodný úrad zabezpečil plnenie všetkých rozpísaných záväzných ukazovateľov na
rok 2011, splnil v roku 2011 všetky úlohy v oblasti zabezpečenia SOBD a Nových volieb
a finančne zabezpečil úlohy na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia, matrík a registra
obyvateľstva. Obvodný úrad vynakladal finančné prostriedky účelne a hospodárne v súlade so
zákonnými predpismi a platnou legislatívou. Na vybrané druhy položiek boli stanovené
mesačné limity, ktorých dodržiavanie sa mesačne vyhodnocovalo s následným prijímaním
príslušných opatrení.
V priebehu roka 2011 bolo vykonaných 18 rozpočtových opatrení zo strany MV SR, ktorými
bol schválený rozpočet upravený o sumu 18 789,75 €. Účtovníctvo bolo zabezpečované
a spracovávané v programe SAP, bola spracovaná konsolidovaná závierka za rok 2011.
a) Pre rok 2011 boli Obvodnému úradu Bánovce nad Bebravou listom č. SE-ORF22011/000638 zo dňa 31.1.2011 rozpísané záväzné ukazovatele, ktoré boli v priebehu
roka postupne upravované a ich čerpanie bolo nasledovné:
Ukazovateľ
Príjmy spolu
Výdavky celkom

Schválený
rozpočet
24 610
455 189
23

Upravený
rozpočet
33 183
515 178,50

Skutočnosť
k 31.12.2011
33 507,50
515 178,50

Z toho mzdy
Počet zamestnancov v ŠS
Platové prostriedky
Počet zamestnancov vo VZ
Platové prostriedky
Reprezentačné
Matrika
REGOP

240 403
22
210 061
4
30 342
269
41 502
12 505

243 603
22
212 859
4
30 744
269
42 399,22
12 504,69

243 603
22
212 859
4
30 744
257
42 399,22
12 504, 69

b) Príjmy
Príjmy celkom za rok 2011 boli naplnené do výšky 33.507,50 € čo je vyššie plnenie oproti
upravenému rozpočtu o 324,50 €. Príjmy pozostávali z prenájmov pozemkov, z nájmu
priestorov v budove Obvodného úradu, z predaja kolkových známok, z pokút, z trov konania,
z odpredaja majetku, z porušovania predpisov a rôzne nedaňové príjmy. Na prímoch boli
zaúčtované aj mimo rozpočtové príjmy vo výške 6908, 92 € za stravné – príspevok zo SF a za
zamestnancov obvodného úradu.
Kategória 210 – Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
- 1.813,72 €, sú príjmy za prenájom pozemkov v správe Obvodného úradu Bánovce nad
Bebravou,
- 1.136,10 €, sú príjmy za nájom priestorov v budove Obvodného úradu /pre
zamestnancov MsÚ Bánovce nad Bebravou zabezpečujúcich kompetencie, ktoré prešli
na mesto a krátkodobé prenájmy/.
Kategória 220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
- 15.854,50 € sú príjmy za predaj kolkových známok za rok 2011,
- 8.966,40 € sú príjmy za porušenie predpisov, ktoré vymohol odbor živnostenského
podnikania v čiastke 3.318,17 € a odbor ekonomický, ktorý na základe zákona č.
381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla 5.648,29 €
- 7,97 € sú príjmy za súkromné hovory zamestnancov na pevnej linke Obvodného
úradu.
Kategória 230 – Kapitálové príjmy
- 1.420,00 € sú príjmy za predaj osobných automobilov, ktoré boli v správe Obvodného
úradu Bánovce nad Bebravou
Osobné vozidlo ŠKODA OCTAVIA – EČV: BN 135 AP, rezortné evidenčné
číslo 72387, predajná cena 1.100,00 €
Montážne vozidlo TAZ 1 500 Š 1203 – EČV:BN 159 AP, rezortné evidenčné
číslo 42305, predajná cena 320,00 €
Kategória 290 – Iné nedaňové príjmy
- 11,01 € sú príjmy z náhrad z poistného plnenia /vrátenie alikvotnej čiastky
z havarijného poistenia za vozidlo TAZ 1500 Š 1203,ktoré bolo predané),
- 600,79 € sú príjmy za prekročenie limitov zamestnancami na mobilných telefónoch za
rok 2011 a dobropisov,
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-

2.360,22 € sú príjmy za vyúčtovanie služieb za rok 2010 v čiastke 1.905,42 €, vrátenie
poistného zo sociálnej poisťovne v čiastke 454,80 €,
1.336,73 € sú príjmy za trovy konania v priestupkovom konaní vymožené odborom
VVS.

Súhrnné plnenie rozpočtovaných príjmov za všetky kategórie príjmov je 100,97%.
Mimorozpočtové príjmy
Kategória 220 – Za stravné
- 6.908,92 € 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 100% vo vzťahu
k upravenému rozpočtu. V rámci odvodov do poisťovní bola vyplatená suma 3.237,19 € na
doplnkové dôchodkové poistenie. Odchodné bolo vyplatené 1 zamestnancovi v sume 2.586.€ a odstupné 2 zamestnancom v sume 7.585.- €. Finančné prostriedky na reprezentačné boli
použité vo výške 257.- € na reprezentáciu pri poradách prednostu so starostami obcí a
služobných stretnutí prednostky Obvodného úradu. V oblasti výdavkov na tovary a služby pre
zabezpečenie nevyhnutnej prevádzky úradu najväčší podiel tvorili výdavky na energie,
poštovné, telefónne hovory, materiál, stravovanie zamestnancov, upratovanie , poistenie
motorových vozidiel, havarijného stavu - nákup switchu a havarijného stavu technológie
v kotolni. Prostredníctvom Obvodného úradu boli finančne zabezpečené prostriedky na
SOBD obciam v sume 38.731,85 € a Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou v sume 2.467.- €.
Prostredníctvom Obvodného úradu boli finančne zabezpečené:
Nové voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 25.6.2011 a 5.11.2011 v sume
2.463,92 €, z toho Obvodný úrad mal výdavky na uvedené voľby v sume 1.451,65 €
a obce 1.012,27€
Prostredníctvom Obvodného úradu boli poskytnuté finančné prostriedky na matričnú činnosť
v sume 42.399,22 € a REGOB v sume 12.504,69 € v súlade so schváleným rozpočtom.
1.2. 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.- € /ŠS 210.061.- € a VS
30.342.- €/,
- z dôvodu nedostatku mzdových prostriedkov bol rozpočet upravený do výšky
243.603.- € /ŠS 212.859.- € a VS 30.744,00 €/
Kategória 620
Schválený rozpočet v podprograme 08C03 bol vo výške 84.021.- € /ŠS 73.416.-€ a VS
10.605.-€/ a z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov bol upravený na 89.263,47€
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Kategória 630
Schválený rozpočet v podprograme 08C03 bol vo výške 69.001.- €, z toho:
- odd. 01.1.1.4 internými úpravami a RO zvýšený na 69.954,83 €,
- odd. 02.2.0 vo výške 4.481,00 €
Schválený rozpočet v podprograme 06H03 bol vo výške 276,00 € a to pre odd. 02.1.0.3.
Kategória 640
Schválený rozpočet v podprograme 08C03 pre odd. 01.1.1.4 bol vo výške 57.007.- €
a k 31.12.2011 upravený na sumu 66.400,45€ z toho:
- matriky vo výške 41.502.- €, kde v priebehu roku bol rozpočtovými opatreniami
zvýšený o 897,22 € (upravený rozpočet 42.399,22 €),
- REGOB vo výške 12.505.- € (upravený rozpočet 12.504,69 €),
- nemocenské dávky vo výške 1.001,00 € boli zvýšené na 1.325,54 €
- odstupné vo výške1.999.- € zvýšené na sumu 7.585.-€
- odchodné zvýšené na sumu 2.586,00 €
Kategória 710
Kapitálové výdavky nemáme.
b) Rozpočtové prostriedky presunuté na depozitný účet a vyplatené v roku 2012 sa týkali
mzdových prostriedkov s príslušnými odvodmi za mesiac december 2011 v sume 41.224.74
€ a internou úpravou boli presunuté finančné prostriedky z kategórie 630 na 640 v sume
4.300.- € na vyplatenie odstupného.
c) ObÚ hospodárne nakladal s finančnými prostriedkami a v oblasti príjmov je vykázané
plnenie nad stanovený rozpočet na 100,97 %.
1.3.Výdavky
(kategórie)

v programovej

štruktúre

a v členení

podľa

ekonomickej

klasifikácie

a) Kategória 610 – mzdové výdavky v podprograme 08C03 trieda 01.1.1.4.
V kategórii 610 – mzdy, platy a služobné príjmy bolo skutočné čerpanie v sume 243.603.-€
a v porovnaní so schváleným rozpočtom v sume 240.403.-€ bol zvýšený o 3.200.-€
rozpočtovým opatrením. Skutočné čerpanie bolo do výšky upraveného rozpočtu a to
v nasledovnom členení:
611 – tarifné platy v sume 191.228,34€
612 - príplatky v sume
31.753,55€
613 – náhrady za pohotovosť 4.130,52€
614 - odmeny v sume
10.995,04€
616 – doplatok k platu v sume 5.495,55€
Spolu
243.603.- €
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b) Kategória 620 – poistné a príspevky do poisťovní v podprograme 08C03 trieda
01.1.1.4.
V kategórii 620 bolo poistné plnenie čerpané v sume 89.263,47 €, čo predstavovalo 100%
plnenie upraveného rozpočtu, ktorý bol oproti schválenému rozpočtu zvýšený o 5.242,47 €
a bol čerpaný podľa položiek nasledovne:
621 – poistné do VZP v sume
14.011,88€
623 – poistné do ostat. ZP v sume 10.891,40€
625 – poistné do SP v sume
61.123.- €
627 – príspevky do DDP v sume 3. 237.- €
Spolu
89.263,47€
Zvýšenie mzdových prostriedkov v kategórii 610 a poistných odvodov v kategórii 620
bolo vykonané z dôvodu pokrytia rozpočtových prostriedkov potrebných na vyrovnanie
ukončenia štátnozamestnaneckého pomeru zamestnanca obvodného úradu z dôvodu odchodu
do starobného dôchodku a vyplatenie odmeny prednostke obvodného úradu.
c) Kategória 630 – tovary a služby v podprograme 08C03 trieda 01.1.1.4.
Tovary a služby sa čerpali do výšky upraveného rozpočtu v celkovej sume 69.954,83 €
a oproti schválenému rozpočtu bol znížený o nedočerpané finančné prostriedky vo výške
461.-€. Podľa jednotlivých položiek bolo čerpanie nasledovné:
-631 – Cestovné náhrady za služobné cesty boli čerpané na zahraničné služobné cesty vo
výške 114,75 € a tuzemské služobné cesty vo výške 492,42 €.
V auguste 2011 sa zúčastnila prednostka ObÚ zahraničnej služobnej cesty do Bavorska
(mesto Augsburg), ktorú organizovalo Ministerstvo vnútra SR. Celkové náklady na
zahraničnú pracovnú cestu predstavovali sumu 114,75€.
-632 – v sume 30.218,61€ a v tom: energie (plyn, elektrika) – 17.173,89€, vodné a stočné –
611,65€, poštovné a telekomunikačné služby – 12.433,07€,
-633 – materiál v sume 2.502,59€ v tom: všeobecný mater.- 1.759,66€, knihy, noviny
a časopisy- 418,93€, reprezentačné – 257.-€,
-634 – dopravné výdavky v sume 4.732,57€ v tom : PHM a oleje – 2.764,15€, servis, údržba,
oprava – 407,81€, poistenie karty známky – 1.560,61€,
-635 – rutinná a štandardná údržba v sume 2.407,61€ v tom : výpočtová a telekomunikačná
technika – 697,42€, pracovné stroje, prístroje a zariadenia – 798,86€ a softvér – 911,33€,
-636 – nájomné za nájom priestorov v sume 48,66€,
-637 – služby v sume 29.552,37€ v tom : školenia – 154,44€,propagácia a reklama – 103,29,
všeobecné služby – 7.058,84€, ochrana budovy – 47,67€, štúdie a expertízy – 180.-€,poplatky
a odvody – 913,81€, stravovanie – 12.115,43€, poistné – 2.213,04€, pokuty, penále a dane –
1.379,11€
-v podprograme 08C03 trieda 02.2.0 sa čerpali výdavky v celkovej sume 4.475,29.-€ a v tom:
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-

632 – poštovné a telekomunikačné služby v sume 131,62€,
633 – materiál v sume 1.222,74€
634 – servis, údržba v sume 7,80€

-v podprograme 06H03 trieda 02.1.0.3. sa čerpali výdavky v celkovej sume 276.-€ a to na :
- 633 – materiál v sume 55,21€
- 637 – služby v sume 220,79€
d) Kategória 640 – bežné transfery v podprograme 08C03 trieda 01.1.1.4. sa čerpali
výdavky v celkovej sume 66.400,45€ v nasledovnom členení :
-641 – transfer v rámci VS v sume 54.903,91€
-642 - na odstupné, odchodné a nemocenské dávky v sume 11.496,54€
-

v podprograme 08C03 trieda 01.8.0.0. sa čerpali výdavky v celkovej sume
38.734,75 € a to na transfery v rámci VS ( SOBD).

Kapitálové výdavky – nemáme
Evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2011 zodpovedal schválenému rozpočtu na rok 2011
t.j.26 zamestnancov, z toho 22 zamestnancov v ŠS a 4 vo VZ. V porovnaní so skutočnosťou
za rovnaké obdobie minulého roka došlo k zníženiu počtu zamestnancov o 5 zamestnancov
v ŠS a o 3 zamestnancov vo VZ.
Schválený rozpočet týkajúci sa mzdových prostriedkov bol čerpaný na 101,33% a upravený
rozpočet na 100%.
Z dôvodu ukončenia štátnozamestnaneckého pomeru bola v roku 2011 preplatená
nevyčerpaná dovolenka trom pracovníkom, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu
1,886,23 €. V priebehu kalendárneho roka 2011 bola vykázaná značná práceneschopnosť
v počte 379 kalendárnych dní, čo predstavuje 3,99% z celkového počtu kalendárnych dní
roka pripadajúcich na všetkých zamestnancov.
1.4. Ostatné
a) Tvorba a použitie sociálneho fondu – plán tvorby SF na rok 2011 bol 4.930.-€,
zostatok z roku 2010 vo výške 1.029,67 €, prídel do SF vo výške 1,5 % z vyplateného objemu
mzdových prostriedkov v roku 2011 vo výške 3.479,92 €, výdavky zo SF boli vo výške
4.245,57€ .Výdavky boli čerpané nasledovne:
-príspevok na stravovanie sa vyplatil v sume 2.156,57 €
-príspevok na dopravu do zamestnania za r. 2011 sa vyplatil v sume 683,00 €
-príspevok na regeneráciu síl sa vyplatil v sume 210,00 €
-príspevok na jubileá sa vyplatil v sume 280,00 €
-vianočný príspevok /vo forme stravných lístkov/ sa vyplatil v sume 416,00 €
-príspevok na spoločné akcie sa vyplatil v sume 250,00 €
-príspevok na kultúru, šport, nákup športových potrieb sa vyplatil v sume 50,00€
-príspevok na narodenie dieťaťa sa vyplatil v sume 200,00 €
Zostatok k 31.12.2011 je 264,02 €.
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6. Personálne otázky
6.1 Počet a štruktúra zamestnancov
Počet zamestnancov Obvodného úradu v roku 2011 bol určený na základe
personálneho rozkazu ministra vnútra SR v počte 26 zamestnancov.
a) Prehľad o počte a štruktúre zamestnancov Obvodného úradu k 31. 12. 2011 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
5
1
20

spolu

3

1

3

1
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Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou mal rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho
rozpočtu na rok 2011 stanovený limit počtu zamestnancov na 26, z toho 22 štátnych
zamestnancov a 4 zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.
b) Stav zamestnancov k 31. 12. 2011 Obvodného úradu je uvedený v nasledujúcej
tabuľke:

rok

priemerný evidenčný
počet zamestnancov

2011

26

prepočítaný
na plný pracovný
úväzok
24

vo fyzických
osobách
26

Na odbore ekonomicko organizačnom v dôsledku ukončenia štátnozamestnaneckého
pomeru v skúšobnej dobe vykazuje k 31.12.2011 jedno voľné štátnozamestnanecké miesto.
Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou vykonal v priebehu roka 2011 dve výberové konania
a tri výbery na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest. Dve výberové konania a dva
výbery boli na odbore ekonomicko organizačnom a jeden výber na odbore všeobecnej
vnútornej správy.
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K 31.12.2011 bolo jedno štátnozamestnanecké miesto radcu na odbore ekonomicko
organizačnom neobsadené.
c) Dohody o vykonaní práce
V roku 2011 uzavrel Obvodný úrad dohody o vykonaní práce s 4 zamestnancami
v mesiaci január – december. Zamestnanci vykonávali práce súvisiace s obsluhou
plynových kotlov a s archiváciou registratúrnych záznamov.
d) Pohyb zamestnancov Obvodného úradu v roku 2011
Skončenie štátnozamestnaneckého pomeru:
o k 03.01.2011 bol ukončený štátnozamestnanecký pomer dohodou u jedného
zamestnanca na základe jeho vlastnej žiadosti
o k 30.06.2011 bol ukončený štátnozamestnanecký pomer v zmysle par. 47
písm. b) zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
o k 30.09.2011 bol ukončený štátnozamestnanecký pomer v zmysle par. 46
ods. 1 písm. a) zákona o štátnej službe
- dohodou o skončení
štátnozamestnaneckého pomeru zo zdravotných dôvodov.
o k 20.12.2011 bol ukončený štátnozamestnanecký pomer v zmysle § 46 ods.
1 písm. d) zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov s poukazom na § 28 ods. 1 zákona 400/2009 Z.z.

6.2 Vzdelanostná štruktúra
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov Obvodného úradu 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
15
2
3

SPOLU
výkon práce
vo VZ
0
0
5

16
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 a verejnej služby došlo v minulom období.
Pri zabezpečovaní vzdelávania zamestnancov postupoval služobný úrad v súlade s finančnými
možnosťami. Vzdelávacie aktivity sa realizovali na základe kontraktu medzi Inštitútom pre
verejnú správu v Bratislave a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ako aj so
vzdelávacími zariadeniami a agentúrami.
Stratégia vzdelávania Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou bola zameraná na aktuálne
požiadavky a potreby vyplývajúce z činnosti jednotlivých odborov
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6.3 Veková štruktúra
Veková štruktúra zamestnancov Obvodného úradu 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
2

ženy
8

ženy
8

ženy
0

7. Ciele a prehľad ich plnenia
Ciele činností obvodného úradu Bánovce nad Bebravou definované v zákonoch,
vyhláškach, nariadeniach, uzneseniach vlády SR, v opatreniach, pokynoch ústredných
orgánov štátnej správy a vnútorných predpisoch Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou
boli v roku 2011 dosiahnuté a špecifikované úlohy boli splnené.

7.1 Odbor ekonomický a organizačný
Cieľom činnosti odboru ekonomického a organizačného bola hlavne racionalizácia
výkonu štátnej správy na obvodnom úrade. Plnila sa zavádzaním nového aplikačného
programového vybavenia (APV) a aktualizáciou už existujúceho APV. Postupná inovácia
APV smerujúca k centralizácii databáz priniesla okrem rozširovania funkčnosti predmetného
APV aj možnosť prezentácie evidovaných údajov na internete (Živnostenský register SR,
Obchodný register SR) a vytvorila predpoklady pre výmenu spravovaných informácií s
ostatnými informačnými systémami verejnej správy, napr. pri evidovaní a sledovaní
priestupkov.
Značne sa rozšírilo aj využitie možnosti informovania občanov na stránke obvodného
úradu umiestnenej na webovom sídle MVSR zverejňovaním rôznych informácií
a dokumentov na internete. Prvýkrát bola zverejnená výročná správa Obvodného úradu
Bánovce nad Bebravou za rok 2010, zverejňovali sa objednávky, faktúry, zmluvy za obvodný
úrad. Po vykonaní racionalizačných opatrení v činnosti obvodných úradov v roku 2011, sa
uskutočnila zmena organizačnej štruktúry z dôvodu vyššej efektívnosti a racionalizácie práce.
Hlavný cieľ z hľadiska ekonomického a organizačného odboru je čerpanie finančných
prostriedkov na základe rozpísaného rozpočtu pre obvodný úrad. Z dôvodu nízkeho rozpisu
rozpočtu na rok 2012 je potrebné realizovať úsporné opatrenia, ktoré umožnia funkčnosť
úradu pri zníženom rozpise rozpočtu. Finančné prostriedky sa plánujú na tri roky vopred t.j.
do roku 2014.
Cieľom činnosti na úseku správy nehnuteľného majetku na rok 2012 je vysporiadať
pozemky, ktoré sú v správe obvodného úradu a to buď predajom alebo uzavretím nájomných
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zmlúv. Na základe ponukového konania boli dočasne prebytočné priestory vypožičané
Daňovému úradu Trenčín na zriadenie kontaktného miesta DÚ TN v súlade s reformou
daňovej a colnej správy.
Priebežne vymáhať neuhradené pohľadávky.

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
2011 usporiadal 2 pracovné porady. Z porád boli vypracované písomné závery,
v ktorých boli premietnuté všetky metodické usmernenia a pokyny, s ktorými
sa matrikárky pri svojej práci riadili. Obvodný úrad v rámci metodickej pomoci
s matrikárkami konzultoval 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.

7.3 Odbor živnostenského podnikania
Hlavné ciele odboru živnostenského podnikania Obvodného úradu Prievidza
vyplývajú z jeho úloh v postavení jednotného kontaktného miesta a ďalších úloh zakotvených
v živnostenskom zákone. Medzi základné priority patrí znižovanie administratívnej náročnosti
pre podnikateľov, ktorá sa má docieliť sústredením jednotlivých administratívnych postupov
do jedného centra, kde sa pre podnikateľov poskytujú služby komplexne so zámerom
zefektívniť a zrýchliť administratívny proces. Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
c. 358/2007 Z. z., ktorým sa mení a doplna zákon c. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa s účinnosťou od 1. októbra 2007 na všetkých živnostenských úradoch vytvorila sieť
jednotných kontaktných miest (JKM). JKM vznikali v dvoch etapách a to od 1. októbra 2007
JKM 1 a od 1. júna 2010 JKM 2.
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Hlavné úlohy, ktoré plní JKM pre činnosti, ktoré sú živnosťou, spočívajú najmä:
v priamej elektronickej komunikácii s Generálnou prokuratúrou SR pri vybavení
výpisu z registra trestov,
v obligatórnom podávaní prihlášky na daňovú registráciu daňovníka k dani z príjmu a
prihlášku do systému zdravotného poistenia,
v poskytovaní informácií o všeobecných a osobitných podmienkach prevádzkovania
živnosti a o postupoch vybavovania náležitosti spojených s možnosťou získania
živnostenského oprávnenia (poskytovanie takýchto informácií nemá charakter
právneho poradenstva, informácie majú iba všeobecný a vysvetľujúci charakter)
od 1.6.2010 v rámci JKM prijíma údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov,
vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra
Využitie služby JKM v jednotlivých rokoch
SLUŽBY JKM vykonané v sledovanom období:
Počet subjektov, kt. využili službu JKM
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)
Celkový počet úkonov služby JKM pre DR
Celkový počet úkonov služby JKM pre ZP
Celkový počet úkonov služby JKM pre OR
Počet výpisov z registra trestov
Počet lustrácii v REGOB

r.2008 r.2009 r.2010 r.2011
1 127
1 118
1 278
1 260
1 007
995
1 157
1 139
120
123
121
121
1 387
1 459
1 610
1 603
929
968
1 122
1 115
2
2
659
1 777

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 2011 a sú zamerané predovšetkým na:
a) Zvýšenie pripravenosti krízového riadenia na riešenie krízových situácií na úrovni
samosprávy v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie
a na úseku obrany štátu a skvalitnenie súčinnosti a koordinačnej činnosti pri riešení
krízových situácií s orgánmi, ktorých zamestnanci sú členmi krízových štábov.
b) Skvalitnenie dokumentácie plánov ochrany obyvateľstva a tým vytváranie podmienok
na zabezpečenie plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany obyvateľstva.
c) Zdokonaľovanie plnenia opatrení evakuácie a odbornej pripravenosti evakuačných
komisií ObÚ, vytvorením podmienok na súčinnosť orgánov miestnej štátnej správy
a samosprávy.
d) Skvalitňovanie dokumentácie plánov ukrytia Obvodného úradu so zameraním
aktualizácie evidenčných listov ochranných stavieb.
e) Podieľanie sa na organizovaní súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany s cieľom
prehlbovania znalosti súťažiacich družstiev pre riešení mimoriadnych udalostí.
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f) Koordinovanie úloh a prípravy orgánov miestnej štátnej správy a orgánov samosprávy
v oblasti civilného núdzového plánovania realizáciou aktivít vyplývajúcich zo
Smernice pre civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike.
g) Zabezpečenie dôslednej aktualizácie dokumentácie hospodárskej
u orgánov samosprávy a u subjektov hospodárskej mobilizácie.

mobilizácie

h) Zabezpečenie aktuálnosti personálneho obsadenia a materiálneho vybavenia výdajní
odberných oprávnení a zabezpečenie aktualizácie počtov obyvateľstva podľa
vekových kategórií.
Úlohy v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany, hospodárskej mobilizácie
a obrany štátu vychádzali z Ročného plánu činnosti Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou
na rok 2010. Boli vyhodnotené v zmysle Metodického pokynu sekcie KM a CO č. 2/XXV/2
z 2.4.2009. Je možné konštatovať, že boli v celom svojom rozsahu splnené.

7.5 Osobný úrad
Prehľad a plnenie úloh osobného úradu v roku 2011 je podrobne vyhodnotené
a špecifikované v časti 4.5 tejto výročnej správe. Hlavnou úlohou bolo zabezpečiť činnosti
odborov po znížení počtu funkčných miest štátnych zamestnancov a znížení objemu
mzdových prostriedkov obvodného úradu.

8.

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie

8.1 Odbor ekonomický a organizačný
V roku 2011 vzhľadom na znížený limit finančných prostriedkov pre obvodný úrad
nebola zakúpená, ani dodaná, žiadna nová výpočtová technika.
Sprístupnila sa nová webová aplikácia USEP (Ústredná evidencia priestupkov), ktorá
umožňuje pracovníkom odboru VVS vypracovávať vyžiadanie správy o povesti z centrálnej
databázy priestupkov.
V rámci prípravy na JKM2 (jednotné kontaktné miesta 2) prebehli v roku 2011 na
odbore živnostenského podnikania inštalácie a testovanie aplikácie JKM2, ktoré budú slúžiť
od 1.1.2012 na preberanie elektronických podaní od občanov z CEPOD (centrálna podateľňa).
Za rok 2011 z hľadiska ekonomického bol rozpísaný rozpočet vyčerpaný v plnom
rozsahu. Do účtovného obdobia boli zaúčtované všetky finančné operácie týkajúceho sa roku
2011, z čoho boli spracované účtovné výkazy, ktoré dali prehľad o čerpaní finančných
prostriedkov podľa jednotlivých položiek a podľa potreby úradu. Výkazníctvo bolo
spracovávané v novom programe SAP.

8.2 Odbor všeobecnej vnútornej správy
a) Úsek priestupkov
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Najviac prejednávaných priestupkov v roku 2011 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.
Zvýšil sa počet priestupkov, ktoré nám postupuje polícia, v ktorých sa jedná
o porušenie majetko - právnych vzťahov, kde nie sú vysporiadané pozemky, alebo iný
majetok medzi rodinnými príslušníkmi, alebo susedmi, pričom každý si myslí, že práve on je
oprávnený, či už užívať tento majetok, alebo na ňom robiť rôzne úpravy, alebo zásahy, čo
samozrejme zase vadí tomu druhému. Tieto problémy by sa mali analyzovať už počas
objasňovania na polícii.
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 vyhrážky.
Značný počet priestupkov je aj v iných rodinných vzťahoch, napr. medzi súrodencami,
ale aj v komunitách s nižším vzdelaním v zložitej finančnej situácii, kde dochádza k slovným
nadávkam, vyhrážkam a drobným konfliktom u ktorých je vidieť recidívu niektorých
páchateľov.
V roku 2011 sme opäť zaznamenali zníženie počtu priestupkov proti majetku, ktoré
boli spáchané v Hypermarketoch a v obchodných domoch, taktiež sa znížil aj počet
mladistvých, ktorí v minulosti páchali takéto priestupky.
Počet mladistvých osôb obvinených z priestupku sa zvýšil v oblasti spáchania priestupkov
proti občianskemu spolunažívaniu, ktorých hlavnými dôvodmi je to, že sa chcú predvádzať,
alebo to robia z „frajeriny“ a často si ani neuvedomujú závažnosť svojho konania. Zvýšil sa aj
počet priestupkov mladistvých voči svojim rodičom.
Problémy pri prejednávaní priestupkov aj naďalej pretrvávajú aj v tom, že zo strany
polície nie sú dostatočne objasnené a mnohokrát chýba podpis osoby, ktorá na polícii
vypovedala a na ústnom pojednávaní táto tvrdí, že na polícii nikdy nebola, alebo sa k veci
nevyjadrovala. Sledujeme stále rastúcu agresivitu účastníkov konania, čo sťažuje prácu na
tomto úseku, náročnú z hľadiska odborného, psychického, časového a administratívneho.
Kladne hodnotíme programové vybavenie manažmentu konania o priestupkoch MAKOP,
ÚSEP, čo zefektívňuje prácu nielen pojednávajúcich, ale aj zamestnancov ktorí poskytujú
správy o povesti orgánom činným v trestnom konaní, poisťovniam a pod.
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
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výkon štátnej správy na úseku matrík zabezpečovali odborne kvalifikované matrikárky, čo si
vyžaduje neustále zvyšovanie odbornosti na tomto úseku, a to zúčastňovaním sa školení
a seminárov poriadaných MV SR a neustálym študovaním právnych predpisov.
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
V roku 2011 bola povolená 1 verejná zbierka.

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 požadovaním 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 2011
PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY s platným živnostenským oprávnením
k 31.12.2011
celkový počet podnikateľských subjektov
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)

3 422
2 826
596

počet FO SR, ktorým vzniklo právo k podnikaniu
počet PO SR, ktorým vzniklo právo k podnikaniu

242
58

počet FO, ktorým zaniklo právo k podnikaniu
počet PO, ktorým zaniklo právo k podnikaniu

395
9

počet živnostenských oprávnení, ktoré vznikli
počet živnostenských oprávnení, ktoré zanikli
ÚSEK REGISTRÁCIE

1 430
1 213

ROZHODNUTIA vydané v roku 2011
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rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci
rozh. o pozastavení prevádzkovania živnosti na žiadosť
rozhodnutie o prerušení konania
rozhodnutie o zastavení konania
rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia (nad ohlásením)

7
0
0
0
2

Spolu -vydané rozhodnutia v roku 2011

9

INÉ ÚKONY vykonané v roku 2011
osvedčenie o živnostenskom oprávnení
oznámenie o pozastavení
zánik živ. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia
zmena splynutím
zmena zlúčením
iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia
výpis zo živnostenského registra
Spolu - vykonané vybrané úkony v roku 2011

613
225
448
433
0
0
402
723
2 411

SLUŽBY JKM vykonané v roku 2011
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

1 260
1 139
121
1 603
1 115
659
1 777
2

ÚSEK KONTROLY
Počet všetkých kontrolných akcií v roku 2011
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

228
2
80
0
2 830
0
2 830

Rozhodnutia vydané v sledovanom období:
rozhodnutie o uložení pokuty

80
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autoremedúra
rozhodnutie o zastavení konania
Spolu – vydané rozhodnutia v sledovanom období

0
0
80

INÉ ÚKONY vykonané v roku 2011
Oznámenie o začatí správneho konania
Výzva
Dodatok k záznamu z kontroly

75
54
34

Spolu - vykonané vybrané úkony v roku 2011

163

Kontrolná činnosť odboru živnostenského podnikania v roku 2011 bola zameraná na
kontrolu dodržiavania ustanovení živnostenského zákona a osobitných predpisov súvisiacich
so živnostenským podnikaním.
Vykonané boli tematické kontroly podnikateľských subjektov, ktoré vykonávajú činnosti
skupiny 111 – stolárstvo, zlatníctvo a klenotníctvo a skupina 106 – kamenárstvo, ukončené
boli v mesiaci november.
V priebehu roka 2011 sa vykonalo dvojfázové školenie a testovanie funkčnosti
elektronických služieb JKM a celého procesu elektronického podania od vyplnenia
elektronického formulára od žiadateľa až po spracovanie prijatého elektronického podania zo
strany Obvodného úradu. Takouto formou sa uskutočnila príprava na činnosť s účinnosťou od
1.1.2012, odkedy JKM prijímajú od fyzických a právnických osôb uchádzajúcich sa
o oprávnenie prevádzkovať živnosť údaje a doklady, vrátane správnych poplatkov a údaje
a doklady vrátane súdnych poplatkov vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu
do obchodného registra elektronický podpísané zaručeným elektronickým podpisom.
Od roku 2011 boli všetky JKM zaregistrované do Informačného systému vnútorného trhu
( ďalej len „IMI“). IMI slúži na priamu elektronickú výmenu informácii o migrujúcich
poskytovateľoch služieb z členských štátov za účelom overenia si poskytovaných údajov
alebo predložených dokladov v prípade pochybností a na výkon dozoru a kontroly nad
cezhraničnými poskytovateľmi služieb, ktorí dočasne poskytujú svoje služby na území
Slovenska.
V budúcnosti by mali JKM rozšíriť rozsah poskytovaných služieb pre
- oblasť sociálneho poistenia (dobrovoľné nemocenské a dôchodkové poistenie)
- daňový úrad (registrácia k DPH pri cezhraničnom poskytovaní služieb)
- služby zamestnanosti ( nahlásenie voľného pracovného miesta podnikateľom)
- colnú správu (nahlásenie zriadenia prevádzkarne s citlivými komoditami)
- obce (oznamovacia povinnosť)
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 požadovaním výstupom je výpis zo živnostenského registra. V zmysle
ustanovenia § 60a ods.1 živnostenského zákona má právo každý vyžadovať od
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živnostenského úradu výpis z verejnej časti registra, ktorý obsahuje zapísané údaje platné
v deň jeho vydania.

8.4 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v roku 2011 plnenie svojich úloh
financoval z pridelených prostriedkov štátneho rozpočtu. Odbor pravidelne zasiela
vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov na Ministerstvo vnútra SR (v oblasti čerpania
fin. prostriedkov na hospodársku mobilizáciu ich zasiela štvrťročne aj s komentárom).
Na základe hodnotenia činnosti odboru je možné konštatovať, že odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia splnil úlohy v oblasti krízového riadenia, na úseku plnenia kontrolnej
činnosti, prípravy odborného vzdelávania, úseku civilnej ochrany obyvateľstva, vyrozumenia
a varovania, hospodárenia s materiálom civilnej ochrany a financovania, hospodárskej
mobilizácie a obrany štátu.

8.5 Osobný úrad
Celkové hodnotenie plnenia úloh osobného úradu je uvádzané v časti 3 a 5 tejto
výročnej správy. Plnenie úloh bolo pravidelne hodnotené na pracovných poradách osobného
úradu.
Z hodnotenia úrovne plnenia úloh v roku 2010 možno konštatovať nasledovné:
osobný úrad plnil úlohy v rámci svojich možností, pričom hlavný dôraz bol kladený na
dodržiavanie stanovených lehôt
zmeny na úseku riadenia ľudských zdrojov sa okrem iného týkali aj integrovaného
informačného systému SAP, v ktorom osobný úrad vykonáva personálne činnosti:
SAP – HR – PA personalistika a mzdové činnosti – SAP – HR – PY mzdy. Do
programu SAP - HR boli zapracované od 1. 4. 2010 tabuľky zloženia a počtov ObÚ
a s tým súvisiace zmeny. Zamestnanci vykonávali zmeny a úpravy vo vyššie
uvedenom programe na základe pokynov MV SR a na základe užívateľských príručiek
v stanovených termínoch.
v roku 2010 bol nedostatočný rozpočet, čo znemožňovalo v posledných troch
mesiacoch roka účasť zamestnancov na školeniach a odborných seminároch
zameraných na rozvoj ich odbornej činnosti
Úlohy na osobnom úrade boli plnené v súlade s príslušnými zákonmi, služobnými
a vnútornými predpismi ObÚ na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v stanovených termínoch.

9. Hlavné skupiny užívateľov
9.1 na úseku ekonomickom a organizačnom
Ministerstvo vnútra,
Úrad vlády SR,
Fyzické a právnické osoby, ktorým sa poskytujú informácie podľa zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
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Mestské a obecné úrady.

9.2 na úseku priestupkov, matrík a verejných zbierok
občania
Policajné zbory
Mestské polície
Prokuratúry
Súdy
Zdravotné a sociálne poisťovne
NBÚ
MV SR
Letecký úrad
matričné úrady,
orgány územnej samosprávy,
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,
Slovenský štatistický úrad
ostatné orgány štátnej správy
humanitárne a charitatívne organizácie.

9.3 na úseku 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.
Ustanovenie § 60b živnostenského zákona vymedzuje subjekty, ktorým sa sprístupňujú
a zasielajú údaje zapísané v živnostenskom registri, a to najmä:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

daňový úrad a Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky
orgán štátnej štatistiky
príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny
orgán, ktorý vedie centrálny register poistencov povinného zdravotného poistenia
Sociálna poisťovňa
Slovenská živnostenská komora
mestá a obce

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 na úseku 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.
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Ďalšími odberateľmi sú ministerstvá (MV SR, MO SR, MH SR, MŽP SR), v oblasti obrany
sú to územné vojenské správy, v rámci hospodárskej mobilizácie sú to právnické a fyzické
osoby formou jednotného informačného systému, fyzické osoby a právnické osoby – výstupy
v rámci stavebných konaní, v oblasti ochrany utajovaných skutočností je to Národný
bezpečnostný úrad Bratislava a Vojenské obranné spravodajstvo Bratislava.

9.5 na úseku osobného úradu
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 18. 4. 2012

Ing. Monika Geletová v.r.
prednostka
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