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1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie: OBVODNÝ ÚRAD ŠAĽA
Sídlo: Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
Rezort: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kontakt: tel. ++42131/770 25 08, fax: ++42131/770 25 08
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Prednosta: Ing. Gábor Rusznák
Vedúci odborov:
odbor organizačný: Mgr. Janka Ondrušková
odbor všeobecnej vnútornej správy: JUDr. Mária Tóthová
odbor ţivnostenského podnikania: Ing. Mária Rapcová
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia: Ing. Drahomír Maron
odbor ekonomický: Zuzana Marková
osobný úrad: Ing. Hajnalka Oláhová
Hlavné činnosti:
Vyplývajúce zo zákona 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Poslanie obvodného úradu
Obvodný úrad je právnická osoba. Obvodný úrad je rozpočtová organizácia štátu zapojená
finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Obvodný úrad je miestnym orgánom štátnej správy, ktorý zabezpečuje výkon štátnej správy
na úsekoch
všeobecnej štátnej správy,
ţivnostenského podnikania,
civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu.
Vykonáva štátnu správu aj na úsekoch
obrany a bezpečnosti štátu,
hospodárskej mobilizácie,
správy majetku štátu a mimosúdnych rehabilitácií v rozsahu ustanovenom osobitnými
zákonmi,
v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi vykonáva štátnu správu vo veciach
poistenia motorových vozidiel.

Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu, ktorého
vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej
republiky. Do 13. októbra 2010 bol prednostom Obvodného úradu Šaľa Mgr. Jaroslav
Barcúch a dňom 14. októbra 2010 uznesením vlády SR č. 708 z 13. októbra 2010 bol do
funkcie prednostu Obvodného úradu Šaľa vymenovaný Ing. Gábor Rusznák.
Obvodný úrad je sluţobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu
sluţbu v obvodnom úrade a je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú
sluţbu v obvodnom úrade.
Vnútornú organizáciu obvodného úradu určuje ministerstvo.
Do územnej pôsobnosti obvodného úradu patrí územie okresu Šaľa, t.j. Diakovce, Dlhá
nad Váhom, Hájske, Horná Kráľová, Kráľová nad Váhom, Močenok, Neded, Selice, Šaľa,
Tešedíkovo, Trnovec nad Váhom, Vlčany a Ţihárec.
Výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodným úradom riadi a kontroluje ústredný orgán
štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patria jednotlivé úseky štátnej správy.
O odvolaní alebo o inom opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obvodného úradu,
ktorým sa rozhodlo o práve, právom chránenom záujme alebo povinnosti fyzickej osoby alebo
právnickej osoby, rozhoduje ministerstvo, do ktorého pôsobnosti patrí príslušný úsek štátnej
správy, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

3. Činnosti zabezpečované obvodným úradom
Činnosť odborov obvodného úradu podľa úsekov

3.1.

Organizačný odbor

-

úsek organizačný vrátane zabezpečovania právnej agendy
Na uvedenom úseku sa realizovali úkony organizačného charakteru – vrátane chodu
sekretariátu a prác pre prednostu úradu, prijímanie návštev, koordinačná činnosť
organizačných útvarov, ako i úkony súvisiace s uplatňovaním zákona o slobodnom
prístupe k informáciám (vrátane informačnej tabule), sťaţnosťami, petíciami
a kontrolnou činnosťou.
V hodnotenom období nebola na činnosť zamestnancov obvodného úradu podaná
ţiadna sťaţnosť.
Na úseku riadenia bolo vypracovaných 12 interných aktov riadenia (smernice, pokyny,
organizačný poriadok, ....) posudzovaných bolo 20 návrhov zmlúv a ich zmien,
vydaných bolo 22 poverení na výkon vnútornej kontroly.

-

úsek vzťahov k územnej samospráve
Súčinnosť s územnou samosprávou bola realizovaná najmä v súvislosti so spoločnými
obecnými úradmi a štatistikou z oblasti preneseného výkonu štátnej správy.

-

úsek informatiky
Uvedený úsek zabezpečoval komplexnú správu informačného systému a programového
vybavenia obvodného úradu a pobočky štátneho archívu. Zamestnanci plnia i funkciu
redaktora internetovej stránky úradu.

úsek správy registratúry
činnosť podateľne
Oba úseky zabezpečuje 1 zamestnanec, pričom za úsek podateľne spracoval a vypravil
písomnosti s poštovným v celkovej hodnote 8025 €.
-

Prehľad počtu zaevidovaných spisov a záznamov
rok
Záznamy
spisy

2007
11235
5002

2008
14243
6195

2009
17173
6616

2010
18120
6936

Organizačné útvary počas hodnoteného obdobia, ako je zrejmé z programu WinASU,
vybavovali písomnosti nasledovne:
p.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov
Počet spisov
organizačného útvaru
organizačný odbor
59
odbor všeobecnej vnútornej
2543
správy
odbor ţivnostenského
4046
podnikania
odbor CO a kríz. riadenia
48
ekonomický odbor
169
osobný úrad
71
SPOLU:
6936

Počet záznamov
165
8741

Prechod do r.
2011
0
709

8146

22

309
471
288
18 120

0
22
0
753

V hodnotenom období registratúrne stredisko od jednotlivých odborov prevzalo spolu
20,96bm dokumentov, čím registratúrne stredisko spravuje registratúru v celkovom mnoţstve
65,39 bm.
Daný úsek po spracovaní odovzdal do správy ŠOA Bratislava pobočka Šaľa 59,98 bm
registratúrnych záznamov (518 registratúrnych škatúľ), ktoré pochádzali z činnosti Okresného
úradu v Šali – odbor ţivotného prostredia z rokov 1996 – 2003.

3.2.

Odbor všeobecnej vnútornej správy

- na úseku priestupkov
Je moţné konštatovať, ţe priestupky v územnom obvode Šaľa majú dlhodobo
porovnateľnú skladbu s minulými rokmi, pričom dominanciu si zachovali priestupky proti
občianskemu spolunaţívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372 / 1990 Zb.
o priestupkoch, ktoré predstavujú 69, 27 % z celkového mnoţstva priestupkov došlých v roku
2010 a priestupky proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona č. 372 / 1990 Zb. o priestupkoch,
ktoré predstavujú 22, 78 % z celkového mnoţstva priestupkov došlých v roku 2010, t. j. spolu
predstavujú 92, 05 % z celkového mnoţstva priestupkov došlých v roku 2010.

Tunajší správny orgán dostal v roku 2010 najviac priestupkov proti občianskemu
spolunaţívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zákona č. 372 / 1990 Zb. o priestupkoch – 602
priestupkov, čo je o 168 priestupkov viac ako v roku 2009.
V roku 2010 dostal odbor 869 priestupkov, čo predstavuje 72, 4 priestupkov / mesiac :
Január 2010
Február 2010
Marec 2010
Apríl 2010
Máj 2010
Jún 2010

Júl 2010
August 2010
September 2010
Október 2010
November 2010
December 2010

57
48
103
78
61
70

75
64
76
67
79
91

Priestupky prejednávajú dvaja zamestnanci ( vrátane vedúcej odboru). Z uvedených
priestupkov došlých len v roku 2010 pripadlo na kaţdú cca 36 priestupkov / mesiac, resp.
435 priestupkov / rok. K uvedenému číslu však treba ešte pripočítať priestupky, ktoré ako
nevybavené prešli z roku 2009, t. j. spolu k vybaveniu bolo 1241 priestupkov. Z uvedeného
počtu bolo 100 priestupkov postúpených, takţe na spracovanie v roku 2010 dvaja zamestnanci
odboru mali 1141 priestupkov. Na kaţdého pripadlo cca 571 priestupkov, čo predstavuje cca
48 priestupkov na jedného zamestnanca za jeden mesiac.
Skladba uložených sankcií za prejednané priestupky a priestupky ukončené
v rozkaznom konaní
(podľa jednotlivých paragrafov zákona č .372 / 1990 Zb. o priestupkoch a k nim prislúchajúce spôsoby ich
ukončenia)

Sankcia
Prejednanie
Pokarhanie
Pokuta
Zastavenie
Rozkaz
SPOLU

-

49/
1d
10
70
29
223
5
339

50

49/1a

1
39
29
59
3
132

0
2
0
7
0
9

49/
1b
0
1
0
1
0
2

49/
1c
0
1
0
1
0
2

30/1a

30/1b

0
1
0
0
1
2

0
0
1
0
0
1

30/
1e
1
0
0
0
0
1

48
0
0
0
1
0
1

21/
1f
0
1
0
0
1
2

47/
1g
0
2
0
2
0
4

úsek matrík

P.č.
Druh matričnej činnosti
1. Rozhodnutia o zmene mena a priezviska
Spolu:
2. Osvedčovanie podpisov
Listín
Spolu:
3. Prehľady, výkazy o činnosti
4. Štatistické materiály, správy o činnosti
5. Matričné kontroly, dohľad nad osvedčovaním
6. Zbierky listín

Rok 2010
16
16
134
58
192
5
1
14
11

47/
1a
0
1
0
0
0
1

47/
1b
0
1
0
0
0
1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Osvedčenie matričných dokladov apostilom
Legalizácie dokladov
Súhlas k cudzím rozhodnutiam
Matričné skúšky, preškolenie matrikárok
Zápisnice z pracovných porád matrikárok
Záznam z konzultácií sobášov s cudzincami
Vydané fotokópie matr.dokladov z archívu
Dodatočné záznamy, evidencia uloţenie
Podpisové vzory oprávnených osôb
Archivácia matričných kníh
Spolu:

64
6
3
2
2
13
0
233
4
0
358

Správne poplatky za úsek matričnej a osvedčovacej agendy

Por.
číslo

Správny poplatok za druh činnosti

1.

Rozhodnutie za zmenu mena
priezviska
maloletých detí
priezviska v ostatných
prípadoch
Spolu:
Osvedčenie dokladov na pouţitie v cudzine
- apostilom
- legalizáciou
Spolu:
Osvedčovanie - podpisov osôb na listinách
- fotokópií listín
Spolu:

2.
3.

Spolu za úsek matrík:
-

-

Počet
výška
v€

úkonov/

Výška správneho
poplatku
v€

2 x 99,50
5 x 33,00

199,00
165,00

9 x 99,50

895,50

60 x 6,50

1.259,50
390,00

6 x 6,00
106 x 0,50
83 x 1,50

36,00
426,00
53,00
124,50
177,50
1.863,00

úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov
úsek volieb a referenda
V hodnotenom období odbor organizačne a metodicky zabezpečoval v územnom
obvode okresu Šaľa prípravu a priebeh volieb do NR SR, do orgánov samosprávy obcí
a referenda.
úsek registrácie.

3.3. Odbor živnostenského podnikania
-

úsek živnostenskej registrácie
úsek vedenia živnostenského registra
Podnikateľské subjekty s platným živnostenským oprávnením
rok 2009

rok 2010

Celkový počet podnikateľských subjektov
Z toho : fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)

5423
4265
1158

5453
4207
1246

Počet FO, ktorým vzniklo právo k podnikaniu
Počet PO, ktorým vzniklo právo k podnikaniu
Počet FO, ktorým zaniklo právo k podnikaniu
Počet PO, ktorým zaniklo právo k podnikaniu
Počet ţivnostenských oprávnení, ktoré zanikli v r. 2010

430
84
374
4
1518

342
97
454
11
1832

rok 2009

rok 2010

2586
13
9
0
7
416
0
5
3036

1119
7
7
0
1
156
6
1
1297

rok 2009

rok 2010

432
0
0
754
1069
2255

448
255
556
0
1
753
977
2990

ROZHODNUTIA vydané v roku 2010
Ţivnostenský list
Koncesná listina
Rozhodnutie o zrušení oprávnenia na vlastnú ţiadosť
Rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci
Rozhodnutie o zmene podmienok v koncesnej listine
Rozhodnutie o pozastavení prevádzk. ţivnosti na ţiadosť
Rozhodnutie o pozastavení oprávnenia z úradnej moci
Rozhodnutie o nevzniknutí ţivn. oprávnenia (nad ohlásením)
SPOLU vydané rozhodnutia:
Iné úkony
Osvedčenie o ţivnostenskom oprávnení
Oznámenie o pozastavení
Zánik ţivn. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
Zmena splynutím
Zmena zlúčením
Iná zmena vykonaná bez rozhodnutia
Výpis zo ţivnostenského registra
SPOLU – iné úkony

Služby JKM (jednotného kontaktného miesta)
Počet subjektov, ktoré vyuţili sluţby JKM
Z toho : FO
PO
Celkový počet úkonov JKM pre DR
Celkový počet úkonov JKM pre ZP
Celkový počet úkonov JKM pre OR

-

rok 2009

rok 2010

1 573
1 456
117
1 999
1 437
-

1 691
1 528
163
2 152
1 520
8

rok 2009

rok 2010

318
2

287
0

43
2 209
7 072
9 281

26
1 101
11 569
12 670

rok 2009

rok 2010

60
0
2
62

97
0
3
100

rok 2009

rok 2010

67
73
28
168

103
200
54
357

úsek živnostenskej kontroly

Počet všetkých kontrolných akcií
- z toho v súčinnosti s iným kontr. orgánom
Počet uloţených pokút v blokovom konaní
Výška uloţených pokút v blokovom konaní
Výška uloţených pokút rozhodnutím
SPOLU výška uložených pokút v €
ROZHODNUTIA
Rozhodnutie o uloţení pokuty
Autoremedúra
Rozhodnutie o zastavení konania
SPOLU vydané rozhodnutia
Iné úkony
Oznámenie o začatí správneho konania
výzva
Dodatok k záznamu z kontroly
SPOLU iné úkony

3.4. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Plnil úlohy v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi jeho pôsobnosť, pričom
ťaţiskovými normami z hľadiska jeho odbornej činnosti na jednotlivých úsekoch sú najmä
zákon o civilnej ochrane obyvateľstva, zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu, zákon o hospodárskej mobilizácii, zákon o obrane Slovenskej
republiky a zákon o ochrane utajovaných skutočností.

úsek civilnej ochrany
Na úseku boli plnené úlohy súvisiace predovšetkým s ochranou ţivota, zdravia a majetku
občanov. Jedná sa hlavne o pravidelnú aktualizáciu dokumentov analyzujúcich zdroje
ohrozenia, upravujúcich opatrenia na zniţovanie rizík ohrozenia, ako aj určujúcich postupy
a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
V hodnotenom období bolo vydaných 39 záväzných stanovísk v územnom plánovaní,
územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní, bola zrealizovaná kontrolná
činnosť v podnikoch, v ktorých môţu vzniknúť závaţné priemyselné havárie a v skladoch
materiálu civilnej ochrany.
V oblasti preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti bola snaha sústredená hlavne do
oblasti výchovy a vzdelávania detí prostredníctvom „Súťaţe mladých záchranárov“ a s tým
spojených ďalších aktivít (metodická pomoc, propagácia v miestnych a regionálnych médiách
a pod.). Obvodné kolo súťaţe zorganizované ObÚ Šaľa sa uskutočnilo 17. júna v priestoroch
športového areálu ŠK Tešedíkovo. Počet zúčastnených druţstiev zloţených zo ţiakov
základných škôl z obvodu Šaľa bol 10.
úsek krízového riadenia
Úsek plnil úlohy, ktoré súvisia s pôsobením orgánov verejnej moci pri riadení štátu mimo
času vojny a vojnového stavu a ich prípravou na krízové situácie. V mesiaci jún 2010 bolo
zasadnutie krízového štábu obvodného úradu, kde sa riešila situácia ohľadom povodní, ktoré
zasiahli aj obvod Šaľa. V roku 2010 prebehli 4 rokovania bezpečnostnej rady obvodu. Ostatná
činnosť na úseku súvisela hlavne s pravidelnou aktualizáciou dokumentácie krízového štábu
a bezpečnostnej rady.
úsek obrany štátu
Na úseku boli plnené úlohy zamerané na úpravu vzťahov a prípravu na úseku obrany
Slovenskej republiky. V elektronickej podobe bolo spracovaných 25 rozhodnutí o povinnosti
poskytnúť vecné prostriedky a s obcami prebiehala koordinácia v súvislosti s oslobodzovaním
občanov od výkonu mimoriadnej sluţby.
úsek hospodárskej mobilizácie
V hodnotenom období úsek plnil úlohy súvisiace predovšetkým s činnosťami a opatreniami,
ktoré sú pripravované v stave bezpečnosti ako súčasť prípravy štátu na obranu a riešenie
krízových situácií s cieľom vytvoriť predpoklady na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na
preţitie obyvateľstva, zabezpečenie činnosti ozbrojených a záchranných zloţiek v období
krízovej situácie. Na uvedenom úseku prebiehala koordinácia a usmerňovanie obcí
v územnom obvode, pričom priebeţne bola aktualizovaná aj databáza jednotného
informačného systému hospodárskej mobilizácie ATON.
úsek ochrany utajovaných skutočností
Na úseku boli plnené úlohy zamerané na úpravu podmienok ochrany utajovaných skutočností
a s tým súvisiace práva a povinnosti.

3.5. Ekonomický odbor
- úsek rozpočtu a účtovníctva
Komplexné zabezpečenie činností: návrh rozpočtu, rozborová činnosť, účtovníctvo podľa
osobitných predpisov, zabezpečovanie činnosti v rámci schválených a rozpísaných limitov
rozpočtu, účtovné a finančné výkazy hospodárenia, podklady do návrhu štátneho záverečného

účtu, zostavovanie rozpočtu príjmov a výdavkov, poskytovanie dotácií obciam na prenesený
výkon štátnej správy, prípravu, vykonanie a zabezpečenie volieb a referenda a ich zúčtovanie,
plní úlohy klienta štátnej pokladnice, predkladanie ţiadostí o vykonanie rozpočtových
opatrení.
Rozhodovanie o ukladaní pokút za nesplnenie povinnosti uzavrieť povinné zmluvné
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. V roku 2010
bolo vydaných 45 rozhodnutí o pokute v celkovej sume 1128,80 €, z toho zaplatených bolo
949,80 €. Spolu bolo vydaných 21 rozhodnutí o zastavení konania.
úsek vnútornej prevádzky
Plnil úlohy v oblasti ochrany práce, ochrany pred poţiarmi a civilnej ochrany,
stravovania zamestnancov, na úseku autoprevádzky, materiálno-technického vybavenia
obvodného úradu, operatívnej evidencie majetku a jeho inventarizácie, starostlivosť o majetok
– jeho údrţba a prevádzka, nakladanie s majetkom, verejné obstarávanie tovarov, prác
a sluţieb (7 konaní), spolupráca pri zabezpečovaní úloh na úseku volieb a referenda.
-

Majetok štátu v správe obvodného úradu
Obstarávacia cena v €
k 1.1.2010
k 31.12.2010
pozemky
15 096,99
15 096,99
stavby
1 075 479,18
1 080 417,68
softwér
23 574,47
23 574,47
samostatné hnuteľné veci a súbor
357 993,41
363 395,93
hnuteľných vecí
Majetok vo výpoţičke
219 862,87
Dopravné prostriedky
69 569,45
61 652,71
Druh majetku
1
2
3
3
4
5

pohľadávky

12 715,67

19 553,18

Odbor zabezpečuje správu objektu na Hlavnej 2/1 v Šali, ktorý je sídlom obvodného úradu.
Z celkovej výmery kancelárskych priestorov
1116,8 m2 je v uţívaní
obvodného úradu
473 m2
OR PZ (výpoţička)
620 m2
Nájmy
23,8 m2
Náklady na správu objektu Hlavná 2/1, ktoré sú predmetom refundácie
p.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

náklad
elektrická energia
teplo
vodné ,stočné
upratovanie
likvidácia odpadu
Hygienické potreby
Spolu:

Celkové
náklady
15 105,80
26 151,10
1 290,20
8 234,10
1 510,10
1 234,70
53 526

€
refundácia

vlastné

7 0176,20
12 347,8/0
608,80
108
966,40
75,20
21 283,40

7 929,60
13 803,30
681,40
8 126,10
543,70
1 159,50
32 243,60

3.6.

Osobný úrad

- plnenie úloh, ktoré vyplývajú obvodnému úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov
štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu sluţbu v obvodnom úrade,
- zabezpečovanie uplatňovania pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov obvodného úradu
pri výkone práce vo verejnom záujme.

4. Rozpočet obvodného úradu
Obvodný úrad Šaľa na základe rozpisu záväzných ukazovateľov rozpočtovej kapitoly
MV SR na rok 2010 zo dňa 28.01.2010 mal schválený objem rozpočtových príjmov vo
výške 28 248 € a rozpočtových výdavkov vo výške 481 934 € .
Záväznými ukazovateľmi pre rok 2010 boli
počty zamestnancov v štátnej sluţbe 24 a zamestnancov vo verejnom záujme 5,
mzdové prostriedky 239 693 €,
reprezentačné 299 €,
transfery obciam na matričnú činnosť a hlásenie a evidenciu pobytu občanov 70 444 €.
V priebehu roku 2010 správca rozpočtovej kapitoly Ministerstvo vnútra SR vykonal pre
Obvodný úrad Šaľa 29 rozpočtových opatrení z toho dve rozpočtové opatrenia v časti
príjmovej a 27 rozpočtových opatrení v časti výdavkovej. Vykonané rozpočtové opatrenia
v konečnom dôsledku znamenali zníţenie objemu rozpočtových príjmov o čiastku 13 934 €
a zvýšenie objemu rozpočtových výdavkov oproti schválenému rozpočtu o 159 987,02 €.
K zvýšeniu rozpočtu došlo predovšetkým vo funkčnej klasifikácii 0.1.1.14 – obvodné úrady
(beţné výdavky ), vo funkčnej klasifikácii 01.6.0. – všeobecné verejné sluţby inde
neklasifikované (voľby) a na vo funkčnej klasifikácii 01.8.0.- transfery všeobecnej povahy
medzi rôznymi úrovňami verejnej správy.
Upravený rozpočet roku 2010 po premietnutí rozpočtových opatrení predstavuje :
PRÍJMY CELKOM:
14 314,00 €
VÝDAVKY CELKOM :
641 921,02 €

PRÍJMY
Schválený objem rozpočtových príjmov stanovený pre rok 2010 predstavoval sumu 28 248 €.
V priebehu IV. štvrťroka bol rozpočet príjmov upravený – zníţený o 13 934 €. Upravený
rozpočet príjmov bol splnený na 106,59 %.
Najvyšší objem príjmov tvoria pokuty uloţené za porušenie predpisov na úseku
ţivnostenského podnikania a povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel v sume
7 314 €. Príjmy z vlastníctva majetku a prenájmu pozemkov dosiahli sumu 2 266,21 €.
Ostatné príjmy predstavujú vratky z minulých rokov, príjmy z refundácií a trovy konania.
V sledovanom období roku 2010 sme nevykazovali mimorozpočtové príjmy.

VÝDAVKY
Obvodný úrad Šaľa mal rozpisom stanovený objem rozpočtových prostriedkov v programe
08C03 – obvodné úrady v objeme 481 759 € a v programe 06H03- hospodárska mobilizácia
v objeme 175 €.

Čerpanie jednotlivých výdavkov bolo ovplyvnené hlavne skutočnosťou , ţe schválený
rozpočet nezabezpečoval dostatok finančných prostriedkov na financovanie potrieb
obvodného úradu. Z uvedeného dôvodu sa pristupovalo k pouţitiu finančných prostriedkov
s obozretnosťou a realizáciou iba najnevyhnutnejších výdavkov.
Čerpanie výdavkov podľa funkčnej klasifikácie bolo nasledovné:

01.1.1.4 – obvodné úrady
Na financovanie úloh zabezpečujúcich výkon štátnej správy mal obvodný úrad stanovený
rozpočet v súlade s rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2010 a rozpočtovými
opatreniami vykonanými SVS MV SR v sume 545 579,02 €.
Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých kategórií je nasledovné:
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Záväzný ukazovateľ rozpočtu na rok 2010 – finančné prostriedky určené na krytie miezd
zamestnancov v štátnej sluţbe a vo verejnom záujme – bol rozpočtovými opatreniami
zvýšený na sumu 279 297,90 €, z toho na krytie výdavkov v súvislosti s povodňami 603,00 €.
Čerpanie predstavuje 100 % upraveného rozpočtu .
620 – poistné a príspevok do poisťovní
Poistné a príspevky do poisťovní stanovené v súlade s platnými právnymi predpismi vo
výške 34,95 % zo schváleného, resp. upraveného rozpočtu mzdových prostriedkov bolo za
sledované obdobie čerpané v súlade s vyplatenými mzdovými náleţitosťami zamestnancov
obvodného úradu.
630 – tovary a služby
Schválený objem rozpočtových výdavkov na rok 2010 v uvedenej kategórii predstavoval
čiastku 84 060 € . V priebehu sledovaného obdobia v dôsledku vykonaných rozpočtových
opatrení MV SR bol zvýšený objem rozpočtových výdavkov o čiastku 6 422,19 €. Iba na
základe zvýšenia rozpočtových výdavkov bolo moţné v závere roka zabezpečiť úhradu
viacerých záväzkov, najpodstatnejší bol záväzok voči spoločnosti MENERT (vykurovanie)
v sume viac ako 2 500 €.
Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých poloţiek rozpočtovej klasifikácie je nasledovné:
631 – cestovné náhrady
Čerpanie výdavkov na cestovné náhrady bolo v sledovanom období
ovplyvnené
predovšetkým počtom sluţobných ciest, školení, odborných seminárov (SAP a pod.),
plánovaných kontrol vykonávaných zamestnancami odboru ţivnostenského podnikania.
náhrad.
Schválený rozpočet vo výške 500 € bol na základe uvedených skutočností upravený na
886,70 €.
632 – Energie, voda, komunikácie
Výdavky na rôzne druhy energií, vodu, poštovné a telekomunikačné poplatky predstavujú
v rámci výdavkov obvodného úradu najväčšiu poloţku.
Schválený rozpočet stanovený pre rok 2010 v sume 29 888 €. Napriek prijatiu úsporných
opatrení na úseku poštovného a telefónnych poplatkov sa obvodnému úradu nepodarilo
výrazne zníţiť výdavky na tieto sluţby ( opakované doručenia výziev na úseku
ţivnostenského podnikania, povinného zmluvného poistenia a priestupkov, paušály na
mobilné telefóny,...), rozpočet bol upravený o 7 147,19 €. Poplatky za uvedené sluţby

predstavujú za sledované obdobie sumu 14 760,10 €, pričom len poštovné bolo výške 8 026
€.
633 – materiál
Z upraveného rozpočtu boli zabezpečené najnevyhnutnejšie potreby predstavujúce základné
vybavenie zamestnancov kancelárskymi potrebami, papierom, tonermi v zmysle usmernení
MV SR a súboru úsporných opatrení v rezorte MV SR pre obdobie do konca roka 2010.
Záväzný ukazovateľ reprezentačné rozpočtovaný v sume 299 € bol vyčerpaný v plnej výške.
Výdavky na reprezentačné boli vynaloţené v súlade s príslušným opatrením MF SR.
634 – dopravné
Schváleným rozpočtom v sume 2 682 € bolo plánované krytie prevádzky troch sluţobných
cestných motorových vozidiel. Z rozpočtovaných prostriedkov bola zabezpečená prevádzka
vozidiel a pravidelné servisné kontroly, beţná údrţba vozidiel.
635 – rutinná a štandardná údržba
Rozpočtové prostriedky v celkovej sume 2 795,20 € boli určené na zabezpečenie beţnej
údrţby kancelárskych strojov, prístrojov a špeciálnych strojov v správe obvodného úradu a
zakúpenie antivírového programu. Rozpočtovým opatrením boli úradu pridelené účelovo
určené finančné prostriedky na zabezpečenie výdavkov potrebných na údrţbu budovy
z dôvodu vytvorenia a umiestnenia OR PZ Šaľa vo výške 1693,40 €, zároveň nám bol
udelený súhlas s čerpaním výdavkov na uvedenej podpoloţke. Z pridelených prostriedkov
bolo pouţitých 1567,85 €, voľný zostatok vo výške 125,55 € bol na základe súhlasu
vyčerpaný v mesiaci december v kategórii 630 – tovary a sluţby.
636 – nájomné za nájom
Rozpočtované čiastkou 48 € bolo pouţité na prenájom poštového priečinku .
637 – služby
Rozpočtované čiastkou 42 360,41 € predstavujú najvyššiu poloţku čo do objemu výdavkov.
V súlade s platnými právnymi predpismi obvodný úrad zabezpečoval stravovanie
zamestnancov v sume 12 194,22 €, prídel do sociálneho fondu 3 926,51 €. Na základe
uzatvorených zmluvných vzťahov ( upratovacie sluţby, BOZP ) uhradil obvodný úrad
náklady za upratovanie administratívnych priestorov, za poskytovanie sluţieb v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Za výkon bezpečnostnej sluţby, napojenie
obvodného úradu na pult centrálnej ochrany a stráţnej sluţby bola pouţitá suma 15 171,45 €.
Mestu Šaľa bola uhradená daň z nehnuteľnosti v súlade platnými právnymi predpismi
a VZN mesta za pozemky a budovy v správe Obvodného úradu Šaľa v sume 740,67 €, Obci
Selice vo výške 15,35 €. Výdavky na inzerciu súvisiacu s uplatňovaním zákona o verejnom
obstarávaní boli pouţité v sume 202,26 € a na školenia zamestnancov bola pouţitá suma 49 €
( zamestnanci v podstatnej miere vyuţívali školenia hradené MV SR). Za výkon pracovnej
zdravotnej sluţby uhradil obvodný úrad sumu 258,83 €.
Vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.4 v programe 08C03.U10905 boli pouţité na krytie výdavkov
obvodného úradu v súvislosti s povodňami finančné prostriedky v sume 1648,53 € v členení:
610 – mzdy, platy a OOV
603,00 €
620 – poistné a príspevky
211,00 €
630 – tovary a sluţby
834,53 €

640 – bežné transfery
V súlade s platnými právnymi predpismi poukazuje obvodný úrad prostredníctvom svojho
rozpočtu finančné prostriedky obciam na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej
činnosti a na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v okrese Šaľa. Pre rok
2010 bol upravený rozpočet vo výške 62 169,64 €
Finančné prostriedky boli obciam a mestu okresu poukazované pravidelne mesačne, aby bola
zabezpečená plynulosť čerpania rozpočtových prostriedkov.
Na nemocenské dávky, odchodné a odstupné zamestnancom obvodného úradu (642) vyplatil
obvodný úrad čiastku 16 188,76 €.
Bilancia sociálneho fondu
Počiatočný stav sociálneho fondu k 01.01.2010 dosiahol sumu 810,28 €, za hodnotené
obdobie sme plánovali prírastky vo výške 3 970 €. Skutočná tvorba sociálneho fondu za rok
2010 bola vo výške 4 811,87 €. Disponibilné prostriedky fondu v celkovej výške 5 622,15 €
boli pouţité v súlade so Zásadami pre tvorbu a čerpanie sociálneho Obvodného úradu Šaľa na
rok 2010.

01.6.0. – všeobecné verejné služby inde neklasifikované
Z finančných prostriedkov rozpočtovaných v uvedenej funkčnej klasifikácii zabezpečoval
obvodný úrad financovanie výdavkov spojených s prípravou, konaním a priebehom volieb do
Národnej rady SR, orgánov samosprávy obcí a referenda .
Na financovanie volieb MV SR vykonalo pre obvodný úrad 11 rozpočtových opatrení
v celkovej sume 82 510,12 €.
Finančné prostriedky boli pouţité v súlade s príslušnými právnymi predpismi a usmerneniami
MV SR. Pouţitie finančných prostriedkov bolo včas zúčtované SVS MV SR.

01.8.0. – transfery všeobecnej povahy
Finančné prostriedky rozpočtované v uvedenej funkčnej klasifikácii predstavovali účelové
finančné prostriedky určené pre obce okresu Šaľa na odstránenie následkov povodní
v celkovej výške 11 228,88 €. Prostriedky boli poukázané obciam v súlade s ich podkladmi
o výške skutočných škôd spôsobených povodňami.

02.1.0.3 - hospodárska mobilizácia
Výdavky na hospodársku mobilizáciu, program O6HO3 , boli pôvodne rozpočtované sumou
175 € . Za sledované obdobie došlo k zníţeniu rozpočtu o sumu 61,00 € . Výdavky boli
pouţité na nákup tonerov .
Celkové čerpanie finančných prostriedkov určených na hospodársku mobilizáciu
k 31.12.2010 bolo 113,67 €.

0.2.2.0 - civilná ochrana
Odboru CO a KR bol na rok 2010 pridelený rozpočet vo výške 2 489 €. Z upraveného
rozpočtu bolo zabezpečené krytie výdavkov spojených s refundáciou odmien skladníkov CO
v sume 2 344,80 €. Ostatné finančné prostriedky boli pouţité na úhradu predplatného za
časopis Civilná ochrana a na zabezpečenie súťaţe mladých záchranárov.

0.3.0.6. - verejný poriadok
Pôvodne rozpočtované finančné prostriedky v sume 300,00
výdavkov vo funkčnej klasifikácii 01.1.1.4 – obvodné úrady .

€ boli presunuté na krytie

Záverom k hodnoteniu plnenia príjmov a čerpaniu výdavkov za obdobie roku 2010
povaţujeme za potrebné uviesť, ţe obvodný úrad zápasil počas celého roku s nedostatkom
finančných prostriedkov predovšetkým na úseku miezd, beţných výdavkov (tovary a sluţby)
pričom rozpis rozpočtu na rok 2011 ukazuje, ţe s problémami vo financovaní prevádzkových
výdavkov sa bude potrebné vysporiadať i v nasledujúcom roku.
V období od 9.2.2010 do 16.4.2010 bol na Obvodnom úrade Šaľa vykonaný vládny audit
zameraný na overenie a hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri
hospodárení s verejnými prostriedkami, efektívnosti a účinnosti finančného riadenia a ďalších
skutočností ustanovených osobitnými predpismi a overenie zúčtovania so štátnym rozpočtom
za roky 2007 aţ 2009. Z výsledkov vyplynulo plnenie 3 opatrení, pričom konaním
zamestnancov nevznikla obvodnému úradu škoda na majetku.

5. Personálne otázky
Obvodný úrad zabezpečuje výkon miestnej štátnej správy na zverených úsekoch spolu
29 zamestnancami, z toho 24 v štátnej sluţbe a 5 vo výkone práce vo verejnom záujme. Ide o
stav zamestnancov, ktorý bol určený v systemizácii od 1. októbra 2007.
Prehľad o počte zamestnancov podľa odborov
(mimo prednostu obvodného úradu)

p.č.

Názov org. útvaru

1.
2.

Organizačný odbor
Odbor všeobecnej
vnútornej správy
Odbor živnostenského
podnikania
Odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia
Ekonomický odbor
Osobný úrad
spolu

3.
4.
5.
6.

spolu
5
4

zamestnanci
štátna služba
4
4

ver. záujem
1
0

6

6

0

5

5

0

7
1
28

3
1
23

4
0
5

Prehľad o služobnom zaradení zamestnancov k 31.12.2010
Zaradenie:

počet

prednosta
1
hlavný radca
6
odborný radca
8
samostatný radca
4
radca
7
referent špecialista
1
vodič
2
SPOLU:
29
Pozn. 1 zamestnanec so zmenenou pracovnou schopnosťou od 40% do 70%

Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2010
21r – 30r
1

do 20 r
0

31r-40r
6

41r-50r
10

51r-60
12

61r a viac
0

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2010
USO
VŠ I. stupňa
VŠ II. stupňa
8
4
17
Pozn. Dvaja zamestnanci si externou formou zvyšujú kvalifikáciu, z toho 1 na VŠ I. stupňa
a 1 na VŠ II. stupňa, z toho jeden zamestnanec na základe dohody o zvyšovaní kvalifikácie.
Priemerný mesačný plat zamestnanca
Priemerný plat v €
734
748
803

rok
2008
2009
2010

Rozpočet miezd a odvodov
Verejný záujem
610
–
mzdy
620
odvody

Štátna služba

SPOLU:

schválený

upravený

schválený

upravený

schválený

upravený

34 986

36 638

204 707

242 659,90

239 693

279 297,90

12 228

12 104,97

71 545

84 501,03

72 773

85 716

Zamestnanci sa zúčastňujú priebeţne vzdelávania smerujúceho k prehlbovaniu kvalifikácie,
a to najmä z dôvodu prehĺbenia kvalifikácie z titulu zmien v právnych predpisov.
I v sledovanom období boli z dôvodu úsporných opatrení zo strany zamestnancov na
prehlbovanie kvalifikácie vyuţívané predovšetkým vzdelávacie aktivity vzdelávacieho
strediska IVES Bratislava na základe kontraktu s MV SR.
V roku 2010 nebolo na obvodnom úrade uvoľnené ţiadne funkčné miesto, ktoré by
vyţadovalo vyhlásenie výberového konania. Nebola uzavretá ţiadna dohoda o vykonaní práce.

6. Ciele obvodného úradu
Cieľom obvodného úradu je poskytovať verejnosti kvalitné sluţby pri napĺňaní úloh
vyplývajúcich zo zákonov upravujúcich jednotlivé úseky činnosti úradu. Vyplývajúc
z rozhodnutia vlády SR smerujúceho k zvyšovaniu efektívnosti činnosti verejnej správy budú
v nasledujúcom roku uplatnené kroky

 k racionalizácii funkčných miest na obvodnom úrade,
 k zlúčeniu ekonomického odboru a organizačného odboru do jedného ekonomického
a organizačného odboru,
 na základe usmernení MV SR, ako i súboru opatrení v rezorte MV SR pre obdobie do
konca roka 2010 úsporné opatrenia vo výdavkoch na tovary, služby,
 v snahe vo zvýšenej miere napĺňať príjmovú časť rozpočtu – efektívnejší výkon
rozhodnutia,
 v oblasti výdavkov na réžie - prehodnotenie podielu ostatných subjektov užívajúcich
priestory v správe obvodného úradu – refundácie na všetkých druhoch réžií pomerom
k užívaným priestorom, príp. počtom zamestnancov.
Hlavným cieľom Obvodného úradu Šaľa je poskytovanie kvalitných sluţieb vo všetkých
úsekoch činnosti vedúcich k spokojnosti verejnosti, a to efektívnym, hospodárnym systémom,
avšak pri dodrţiavaní čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky „Štátne orgány môžu konať
iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon“.
V dosiahnutiu vytýčeného cieľa uplatníme i všetky znalosti a skúsenosti zamestnancov ako
z oblasti odbornej, tak i etickej.

7. Hlavné skupiny užívateľov výstupov obvodného úradu
Uţívateľmi výstupov obvodného úradu vo forme rozhodnutí, osvedčení, záznamov,
potvrdení, overení, štatistických hlásení, prihlášok, odhlášok , výpisov, odpisov, návrhov,
rozborov,... sú najmä fyzické a právnické osoby - podnikatelia, fyzické osoby - občania,
miestne a ústredné orgány štátnej správy, poisťovne, štatistický úrad, orgány územnej
samosprávy.

Šaľa, 18.03.2011

Ing. Gábor Rusznák
prednosta

