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1

IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov:

Obvodný úrad Námestovo

Sídlo:

Miestneho priemyslu 571

Rezort:

Ministerstvo vnútra SR

Prednosta:
Kontakt:

Ing. Dušan Janoťák
tel: 043/5581452,kl.501, 0917792585
fax: 043/5523163

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Členovia vedenia organizácie:
Vedúca odboru ekonomického a organizačného: Ing. Mária Florková
Vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy: Mgr. Peter Mordel
Vedúci odboru živnostenského podnikania: Ing. Peter Polák
Vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia: Mgr. František Škorvánek

Hlavné činnosti:
Obvodný úrad Námestovo je samostatná rozpočtová organizácia Ministerstva vnútra
SR. Vykonáva v prvom stupni výkon štátnej správy na úsekoch všeobecnej vnútornej
správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a krízového riadenia, povinného
zmluvného poistenia.

2 POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD
Poslanie a kompetencie obvodného úradu ako miestneho orgánu štátnej správy sú
vymedzené v zákone NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných
úradoch v znení neskorších predpisov.
V mene obvodného úradu v administratívno-právnych veciach konajú a rozhodujú
príslušné odbory.
Obvodný úrad sa vnútorne člení na:
a)
b)
c)

odbor ekonomický a organizačný
odbor všeobecnej vnútornej správy
odbor živnostenského podnikania
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d)
e)

odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
osobný úrad

Odbor ekonomický a organizačný
zabezpečuje výkon činností na úseku
financovania, rozpočtu a účtovníctva, vnútornej prevádzky, správy majetku štátu,
verejného obstarávania, povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla, materiálovo-technického zabezpečenia, na úseku
BOZP a PO a taktiež zabezpečuje výkon činností na úseku informatiky, správy
registratúry, vzťahov k územnej samospráve, petície, sťažnosti, poskytovanie
informácií, sekretariátu a podateľne.
Odbor všeobecnej vnútornej správy zabezpečuje činnosti a výkon štátnej správy
na úseku priestupkovom, matrík, osvedčovania listín a podpisov na listinách,
územného a správneho usporiadania štátnych symbolov, verejných zbierok, sčítania
obyvateľov, volieb a referenda, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov.
Odbor živnostenského podnikania zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku
živnostenskej registrácie, vedenia živnostenského registra a živnostenskej kontroly.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia zabezpečuje výkon činnosti na úseku
civilnej ochrany vo vzťahu k fyzickým osobám, právnickým osobám, na úseku
krízového riadenia, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie a na úseku ochrany
utajovaných skutočností.
Osobný úrad ako útvar podriadený prednostovi plní úlohy osobného úradu pre
štátnych zamestnancov a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom
záujme. Zabezpečuje úlohy súvisiace s výberovým konaním, odmeňovaním
a vzdelávaním.

Mimo svojho sídla má obvodný úrad zriadené pracovisko so sídlom
v Tvrdošíne, ktoré, zabezpečuje výkon činnosti na úseku živnostenskej
registrácie, na úseku priestupkovom a na úseku povinného zmluvného
poistenia.

3 KONTRAKT S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE
Obvodný úrad Námestovo v roku 2011 nemal uzatvorený kontrakt so žiadnym
ústredným orgánom .
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4 ČINNOSTI /produkty organizácie a ich náklady/
Hlavné činnosti Obvodného úradu Námestovo sú zamerané na plnenie úloh štátnej
správy na jednotlivých úsekoch.
Kvantifikácia činností na jednotlivých úsekoch za rok 2011:
Odbor živnostenského podnikania
Účinnosťou zákona č. 392/2011 Z.z. (1.12.2011) obvodný (živnostenský) úrad získal
nové kompetencie, ktoré do toho času mal len obvodný úrad v sídle kraja a to:
-

vydávanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú
živnosťou
prijímanie ohlásenia živnosti zahraničnými osobami a vydávanie
osvedčenia o živnostenskom oprávnení pre tieto subjekty

K 31.12.2011 evidoval tunajší živnostenský úrad celkovo 13 954 podnikateľských
subjektov, z toho 12 692 fyzických osôb a 1 262 právnických osôb. V priebehu roku
2011 bola tendencia mierneho nárastu počtu podnikateľských subjektov. Pretrváva
vysoký počet pozastavení prevádzkovania živnosti a zánikov živnostenského
oprávnenia a to najmä z dôvodu oznámenia ukončenia podnikania, aj keď došlo
k miernemu zníženiu ich početnosti v porovnaní s minulým obdobím. Celkovo možno
hodnotiť vývoj počtu nových podnikateľských subjektov za ustálený s tendenciou
mierneho nárastu. Vysoký počet pozastavení prevádzkovania živnosti a zánikov
živnostenského oprávnenia možno pripísať vysokému podielu fyzických osôb na
celkovom počte podnikateľských subjektov, pri ktorých sa tieto podania vyskytujú
častejšie ako u právnických osôb. Činnosť na úseku registrácie z pohľadu nosných
aktivít za rok 2011 je znázornená v nasledovných tabuľkách.
PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY s platným živnostenským oprávnením

celkový počet podnikateľských subjektov k dňu spracovania
z toho: fyzické osoby (FO)
právnické osoby (PO)

13 954
12 692
1 262

počet FO SR, ktorým vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom
období

1 035

počet PO SR, ktorým vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom
období

143

počet FO, ktorým zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období

1 237

počet PO, ktorým zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období

49

počet živnostenských oprávnení, ktoré zanikli v sledovanom období

5 467
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NOSNÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
osvedčenie o živnostenskom oprávnení

2 671

oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti

1 858

zánik živ. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom

1 515

iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia

1 316

výpis zo živnostenského registra

3 212

Spolu - vykonané vybrané úkony v sled. období

10 572

SLUŽBY JKM (jednotné kontaktné miesto) v sledovanom období:

Počet subjektov, ktoré využili službu JKM v sledovanom období
z toho: fyzické osoby

5 405
5 086

právnické osoby

319

Celkový počet úkonov služby JKM pre daňovú registráciu

7 181

Celkový počet úkonov služby JKM pre zdravotné poisťovne

5 604

Počet vyžiadaných výpisov z registra trestov

2 538

Celkový počet úkonov služby JKM pre obchodný register
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Na úseku živnostenskej kontroly sa činnosť živnostenského úradu v roku 2011
zameriavala najmä na plnenie tematických úloh zadaných Ministerstvom vnútra SR,
odborom živnostenského podnikania a to výkon kontroly podnikateľských subjektov,
ktoré majú platné živnostenské oprávnenie na výkon remeselných živností skupiny
108 – Výroba potravín a nápojov, ktorá prebiehala v úvode roka a výkon kontroly
podnikateľských subjektov, ktoré majú platné živnostenské oprávnenie na výkon
remeselných živností skupiny 111 – Výroba drevárska, výroba nábytku, hudobných
nástrojov a ostatných výrobkov, ktorá prebiehala od začiatku mája 2011.
Remeselné živnosti skupiny 111 sú u podnikateľských subjektov v územnej
pôsobnosti tunajšieho živnostenského úradu, v porovnaní s inými úradmi rozšírené
(tretí najvyšší počet podnikateľských subjektov v rámci SR) a to najmä živnosť
stolárstvo, preto sa kontrola týchto subjektov uskutočňovala v priebehu celého roka
2011 a pokračovala aj v nasledujúcom roku. Najčastejším porušením ustanovení
živnostenského zákona (zák.č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) zisteným
pri vykonaných kontrolách bolo porušenie ust. § 17 ods. 5, § 49 ods.1, § 17 ods. 6, §
11 ods.1.
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Značný vplyv na rozsah výkonu živnostenskej kontroly malo zníženie personálnych
kapacít na tomto úseku od 1.1.2011 o jedného zamestnanca, čo v podmienkach
tunajšieho úradu predstavovalo zníženie tejto kapacity o jednu tretinu.
Dôležitou legislatívnou zmenou zasahujúcou do kontrolnej činnosti živnostenského
úradu bolo zrušenie obligátornosti ukladania pokuty za porušenie povinností
vyplývajúcej zo živnostenského zákona, s výnimkou neoprávneného podnikania,
ako priamej reakcie na príslušné uznesenie vlády SR, v rámci ktorého boli prijaté
opatrenia na zlepšenie stavu podnikateľského prostredia.
Činnosť na úseku kontroly z pohľadu nosných aktivít za rok 2011 je znázornená
v nasledovných tabuľkách.

POČET KONTROL A ULOŽENÉ SANKCIE
Počet všetkých kontrolných akcií v sledovanom období
Výška uložených pokút rozhodnutím vydaným v sledovanom období
(v €)

323
2 010

Výška uložených pokút v blokovom konaní (v €)
Spolu - výška uložených pokút v €

33
2 043

ROZHODNUTIA vydané v sledovanom období:
rozhodnutie o uložení pokuty

64

rozhodnutie o zastavení konania

4

Spolu - vydané rozhodnutia v sledovanom období

68

INÉ ÚKONY vykonané v sledovanom období:
oznámenie o začatí správneho konania

69

výzva

223

dodatok k záznamu z kontroly

162

Spolu - iné úkony vykonané v sledovanom období

454
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Odbor všeobecnej vnútornej správy
Odbor všeobecnej vnútornej správy uskutočňuje výkon štátnej správy :
- na úseku priestupkovom
- na úseku matrík ( vrátane osvedčovania listín a podpisov na listinách )
- na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných
zbierok a sčítania obyvateľov, domov a bytov
- na úseku volieb a referenda
- na úseku priestupkovom
V roku 2011 odbor VVS evidoval celkový počet priestupkov na vybavenie – 923, kde
z tohto počtu bolo 25 vecí postúpených inam, teda v roku 2011 bol na odbore VVS
celkový počet priestupkov na spracovanie 898. Z celkového počtu 898
priestupkových vecí bolo vybavených 755 vecí, pričom zostávajúcich 143 vecí prešlo
na vybavenie do roku 2012.
Čo sa týka rozboru ohľadom toho, kde bol výskyt priestupkov najvyšší, resp.
mimoriadne závažný, možno konštatovať, že tak, ako po minulé roky, bol najväčší
počet priestupkov zaznamenaný na úseku priestupkov proti občianskemu
spolunažívaniu , ktorých tunajší správny orgán v priebehu roku 2011 spracoval
celkove 491, kde z tohto celkového počtu bolo najviac priestupkov v zmysle § 49 ods.
1 písm. d cit. zákona o priestupkoch a to 419. Samotný počet priestupkov proti
občianskemu spolunažívaniu bol ovplyvnený rôznymi faktormi , medzi tie
najpodstatnejšie patria nevysporiadané vlastnícke vzťahy k pozemkom, kde práve z
dôvodu nevysporiadania týchto vlastníckych vzťahov dochádza k hádkam a ku
konfliktom medzi občanmi, ktoré neraz prerastajú aj do konaní, ktoré majú povahu
priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, tiež požívanie alkoholických nápojov,
zlá ekonomická situácia niektorých rodín , sociálne rozdiely, ktoré sú často
sprievodným znakom agresívneho hrubého správania a v neposlednom rade sú to
susedské spory, ako aj nezhody medzi manželmi, ako aj konflikty medzi bývalými
manželmi, ktoré sú hlavne z dôvodov nevysporiadania ich bezpodielového
spoluvlastníctva po rozvode, často bývajú v spoločných bytoch, aj domoch a pod.,
kde do týchto konfliktov sú zaťahovaní aj ďalší rodinní príslušníci.
Druhou najpočetnejšou skupinou spáchaných priestupkov boli priestupky proti
majetku podľa § 50 ods. 1 cit. zákona o priestupkoch, ktorých bolo v r. 2011
prejednaných 198. Z tohto počtu majetkových priestupkov väčšina priestupkov sa
týkala úmyselného poškodzovania, zničenia cudzích vecí, časť týchto priestupkov sa
týkala krádeží a to hlavne drobných krádeží v supermarketoch, ako aj krádeží
mobilných telefónov a niektoré priestupky proti majetku boli spáchané formou
podvodu, prípadne sprenevery.
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Zvyšná časť prejednaných priestupkov sa týkala priestupkov proti verejnému
poriadku, ktorých tunajší správny orgán vybavil 20, taktiež vybavil 3 priestupky na
úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 cit. zákona o
priestupkoch a 12 priestupkov proti poriadku v správe podľa § 21 cit. zákona o
priestupkoch .
Vybavovanie priestupkovej agendy Obvodným úradom Námestovo, odborom VVS
bolo na požadovanej úrovni , dôraz sa kládol na rýchlosť s cieľom, aby nedochádzalo
k zbytočným prieťahom v konaní, ale samozrejme aj na kvalitu a zákonnosť pri
prejednávaní priestupkov. Priestupková agenda bola zabezpečovaná kvalifikovanými
pracovníkmi s potrebnými odbornými znalosťami k predmetnej problematike . Tunajší
správny orgán dbá na to, aby priestupkové konania na základe došlých podnetov,
boli začaté v zákonom stanovenej lehote a pri prejednaní priestupkov dbá na
včasnosť konania.
V rámci celkového počtu vybavených priestupkov bolo:
- 43 priestupkových vecí odložených
- 98 vecí vybavených v rozkaznom konaní
- 285 zastavením konania bez zmieru
- 23 vecí zmierom
- 4 zastavením konania podľa § 30 zákona o správnom konaní
- 78 vecí pokarhaním
- 216 vecí pokutou
Celková výška uložených pokút tunajším správnym orgánom bola 7 685,- eur a
celková výška uložených trov konania bola 4 368,- eur.
Odbor VVS zabezpečuje aj výkon právoplatných priestupkových rozhodnutí , kde sa
jedná o pomerne rozsiahlu agendu, ktorá v sebe zahŕňa celý rad jednotlivých úkonov
a to od zisťovania úhrady pohľadávok, oznámení o začatí výkonu, cez zisťovanie
majetkových a sociálnych pomerov povinného, až po samotné nariadenie výkonu
rozhodnutia, čo si vzhľadom k rozsahu tejto agendy vyžaduje značnú vyťaženosť
zamestnancov odboru VVS. V súvislosti s výkonom uložených pokút, ktoré sú
príjmom obcí, treba tiež poukázať na to, že odbor VVS nedisponuje s finančnými
evidenciami obcí, zdĺhavo a prácne si musí zabezpečovať z obcí údaje o úhradách
pokút. V rámci tejto agendy teda odbor VVS zabezpečuje značné množstvo
jednotlivých úkonov súvisiacich s výkonom priestupkových rozhodnutí.
Odbor VVS v roku 2011 vybavil celkove 1042 žiadostí o výpis z evidencie
priestupkov, na základe žiadosti jednotlivých orgánov (predovšetkým orgánov
Policajného zboru, prokuratúry, súdov a ďalších inštitúcií).
K celkovému zhodnoteniu stavu na priestupkovom úseku možno uviesť, že
priestupková agenda v priebehu roku 2011 bola na tunajšom správnom orgáne
zabezpečovaná kvalifikovanými pracovníkmi s potrebnými odbornými znalosťami v
predmetnej problematike, kde celkový výkon priestupkovej agendy na tunajšom
správnom orgáne možno hodnotiť pozitívne a na dobrej úrovni, kde Obvodný úrad
Námestovo, odbor VVS má na výkon priestupkovej agendy zriadené svoje stále
pracovisko v Tvrdošíne a pokiaľ sa týka priestorových a pracovných podmienok k
výkonu priestupkovej agendy, možno konštatovať, že tieto podmienky sú vhodné a
vyhovujúce, nakoľko tak v Námestove, ako aj na pracovisku v Tvrdošíne majú
zamestnanci k dispozícii samostatnú pojednávaniu miestnosť, kde sa zabezpečuje
priebeh ústnych pojednávaní. Taktiež majú zamestnanci priestupkového úseku
prístup ku všetkým informáciám a metodickým pokynom týkajúcich sa priestupkovej
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agendy a zároveň sa zamestnanci zúčastňujú aj odborných seminárov a školení
organizovaných z tejto oblasti. Nakoniec je potrebné konštatovať, že na Obvodnom
úrade Námestovo, odbore VVS došlo na úseku priestupkovom v roku 2011 k nárastu
priestupkovej agendy oproti roku 2010, teda došlo k nárastu došlých priestupkových
spisov na vybavenie, čo sa prejavilo v značnej vyťaženosti zamestnancov plniacich
úlohy na tomto priestupkovom úseku.
- na úseku matrík (vrátane osvedčovania listín a podpisov na listinách)
V pôsobnosti Obvodného úradu v Námestove sa nachádza 39 obcí, z ktorých 21 je
sídlom matričného úradu:
z toho v okrese Námestovo je 15 matričných úradov - Bobrov, Breza, Hruštín,
Krušetnica, Lokca, Mútne, Námestovo, Novoť, Oravská Lesná, Oravská Polhora,
Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Zákamenné, Zubrohlava
a v okrese Tvrdošín je 6 matričných úradov – Habovka, Liesek, Nižná, Suchá
Hora, Trstená, Tvrdošín

Prehľad matričných úradov v územnom obvode Obvodného úradu Námestovo
Obec, v ktorej sa nachádza matričný
úrad:

Obce patriace do matričného obvodu:

Matričný úrad Bobrov

Bobrov

Matričný úrad Breza

Breza

Matričný úrad Habovka

Habovka, Oravský Biely Potok, Zuberec

Matričný úrad Hruštín

Hruštín, Babín

Matričný úrad Krušetnica

Krušetnica, Lomná

Matričný úrad Liesek

Liesek, Čimhová, Vitanová

Matričný úrad Lokca

Lokca, Vasiľov, Ťapešovo

Matričný úrad Mútne

Mútne, Beňadovo

Matričný úrad Námestovo

Námestovo, Vavrečka, Oravská Jasenica,

Matričný úrad Nižná

Nižná, Podbiel

Matričný úrad Novoť

Novoť

Matričný úrad Oravská Lesná

Oravská Lesná

Matričný úrad Oravská Polhora

Oravská Polhora
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Matričný úrad Oravská Veselé

Oravské Veselé

Matričný úrad Rabča

Rabča, Sihelné

Matričný úrad Rabčice

Rabčice

Matričný úrad Suchá Hora

Suchá Hora, Hladovka

Matričný úrad Trstená

Trstená, Brezovica, Zábiedovo

Matričný úrad Tvrdošín

Tvrdošín, Štefanov nad Oravou

Matričný úrad Zákamenné

Zákamenné

Matričný úrad Zubrohlava

Zubrohlava, Klin

Obvodný úrad Námestovo v rozsahu svojich kompetencií vykonával na úseku matrík
nasledovnú činnosť:
- vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na
odstránenie nedostatkov, vedie zbierku listín a druhopisov matrík, metodický
usmerňuje matričné úrady vo svojom obvode,
- vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu
alebo súdu cudzieho štátu,
- v spolupráci s matričnými úradmi posudzuje správnosť alebo platnosť dokladov
predložených cudzincom na uzavretie manželstva,
- overuje úradné výpisy z matrík, verejné listiny vydané orgánmi samosprávy, ktoré
obsahujú údaje o osobnom stave pre použitie v cudzine, ak medzinárodná zmluva
neustanovuje inak,
- osvedčuje listiny a podpisy na listinách podľa zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o
osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami,
- je prvostupňovým správnym orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny
mena alebo zmeny priezviska podľa zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene
a priezvisku v znení neskorších predpisov
Úkony vykonané na úseku matrík v roku 2011:
- kontrola vedenia matriky
matričnej agendy

podľa zbierok listín v počte

- 21 kontrol vedenia

- prevzatie zbierok listín, ktoré boli odovzdané matričnými úradmi, uloženie
v matričnom archíve – 61 zbierok listín
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- hlásenia na dodatočný zápis, evidencia a následné zakladanie do zbierok listín
v počte 319
- v rámci zabezpečovania prípravy a vykonania skúšky matrikára a vydávania
osvedčenia o jej vykonaní boli v roku 2011 vykonané 4 skúšky matrikárok
- vydaný súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu
alebo súdu cudzieho štátu – 1x
- vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska bolo v roku
2011
vydaných 14 rozhodnutí
- legalizácia verejných listín - overovanie úradných výpisov z matrík, verejných listín
vydaných orgánmi samosprávy, ktoré obsahujú údaje o osobnom stave pre použitie v
cudzine, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, v roku 2011 bolo vykonaných
79x - Apostille a 2x legalizácia dokladov do zahraničia
Úkony vykonané na úseku osvedčovania listín a podpisov na listinách v roku 2011
- osvedčovanie fotokópií listín v počte - 55
- osvedčovanie podpisov na listinách v počte - 21
-.vykonáva štátny dozor nad spôsobom osvedčovania listín a podpisov na listinách
obcou – 5 kontrol
na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných
zbierok a sčítania obyvateľov, domov a bytov
V roku 2011 odbor VVS v zmysle zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach v
znení neskorších predpisov vydal 2 rozhodnutia o povolení konania verejnej zbierky.
V roku 2011 odbor VVS vykonal 12 kontrol používania štátnych symbolov v zmysle
zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení
neskorších predpisov.
V zmysle zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
odbor VVS v roku 2011 zabezpečoval úlohy týkajúce sa Obvodného úradu
Námestovo v súvislosti s konaním sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
na úseku volieb a referenda
V roku 2011 odbor VVS organizačno-technicky zabezpečoval nové voľby starostu
obce v obci Vavrečka, ktoré sa uskutočnili dňa 5. 11. 2011. V rámci prípravy a
samotného organizačno-technického zabezpečenia horeuvedených volieb odbor
VVS zabezpečoval a plnil úlohy týkajúce sa Obvodného úradu Námestovo, ktoré
súviseli s týmito voľbami, kde uvedené úlohy boli zo strany odboru VVS splnené v
stanovených termínoch a na požadovanej úrovni.
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Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Na úseku krízového riadenia
a) Plán práce bezpečnostnej rady obvodu /ďalej BROb/ Námestovo na rok 2011 bol
vypracovaný dňa 15.12.2011.
Úlohy a činnosť Bezpečnostnej rady obvodu
Námestovo boli zabezpečované priebežne v súlade uvedeným plánom. Podľa
potreby sa BROb Námestovo podieľala na príprave materiálov na jej rokovania.
Rokovania BROb Námestovo prebiehali v zmysle schváleného plánu a boli
prerokované všetky plánované body programu. Rokovania BROb Námestovo
prebehli nasledovne:
29. rokovanie bolo vykonané dňa 28. 03. 2011
30. rokovanie bolo vykonané dňa 28. 06. 2011
31. rokovanie bolo vykonané dňa 04. 10. 2011
32. rokovanie bolo vykonané dňa 14. 12. 2011
1. mimoriadne rokovanie bolo vykonané dňa 29. 11. 2011
2. mimoriadne rokovanie bolo vykonané dňa 01. 12. 2011
Zo všetkých rokovaní boli spracované zápisy. Sekretariát BROb Námestovo
pravidelne vykonával aktualizáciu systému vyrozumenia členov bezpečnostnej rady
a sekretariátu bezpečnostnej rady.
b) Činnosť krízového štábu (ďalej len „KŠ“) je spracovaná v dokumentácii KŠ, ev.
číslo 3. Dokumentácia je aktualizovaná s dôrazom na plán spojenia. Aktualizácia
uvedenej dokumentácie sa vykonáva podľa aktuálnosti zmien.
c) Plán vyrozumenia na obvodnom úrade je spracovaný ako súčasť dokumentácie –
plán činnosti obvodného úradu a pracovné plány vedúcich odborov. Plán vyrozumenia
je aktualizovaný podľa zmien, vedený pod evidenčným číslom 2.
d) Plnenie dohôd o spolupráci: Územnej vojenskej správy Žilina a Obvodným úradom
Námestovo pod názvom: Zápis zo súčinnostného dohovoru zo dňa 17. mája 2011 č.
ÚVS ŽA-19-64/2011-OMDaR.
Iné dohody o spolupráci sú uzatvorené ako Zmluvy o budúcich zmluvách na zriadenie
odvodového strediska a poskytnutie stravovania.
Na úseku civilnej ochrany obyvateľstva
a) Analýza územia je spracovaná podľa Pokynu generálneho riaditeľa sekcie
krízového manažmentu a civilnej ochrany KMCO-27-23/CO-2008 zo dňa 21.11.2008
a bola aktualizovaná 31.1.2011 so stavom k 31.12.2010.

13

b) Plán ochrany obyvateľstva, je spracovaný v zmysle vyhlášky MV SR č. 533/2006 Z.
z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok a bol
aktualizovaný k 31.1.2011.
c) Program CIPREGIS je naplňovaný podľa požiadaviek Obvodného úradu Žilina.
Štvrťročne je vykonávaná aktualizácia Karta obce, aktualizácia údajov, ktoré boli
doplnené do CIPREGISU:
k 31.1.2011, 31. 3. 2011, 30.6.2011, 30.9.2011
a k 31.12.2011.
d) Posudzovanie územia, stavieb a vydávanie záväzných stanovísk v územnom
plánovaní, územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní je vykonávané
priebežne. V priebehu roka 2011 bolo k projektom stavieb vydaných 29 vyjadrení,
z toho: 13 územné konanie a 16 stavebné konanie.
e) Zabezpečovanie vykonávania kontinuálneho a periodického radiačného
monitorovania. V roku 2011 boli vykonávané v zmysle Metodického usmernenia
o postupe pri radiačnom monitorovaní a o vedení dokumentácie radiačného
monitorovania IZSKM – CO - 15 – 21/2011 na meranie fotónového dávkového príkonu
prístrojom DC-3E-83 v doplnkových meraniach v počte 6 a odberu vzoriek zeminy
pre gamaspektrometrické merania pôd v počte 6.
f) Na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2011 bola kontrolná činnosť zameraná
na:
- kontroly u právnických a fyzických osôb, ktoré vyrábajú, skladujú alebo manipulujú
s nebezpečnými látkami, zameraných na kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z
§ 16 ods. 7 zák. č. 42/1994 Z. z.,
- kontrola materiálneho vybavenia a odbornej prípravy jednotiek CO,
- vykonávanie 20% kontrol skladov materiálu CO,
Z plánovaného počtu 5 kontrol bolo k 31. 10. 2011 vykonané 4 kontroly. Na základe
vykonaných kontrol neboli zistené porušenia všeobecných záväzných predpisov
a preto protokoly o výsledku kontrol neboli vypracované.
g) Služobná pohotovosť je zabezpečená pravidelnou rotáciou 4 zamestnancov na
základe
harmonogramu na každý mesiac a dokumentácia je spracovaná podľa
Príkazu prednostu obvodného úradu na zabezpečenie do služobnej pohotovosti
a zaraďovania zamestnancov do plánu vyrozumenia.
h) Vypočítaný objem kontrol na rok 2011 bol 15 skladov čo znamená 20 % z 5ročného cyklu. V roku 2011 bol zrušený 1 sklad. Celkový počet na konci roka 2011 je
72 skladov.
i) Uvedená úloha je plnená v súčinnosti s Vzdelávacím technickým ústavom
Slovenská Ľupča. Ošetrovanie materiálu civilnej ochrany uloženého v sklade
obvodného úradu sa vykonáva pravidelne.
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Na úseku hospodárskej mobilizácie (ďalej len „HM“)
a) Obvodný úrad Námestovo vedie dokumentáciu „Opatrenia Obvodného úradu
Námestovo na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne
dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej
situácie“. Aktualizácia prehľadu počtov obyvateľov na obciach a mestách, prehľadu
výdajni odberných oprávnení, prevádzkarní a prehľadu o prevádzkárňach v územnom
obvode Námestovo bola vykonaná ku dňu 31. 08. 2011 a následne zaslaná na
obvodný úrad v sídle kraja. Dňa 13. - 14. 10.2011 bola zrealizovaná odborná príprava
vedúcich výdajní odberných oprávnení v územnom obvode Obvodného úradu
Námestovo. Odborná príprava komisie pre mimoriadne regulačné opatrenia
Obvodného úradu Námestovo bude vykonaná v mesiaci november 2011.
Na úseku obrany štátu
a) Vypracovaný a zaslaný dokument: Zameranie činnosti miest a obcí na rok 2011 a
Zameranie činnosti pre právnické osoby a fyzické osoby na rok 2011. Obvodný úrad
Námestovo v roku 2011 nevydal žiadne opatrenia pre právnické a fyzické osoby.
Úlohy vyplývajúce z uvedených zameraní sú plnené priebežne podľa stanovených
termínov plnenia.
b) Kontroly boli vykonané v súlade s Plánom kontrol:
- Obce:
Vavrečka, Ťapešovo, Zákamenné a Novoť.
- Subjeky:
Ján Motýľ Liesek, Turistická ubytovňa Trstená.
1. Rozhodnutie o povinnosti poskytnúť ubytovanie 1 rozhodnutie,
- na základe požiadavky ÚVS Žilina pri spracovaní rozhodnutia o povinnosti
poskytnúť ubytovanie v elektronickej forme boli
spracované nasledovné
písomnosti:
2. Rozhodnutie o povinnosti poskytnúť pracovnú povinnosť 5 rozhodnutí,
- na základe požiadavky Územnej vojenskej správy Žilina pri spracovaní rozhodnutí
o uložení pracovnej povinnosti v elektronickej forme boli spracované nasledovné
písomnosti:
V súlade s realizovanými zmenami je spracovávaný v elektronickej forme aj poštový
podací hárok. Na základe elektronickej požiadavky od Územnej vojenskej správy
Žilina, zo dňa 5. 4. 2011 za účelom poskytnutia údajov od obcí bol spracovaný
a zaslaný elektronicky prehľad: telefónnych čísiel starostov obcí a primátorov miest,
faxových čísiel, e-mailových adries.
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c) Obce boli dňa 10. Januára 2011 upozornené na povinnosť zaslať menné zoznamy
Územnej vojenskej správe Žilina pri oslobodzovaní občanov podliehajúcich brannej
povinnosti od výkonu mimoriadnej a alternatívnej služby.
d) Obvodný úrad Námestovo nespolupracuje s krajským riaditeľstvom Policajného
zboru pri zabezpečovaní a riešení opatrení v období krízovej situácie, cestou
Obvodného úradu Žilina je pre územný obvod Námestovo poskytovaný údajový
dokument o dopravných prostriedkoch.
Počet úkonov v roku 2011
Počet úkonov
Číslo

Sledovaná činnosť

odbor
civilnej ochrany a krízového riadenia

1.

Činnosť jednotlivých odborov v správnom konaní podľa zákona č.
71/1957 Z. o správnom konaní (Správny poriadok) v tom:
a) počet vydaných rozhodnutí

2.

Počet vypracovaných interných aktov riadenia, stanovísk a pod., v tom
počet:
a) vydaných služobných predpisov
a pracovnoprávnych predpisov
b) metodických pokynov a usmernení
c) stanovísk
d) iných úkonov vo vzťahu k
právnickým osobám, fyzickým
osobám a obciam

3.

120 5

4 5
132 5
62 5

501 5

Počet iných úkonov rozhodujúceho charakteru v oblasti štátnej správy,
napr. vo veciach:
a) rozhodovania mimo režimu
správneho konania, napr. o
ukladaní pokút, o povinnosti
vytvárať jednotky civilnej ochrany,
na úseku povolení konania verejnej
zbierky, živnostenského
rozhodovania podľa jednotlivých
druhov vydaných rozhodnutí
(výpisy zo živnostenského registra,

140 5
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Počet úkonov
Číslo

Sledovaná činnosť

odbor
civilnej ochrany a krízového riadenia

výpisy z registra trestov, , atd.

b) koordinácie činnosti obvodným
úradov, právnických osôb a
fyzických osôb a obcí na
jednotlivých úsekoch štátnej správy,

425 5

c) zastupovania (štátu alebo
obvodného úradu) v konaniach
pred súdom alebo orgánmi činnými
v trestnom konaní, alebo inými
štátnymi orgánmi, obcami, vyššími
územnými celkami a právnickými
osobami alebo fyzickými osobami
(napr. v konaní o vydaní
stavebného povolenia, užívania
stavby a v iných konaniach, v
ktorých je úrad účastníkom
konania, v ktorom sa rozhoduje o
jeho právach a povinnostiach)

33 5

d) činnosti týkajúcej sa štátnych
zamestnancov a zamestnancov,
ktorí vykonávajú práce vo verejnom
záujme (osobný úrad)

41 5

e) uzatvárania dohôd a zmlúv,
vrátane dohôd, zmlúv a rozhodnutí
podľa zákona NR SR č. 278/1993
Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov

75 5

f) kontroly, vrátane živnostenskej
kontroly

37 5

g) registrácie, vrátane na úseku
živnostenského registra

0
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Počet úkonov
Číslo

Sledovaná činnosť

odbor
civilnej ochrany a krízového riadenia

h) vedenia evidencie a poskytovania
údajov z evidencii

205 5

m) prijímania, odovzdávania a
vybavovania žiadostí, vrátane
žiadostí právnických osôb,
fyzických osôb a obcí

150 5

o) vydávanie písomných príkazov

55 5

s) nakladania s majetkom

88 5

Spolu

2068 5

Uvedené údaje sú subjektívneho rázu a nemusia odzrkadľovať činnosť odboru ako
celku, keďže sa v nich neprejavujú úkony vzniknuté mimoriadnymi situáciami a inými
nepredvídanými činnosťami.

Odbor ekonomický a organizačný
Odbor ekonomický a organizačný je nositeľom širokého spektra úloh spočívajúcich
predovšetkým v zabezpečení plynulého financovania obvodného úradu, účtovníctva
obvodného úradu, poskytovaní dotácií na prenesený výkon štátnej správy na úseku
matrík a registra obyvateľov jednotlivým obciam, financovaní volieb, verejného
obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s platnými právnymi
predpismi, zabezpečuje styk so štátnou pokladnicou, ďalej zabezpečuje úlohy na
úseku autoprevádzky, registratúry, podateľne, informatiky , kontroly a správy majetku
štátu. Vedie centrálnu evidenciu sťažností, petícií a žiadosti o sprístupnenie
informácií.
A) na úseku poistenia motorových vozidiel
Činnosti na tomto úseku zabezpečovali 2 zamestnanci ekonomického odboru.
Slovenská kancelária poisťovateľov (ďalej len SKP) v zmysle zákona, na základe
údajov poskytnutých z centrálnej evidencie vozidiel a z údajov poskytnutých
poisťovateľmi, oznámila obvodnému úradu údaje o motorových vozidlách a ich
držiteľov, resp. vlastníkov, na ktoré nebolo uzavreté poistenie zodpovednosti v počte
oznámení 3 831 zo dňa 14.12.2009
a v počte oznámení 4 306 zo dňa 10.06.2011.
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Na základe týchto oznámení bol zabezpečovaný výkon štátnej správy v rozsahu
ustanovenom osobitným predpisom číslo 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o
zmene a doplnení Výkon štátnej správy zabezpečujú v oblasti povinného zmluvného
poistenia podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Výkon agendy PZP pozostával z celého radu úkonov:
• overovanie držiteľov motorových vozidiel, u ktorých SKP zistila porušenie
zákona v súčinnosti s príslušným dopravným inšpektorátom OR PZ,
• odoslanie výziev držiteľom ( vlastníkovi ) motorového vozidla, ktorí podľa
oznámenia SKP nemali v zmysle zákona uzatvorené poistenie zodpovednosti,
• vybavovanie vyzvaných klientov, spisovanie zápisníc z konania,
• prešetrovanie uzatvoreného poistenia zodpovednosti na internetovej stránke
SKP a súčinnosť s poisťovňami, ktoré uzatvárajú poistenie zodpovednosti,
• súčinnosť s obcami, mestami a registrom obyvateľov pri zisťovaní trvalého
pobytu
• vydávanie rozhodnutí : o uložení pokuty, o zastavení konania, o prerušení
konania
• vypracovávanie úradných záznamov v prípadoch, keď sa konanie nezačne,
• vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti na vydaných rozhodnutiach,
• postupovanie rozhodnutí napadnutých riadnymi opravnými prostriedkami na
nadriadený orgán, prípadne postupovanie rozhodnutí napadnutých
mimoriadnymi opravnými prostriedkami,
• v prípade podania opravných prostriedkov vykonáva ďalšie navrhované
dôkazy,
Na základe týchto úkonov bolo vydaných 216 rozhodnutí o uložení pokuty
a 111 rozhodnutí o zastavení konania.
V prípade, ak nebola v určenej lehote dobrovoľne splnená povinnosť uložená
rozhodnutím , odbor ekonomický a organizačný zabezpečuje výkon rozhodnutia v
súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení
neskorších predpisov. Výkon rozhodnutia a zabezpečenie úloh spojených s touto
činnosťou vykonávajú tie isté zamestnankyne, ktoré vydali aj rozhodnutie o pokute na
odbore ekonomickom a organizačnom.
Výkon rozhodnutia pozostával z jednotlivých úkonov:
• oznámenie povinnému o začatí výkonu rozhodnutia, ktoré obsahuje aj výzvu
na dodatočné splnenie povinnosti
• žiadosti o súčinnosť v bankách, sociálnej poisťovni, obciach, registri
obyvateľov, ústavoch na výkon trestu, a pod.
• nariadenie výkonu rozhodnutia zrážkami zo mzdy, z dôchodku, prikázaním
pohľadávky z účtu v banke
• návrh na exekučný výkon rozhodnutia podľa príslušných ustanovení
Exekučného poriadku
• vydávanie rozhodnutia o námietkach proti výkonu rozhodnutia
• oznámenie o nadobudnutí právoplatnosti exekučného príkazu
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• upustenie od výkonu rozhodnutia na návrh povinného alebo z vlastného
podnetu v taxatívne vymedzených prípadoch (§ 75 ods. 2, z. č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní)
• vydávanie trvalého upustenia od vymáhania pohľadávky štátu v ustanovení §
6a ods. 6 Zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu .
V agende povinného zmluvného poistenia bolo v roku 2011 prešetrených celkovo
687 oznámení o porušení zákona 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinné zmluvné poistenie
Počet vydaných rozhodnutí o pokute
Počet vydaných rozhodnutí o zastavení konania
Počet vydaných rozhodnutí o upustení od výkonu
rozhodnutia
Počet vydaných rozhodnutí - celkovo

2011
216
111

Počet prípadov ukončených úradným záznamom
Počet uzatvorených dohôd o splátkach
Počet vydaných Ex. Príkazov

360
41
29

15
342

Pohľadávky PZP k 31.12.2011 boli vo výške 17 813,26 €
Pohľadávky povinného zmluvného poistenia k 31.12.2010 boli vo výške :
14 284,00 €.
V roku 2011 boli uložené pokuty vo výške : 29 850 €
Pohľadávky spolu: 44 134,0€
Do 31.12.2011 boli uhradené, vymožené a odpísané pohľadávky vo výške:
26 151,37 €
B, na úseku správy majetku štátu
Na odbore ekonomickom a organizačnom sa zabezpečovala aj agenda v súvislosti
so správou majetku štátu v zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. a o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov. V zmysle zákona o správe majetku štátu bolo v roku
2011 vypracovaných a schválených 6 kúpnych zmlúv vo finančnom vyjadrení:
3 856,32 €. V rámci tejto agendy boli podané daňové priznania k dani
z nehnuteľnosti.
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5 ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Súhrnné vyhodnotenie hospodárenia
Rozpis rozpočtu príjmov a výdavkov bol Obvodnému úradu Námestovo rozpísaný
správcom kapitoly na rok 2011 listom č. SE-ORF2-2011/000638-001 zo dňa
31.01.2011a tieto boli rozpísané do schváleného rozpočtu roku 2011 nasledovne:
Rozpočet schválený na rok 2011

Obvodný úrad Námestovo
Rozpočet

Podprogram:
Funkčná klasifikácia:
Príjmy spolu
Výdavky celkom

v tom :
08C03
01114
0220

16 614 16 614
686 605

686 000
01114

Bežné výdavky
celkom
610
mzdy,platy a ost.os.vyr.
620
poistné a príspevky
630
tovary a služby
640
bežné transfery :
641009
transfery obciam: M
641009
R
642
nemocenské dávky
642 013
odchodné

06H03
02103

686 605
294 875
103 059
136 250
152 421
117 947
31 474
1 000
2 000

605

0220

681 518
294 875
103 059
131 163
152 421
117 947
31 474
1 000
2 000

02103

4 482

605

4 482

605

Ako záväzný ukazovateľ bol stanovený :
Reprezentačné výdavky

269 €

počet zamestnancov a mzdové prostriedky nasledovne:
Počet zamestnancov v štátnej službe
Mzdové prostriedky - štátna služba
Počet zamestnancov vo verejnom záujme
Mzdové prostriedky – verejný záujem

29
265 545 €
4
29 330 €

Vysoké priebežné plnenie príjmov a nevyhnutné potreby na strane výdavkov , ktoré
vyplynuli z činnosti úradu počas roka 2011, ako aj finančné zabezpečovanie volieb,
sčítania obyvateľov, domov a bytov a taktiež riešenie mimoriadnych situácii mali
vplyv na úpravy záväzných ukazovateľov. V priebehu roka 2011 bolo realizovaných
24 rozpočtových opatrení a po vykonaných rozpočtových opatreniach bol upravený
rozpočet k 31. 12. 2011 nasledovný:
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Rozpočet upravený na rok 2011 v €
Rozpočet

Funkčná klasifikácia

01114 0220

Príjmy spolu

Výdavky celkom
Bežné výdavky
mzdy, platy a ostatné
poistné a príspevky
tovary a služby
bežné transfery
z toho :
transfery obciam: M
R
nemoc.dávky
odstupné
záchranné práce
sčítanie domov a byt.

08C03.
10906

08C03

Podprogram, prvok

54 821

600
610
620
630
640

1 168 425,12
1 168 425,12
302 233
110 713,83
144 738,65
610 739,64

01114

08C03.U10905
08C03.U10906

06H03

0180 02103

08C0502
0160

54 821

699 298,39 3 928
699 298,39 3 928
301 635
110 503,83
135 027,86 3 928
152 131,70

641
641
642

117 558,54
31 473,75
114,41

642
641
641

2 985

5 003
5 003

365 492,41
92 654,32
458 146,73

5 003

605
605

605
458 146,73

365 492,41
92 654,32

Skutočnosť k 31. 12. 2011 v porovnaní s upraveným rozpočtom dosiahla
nasledovné percentá plnenia:
Príjmy:

100,32%

Výdavky celkom:

99,79 %

v tom: mzdy,platy a OOV

100 %

ROZPOČET V PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRE

Vecná a finančná analýza rozpočtového hospodárenia

PRÍJMY

Záväzný ukazovateľ príjmov, určený zriaďovateľom pre rok 2011 vo výške 16 614 €
bol na základe očakávanej skutočnosti rozpočtovými opatreniami upravený o 38 207
€ a po premietnutí rozpočtových opatrení v oblasti príjmov bol upravený rozpočet
príjmov vo výške 54 821 € .
Skutočné plnenie príjmov k 31.12.2011 bolo vo výške 54 999,63 € t.j. plnenie na
100,32%
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1 444
1 444
598
210
174,79
461,21

Navýšenie príjmov a vyššie plnenie príjmov bolo hlavne z dôvodu jednorázových
predajov pozemkov, ktoré má obvodný úrad v správe a taktiež z dôvodu dôslednej
práce v oblasti ukladania pokút za porušovanie predpisov a ich vymáhania.
Príjmová časť rozpočtu hodnoteného obdobia roku 2011 pozostávala z rozpočtových
príjmov nedaňového charakteru a plnenie príjmov bolo nasledovne:
Príjmy z vlastníctva majetku – položka 212
Príjmy z prenajatých pozemkov, ktoré sú v správe obvodného úradu dosiahli za rok
2011 výšku 2 823,33 €

Administratívne poplatky a iné – položka 222, položka 223
Ťažiskom zdrojov na tejto položke sú pokuty uložené v správnom konaní.
Skutočnosť za rok 2011 bola vo výške 27 934,91 € a pozostávala hlavne z pokút za
porušenie predpisov na úseku povinného zmluvného poistenia a pokút na úseku
živnostenského podnikania. Sú tu tiež zahrnuté príjmy z predaja prebytočného
majetku štátu vo výške 49,13 € /predaj PHM z vyradeného služ. auta/.
Kapitálové príjmy - položka 233
V tejto položke sú zahrnuté príjmy z predaja pozemkov v trvalom užívaní, ktoré má
obvodný úrad v správe a boli pre obvodný úrad prebytočné. Celkové príjmy z predaja
pozemkov za rok 2011 boli vo výške 20 756,32 €. Taktiež sú tu zahrnuté príjmy
z predaja vyradeného služobného auta vo výške 145 €.

Iné nedaňové príjmy – položka 292
Celkové plnenie príjmov na tejto položke je vo výške 3 290,94 €. Najvyššie plnenie
príjmov v rámci tejto položky je za náhrady trov priestupkového konania vo výške
3 172,92 € a sú tu tiež zúčtované dobropisy vo výške 118,02 €.

Obvodný úrad v hodnotenom roku 2011 mal mimorozpočtové príjmy za stravné
vo výške 9 145,76 €
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VÝDAVKY
Kapitálové výdavky
Kapitálové výdavky obvodný úrad v roku 2011 nemal pridelené.
Bežné výdavky
Podprogram 08C03
01.1.1.4 OBVODNÉ ÚRADY
Na výkon štátnej správy uskutočňovaný prostredníctvom jednotlivých odborov
obvodného úradu bolo v schválenom rozpočte vyčlenené na bežné výdavky
681 518 € a po vykonaných rozpočtových opatrenia v priebehu roka 2011 bola
upravená výška finančných prostriedkov v kategórii bežných výdavkov
na
699 298,39 €.
Celkové čerpanie bežných výdavkov k 31.12.2011 bolo v čiastke 699 298,31 €, t.j.
čerpanie na 99,99%. Na položke 637 nebolo dočerpané 0,08 €.
610 – mzdy, platy a OOV
Rozpisovým listom bol objem mzdových prostriedkov stanovený ako záväzný
ukazovateľ v čiastke 294 875 €. Rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2011 bol
tento objem mzdových prostriedkov navýšený na konečnú sumu upraveného
rozpočtu na rok 2011 vo výške 301 635 €. Čerpanie bolo v sume 301 635 €,
t.j.100%. Záväzný ukazovateľ rozdelenia mzdových prostriedkov na štátnu službu
a verejnú službu bol dodržaný. Štátna služba 277 575 € , verejný záujem 24 060 €.
Čerpanie na tejto položke bolo nižšie oproti roku 2010, z dôvodu zníženia počtu
zamestnancov obvodného úradu o 8.
Priemerná mesačná mzda zamestnancov obvodného úradu v roku 2011
predstavovala 771 €. Priemerná mesačná mzda štátneho zamestnanca bola 778 €
a priemerná mesačná mzda zamestnanca vykonávajúceho práce vo verejnom
záujme bola 702 €.
620 – poistné a príspevky do poisťovní
Celkový objem výdavkov na poistné bol rozpísaný v schválenom rozpočte v sume
103 059 € a po realizovaní rozpočtových opatrení, ktoré súviseli s úpravami
kategórie miezd bol upravený rozpočet roku 2011 na 110 503,83 €. Čerpanie bolo
v sume 110 503,83 € , t.j. 100 %. Súčasťou tejto kategórie je aj príspevok do
doplnkových dôchodkových poisťovní, pol. 627 vo výške 4 856,74 €.
630 – tovary a služby
Schválený rozpočet na tovary a služby bol rozpísaný v schválenom rozpočte na
jednotlivé položky v celkovej sume 131 163 € a po vykonanej úprave / pridelené
finančné prostriedky na neuhradené faktúry, odstupné, presun z oddielu 0220 / bol
upravený rozpočet 135 027,86 €.
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Celkové čerpanie k 31.12.2011 na tovaroch a službách bolo 135 027,78 € t.j.
99,99%.
Skutočné čerpanie v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2010 bolo o 12 480 €
menej z dôvodu opätovného
krátenia rozpočtu na tovaroch a službách
a z dôvodu zavedenia úsporných opatrení.
Čerpanie podľa jednotlivých položiek bolo nasledovné:
631 cestovné:
Čerpanie na tejto položke k 31.12.2011 je v sume 1 688,14€ t.j. 100 %. Pracovné
cesty zamestnancov boli obmedzené na minimum, absolvovali sa len nevyhnutné
školenia zamestnancov potrebné na výkon práce . Suma pozostáva z náhrad za
tuzemské pracovné cesty v čiastke 1 668,84 € a jednej zahraničnej pracovnej cesty
ved. COaKR – výjazd civilnej ochrany do Zakopaného /PL/, v rámci cezhraničnej
spolupráce žilinského kraja , v čiastke 19,30€. V porovnaní s predchádzajúcim
rokom je čerpanie v roku 2011 nižšie o 300 €.
632 energie, voda, komunikácie
Čerpanie na tejto položke k 31.12.2011 je 43 050,43 € t.j. 100%. Najväčšie čerpanie
je na energie 22 957,86 €, vodné , stočné 2 050,22 € , poštovné 13 710,27 €
a telekomunikačné služby 4 075,10 €. Oproti predchádzajúcemu roku je čerpanie
nižšie o 3 455 € a to hlavne na položke telekomunikačných služieb, kde boli
zavedené limity na telefónne linky a ďalšie úsporné opatrenia. Na poštovnom je
čerpanie nižšie oproti predchádzajúcemu roku len o 203 € kde aj napriek prijatým
opatreniam, ako rozvoz pošty v meste z dôvodu neustáleho nárastu agendy
v správnom konaní a z dôvodu nárastu priestupkov sa nám nepodarila výraznejšia
úspora na tejto položke.
633 materiál
Čerpanie na tejto položke k 31.12.2011 je 5 615,09 € t.j. 100 %. Najvyššie čerpanie
je na položke všeobecný materiál 4 190,58 €, kde sú zahrnuté platby za obstaranie
nevyhnutného vybavenia úradu kancelárskymi potrebami, papierom, tlačivami
a tonermi. Oproti predchádzajúcemu roku je čerpanie nižšie o 2 750 € z dôvodu
krátenia rozpočtu a realizovania úsporných opatrení a taktiež zákazu nákupu
interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a strojov, prístrojov a zariadení.
Záväzný ukazovateľ reprezentačné vyčlenený v schválenom rozpočte vo výške
299 € bol krátený na 269 € a čerpaný vo výške 269 €, t.j. 100 % na stanovený účel
podľa výnosu MF SR.
634 dopravné
Čerpanie na tejto položke k 31.12.2011 je 4 119,58 € t.j. 100 %. Najvyššie čerpanie
je na úhradu za pohonné hmoty 3 016,12 € , servis a údržbu služobných
automobilov 457,50 € a poistenie jedného služobného vozidla prednostu 521,71 €.
Prijatými úspornými opatreniami sme aj na tejto položke v porovnaní
s predchádzajúcim rokom zaznamenali nižšie čerpanie o 1 844 €.
635 rutinná a štandardná údržba
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Čerpanie na tejto položke k 31.12.2011 je 873,45 € t.j. 100%. Najvyššie čerpanie je
na opravu
strojov a zariadení 863,09 € . Skutočné čerpanie v porovnaní
s predchádzajúcim rokom 2010 bolo o 2 453 € menej z dôvodu krátenia
rozpočtu na tovaroch a službách a z tohto dôvodu sa nevykonávala takmer
žiadna údržba a oprava výpočtovej techniky, strojov a zariadení.

636 nájomné za nájom
Čerpanie na tejto položke k 31.12.2011 je 48 047,74 € t.j. 100 %. Obvodný úrad
nesídli vo vlastných priestoroch, je tu zahrnutý nájom za budovu v ktorej sídli
obvodný úrad.

637 služby
Čerpanie na tejto položke k 31.12.2011 je 31 633,35 € t.j. 99,99 %. Najvyššie
čerpanie je na podpoložke stravovania 16 422,24 € na príspevok na stravné lístky
pre zamestnancov. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na prídel do sociálneho fondu
/4 417,911 €/, výdavky na všeobecné služby /9 559,20 €/ v rámci ktorých sú výdavky
na tlačiarenské služby, upratovanie a zmluvné služby. V tejto položke sú zahrnuté aj
výdavky na školenia zamestnancov , propagáciu a inzerciu , náhrady cestovného
a miezd svedkov v rámci priestupkového konania a taktiež výdavky na špeciálne
služby, dane a kolky. Oproti predchádzajúcemu roku je čerpanie nižšie o 2 593 €.
640 – bežné transfery
Schválený rozpočet na bežné transfery bol rozpísaný v celkovej čiastke 152 421 €
na matričnú činnosť vo výške 117 947 €, REGOB – hlásenie a evidenciu pobytu
občanov vo výške 31 474 € a na nemocenské vo výške 1 000 € a na odchodné vo
výške 2 000 €. . V priebehu roka boli rozpočtovými opatreniami upravené bežné
transfery o odstupné a taktiež krátené finančné prostriedky na úhradu nákladov
preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a na úseku
matrík a upravený rozpočet k 31. 12. 2011 bol 152 131,70 €.
Celkové čerpanie k 31. 12. 2011 na bežné transfery v rámci programu 08C03 bolo
152 131,70 € t.j. 100 %. Sú tu zahrnuté transferové platby účelovo určené pre 21
matričných úradov ako dotácia na prenesený výkon , ktoré boli poukazované
v rovnomerných mesačných splátkach v celkovej výške 117 558,54 €. Náklady na
prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov pre 39 obcí
boli poukazované obciam štvrťročne v celkovej výške 31 473,75 €. Základným
kritériom určenia výšky dotácie je počet obyvateľov na území obce , mesta. Na
nemocenské dávky bolo čerpané 114,41 €, na odstupné pre odchádzajúcich
zamestnancov 2 985 € .

0220 CIVILNÁ OCHRANA
Na zabezpečenie úloh na civilnú ochranu boli v schválenom rozpočte vyčlenené
finančné prostriedky vo výške 4 482 €. V priebehu roka sme požiadali
o preklasifikáciu nevyčerpaných finančných prostriedkov na tento účel, na správu,
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z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na nevyhnutnú činnosť úradu. Po
schválení a preklasifikovaní čiastky 554 € bol upravený rozpočet na civilnú
ochranu vo výške 3 928 € a tento bol aj v plnej výške čerpaný, t.j. 100 % na materiál,
dopravné , súťaže mladých záchranárov, školenia starostov a na odmeny skladníkov
v skladoch materiálu CO na obciach.

Podprogram 08C03 sčítanie domov a bytov
01.1.1.4 OBVODNÉ ÚRADY
Rozpočtovým opatrením v priebehu roka 2011 nám boli účelovo pridelené finančné
prostriedky na zabezpečenie úloh v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov
vo výške 5 003 €. Úlohy súvisiaci so sčítaním boli zabezpečené a čerpanie k 31. 12.
2011 v rámci tohto programu bolo 2 659,22 € t.j. 53,15 % . Čerpanie bolo na položke
631 cestovné vo výške 95 €, 632003 poštovné vo výške 416,78 €, 633006
všeobecný materiál vo výške 1 684,31 €, 634001 palivo vo výške 146,57 €, 634002
servis a údržba 45 €, 634004 prepravné vo výške 171,60 € a 635002 oprava VT vo
výške 99,96 €. Finančné prostriedky vo výške 2 343,78 € zostali nedočerpané
v rozpočte.
Podprogram 08C03

záchranné práce, povodne

0180 Transfér všeob.povahy medzi VS
Prostredníctvom upraveného rozpočtu
nám boli účelovo pridelené finančné
prostriedky v súlade s uznesením vlády SR č. 326 zo dňa 18. mája 2011 na náhradu
výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami na povodne a na výdavky súvisiace
s odstraňovaním následkov povodní , vo výške 365 492,41 € a tieto boli čerpané
v plnej výške na stanovený účel , t.j. 100% a boli poskytnuté nasledovným obciam
obvodu: Oravská Polhora, Rabčice, Zákamenné, Trstená, Novoť, Mútne, Habovka,
Zuberec, Rabča, Beňadovo, Vasiľov
Podprogram 08C03 sčítanie pre obce
0180 Transfér všeob.povahy medzi VS
Prostredníctvom upraveného rozpočtu nám boli účelovo pridelené aj finančné
prostriedky určené na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 pre obce
a mestá vo výške 92 654,32 €. Tieto finančné prostriedky boli čerpané v plnej
výške , t.j. 100 % na stanovený účel, v zmysle pokynu Štatistického úradu SR
č. 220-0010/2011 o zabezpečení financovania prípravy, priebehu a vykonania
sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.

Podprogram 06H03

Hospodárska mobilizácia

Schválený rozpočet na rok 2011 bol v rámci tohto programu rozpísaný na jednotlivé
položky vo výške 605 €. V priebehu roka neboli rozpočtové opatrenia a čerpanie
k 31. 12. 2011 je vo výške 605 € t.j. 100 %. Najvyššie čerpanie je na školenia
starostov a zamestnancov v oblasti hospodárskej mobilizácie, na nákup materiálu
a výpočtovej techniky v zmysle plánu hospodárskej mobilizácie.
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Prvok 08C0502 - nové voľby do orgánov samosprávy obcí
0160 VOĹBY
Prostredníctvom upraveného rozpočtu nám boli účelovo pridelené finančné
prostriedky vo výške 1 444, - € na zabezpečenie a prípravu volieb konaných v roku
2011 / nové voľby v obci Vavrečka/ . Tieto boli čerpané vo výške 1 441,08 € t.j. na
99,79 % nasledovne podľa jednotlivých položiek: 610 - 598€, 620 – 207,87 €, 630
– 174,-€, 640 – 461,21 € . Čerpanie týchto účelových finančných prostriedkov na
voľby bolo hospodárne a efektívne. Podrobné čerpanie výdavkov na voľby bolo
zaslané na MV SR v stanovených termínoch.

Mimorozpočtové výdavky
Obvodný úrad mal v roku 2011 mimorozpočtové výdavky, ktoré súviseli s úhradou
stravného a sú taktiež premietnuté na mimorozpočtových príjmoch v celkovej výške
9 145,76 €
Obvodný úrad neprechádzal do roku 2012 s neuhradenými faktúrami po
splatnosti.
Obvodný úrad Námestovo hospodáril s pridelenými finančnými prostriedkami
v rozpočtu na rok 2011 čo najhospodárnejšie, prehodnotili sme všetky výdavky
a prijali opatrenia v tých oblastiach , kde to bolo možné. Obvodný úrad z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov na nevyhnutné výdavky úradu preklasifikoval
nevyčerpané finančné prostriedky z triedy 0220-civilná ochrana vo výške 554 €.
Ďalej boli prijaté aj úsporné opatrenia v súlade s opatreniami zameranými na
účelné, hospodárne a efektívne vynakladanie prostriedkov štátneho rozpočtu
a vyhodnotenie ich plnenia je v predchádzajúcom bode.
V oblasti príjmov sme príjmy naplnili oproti schválenému rozpočtu na 386 % .
Všetky záväzné ukazovatele určené pre rok 2011 boli dodržané
prostriedky sa čerpali na stanovený účel.

a pridelené

6 PERSONÁLNE OTÁZKY
Činnosti vykonávané v personálnej oblasti
• plnenie
úloh
vyplývajúcich
zo
štátnozamestnaneckých
vzťahov
a pracovnoprávnych vzťahov
• uskutočňovanie výberového konania a výberu na voľné štátnozamestnanecké
miesta v služobnom úrade podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 400/2009 Z. z."),
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• zabezpečenie
úloh
spojených
s
obsadzovaním
voľných
štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade a miest na výkon práce vo
verejnom záujme,
• príprava rozpočtu mzdových prostriedkov
• sledovanie plnenia povinností štátnych zamestnancov podať majetkové
priznanie podľa § 63zákona č. 400/2009 Z. z. vo veciach majetkového
priznania,
• zabezpečenie vzdelávania štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme,
• vydávanie služobných predpisov a pracovnoprávnych predpisov,
• spolupráca s ministerstvom vnútra pri plánovaní personálnych potrieb
obvodného úradu,
• predkladanie ministerstvu vnútra podklady k návrhu na zostavenie
systemizácie alebo podklady k zmenám v systemizácii,
• mesačné spracovanie miezd a úloh s tým súvisiacich (likvidácia dovoleniek,
odvod poistného, spracovanie mesačných výkazov)
Organizačná štruktúra
Obvodný úrad Námestovo sa v zmysle organizačného poriadku organizačne členil na
nasledovné organizačné útvary:
• odbor všeobecnej vnútornej správy
• odbor živnostenského podnikania
• odbor ekonomický a organizačný
• odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
• osobný úrad
Odbory obvodného úradu ani osobný úrad sa nečlenili na oddelenia.

Prehľad o počte a štruktúre zamestnancov
Obvodný úrad Námestovo mal na rok 2011 určený počet zamestnancov 33, z toho
30 zamestnancov v štátnej službe a 3 zamestnanci vykonávajúci práce vo verejnom
záujme.
Priemerný prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2011 bol 33,3 zamestnancov,
z toho 30,00 zamestnancov v štátnej službe a 3,3 zamestnancov vykonávajúcich
práce vo verejnom záujme.
Podľa organizačného zatriedenia bol počet zamestnancov k 31.12.2011 nasledovný:
Organizačný útvar

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Počet
zamestnanco
v
9
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Odbor živnostenského podnikania

9

Odbor ekonomický a organizačný

9

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

4

Osobný úrad

1

Prednosta

1

SPOLU

33

Za hľadiska počtu zamestnancov sú odbory všeobecnej vnútornej správy a
živnostenského podnikania odbory s najvyšším počtom zamestnancov. Od roku 2011
sa zvýšil počet zamestnancov aj na odbore ekonomickom a organizačnom
v dôsledku toho, že ako novovzniknutý odbor prevzal činnosti po zrušenom
organizačnom odbore.
Všetky odbory s najvyšším počtom zamestnancov vykonávajú štátnu správu aj na
pracovisku obvodného úradu.
Podľa dosiahnutého vzdelania bol počet zamestnancov k 31.12.2011 nasledovný:
Vzdelanie

Počet
zamestnancov

Stredoškolské

7

VŠ 1. Stupňa

3

VŠ 2. Stupňa

22

VŠ 3. Stupňa

1

SPOLU

33

Z uvedených údajov vyplýva, že 67 % z celkového počtu zamestnancov má
dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa. 21 % zamestnancov má ukončené
stredoškolské vzdelanie, 9 % zamestnancov má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie
1. stupňa a 3 % tvoria zamestnanci s dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním 3.
stupňa.
Rozvoj ľudských zdrojov
Vzdelávanie zamestnancov obvodného úradu v rámci rozvoja ľudských zdrojov patrí
ku kľúčovým prvkom, ktorý zvyšuje efektivitu práce. Vedomosti a zručnosti získané
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zamestnancami na vzdelávacích aktivitách sa ďalej premietajú do pracovných
procesov a činností.
Zamestnanci absolvovali v roku 2011 odborné školenia zamerané na doplnenie
vedomostí a schopností potrebných na plnenie úloh štátnej správy, či už k aktuálnym
legislatívnym zmenám napr. zákonník práce, zákon o verejnom obstarávaní alebo k
rozšíreniu už získaných vedomostí. Zoznam absolvovaných vzdelávacích aktivít je
uvedený v tabuľke:
Názov vzdelávacej aktivity

Počet
účastník
ov

Odborný seminár pre prednostov

1

Odborný seminár – správa majetku štátu

1

Školenie zákon o verejnom obstarávaní

1

Odborný kurz – diplomatický protokol

1

Odborný seminár – správne konanie v rozhodovacej činnosti správnych
orgánov

3

Odborný seminár – zákon o priestupkoch a priestupkové konanie v praxi

5

Odborný seminár – o archívoch a registratúrach

1

Odborný seminár – normalizovaná úprava písomností

4

Odborný seminár – aktuálne otázky uplatňovania zákona o štátnej službe

2

Odborný seminár – zákonník práce

2

Odborný seminár – správa registratúry

1

Odborný seminár – správne konanie

2

Školenie – zákonník práce

1

Odborné vzdelávanie pre zamestnancov obvodného úradu zabezpečoval Inštitút pre
verejnú správu Bratislava a Banská Bystrica a externé organizácie.
V personálnej oblasti Obvodného úradu Námestovo v roku 2012 neočakávame
zmeny týkajúce sa organizačnej štruktúry ani počtu zamestnancov obvodného
úradu. V oblasti riadenia ľudských zdrojov bude obvodný úrad aj naďalej aktívne
pristupovať k vzdelávaniu zamestnancov.
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7 CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Cieľom Obvodného úradu Námestovo je poskytovať verejnosti kvalitné služby vo
všetkých oblastiach a úsekoch všeobecnej vnútornej správy, živnostenského
podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách, ktoré vyplývajú
obvodnému úradu z platných zákonov a usmernení . Od toho sa odvíjal aj hlavný cieľ
obvodného úradu v roku 2011 a to kvalitné zabezpečenie výkonu štátnej správy a
taktiež efektívne a hospodárne nakladanie s prostriedkami štátneho rozpočtu.
Obvodný úrad Námestovo zabezpečoval svoju činnosť na jednotlivých úsekoch
štátnej správy tak, ako je to uvedené v bode 4. a nezaznamenal významnejšiu
odchýlku od požadovaného plnenia priorít.

8 HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA V ROKU 2011
Kompetencie a činnosť obvodných úradov vymedzujú príslušné právne normy,
organizačný poriadok obvodného úradu a ďalšie vnútorné predpisy, ktorými sa
zamestnanci obvodného úradu riadia.
Obvodný úrad Námestovo je štátnou rozpočtovou organizáciou, napojenou na
rozpočet Ministerstva vnútra, ktoré voči obvodnému úradu plní funkciu zriaďovateľa
a taktiež aj kontrolnú a hodnotiacu funkciu. Výsledky, ktoré obvodný úrad počas roka
2011 dosahoval, boli hodnotené v rozboroch hospodárenia.
Zároveň by sme chceli poukázať na tú skutočnosť, že agenda na jednotlivých
úsekoch má neustále stúpajúcu tendenciu a napriek nárastu agendy , stavy
zamestnancov sú krátené, čo by sa mohlo odraziť aj v kvalite výstupov.

9 HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPU
Hlavnými skupinami užívateľov výstupov činnosti obvodného úradu sú:








Účastníci a ďalší zúčastnení na priestupkovom konaní,
Právnické a fyzické osoby
Osoby požadujúce osvedčenie o živnostenskom podnikaní,
Mestá a obce obvodu Námestovo, matričné úrady
Miestne a ústredné orgány štátnej správy,
Poisťovne
Súdy, exekútori

V Námestove : 16. apríla 2012
Ing. Dušan Janoťák
prednosta
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