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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie :

Obvodný úrad Trnava

Sídlo organizácie :

Kollárova 8, 917 02 Trnava

Rezort / zriaďovateľ :

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Kontakt

telefón :

++421 33 55 64 111

fax :

++421 33 55 15 298

e-mail :

obu@tt.vs.sk

internet :

www.obu-trnava.sk

Forma hospodárenia :

rozpočtová organizácia

Prednosta :

Ing. Jozef Klokner

Vedúci odborov
• civilnej ochrany a krízového riadenia :

Jozef Hudák

• ekonomický :

Ing. Eva Púčeková

• organizačný :

JUDr. Jozef Schlosser

• všeobecnej vnútornej správy :

Mgr. Ivona Reinhardtová

• živnostenského podnikania :

Ing. Monika Gese

• osobný úrad :

Ing. Jarmila Molnárová

Hlavné činnosti organizácie :
Obvodný úrad Trnava je miestnym orgánom štátnej správy na úsekoch všeobecnej vnútornej
správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu . Obvodný úrad vykonáva štátnu správu aj na úsekoch obrany a
bezpečnosti štátu, hospodárskej mobilizácie, správy majetku štátu a mimosúdnych rehabilitácií,
vedenia registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov, poistenia motorových
vozidiel a dofinancovania družstevnej a individuálnej bytovej výstavby. Pôsobnosť obvodného
úradu na týchto úsekoch štátnej správy ustanovujú osobitné zákony a ich výkon riadia a kontrolujú
ústredné orgány štátnej správy, do ktorých pôsobnosti patria tieto úseky štátnej správy.
Obvodný úrad Trnava je obvodným úradom v sídle kraja a podľa rozhodnutia vlády
koordinuje plnenie spoločných úloh s inými miestnymi orgánmi štátnej správy pri riešení
spoločensky závažných javov. Prednosta obvodného úradu je oprávnený na plnenie spoločných
úloh požadovať potrebné podklady a ukladať úlohy vedúcim iných miestnych orgánov štátnej
správy v územnom obvode kraja.

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
2.1. POSLANIE ORGANIZÁCIE
Obvodný úrad Trnava je právnická osoba. Je rozpočtovou organizáciou štátu zapojenou
finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a je služobným úradom
štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade a zamestnávateľom
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme obvodného úradu. Obvodný úrad Trnava
spravuje majetok štátu, ktorý slúži na jeho činnosť a zabezpečuje materiálno-technické vybavenie
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obvodného úradu. Podľa osobitných zákonov plní na niektorých úsekoch štátnej správy aj úlohy,
ktoré patria len do pôsobnosti obvodného úradu v sídle kraja.
2.2. STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
V zmysle článku 2, ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky štátne orgány môžu konať iba
na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Obvodný úrad sa
riadi všeobecne záväznými právnymi normami a predpismi ktoré sú schvaľované ústrednými
orgánmi štátnej správy do ktorých pôsobnosti patria jednotlivé úseky štátnej správy. Obvodný úrad
Trnava v roku 2012 okrem úloh, ktoré sú dané platnými právnymi normami na jednotlivých
úsekoch štátnej správy zabezpečuje predčasné parlamentné voľby.

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S
A JEHO PLNENIE

ÚSTREDNÝM ORGÁNOM

Obvodný úrad Trnava nemá podpísaný žiadny kontrakt s ústredným orgánom ani inou
inštitúciou.

4. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
4.1. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE
4.1.1 ODBOR CIVILNEJ OCHRANY A KRÍZOVÉHO RIADENIA
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia zabezpečuje výkon činností na úsekoch civilnej
ochrany, koordinačného strediska integrovaného záchranného systému, krízového riadenia, obrany
štátu, hospodárskej mobilizácie a ochrany utajovaných skutočností.
Úsek civilnej ochrany obyvateľstva
Civilná ochrana aktualizovala analýzu ohrozenia územia mimoriadnymi udalosťami, ktoré
môžu vzniknúť na území obvodu a kraja. Zmeny v analýze ohrozenia územia mimoriadnymi
udalosťami boli zapracované aj do grafického informačného systému CIPREGIS. Na základe
zmeny oblasti ohrozenia jadrového zariadenia Atómová elektráreň V-1 boli v januári vydané
obciam Trnavského kraja rozhodnutia a zaradení, resp. vyradení obcí do 11 km oblasti ohrozenia
týmto jadrovým zariadením. V novembri 2011 bolo týmto obciam vydané rozhodnutie o vyradení
z oblasti ohrozenia jadrového zariadenia Atómová elektráreň V-1, nakoľko oblasť ohrozenia bola
na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR vymedzená hranicami areálu jadrového
zariadenia. V jednom prípade, a to obcou Koplotovce došlo k odvolaniu voči rozhodnutiu
obvodného úradu (po uplynutí 15-dňovej lehoty), ktoré bolo po posúdení napadnutého rozhodnutia
Sekciou integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR (ďalej iba
SIZSaCO MV SR)zamietnuté ako neopodstatnené.
V zmysle usmernenia SIZSaCO MV SR bola vykonaná aktualizácia Plánov ochrany obyvateľstva
k 30. 3. 2011 so stavom k 31. 12. 2010. Plán ochrany obyvateľstva pod vodnými stavbami, ktoré
ohrozujú územie obvodu Trnava a územie Trnavského kraja je spracovaný v zmysle usmernenia
SIZSaCO MV SR k 30. 3. 2011 so stavom k 31. 12. 2010.
Pravidelne boli sústreďované a vyhodnocované hlásenia o epidemiologickej a epizootickej situácii
za jednotlivé mesiace. V územnom obvode Trnava na tomto sledovanom úseku v roku 2011
nevznikla taká mimoriadna udalosť, ktorú by bolo potrebné riešiť krízovými orgánmi.
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V roku 2011 boli v územnom obvode Trnava vykonané 4 koordinované kontroly objektov
spadajúcich pod uvedený zákon č. 261/2002 Z. z., konkrétne v 1 podniku kategórie „A“ a v 3
podnikoch kategórie „B“. Koordinované kontroly boli vykonané v súčinnosti so Slovenskou
inšpekciou životného prostredia, pracoviskom Nitra.
Varovanie obyvateľstva v obvode Obvodného úradu Trnava je zabezpečované:
- elektronickými a elektrickými sirénami,
- miestnymi oznamovacími prostriedkami,
- automatizovaným systémom varovania - diaľkovým ovládaním elektronických sirén
(napr. autonómny systém SE-EBO).
Na zabezpečenie prehľadu varovacích prostriedkov je spracovaný Plán varovania, ktorý bol
priebežne aktualizovaný. Skúšky sirén sa vykonávali pravidelne v stanovených termínoch. Pokyn
k preskúšavaniu prevádzkyschopnosti systémov varovania na rok 2011, vrátane termínov skúšok,
bol zaslaný obecným a mestským úradom a právnickým osobám. Navyše sú pred každou skúškou
zasielané emailom oznamy o preskúšaní sirén.
Hlásenia o rozozvučaní sirén boli vypracovávané a zasielané Slovenským elektrárňam a. s.,
Atómové elektrárne Bohunice v Jaslovských Bohuniciach a SIZSaCO MV SR.
Na území obvodu bola pravidelne vykonávaná skúška poplachových sirén podľa pokynov
zo SIZSaCO MV SR na rok 2011 v jednotlivých mesiacoch s nasledovnými výsledkami (v %):
Obvod
Trnava

Január
100
Júl
94,44

Február
100
August
98,15

Marec
98,15
September
98,15

Apríl
100
Október
98,15

Máj
100
November
100

Jún
90,74
December
100

V roku 2011 bol vybudovaný nový autonómny systém varovania a vyrozumenia (VARaVYR)
Slovenskými elektrárňami. a. s. na jadrovom zariadení V-2 Jaslovské Bohunice. Systém v sebe
zahŕňa riadiace a záložné riadiace centrum, hlavnú a záložnú vysielaciu jednotku, lokálne vysielacie
jednotky a jednotlivé sirény. Nosným prvkom systému VAROVANIA sú elektronické sirény
PAVIAN, riadené pomocou integrovaného rádiokomunikačného systému. Ovládanie systému
VARaVYR (aktivácia) je priamo z elektrárne. Systém je využiteľný pri vzniku rôznych udalostí
(napr. radiačné ohrozenie, požiar, chemické ohrozenie, ohrozenie vodou, vzdušný poplach,
ohrozenie čpavkom, skúška sirén, ...).
Plánované skúšky sirén v mesiacoch november a december boli vykonané na novom systéme
VARaVYR SE-EBO V2.
V dňoch 12. 4. a 22. 9. 2011 boli vykonané Slovenskými elektrárňami a. s. na jadrovom zariadení
Bohunice skúška vyrozumenia systémom HADOS a „Zuzana“. Dotknutí zamestnanci Obvodného
úradu Trnava boli vyrozumení.
V súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a
technických podmienok zariadení civilnej ochrany bolo vypracovaných 73 vyjadrení k projektovej
dokumentácii v stavebnom a kolaudačnom konaní.
Na úseku protichemickej ochrany bola naďalej pravidelne sledovaná a vyhodnocovaná
radiačná situácia na Obvodnom úrade Trnava pomocou nadradenej meracej stanice RADMON.
V rámci opatrení prijímaných kompetentnými orgánmi SR za účelom sledovania vývoja radiačnej
situácie po poškodení jadrového zariadenia Fukušima v Japonsku zabezpečovali v období
od 21. 3. 2011 obvodné úrady realizáciu periodického merania úrovne radiácie vo svojom územnom
obvode. Merania boli vykonávané:
• 2 krát denne na území mesta - v sídle obvodného úradu,
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•

2 krát týždenne na 2 určených stálych meracích bodoch.

Za obdobie od 21. 3. 2011 do 20. 4. 2011 bolo v rámci Trnavského kraja vykonaných 330 meraní,
pričom výsledky nevykazovali významné odchýlky od dlhodobého priemeru. Minimálna nameraná
hodnota bola 98 nSv/h a maximálna 138,4 nSv/h. Priemerná nameraná hodnota priestorového
príkonu dávkového ekvivalentu v Trnavskom kraji za toto sledované obdobie bola 119 nSv/h.
Na základe aktuálneho vývoja radiačnej situácie a pokynov SIZSaCO MV SR obvodné úrady
od 21. 4. 2011 až do 14. 6. 2011, vykonávali merania úrovne radiácie nasledovne:
• 2 krát denne na území mesta - v sídle obvodného úradu,
• minimálne jeden krát mesačne na vybraných stálych meracích bodoch,
• obvodné úrady, na ktorých sú meracie stanice RPSG-05 zabezpečili bežný režim (Dunajská
Streda a Senica).
V zmysle pokynu SIZSaCO MV SR boli v dňoch 29. 3. 2011 a 8. 11. 2011 vykonané cvičenia
na vyhodnocovanie, spracovanie a odosielanie hlásení pri prijatí alebo zaznamenaní výstrahy
v systéme RPSG-05.
Okrem toho 31. 5. 2011 bolo v súlade s ročným plánom vykonané cvičenie “Meranie radiačnej
situácie“ na úrovni obvodných úradov a obvodného úradu v sídle kraja, ktoré preukázalo dobrú
odbornú pripravenosť cvičiacich obslúh.
Na základe Operatívnych pokynov pre obvodné úrady č. XXVI/3 z 23. marca 2011 bola
prepracovaná dokumentácia radiačného monitorovania na úrovni obvodu aj kraja.
V roku 2011 sme vykonali v mesiacoch máj a október periodické meranie úrovne radiácie pomocou
prístroja DC-3E v určených bodoch podľa plánu monitorovania a výsledky sme zaslali
do Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany Nitra.
Pozornosť bola venovaná uzatvoreným dohodám o spolupráci obvodného úradu na úseku
civilnej ochrany s Územným spolkom Červeného kríža v Trnave a s Okresným výborom
Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave. Ďalej sú uzatvorené dohody o spolupráci s Krajským
výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave a Valným zhromaždením župy Györ – Moson –
Sopron (Maďarská republika).
Kontrolná činnosť bola zameraná na oblasť civilného núdzového plánovania, plnenia úloh
vyplývajúcich z §15, 15a, 16 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov. Kontrolované boli 4 obce, 4 základné školy a 1 právnická osoba. Ďalej boli
vykonané následné kontroly na odstránenie nedostatkov u 2 obcí a 1 právnickej osoby. Vo všetkých
subjektoch boli vypracované záznamy z vykonaných kontrol.
V mesiacoch október až november vykonala SIZSaCO MV SR komplexnú kontrolu všetkých
obvodných úradov, vybraných objektov a obecných úradov v Trnavskom kraji, kontrolované
obdobie 2009 až 2011. Zo všetkých kontrol bol vypracovaný záznam.
Na základe rozhodnutia prednostu Obvodného úradu Trnava zo dňa 27. 10. 2011 boli z dôvodu
nedostatku finančných prostriedkov na cestovné náklady a dopravu zrušené plánované kontroly
na 1 obvodnom úrade, 1 mestskom úrade, 2 školách a 3 právnických osobách.
Kontroly skladovania materiálu civilnej ochrany boli realizované v súlade so spracovaným plánom
kontrol na rok 2011 a v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 314/1998 Z. z.
o podrobnostiach na zabezpečenie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších
predpisov. V roku 2011 bolo vykonaných spolu 32 kontrol. Celková úroveň skladovania bola
hodnotená ako výborná.
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Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia riešil mimoriadne udalosti, ktoré vznikli v obvode
Trnava.
P. č.

Dátum

1.

10. 1. 2011

2.

15. 2. 2011

3.

3. 5. 2011

4.

3. 5. 2011

5.

15. 5. 2011

6.

7. 5. 2011

7.

24. 7. 2011

8.

10. 8. 2011

9.

20. 8. 2011

10.

5. 9. 2011

11.

29. 11. 2011

Mimoriadna udalosť
Zimný štadión Hlohovec, únik amoniaku zo strojovne, jednalo sa
o technologický postup pri odvzdušňovaní systému.
Koperníkova ulica Hlohovec, únik pitnej vody na potrubí do vodojemu,
uzatvorený prívod pitnej vody.
Obec Suchá nad Parnou, zaplavené záhrady v dôsledku nadmerných
zrážok.
Obec Zvončín, zaplavené záhrady v dôsledku nadmerných zrážok.
Hlohovec - Vlčie hory, nahlásený požiar skládky odpadu, bez úniku
nebezpečných splodín horenia, ukončený bol 18. 5. 2011 o 19:55 h.
Obec Horné Orešany, prívalový dážď, zrútenie mosta, zaplavenie
domov o 16:15 h.
Obec Dolná Krupá ku kontaminácii vodného toku neznámou látkou
o 18:31 h.
Únik oxidu uhličitého pri montáži chladiaceho systému do priestorov
OD TESCO Trnava o 17:47 h.
Pri odstraňovaní poruchy v EON-paroplynovej elektrárni Malženice
došlo k popáleniu dvoch údržbárov o 9:15 h.
Únik kyseliny dusičnej 2 x 50 litrov z nákladného vozidla na vozovku
Hospodárskej ulice v Trnave o 11,10 h..
Vyhlásenie núdzového stavu v územných obvodoch vybraných
obvodných úradov z dôvodu štrajku lekárov na Slovensku.
Ukončenie núdzového stavu a prechod do normálneho režimu bol
dňa 8. 12. 2011.

Obvodný úrad Trnava poukázal obci Horné Orešany na náhradu výdavkov v súvislosti
s povodňovými záchrannými prácami bežné transfery v sume 16 250,63 € a kapitálové transfery
v sume 155 123,75 €.
Dňa 10. 2. 2011 bola vykonaná odborná príprava starostov obcí a primátorov miest
z celkového počtu pozvaných 69 sa zúčastnilo 61. Zamestnanie bolo zamerané na realizáciu
Zamerania činnosti na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia na rok 2011, úlohy starostov
pri živelných pohromách s dôrazom na povodne, evakuáciu, ukrytie a spracovanie plánov
povodňových záchranných prác obce, vyrozumenie a varovanie ako predpoklad úspešného
zvládnutia záchranných prác, prípravu občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc a jej realizácia
v obci, činnosť krízového štábu obce, základné úlohy v oblasti mimoriadnych regulačných opatrení,
zabezpečovanie úloh CNP obcí.
V dňoch 16. 2. a 18. 2. 2011 bola vykonaná odborná príprava vedúcich právnických a fyzických
osôb (podnikateľov), počet zúčastnených 84.
Dňa 15. 4. 2011 bola vykonaná odborná príprava riaditeľov ZŠ a učiteľov ZŠ vyučujúcich učivo
„Ochrana života a zdravia“ – počet zúčastnených 45.
Dňa 13. 6. 2011 bola vykonaná odborná príprava vedúcich jednotiek CO pre potrebu územia
a pracovníkov CO – počet zúčastnených 13.
Dňa 20. 9. 2011 bola vykonaná odborná príprava obsluhy hlásičov úrovne radiácie – počet
zúčastnených 12.
Dňa 24. 11. 2011 bola vykonaná odborná príprava starostov obcí a primátorov miest pre okres
Trnava – počet zúčastnených 37.
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Dňa 29. 11. 2011 bola vykonaná odborná príprava starostov obcí a primátorov miest pre okres
Hlohovec – počet zúčastnených 20.
Výdavky na školenia starostov obcí a vedúcich zamestnancov právnických a fyzických osôb boli
v roku 2011 vynaložené v celkovej sume 998,56 €.
Jedným z významných prvkov prípravy sú aj cvičenia a nácviky civilnej ochrany.
Dňa 19. októbra 2011 bolo vykonané súčinnostné cvičenie PELIKÁN 2011 na tému:
Činnosť výkonných orgánov obvodného úradu v sídle kraja, obvodných úradov, orgánov miestnej
samosprávy, právnických osôb, základných záchranných zložiek integrovaného záchranného
systému a zložiek havarijnej odozvy pri riešení krízovej situácie a zabezpečení opatrení na ochranu
obyvateľstva po vzniku havárie v jadrovom zariadení Atómová elektráreň V-2 Jaslovské Bohunice.
Obvodný úrad Trnava venoval významnú pozornosť súťaži mladých záchranárov civilnej
ochrany, ako jednej z foriem prípravy občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc. Krajské kolo
Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany sa konalo dňa 12. mája 2011 v areáli rekreačného
Výtoky – Moravany nad Váhom, obvod Piešťany. Súťaže sa zúčastnilo 9 súťažných družstiev –
víťazov obvodných kôl.
V dňoch 8. a 9. júna 2011 zorganizoval Obvodný úrad Trnava v spolupráci s Obvodným úradom
Piešťany Majstrovstvá SR v Súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany v rekreačnom zariadení
Výtoky – Moravany nad Váhom. Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev, víťazov a postupujúcich
z krajských kôl, družstvo z Maďarskej republiky neprišlo.
XVIII. ročníka obvodného kola, ktoré sa konalo 13. októbra 2011 v Kamennom mlyne v Trnave,
sa zúčastnilo 27 družstiev zo základných škôl.
Celkové náklady na realizáciu súťaží mladých záchranárov civilnej ochrany boli v sume 2 097,69 €,
z toho v sume 200,00 € boli použité mimorozpočtové prostriedky, prijaté na základe darovacej
zmluvy.
Úsek integrovaného záchranného systému
Úlohy na úseku integrovaného záchranného systému sú plnené v súlade so zákonom
č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme. Koordinačné stredisko IZS (ďalej iba KS
IZS) plní úlohy spojené s príjmom linky tiesňového volania 112. Súčasťou pracoviska je krajské
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zabezpečujúce príjem tiesňového volania na linke
155 a krajské operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru zabezpečujúce príjem tiesňového
volania na linke 150 (okrem okresov Senica a Skalica). Operátori na linke 112 sú pripravení plniť
požiadavky volajúcich osôb na linku 112, podieľať sa na plnení úloh pri vzniku mimoriadnych
udalostí a krízových situácií.
Systém CoordCom pre príjem linky 112 sa na koordinačnom stredisku v Trnave uviedol
do produktívnej prevádzky v roku 2008. V roku 2011 na KS IZS prijímali linku 112 dvaja operátori
civilnej ochrany, jeden operačný dôstojník Hasičského a záchranného zboru a jedna operátorka
záchrannej zdravotnej služby.
Od samotného spustenia systému CoordCom je sledovaná jeho poruchovosť. Poruchy (počet 96)
boli hlásené na Ministerstvo vnútra SR. Poruchy sa vyskytovali v hardvérovej časti, v softvérovej
časti systému, na telefónnych prístrojoch a na systéme spojenia k záchranným zložkám.
Napriek odporúčaniam obvodného úradu systém CoordCom doposiaľ neumožňuje úradu sťahovať
štatistické údaje o počte prijatých hovorov, vybavených hovorov jednotlivými operátormi za určité
obdobie a pod. Štatistické údaje sú potrebné ako nástroj koordinácie činnosti na KS IZS a kontroly
aktivity jednotlivých operátorov.
Lokalizácia volajúcej osoby u mobilných operátorov je nepresná, je to veľmi široká oblasť, ktorá
pre potreby zásahu záchranných zložiek je nepoužiteľná. Zvlášť široká oblasť u mobilného
operátora O2 nie je akceptovateľná.
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Archivácia záznamov hovorov sa vykonávala priebežne každý týždeň. Záznamy hovorov sú
sústreďované na harddisku a boli napaľované na média DVD-RAM (hovory nahrávané na ReDat3).
DVD sa ukladali v samostatnej uzamknutej skrini a ich evidencia sa viedla podľa nariadenia
SIZSaCO MV SR predpísaným spôsobom v samostatnej evidenčnej knihe. Záznamy hovorov a dát
zo systému CoordCom sú ukladané na média v REC serveri v Banskej Bystrici a druhý krát sú
zálohované na REC serveri KS IZS v Trnave.
Na základe zdôvodnených a opodstatnených požiadaviek polície pre potreby vyšetrovania boli
z archivovaných záznamov hovorov CoordComu poskytované požadované údaje a
zvukové záznamy pre potreby trestného konania súvisiaceho s volaním na linku 112. V roku 2011
bolo zaslaných pre potreby vyšetrovania polície 21 zvukových záznamov respektíve požadovaných
údajov v písomnej podobe.
Prepracovali sme Plán poskytovania pomoci, prevádzkový poriadok KS IZS, ostatná dokumentácia
koordinačného strediska bola aktualizovaná a je uložená v dispečerskej sále v miestnosti vedúceho
zmeny. Dokumentácia na výkon činnosti KS IZS je spracovaná aj v elektronickej forme a operátor
môže s ňou pracovať, riadiť sa podľa nej pod príslušnou indexovou udalosťou v obslužnom
programovom vybavení systému CoordCom. Podľa potreby bola aktualizovaná databáza systému.
Na zabezpečenie funkčnosti systému koordinačného strediska boli zabezpečené a realizované
profylaktické prehliadky klimatizácie, záložných zdrojov UPS a elektrického zálohového agregátu,
ktorý sa pravidelne dvakrát v mesiaci testuje a kontroluje sa množstvo rezervnej nafty.
Vykonáva sa pravidelná kontrola spojovacích zariadení na KS IZS a kontrola v technologickej
miestnosti – účinnosť klimatizačných jednotiek, UPS a kontroluje sa tiež teplota vzduchu.
V súčinnosti s firmou Alison Slovakia spol. s r. o. sa vykonáva kontrola telefónnej ústredne
MD 110 a záznamového zariadenia ReDat3.
Odborná príprava operátorov na obsluhu programu CoordCom bola organizovaná a vykonávaná len
v doplnkovej forme na KS IZS v Trnave. Predmetom odbornej prípravy boli najmä témy – úlohy
KS IZS v prípade nebezpečenstva vzniku mimoriadnej udalosti alebo pri vzniku mimoriadnej
udalosti, spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného
stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území SR, plnenie informačnej služby
civilnej ochrany a Plán poskytovania pomoci.
Obvodný úrad Trnava v roku 2011 čerpal z bežných výdavkov finančné prostriedky na prevádzku
koordinačného strediska vo výške 27 595,60 €. Z týchto finančných prostriedkov boli uhrádzané
telekomunikačné poplatky, prenájom miestneho metropolitného okruhu 2 Mbit/s, servisné práce,
revízie a kontroly, opravy a iné služby. Kapitálové výdavky sa nečerpali.
Úsek krízového riadenia
Zabezpečenie činnosti Bezpečnostnej rady obvodu
V roku 2011 boli plánované štyri rokovania Bezpečnostnej rady obvodu Trnava (ďalej iba
„BROb“), na základe vypracovaného plánu práce na rok 2011. BROb sa zaoberala otázkami
vypracovania „Správy o bezpečnosti na území Trnavského kraja za rok 2010“ pre Kanceláriu
bezpečnostnej rady SR. K tejto správe boli priložené prílohy za Krajské riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru Trnava, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Trnava, 4 prílohy za obvodné
úrady Trnavského kraja a príloha Ochrana utajovaných skutočností v podmienkach Obvodného
úradu Trnava.
Ďalej boli predkladané „Vyhodnotenia bezpečnostnej situácie a požiarovosti za rok 2010“, „Správa
o pripravenosti AE V2 Jaslovské Bohunice v oblasti bezpečnosti, krízového riadenia, obrany a
civilnej ochrany“, „Správy o zabezpečovaní úloh civilného núdzového zásobovania (CNP) v oblasti
vykonávania činnosti v zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo vojny a vojnového stavu, zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení
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neskorších predpisov, zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskorších predpisov a zákona
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane; v obciach Dolné Lovčice, Šúrovce, Dechtice a Voderady“,
„Správy o pripravenosti ZENTIVY a. s. Hlohovec a Železničnej stanice Trnava v oblasti
bezpečnosti, krízového riadenia, obrany a civilnej ochrany“, „Vyhodnotenia bezpečnostnej situácie
a požiarovosti za obdobie od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 v okresoch Trnava a Hlohovec, „Správa
o pripravenosti a zabezpečovaní úloh CNP v podmienkach Chemolaku, a. s. Smolenice, v oblasti
bezpečnosti, krízového riadenia, obrany a civilnej ochrany“, „Správa o činnosti odboru civilnej
ochrany a krízového riadenia obvodného úradu v Trnave za rok 2011“, „Správa o zabezpečovaní
úloh CNP v oblasti vykonávania činnosti v zmysle zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo vojny a vojnového stavu, zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii v znení neskorších predpisov, zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení neskorších
predpisov a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane; v podmienkach VÚC Trnava“ a „Plán
práce Bezpečnostnej rady obvodu Trnava na rok 2012“.
Na jednom rokovaní bol prítomný aj zástupca kancelárie Bezpečnostnej rady SR. Všetky
predkladané správy na rokovaniach boli prijaté.
Dokumentácia bezpečnostnej rady je uložená na sekretariáte bezpečnostnej rady a zaradená
v evidencii CNP v Krízovom pláne Obvodného úradu Trnava.
Zabezpečenie činnosti krízového štábu obvodu
Krízový štáb obvodného úradu (ďalej iba „KŠ“) v uplynulom roku nemusel rokovať, keďže
nevznikli zákonné podmienky k jeho zvolaniu. Členovia KŠ sa zúčastnili odbornej prípravy
po teoretickej stránke, ako aj v praktickej časti – pri cvičení PELIKÁN 2011. Dokumentácia KŠ je
vypracovaná v súlade s platnými právnymi normami a priebežne sa aktualizuje.
Ako súčasť komplexného riešenia KŠ úzko spolupracuje s Okresným riaditeľstvom Policajného
zboru, Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru a Územnou vojenskou správou
Trnava. Veľmi dobrá je spolupráca s regionálnou veterinárnou a potravinovou správou,
regionálnym úradom verejného zdravotníctva ako aj s Trnavským samosprávnym krajom.
Spolupráca s úradmi špecializovanej štátnej správy je na požadovanej úrovni. Tieto subjekty sú
podľa potreby pozývané na odbornú prípravu predsedov krízových štábov samospráv, kde sú
podrobnejšie rozoberané všetky možnosti riešenia krízovej situácie na úseku ich pôsobnosti a svoju
činnosť prezentujú i na rokovaniach bezpečnostnej rady obvodu.
Plán vyrozumenia
Plán vyrozumenia v rámci obvodného úradu je priebežne aktualizovaný a dáva reálny
pohľad na možnosti a spôsob vyrozumenia zamestnancov obvodného úradu, jeho KŠ a BROb.
Samostatné plány vyrozumenia tvoria súčasť dokumentácie krízového štábu a bezpečnostnej rady
obvodu.
Kontrolná činnosti na úseku krízového riadenia
Kontrolná činnosť obvodného úradu sa vykonávala u obcí, subjektov hospodárskej
mobilizácie a ostatných právnických a fyzických osôb – podnikateľov podľa Plánu kontrolnej
činnosti Obvodného úradu Trnava na rok 2011. Vykonané kontroly CNP v 4 obciach nepreukázali
nedostatky vo vedení dokumentácie na úseku plnenia úloh podľa zákonov č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo vojny a vojnového stavu, č. 414/2002 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov a č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.
Tieto organizácie plnia úlohy zodpovedne, ani na jednej kontrole nebol daný protokol z dôvodu
porušenia zákona.
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Úsek hospodárskej mobilizácie
Riadenie a koordinácia činnosti obvodných úradov vo svojej pôsobnosti
Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie potrieb
nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených
bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.
Zamestnanci obvodného úradu na tomto úseku sú riadení prostredníctvom pracovných porád
a odborných príprav, na základe Zamerania činnosti na príslušný rok a Ročného plánu Civilnej
ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Trnava. Operatívne úlohy sa riešili telefonicky,
osobnými stretnutiami, prípadne mailovou poštou.
Programový prostriedok hospodárskej mobilizácie - špecifický aplikačný program JISHM SR/
EPSIS a programový prostriedok ATON.
V roku 2009 Ministerstvo hospodárstva uviedlo do činnosti nový špecifický aplikačný
program JISHM SR/EPSIS, ktorý nahrádza doteraz používaný programový prostriedok ATON (ale
tento je stále využiteľný). V priebehu roka 2011 bolo na odbore civilnej ochrany a krízového
riadenia Obvodného úradu Trnava vykonané školenie pre zamestnancov určených pre prácu
s novým JISHM SR/EPSIS s možnosťou praktického nacvičenia práce s programom.
V špecifickom aplikačnom programe JISHM SR bola v hodnotenom období vykonaná aktualizácia
údajov k 31. 9. 2011 nasledovná:
• program EPSIS - údaje za obvodný úrad – výkazové karty obvodného úradu, evidencia
zamestnancov Obvodného úradu Trnava – mierová organizácia, evidencia členov KŠ obvodného
úradu, organizačné členenie v čase krízovej situácie, majetok hospodárskej mobilizácie (ďalej
iba HM) – prehľad položiek majetku HM, bilancia majetku HM,
• program ATON – karta obce, ubytovacie možnosti v obci – ubytovne, stravovacie možnosti
v obci – vývarovne, dopravné a mechanizačné prostriedky obce, údaje za výdajne odberných
oprávnení, určené predajne v obci, ktoré budú predávať vybrané komodity v čase krízovej
situácie,
• údaje subjektov hospodárskej mobilizácie - karta subjektu kooperujúce podniky, ktoré nie sú ale
môžu byť určené za subjekt hospodárskej mobilizácie.
Regulácia predaja životne dôležitých výrobkov alebo tovarov
Výdajne odberných oprávnení (ďalej iba „VOO“) v územnom obvode Trnava sú určené ešte
rozhodnutím Krajského úradu v Trnave zo dňa 31. 3. 2004, samostatne pre okres Trnava a okres
Hlohovec. Okres Trnava má 74 VOO a okres Hlohovec má 31 VOO. Každá VOO má vypracovanú
Základnú dokumentáciu obce, kde sú založené najdôležitejšie usmernenia a postupy pri zahájení
a činnosti regulácie predaja životne dôležitých výrobkov a životne dôležitých tovarov (ŽDV
a ŽDT), ako aj metodické usmernenie a postup pri riešení dopravného zabezpečenia, stavebnej
a sanačnej činnosti počas krízovej situácie. Ďalej sa tu nachádza postup pri zabezpečení
doručovania povolávacích rozkazov a rozhodnutí obcou. Dokumentácia regulácie predaja je vedená
centrálne. Odberné oprávnenia pre okres Trnava a Hlohovec sú pripravené a uskladnené v sklade
civilnej ochrany na Priemyselnej ulici v Trnave.
Úsek obrany štátu
Usmernenie obcí, právnických osôb a fyzických osôb
Koordináciu vydávaných úloh v oblasti obrany štátu pre obce a mestá bola realizovaná
formou vydania zamerania činnosti obvodného úradu pre obce a mestá, právnické a fyzické osoby
na rok 2011 a formou metodickej pomoci obciam.
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Kontrolná činnosť v spolupráci s územnou vojenskou správou
V zmysle § 10 ods. 1 písm. d) a § 16 písm. n) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane SR v znení
neskorších predpisov zamestnanci Obvodného úradu Trnava – odboru civilnej ochrany a krízového
riadenia v spolupráci so zamestnancami Územnej vojenskej správy Trnava (ďalej iba ÚVS)
vykonali kontrolu o vhodnosti a technickej spôsobilosti vecných prostriedkov potrebných v čase
vojny alebo vojnového stavu u 3 právnických osôb.
Plnenie úloh obvodným úradom v jeho pôsobnosti
Obvodný úrad Trnava na základe podkladov ÚVS má v elektronickej aj písomnej forme
spracované rozhodnutia na vecné prostriedky, pracovné povinnosti a ubytovanie príslušníkov
ozbrojených síl pre zabezpečenie úloh obrany štátu. Na základe podkladov od ÚVS boli
rozhodnutia na vecné prostriedky a na ubytovanie pre príslušníkov ozbrojených síl pravidelne
aktualizované.
Realizácia koordinačnej úlohy obvodných úradov k obciam pri plnení úloh potrebných na obranu
štátu
Obvodný úrad Trnava vedie zoznamy doručovateľov obcí a miest a má pre nich pripravené
rozhodnutia o pracovnej povinnosti v elektronickej forme. Oslobodenie od mimoriadnej služby bolo
pre zamestnancov obvodného úradu spracované a zaslané na ÚVS.
4.1.2 ODBOR EKONOMICKÝ
Odbor ekonomický zabezpečuje výkon činností na úsekoch rozpočtu a účtovníctva,
vnútornej prevádzky, autoprevádzky, verejného obstarávania, majetkovoprávnom, povinného
zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Úsek rozpočtu a účtovníctva
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva zabezpečuje činnosť organizácie v rámci schválených
a rozpísaných limitov rozpočtu, vedie účtovníctvo, vypracúva účtovné a finančné výkazy, predkladá
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky správy o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami
a podklady na zostavenie návrhu rozpočtu.
Pravidelne štvrťročne poskytuje obciam dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku
matričnej činnosti (35 obcí) a na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov
Slovenskej republiky (69 obcí).
V roku 2011 poskytlo finančné prostriedky 60 obciam Trnavského kraja na údržbu 718 vojnových
hrobov, na zabezpečenie úloh v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
(69 obciam a vyššiemu územnému celku) a na náhradu výdavkov v súvislosti s povodňovými
záchrannými prácami pre jednu obec.
Na zabezpečenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí boli na základe predloženého
vyúčtovania poukázané finančné prostriedky dvom obciam.
Finančné prostriedky na realizáciu projektov schválených Radou vlády SR pre prevenciu
kriminality boli poskytnuté 14 subjektom na realizáciu 9 projektov v rámci sociálnej a 5 projektov
v rámci viktimačnej prevencie.
Kapitálové transfery boli poskytnuté na realizáciu 3 projektov v rámci situačnej prevencie
(kamerový systém) a jedného projektu v rámci sociálnej prevencie.
Úsek vnútornej prevádzky
Oddelenie vnútornej prevádzky zabezpečuje správu majetku štátu v zmysle zákona
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, ktorá sa týka hnuteľného
a nehnuteľného majetku štátu.
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V roku 2011 bolo vypracovaných v súlade s § 13 ods.5 uvedeného zákona 23 zmlúv o krátkodobom
nájme nehnuteľného majetku štátu a 11 zmlúv o krátkodobej výpožičke nehnuteľného majetku
štátu.
V zmysle zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov bolo
vypracovaných a schválených 6 zmlúv o výpožičke nehnuteľného majetku štátu a 10 dodatkov
k nájomným zmluvám.
V súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonom v znení neskorších predpisov bolo podpísaných 8 zmlúv a 3 dodatky k zmluvám.
V súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov oddelenie vnútornej prevádzky zverejňuje zmluvy
uzatvorené Obvodným úradom Trnava. Na základe podkladov bolo v roku 2011 zverejnených
v Centrálnom registri zmlúv, následne na webovom sídle Obvodného úradu Trnava celkovo
97 zmlúv.
Výber správnych poplatkov v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a zákona
č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní bol zrealizovaný v celkovom finančnom objeme
41 650,00 €, vystavených bolo 4 475 interných príjmových pokladničných dokladov.
Úsek majetkovoprávny
Oddelenie majetkovoprávne zabezpečuje správu majetku štátu v zmysle zákona
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Za rok 2011 bolo
vypracovaných a schválených 17 kúpnych zmlúv, 2 dodatky k nájomným zmluvám a 5 dohôd
o urovnaní.
Zamestnanci majetkovoprávneho oddelenia zastupujú štát v súdnych konaniach súvisiacich
s majetkom nadobúdaných do vlastníctva štátu podľa osobitných predpisov. V roku 2011 sa
zúčastnili na 35 konaniach vo veci dedičstva.
V súlade s vyhláškou Ministerstva financií SR č.119/1993 Z. z. o niektorých opatreniach
na dofinancovanie družstevnej a individuálnej bytovej výstavby bolo skontrolovaných celkom 85
zmlúv o poskytnutí štátneho príspevku na individuálnu bytovú výstavbu. Z toho v 73 prípadoch
boli dodržané podmienky zmluvy a na Katastrálny úrad Trnava bola zaslaná žiadosť o výmaz
ťarchy na listoch vlastníctva, v 9 prípadoch bol vrátený príspevok na účet obvodného úradu a v 3
prípadoch boli uzatvorené dohody o splátkach, nakoľko neboli splnené podmienky zmluvy.
V roku 2011 bolo vypracovaných 25 delimitačných protokolov o prechode nehnuteľnosti
do vlastníctva obce v zmysle § 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.
V zmysle zákona č.180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva
k pozemkom v znení neskorších predpisov sú zamestnanci majetkovoprávneho oddelenia členmi
komisie registra obnovenej evidencie pozemkov. V roku 2011 sa zúčastnili 54 rokovaní komisií
registra obnovenej evidencie pozemkov.
V priebehu roka 2011 bolo vydaných celkom 246 rozhodnutí (z toho 175 rozhodnutí o uložení
pokuty a 71 rozhodnutí o zastavení konania) v zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom
zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Pokuty boli uložené v sume 23 688,58 €.
4.1.3 ODBOR ORGANIZAČNÝ
Odbor organizačný zabezpečuje výkon činností na úsekoch informatiky, správy registratúry,
vzťahov k územnej samospráve, petícií, sťažností, poskytovanie informácií, vnútornej kontroly,
sekretariátu, podateľne, prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, vojnových hrobov,
právnej agendy obvodného úradu vrátane právneho zastupovania Slovenskej republiky a obvodného
úradu pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní .
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Podľa zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov bolo zaevidovaných 23 žiadostí o sprístupnenie informácie.
Podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach bolo zaevidovaných 14 sťažností, z toho bolo
k 31. 12. 2011 vybavených 13 a 1 prešla do roku 2012 v zákonnej lehote. Z toho 12 prešetrených
sťažností bolo neopodstatnených a 1 sťažnosť bola odložená. Vnútorná smernica upravujúca
zásady na zabezpečenie jednotného postupu pri podávaní, evidovaní, prešetrení a písomnom
oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti bola k 1. 2. 2011 aktualizovaná.
Organizačný poriadok obvodného úradu bol aktualizovaný v zmysle Smernice Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OKMVS1-2010/026528 z 3. novembra 2010.
Organizačný odbor vykonal celkom 7 kontrol na organizačných útvaroch obvodného úradu
zameraných na:
• finančné prostriedky – pokladnica obvodného úradu
2
• dochádzka zamestnancov
2
• dodržiavanie zákona o cestovných náhradách
1
• plnenie uznesení vlády
1
• vojnové hroby
1
Kontrolami neboli zistené žiadne nedostatky.
V zmysle zákona č.583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo prijatých a spracovaných
48 projektov pre schválenie v Rade vlády pre prevenciu kriminality. Následne bolo vypracovaných
17 zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na schválené projekty. Krajská komisia pre
prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti sa zišla na 1 zasadnutí, kde prerokovala
Hodnotiacu správu pre Radu vlády pre prevenciu kriminality za rok 2010 a vyhodnotila prijaté
projekty prevencie kriminality a odporučila ich Rade vlády SR na schválenie.
Bežné transfery v sume 58 639,00 € boli poskytnuté na realizáciu 9 projektov v rámci sociálnej a 5
projektov v rámci viktimačnej prevencie. Kapitálové transfery v sume 82 732,64 € boli poskytnuté
na realizáciu 3 projektov v rámci situačnej prevencie (kamerový systém) a 1 projektu v rámci
sociálnej prevencie.
4.1.4 ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY
Odbor všeobecnej vnútornej správy (ďalej iba VVS) zabezpečuje činnosti a výkon štátnej
správy na úsekoch priestupkovom, matrík, osvedčovania listín a podpisov na listinách, územného a
správneho usporiadania štátnych symbolov, verejných zbierok, sčítania obyvateľov, volieb a
referenda, registrácie, vydávania osobitných označení vozidiel, štátneho občianstva, hlásenia pobytu
občanov a registra obyvateľov.
ODDELENIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA A MATRÍK
Úsek štátneho občianstva
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky žiadali občania Gruzínska,
Sudánu, Číny, Českej
republiky,
Srbska,
Poľskej
republiky,
Pakistanu,
Ukrajiny,
Kazachstanu, Tuniska, Konga, Bieloruska, Sýrie, Moldavska, Peru, Rumunska, Indie, Maďarska.
Dvom žiadateľom o udelenie štátneho občianstva SR z Tureckej republiky bolo zaslané
z Ministerstva vnútra SR zamietacie rozhodnutie.
O prepustenie zo štátneho zväzku SR žiadali občania Slovenskej republiky, ktorí získali
prísľub k udeleniu štátneho občianstva Českej republiky a Rakúskej republiky.
Dňa 13. 10. 2011 sa zamestnankyne oddelenia štátneho občianstva a matrík zúčastnili
školenia používateľov aplikácie WinŠO. Programom školenia bola prezentácia aplikácie, jej nových
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funkcionalít, príprava noviniek a komunikácia
s informačným systémom REGOB SR.

aplikácie

prostredníctvom

WebServisu

Úsek matrík
V zmysle zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov bolo
vykonaných 35 kontrol na matričných úradoch v obvode Trnava. Vykonanými kontrolami nebolo
zistené porušenie zákona.
Dňa 01. 04 2011 sa zamestnankyňa oddelenia štátneho občianstva a matrík zúčastnila
zasadnutia III. Snemu „Združenia matrikárov a matrikárok SR“ v budove Mestského úradu v Nitre.
Dňa 13. 09. 2011 sa uskutočnilo zahájenie odbornej prípravy matrikárok na matričné skúšky
pre budúce matrikárky a zástupkyne matrikárok. Na 8 konzultáciách boli prebrané príslušné zákony
týkajúce sa matriky. Dňa 06. 12. 2011 boli uskutočnené matričné skúšky pre 7 zamestnankýň
obecných úradov.
Dňa 25. 10. 2011 sa zamestnankyne oddelenia zúčastnili pracovného stretnutia pracovníkov
obvodných úradov, odboru VVS z úseku matrík. Programom pracovného stretnutia boli informácie
o pripravovaných novelách – zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov,
vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 302/1994 Z. z. ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia
zákona o matrikách v znení neskorších predpisov, zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov a zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení
neskorších predpisov.
Obvodný úrad Trnava, odbor VVS, oddelenie štátneho občianstva a matrík v septembri 2011
uskutočnil pracovnú poradu so zamestnancami matričných úradov okresu Trnava a Hlohovec.
Úsek zmeny mena a priezviska
Obvodný úrad Trnava, odbor VVS, v sledovanom období dostal od občanov 41 žiadostí
o zmenu mena a priezviska podľa novely zákona č. 564/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon
NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov. Vo všetkých prípadoch
bolo žiadateľom vyhovené.
Úsek štátneho odborného dozoru nad osvedčovaním podpisov a listín
Podľa § 8 zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými
úradmi a obcami v znení neskorších predpisov štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania
obcou vykonáva od 1. 10. 2007 obvodný úrad, ktorého v územnom obvode sa obec nachádza.
Dozor sa vzťahuje najmä na metodicko-poradenskú činnosť a kontrolu.
ODDELENIE SPRÁVNE
Úsek registrácií
Zo 115 neziskových organizácií výročnú správu za rok 2010 do 15. 7. 2011 zaslalo 107.
8 neziskových organizácií výročnú správu nezaslalo, a preto boli z tohto dôvodu zrušené zo zákona
a vstúpili do likvidácie.
Z 36 neinvestičných fondov, ktoré boli povinné zaslať výročnú správu za rok 2010
si povinnosť splnilo 36.
V roku 2011 bolo zapísané do registra spoločenstvo s názvom Spoločenstvo vlastníkov
Cukrovarská 181 Sereď, ktoré vzniklo zo zákona – podľa § 8a ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z.
o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
Úsek vydávania osobitných označení vozidiel a preukazov osobitných označení vozidiel O2
Obvodný úrad Trnava vydáva v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov osobitné označenia na vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej
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starostlivosti 02. Od účinnosti uvedeného zákona k 31. 12. 2011 bolo vydaných 22 osobitných
označení a preukazov 02, z toho 2 z dôvodu straty. V sledovanom období bolo vydaných nových 12
osobitných označení a preukazov 02.
Úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania
obyvateľov
Štátne symboly
V mesiaci júl bol obvodnému úradu doručený podnet týkajúci sa porušovania ustanovenia
§ 8 ods. 11 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších
predpisov zo strany Obvodného oddelenia PZ v Hlohovci so sídlom v Hlohovci na ulici SNP č. 11.
Na uvedenom oddelení PZ bol v rámci prešetrenia veci vykonaný dohľad nad dodržiavaním zákona
o štátnych symboloch SR a vydané stanovisko bolo zaslané pisateľovi podnetu dňa 10. 07. 2011.
V roku 2011 bol vykonaný dohľad nad používaním štátnych symbolov v 9 obciach obvodu
Trnava.
Verejné zbierky
V sledovanom období bolo povolených 7 verejných zbierok, z toho v mesiaci február 2
verejné zbierky - Občianskemu združeniu rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím
ISKIERKA (1. 2. 2011 – 31. 1. 2012) a Nadácii DAR (10. 2. 2011 – 27. 2. 2011), v mesiaci marec 1
verejná zbierka - Združeniu na ochranu zvierat (1. 3. 2011 – 29. 2. 2012), v mesiaci apríl 1 verejná
zbierka - Základnej organizácii č. 39, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (1. 4. 2011 –
31. 3. 2012), v mesiaci máj 2 verejné zbierky - Klubu Sclerosis multiplex (1 deň - 25. 5. 2011) a
Združeniu priateľov detí Detského domova „Radosť detí“ (1. 5. 2011 – 31. 12. 2011) a v mesiaci
september 1 verejná zbierka - Obci Cífer (1. 9. 2011 – 31. 1. 2012).
V sledovanom období Obvodný úrad Trnava potvrdil správnosť vyúčtovania 5 ukončeným
verejným zbierkam.
Sčítanie obyvateľov
V roku 2011 sa pokračovalo s plnením úloh vyplývajúcich zo sčítania domov a bytov
v roku 2011 v súlade so zákonom č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku
2011. Prípravné práce v spolupráci s obcami a štatistickým úradom sa týkali školení zamestnancov
obcí k tvorbe SO, vytvorenia SO, zoznamov sčítacích komisárov a ich školení, prevzatia a rozvozu
sčítacích tlačív a materiálov na obce. Po samotnom sčítaní, ktoré sa vykonalo 21. 5. 2011 sa
v mesiaci jún uskutočnilo na Obvodnom úrade Trnava preberanie sčítacích tlačív od obcí a následne
sa všetky materiály odovzdali pracovisku Štatistického úradu SR v Trnave.
Na zabezpečenie úloh v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 boli
poskytnuté obciam finančné prostriedky v sume 164 718,63 € a Trnavskému samosprávnemu kraju
v sume 6 447,24 €.
Úsek volebný
V sledovanom období sa konali nové voľby do orgánov samosprávy obcí – voľba starostu
obce Dobrá Voda a voľba starostu obce Slovenská Nová Ves ( 5. november 2011).
Na základe predloženého vyúčtovania finančných prostriedkov na financovanie výdavkov
spojených s prípravou a konaním nových volieb do orgánov samosprávy obcí boli obci Dobrá Voda
poukázané finančné prostriedky v sume 454,13 € a obci Slovenská Nová Ves v sume 379,96 €.
Začalo sa s prípravou predčasných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky (10. marec
2012). Obvodný úrad Trnava zabezpečoval plnenie úloh v súlade s organizačno-technickým
zabezpečením týchto volieb.
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Správne poplatky za rok 2011
Oddelenie
Štátneho občianstva a matrík
Správne
SPOLU

Hotovosť
1 800,00 €
0,00 €
1 800,00 €

Kolkové
známky
8 375,00 €
4 696,50 €
13 071,50 €

Poštové
poukážky
10 558,50 €
0,00 €
10 558,50 €

Spolu
20 733,50 €
4 696,50 €
25 430,00 €

ODDELENIE PRIESTUPKOVÉ
Z celkového počtu 2 062 oznámení o priestupkoch v roku 2011 došlo 1 823 oznámení a 239
oznámení prešlo ako nevybavené z roku 2010. Z celkového počtu došlých oznámení 1 823 došlo
od štátnej polície 1 686 oznámení, od mestskej polície 98 oznámení, od fyzických osôb 16
oznámení a od iných úradov 23 oznámení, čo spolu činí sumu 1 823.
Najväčší podiel na celkovom počte priestupkov mali priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu podľa § 49 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o priestupkoch), ktorých bolo počas roka 2011 prejednaných 822, pričom
percentuálny podiel uvedených priestupkov na celkovom počte prejednaných priestupkov bol
66,83 %. Z pohľadu naplnenia skutkových podstát išlo o skutky vo veci verbálneho napádania,
urážok na cti, fyzického napádania, vyhrážania sa ublížením na zdraví, vypisovania sms-správ
s hanlivým obsahom, drobného ublíženia na zdraví, schválností, hrubého správania sa. Vo vysokej
miere išlo o nezhody medzi rozvádzajúcimi sa manželmi, ktorí si robili vzájomne schválnosti,
taktiež o susedské spory, ktoré spočívajú v robení si schválností, nerešpektovaním § 127
Občianskeho zákonníka, kde sa vlastníkovi veci ukladajú povinnosti správať sa určitým spôsobom,
konkrétne v záujme nerušeného výkonu práv iných vlastníkov sa niečoho zdržať, niečo strpieť,
prípadne niečo konať. Občan, aby neplatil súdne poplatky a trovy konania spojené so súdnym
konaním, podáva tieto občiansko-právne spory na obvodný úrad, ktorý nie je kompetentný v nich
rozhodovať.
Druhú najväčšiu skupinu podľa počtu prejednaných priestupkov tvorili priestupky proti
majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch, ktorých bolo 302, pričom v ústnom konaní bolo
prejednaných 276 a v rozkaznom konaní 53, postúpených na políciu na došetrenie bolo 26
priestupkových vecí. Percentuálny podiel uvedených priestupkov je 22,43 % z celkového počtu
priestupkov.
Oproti roku 2010 sme zaznamenali nárast tejto skupiny o 9 priestupkov. Týchto skutkov sa
do značnej miery dopúšťali občania, ktorí boli bez príjmu, alebo s malým príjmom a často závislí
od alkoholu, prípadne od omamných a psychotropných látok, krádežami v supermarketoch,
krádežami mobilných telefónov, podvodmi pri vylákaní mobilných telefónov od majiteľov,
krádežami železných a mosadzných predmetov, ktoré následne odovzdávali do zberných surovín,
taktiež sa ich dopúšťali podvodným konaním – údajným sprostredkovaním práce za vopred
poukázanú zálohu na za tým účelom vytvorený účet v bankovej inštitúcii.
Na treťom mieste sa svojim počtom 81 podieľali priestupky proti verejnému poriadku podľa
§ 47 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Percentuálny podiel
týchto priestupkov na celkovom počte priestupkov 6,58 %. Išlo prevažne o neuposlúchnutie výzvy
verejného činiteľa, vzbudzovanie verejného pohoršenia a rušenie nočného kľudu.
Priestupky proti poriadku v správe podľa § 46 zákona o priestupkoch v počte 39 sa
na celkovom počte podieľali 3,17 % a bolo to porušovanie všeobecného záväzného nariadenia miest
a obcí.
Ďalšiu skupinu priestupkov s počtom 12 tvoria priestupky podľa § 21 - 45 zákona
o priestupkoch s percentuálnym podielom 0,98 %, v ktorej boli zastúpené priestupky podľa § 21,
t. j. priestupky proti poriadku v správe s počtom 3, priestupky na úseku hospodárenia s bytmi
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v počte 7 priestupkov, priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
podľa § 30 s počtom 1.
Podľa osobitných právnych predpisov neboli prejednané žiadne priestupkové veci v zmysle
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Pri prejednávaní priestupkov pretrvávajú problémy s doručovaním zásielok obsahujúcich
predvolanie na ústne konanie na správnom orgáne a doručovaním rozhodnutí vo veci v prípadoch,
ak správny orgán nedisponoval inou adresou a ani v rámci šetrenia prostredníctvom informačného
systému REGOB nezistil inú adresu, ako bola uvedená v priestupkovom spise u účastníkov
konania. Tiež je problém, ak obvinený z priestupku na uvedenej adrese nemá svoju poštovú
schránku s menom, v tomto prípade pošta nemá zásielku komu doručiť a zásielka sa vráti
s označením, že adresát a jeho pobyt je neznámy (pritom samotný obvinený môže bývať
na uvedenej adrese, ale pracovníčka pošty nemá o tom vedomosť, pretože jej chýba poštová
schránka menovaného s jeho menom a priezviskom).
Poznatky a analýza úrovne výkonu štátnej správy na priestupkovom úseku
Počas roku 2011 zamestnanci odboru VVS celkovo vybavili 2 062 oznámení o spáchaní
priestupkov, čo predstavuje pokles o 50 priestupkových vecí oproti roku 2010. Z celkového počtu
bolo vybavených 1 823 priestupkových vecí.
V decembri roku 2011 bolo doručených 179 priestupkových vecí, pričom v mesiaci
december roku 2011 bolo z týchto priestupkov vybavených celkovo 150 priestupkových vecí. 29
spisov prešlo ako nevybavených do roku 2012. Celkovo ako nevybavené spisy prešlo do roku 2012
239 spisov.
Vzhľadom na skutočnosť, že v našom územnom obvode sa nachádzajú dve
nápravnovýchovné zariadenia, bolo vypočutých 74 osôb, ktoré sa nachádzali v Ústave na výkon
väzby a výkon trestu odňatia slobody Leopoldov, Ústave na výkon väzby Hrnčiarovce nad Parnou
a v Reedukačnom ústave v Hlohovci.
Na základe dožiadania o vypočutie z iných obvodných úradov bolo vypočutých 20 osôb.
Správ o povesti bolo vybavených 2 268. Orgány činné v trestnom konaní v roku 2011 postúpili
na Obvodný úrad Trnava 43 vecí. Priestupky, ktoré boli prejednávané na tunajšom odbore VVS
Obvodného úradu Trnava, boli prejednávané včas a neboli zistené žiadne nedostatky, respektíve
prieťahy v konaní, čo sa týka včasnosti prejednávania priestupkových vecí.
K preklúzii a následnému zastaveniu konania podľa § 76 ods. 1 písm. f) zákona
o priestupkoch došlo v 2 priestupkových veciach a odloženiu veci podľa § 66 ods. 2 písm. e) v 8
priestupkových veciach z nasledovných dôvodov:
• priestupkový spis bol postúpený v nedostatočnej lehote pred uplynutím dvojročnej lehoty tak,
že správny orgán nemohol vykonať všetky procesné úkony do uplynutia prekluzívnej lehoty,
• priestupkový spis bol postúpený po uplynutí dvojročnej lehoty.
Skladba uložených sankcií
V prípade, že počas konania došlo k dostatočnému preukázaniu spáchania skutku podľa
jeho závažnosti a stupňa spoločenskej nebezpečnosti boli uložené sankcie, ktorých prehľad je
uvedený v tabuľke. Pri forme a výške sankcie bral správny orgán do úvahy závažnosť skutku,
spôsob spáchania priestupku, t. j. či páchateľ spáchal priestupok konaním alebo opomenutím,
na mieste verejnosti prístupnom, či použil ku spáchaniu priestupku technické prostriedky, ďalej bral
správny orgán do úvahy následky priestupku, t. j. či objekt priestupku bol iba ohrozený alebo došlo
k jeho porušeniu, okolnosti, za ktorých bol priestupok spáchaný, mieru zavinenia, pohnútky, ako aj
osobu páchateľa najmä v tých prípadoch, kde dochádzalo k opakovanému spáchaniu skutku.
V rozkaznom konaní bolo vybavených 571 vecí, pri ktorých boli uložené pokuty v sume
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9 021,00 €. Celková výška uložených pokút v sledovanom období predstavovala 19 719,00 € a trov
konania 4 416,00 €. Začatie výkonu rozhodnutia prostredníctvom exekučného úradu sa v roku 2011
pozitívne prejavilo vo výške dobrovoľne zaplatených pokút 6 280,00 € a trov konania 2 104,00 €.
Vedie sa výkon rozhodnutia pre nezaplatenie pokút v 335 priestupkových veciach, kde celková
suma je vo výške 9 559,00 € a pri výkone rozhodnutia pre nezaplatené trovy sa vedie výkon v 117
priestupkových veciach, kde celková suma je vo výške 1 872,00 €.
Počet
Druh sankcie
Prejednanie bez uloženia sankcie
Pokarhaním
Pokutou
Zákazom činnosti
Zhabaním veci
Celkom

v riadnom konaní
4
26
146
0
0
176

Stav v realizácii pokút a trov konania uložených za priestupky
Položka
Rok 2010 v €
Uložené pokuty
17 493,37
Dobrovoľne zaplatené pokuty
5 272,66
Výkon rozhodnutia
1 071,60
Uložené trovy konania
3 698,32
Dobrovoľne zaplatené trovy konania
2 439,11
Výkon rozhodnutia
196,17

v rozkaznom
konaní
0
40
80
0
0
120

Spolu
4
66
226
0
0
296

Rok 2011 v €
19 719,00
6 280
9 559
4 416
2 104
1 872

V roku 2011 bolo riešených 26 priestupkov podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona
o priestupkoch a v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov nebol žiaden.
Správnu lehotu na rozhodnutie vo veci, kde bol požiadaný nadriadený správny orgán
o predĺženie lehoty, nebolo možné dodržať v 18 priestupkových veciach, z dôvodov ospravedlnenia
sa účastníka konania vo vzťahu na vycestovanie v zahraničí, pracovnej neschopnosti a v nemožnosti
vypočutia účastníkov konania z dôvodov, ak účastníci konania alebo ich pobyt sú neznáme.
V roku 2011 vykonávalo priestupkovú agendu sedem zamestnancov, z ktorých štyria
zamestnanci vykonávali rozhodovaciu činnosť v rámci konania a dvaja zamestnanci vykonávali
administratívne práce súvisiace s ústnym konaním na správnom orgáne. Jeden zamestnanec
vykonával agendu súvisiacu s vypracovávaním správ o povesti a s komplexným výkonom
rozhodnutia.
Na Obvodnom úrade Trnava, odbore VVS, oddelení priestupkovom, po reorganizácii úradu
v rámci znižovania stavu zamestnancov a následného prepúšťania zamestnancov v dôchodkovom
veku dochádzalo na uvedenom úseku k fluktuácii zamestnancov, t. j. so štyrmi bol rozviazaný
štátnozamestnanecký pomer, jeden zamestnanec prešiel po výberovom konaní na oddelenie
štátneho občianstva a matrík, jeden zamestnanec bol od marca 2011 až do decembra 2011
práceneschopný a následne boli prijímaní noví mladí zamestnanci. Novoprijatí zamestnanci
po svojom nastúpení neboli hneď dostatočne zaučení, chýbali im skúsenosti a prax, čo sa prejavilo
do určitej miery na počte prejedaných priestupkov.
Uvedený stav, ako aj skutočnosť, že v decembri 2011 bolo postúpených na prejednanie 179
priestupkových vecí, ako aj to, že priestupkovú agendu vykonávali len siedmi pracovníci, sa
podieľalo na tom, že 239 priestupkových vecí, prešlo do roku 2012 nevybavených. S tým súvisí
aj zvýšený počet dožiadaní o výsluchy obvinených osôb, ktorí sa nachádzali buď vo väzbe, alebo
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vo výkone trestu v Ústave na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody Leopoldov, Ústave
na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce, ako aj v Reedukačnom centre Hlohovec.
Taktiež pokračuje situácia z roku 2010, ako aj z roku 2011, kde bol zaznamenaný zvýšený
počet žiadostí o oznámenie výsledku priestupkového konania zo strany oznamovateľov. Aj preto
pripadlo na štyroch pojednávajúcich zamestnancov priestupkového oddelenia 516 spisov
na jednotlivca za rok 2011.
4.1.5 ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA
Odbor živnostenského podnikania zabezpečuje výkon štátnej správy na úsekoch živnostenskej
registrácie, vedenia živnostenského registra a živnostenskej kontroly. Výkon zabezpečuje ako
jednotné kontaktné miesto (ďalej iba JKM).
Celkový počet podnikateľských subjektov ku dňu 31. 12. 2011 bol 18 628, z toho 13 543
fyzických osôb a 5 085 právnických osôb.
Štatistické údaje pre rok 2011 pre úsek registrácie:
•

•
•
•
•

v sledovanom období bolo vydaných 2 484 osvedčení o živnostenskom oprávnení, 1 384
oznámení o pozastavení, 1 575 zánikov živnostenského oprávnenia na základe oznámenia
podnikateľom, 1 837
iných zmien, vykonaných bez rozhodnutia, 2 985 výpisov
zo živnostenského registra,
služby jednotného kontaktného miesta využilo 5 260 subjektov, z toho 4 419 fyzických osôb
a 841 právnických osôb,
celkový počet úkonov JKM pre daňový úrad bolo 6 637, pre zdravotnú poisťovňu 4 491,
pre obchodný register 5,
v sledovanom období bolo vykonaných 2 868 lustrácií pre výpis z registra trestov a 4 498
lustrácií v registri obyvateľov,
v sledovanom období bolo vydaných 14 rozhodnutí.

Štatistické údaje pre rok 2011 pre úsek kontroly:
•
•
•
•
•

bolo vykonaných 522 kontrolných akcií,
rozhodnutím bolo uložených 67 pokút, v blokovom konaní 59,
celková suma uložených pokút rozhodnutím a blokovými pokutami bola vo výške 11 171 €,
na úseku kontroly bolo vykonaných v priebehu roka 791 administratívnych úkonov,
účinnosť kontrolných akcií v sledovanom období bola 31 %.

4.1.6 OSOBNÝ ÚRAD
Osobný úrad ako špecifický útvar podriadený prednostovi plní úlohu osobného úradu
pre štátnych zamestnancov a pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.
Zabezpečuje úlohy súvisiace s výberovým konaním, personálnymi potrebami, odmeňovaním a
likvidáciou miezd, vzdelávaním a sociálnou problematikou.
Z porady vedenia ministra vnútra Slovenskej republiky konanej dňa 26. 8. 2010 vyplynula úloha
č. 3.1. navrhnúť zníženie počtu štátnych zamestnancov podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej
službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov. V nadväznosti na proces realizácie uvedenej úlohy bola k 31. 1. 2011 skončená
výpovedná lehota u dvoch zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá plynula
od 1. 11. 2010. Týmto úkonom bolo ukončené zníženie počtu zamestnancov personálnym rozkazom
ministra vnútra SR č. 460/2010. Počet zamestnancov Obvodného úradu na rok 2011 sa znížil na 83,
z toho 72 štátnych zamestnancov a 11 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
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5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
5.1 ZÁVÄZNÉ UKAZOVATELE
Ministerstvo vnútra SR listom č. SE-ORF2-2011/000638-001 zo dňa 31. januára 2011
oznámilo pre Obvodný úrad Trnava rozpis rozpočtu na rok 2011, ktorým stanovilo ako záväzné
ukazovatele príjmy v sume 196 007,00 €, výdavky celkom v sume 1 607 084,00 € v členení
na bežné (1 607 084,00 €) a kapitálové výdavky (0,00 €) pre rozpočtové podprogramy
08C03 – Obvodné úrady a 06H03 – Hospodárska mobilizácia. Súčasne bol určený záväzný limit
výdavkov v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume
786 886,00 € a v kategóorii 620 Poistné a príspevok do poisťovní v sume 275 017,00 €
so záväzne stanovenými počtami zamestnancov štátnej služby (72) a zamestnancov vykonávajúcich
práce vo verejnom záujme (11) s ich platovými prostriedkami, limit výdavkov na reprezentačné
(672,00 €) a transfery obciam na matričnú činnosť (173 948,00 €) a hlásenie pobytu občanov
a registra obyvateľov SR (57 383,00 €). Orientačne boli určené limity pre výdavky v kategóorii
630 Tovary a služby (307 850,00 €) a v kategórii 640 Bežné transfery (237 331,00 €) podľa
uvedených rozpočtových podprogramov.
Rozpísaný limit výdavkov na rok 2011 nezabezpečoval v plnom rozsahu prostriedky
na úhradu nevyhnutných výdavkov potrebných na financovanie úloh štátnej správy a prevádzku
obvodného úradu. V schválenom rozpočte bežných výdavkov rozpis nezohľadnil potrebu mzdových
prostriedkov na záväzný limit počtu zamestnancov, príspevok zamestnávateľa na doplnkové
dôchodkové poistenie zamestnancov v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa štátnych
zamestnancov a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, v tovaroch a službách
na plnenie úloh úradu, dopad zvýšenej sadzby DPH a inflácie spojenej so zvýšením cien.
V priebehu roka 2011 vykonal správca kapitoly 32 rozpočtových opatrení, ktorými zvýšil
limit príjmov celkom o sumu 97 177,00 € a limit výdavkov o sumu 548 037,02 € na plynulé
financovanie úloh obvodného úradu a na nasledovné účely:
•
•
•
•

•
•
•
•

úprava limitov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu
občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky a na úseku matrík v sume -689,23 €,
v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších
predpisov na príspevok obciam na zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby v sume
6 540,98 €,
na zabezpečenie úloh určených v zákone č. 283/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011 pre obce, vyššie územné celky a obvodný úrad v sume 180 400,87 €,
v súlade s uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality k finančnému zabezpečeniu
aktivít v oblasti prevencie kriminality v roku 2011 na bežné transfery v sume 58 639,00 €
a kapitálové transfery v sume 82 732,64 €, ktoré boli poskytnuté obciam a iným právnickým a
fyzickým osobám na schválené projekty v oblasti prevencie kriminality,
viazanie rozpočtových prostriedkov v sume -4 830,00 € vo funkčnej klasifikácii (ďalej iba FK)
02.2.0 Civilná ochrana,
zvýšenie limitu kapitálových výdavkov vo FK 02.2.0, v kat. 710 Obstarávanie kapitálových
aktív v sume 6 339,12 € a zníženie limitu bežných výdavkov vo FK 02.2.0, v kat. 630 Tovary a
služby v sume -6 339,12 €,
na úhradu vynaložených výdavkov súvisiacich s prípravou a vykonaním nových volieb
do orgánov samosprávy obcí v sume 2 699,00 €,
na náhradu výdavkov v súvislosti s povodňovými záchrannými prácami na bežné transfery
v sume 16 250,63 € a kapitálové transfery v sume 155 123,75 €.

5.2 PRÍJMY
Príjmy určené v schválenom rozpočte v sume 196 007,00 € boli v priebehu roka 2011 upravené
na sumu 293 184,00 €, skutočné plnenie príjmov bolo v sume 294 069,25 €, čo predstavuje
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150,0 % k schválenému rozpočtu a 100,3 % k upravenému rozpočtu. Tvoria ich:
•

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (kategória 210) – v sume 22 283,19 € tvoria
príjmy z prenajatých pozemkov (8 542,22 €), budov (13 606,99 €) a technického zariadenia
v zasadačke úradu (133,98 €). V porovnaní s minulým rokom je pokles príjmov z podnikania
a vlastníctva majetku o 39,1 %, najmä z dôvodu predaja pozemkov.

•

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (kategória 220) – v sume 20 962,56 €
zahŕňajú súdne poplatky (994,50 €), príjmy z pokút uložených za porušenie predpisov na úseku
živnostenského podnikania (5 723,18 €), povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel
(13 944,67 €), platby z tržieb za vyradený neupotrebiteľný majetok odovzdaný do šrotu
(296,33 €) a príjmy za sprístupnenie informácií (3,88 €). Výrazný pokles oproti dosiahnutému
plneniu v roku 2010 (o 68,8 %) ovplyvnili tržby z predaja kolkových známok, ktorých predaj
nebol v roku 2011 realizovaný.

•

Kapitálové príjmy (kategória 230) – v sume 203 865,00 € tvoria príjmy z predaja pozemkov
(197 465,00 €) a príjmy z predaja kapitálových aktív (6 400,00 €). Dosiahnuté príjmy z predaja
pozemkov v porovnaní s minulým rokom predstavujú nárast o 48,9 %.

•

Iné nedaňové príjmy (kategória 290) – v sume 46 958,50 €. Tieto príjmy sú vykázané
z dobropisov (116,02 €), vratiek – zaplatená odpísaná pohľadávka (99,58 €) a ostatných
príjmov, ktoré tvoria trovy priestupkového konania z činnosti odboru VVS (2 561,39 €), trovy
konania z obce (272,00 €), splátky z neoprávneného majetkového prospechu (775,44 €), príjmy
z dedičského konania (18 097,03 €), prepadnutá hotovosť v prospech štátu (24 812,79 €), súdny
depozit (52,83 €), z predpísaných mánk a škôd (170,00 €) a výnosy z prostriedkov štátneho
rozpočtu (1,42 €).

Oproti roku 2010 je nárast iných nedaňových príjmov o 31,5 %, ovplyvnili ho najmä príjmy
z dedičského konania a prepadnutá hotovosť v prospech štátu.
Kapitálové príjmy dosiahli až 69,3 % na celkovo dosiahnutých príjmov. Príjmy z podnikania
a vlastníctva majetku tvoria 7,6 %, administratívne poplatky a iné poplatky a platby 7,1 % a iné
nedaňové príjmy 16,0 % z celkových príjmov.
Mimorozpočtové príjmy v sledovanom období vykázané v sume 18 306,77 € tvoria finančné
prostriedky z úhrad stravy (18 106,77 €) a granty (200,00 €) na zabezpečenie súťaže mladých
záchranárov, ktorú zabezpečuje odbor civilnej ochrany a krízového riadenia.
5.3 VÝDAVKY
Výdavky celkom rozpísané v schválenom rozpočte v sume 1 607 084,00 €, upravené
na sumu 2 155 121,02 €, boli v skutočnosti čerpané v sume 2 155 116,22 €, t. j. na 100,0 %
z upraveného, resp. na 134,1 % zo schváleného rozpočtu.
Schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 1 607 084,00 € bol rozpočtovými opatreniami
upravený na sumu 1 910 925,51 €. Bežné výdavky boli v skutočnosti čerpané v sume
1 910 920,71 €, čo predstavuje čerpanie na 118,9 % zo schváleného a na 100,0 % z upraveného
rozpočtu.
Z mimorozpočtových prostriedkov prijatých na základe darovacej zmluvy boli čerpané výdavky
v sume 200,00 € vo FK 02.2.0 – Civilná ochrana a z mimorozpočtových prostriedkov z úhrad
stravy boli čerpané výdavky v sume 18 106,77 € v FK 01.1.1.4 – Obvodné úrady.
Rozpočet kapitálových výdavkov v schválenom rozpočte nebol rozpísaný. Rozpočtovými
opatreniami bol upravený na sumu 244 195,51 €. V sledovanom období boli čerpané kapitálové
výdavky v sume 244 195,51 €, čo predstavuje plnenie na 100,0 % z upraveného rozpočtu.
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Čerpanie výdavkov za rok 2011 v €
Rozpočet rok 2011
Kategória
600 Bežné výdavky, z toho
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
700 Kapitálové výdavky
710 Obstarávanie kapitálových aktív
720 Kapitálové transfery
600 + 700 Výdavky spolu

schválený

upravený

Skutočnosť
k 31.12.2011

1.607.084,00
786.886,00
275.017,00
307.850,00
237.331,00
0,00
0,00
0,00
1.607.084,00

1.910.925,51
795.507,00
296.078,62
327.298,87
492.041,02
244.195,51
6.339,12
237.856,39
2.155.121,02

1.910.920,71
795.507,00
296.077,70
327.294,99
492.041,02
244.195,51
6.339,12
237.856,39
2.155.116,22

% čerpania
k upraveném
u rozpočtu

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Percento čerpania výdavkov v jednotlivých štvrťrokoch k upravenému rozpočtu za rok 2011
podľa kategórií výdavkov bolo nasledovné:
Kategória
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV
620 Poistné a príspevok do poisťovní
630 Tovary a služby
640 Bežné transfery
700 Kapitálové výdavky

I. štvrťrok

16,3
18,0
29,4
29,3
0

II. štvrťrok

24,1
25,8
30,0
35,9
0

III. štvrťrok

24,2
25,4
19,4
22,7
100,0

IV. štvrťrok

35,4
30,8
21,2
12,1
100,0

Čerpanie výdavkov rozpočtu v jednotlivých štvrťrokoch bolo nerovnomerné a ovplyvnené
viacerými činiteľmi. V I. štvrťroku sa z bežných výdavkov vzhľadom na poddimenzovaný rozpočet
hradili iba základné prevádzkové výdavky (energie, voda, komunikácie, všeobecné a špeciálne
služby, daň z nehnuteľnosti), resp. obligatórne výdavky určené príslušnými predpismi (stravovanie
zamestnancov, prídel do sociálneho fondu a pod.). Čerpanie rozpočtu zaťažili do konca obdobia
neuhradené refundačné faktúry subjektov sídliacich v priestoroch budovy obvodného úradu v sume
11 028,51 €. Čerpanie výdavkov ovplyvnili aj bežné transfery, z ktorých okrem pravidelne
poukazovaných dotácií na prenesený výkon štátnej správy, boli jednorázovo poukázané finančné
prostriedky na príspevok obciam na zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby.
Vyššie čerpanie v II. štvrťroku ovplyvnila realizovaná úhrada výdavkov za výmenu klimatizačných
jednotiek, z dôvodu odstránenia extrémne nevyhovujúcich pracovných podmienok na 5. poschodí
(lexanové prekrytie kopuly – vytváranie skleníkového efektu) a v miestnosti na prízemí, v ktorej je
umiestnená technológia telefónnej ústredne s napojením na koordinačné stredisko integrovaného
záchranného systému (KS IZS). V tomto štvrťroku boli čerpané aj výdavky na zabezpečenie úloh
určených v zákone č. 283/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Neuhradené
refundačné faktúry boli v sume 2 737,25 €.
V III. štvrťroku boli v súlade s uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality k finančnému
zabezpečeniu aktivít v oblasti prevencie kriminality v roku 2011 poskytnuté obciam a iným
právnickým a fyzickým osobám na schválené projekty v oblasti prevencie kriminality bežné
a kapitálové transfery. Nižšie čerpanie v III. a IV. štvrťroku je spôsobené nedostatkom finančných
prostriedkov na úhradu aktuálnych prevádzkových potrieb úradu. Obvodný úrad Trnava požiadal
dodávateľov o predĺženie termínu splatnosti úhrady faktúry, z dôvodu neuplatňovania úroku
z omeškania.
V IV. štvrťroku boli poskytnuté Obci Horné Orešany bežné a kapitálové transfery na náhradu
výdavkov v súvislosti s povodňovými záchrannými prácami a dvom obciam na úhradu
vynaložených výdavkov súvisiacich s prípravou a vykonaním nových volieb do orgánov
samosprávy obcí.
Aj napriek realizovaným úsporným opatreniam limit výdavkov na tovary a služby nezabezpečoval
krytie nevyhnutných potrieb v roku 2011. V dôsledku toho neboli realizované niektoré revízie
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a kontroly zariadení v zmysle osobitných predpisov, k 31. 12. 2011 boli vykázané nevyfakturované
dodávky a služby v sume 10 964,32 €.
5.3.1 ROZPOČTOVÝ PODPROGRAM 06H03 – HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
5.3.1.1 FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA 02.1.0.3 HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA
Schválený a upravený rozpočet výdavkov na tovary a služby bol v sume 1.382,00 €.
Realizované boli úhrady v sume 1.381,90 €, z toho na nákup kancelárskeho materiálu v sume
300,34 €, tonerov v sume 397,13 € a školenia zamestnancov v rámci odbornej prípravy v sume
684,43 €.
5.3.2

ROZPOČTOVÝ PODPROGRAM 06V03 – OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU,
BEZPEČNOSTI OSÔB A MAJETKU, BOJ PROTI KRIMINALITE
5.3.2.1 FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA 03.1.0 POLICAJNÉ SLUŽBY
Správca kapitoly rozpočtovým opatrením v bežných transferoch určil subjektom finančné
prostriedky na realizáciu projektov schválených Radou vlády SR pre prevenciu kriminality v sume
58.639,00 € a v kapitálových transferoch v sume 82.732,64 €.
Bežné transfery boli poskytnuté na realizáciu 9 projektov v rámci sociálnej a 5 projektov v rámci
viktimačnej prevencie.
Kapitálové transfery boli poskytnuté na realizáciu 3 projektov v rámci situačnej prevencie
(kamerový systém) a jedného projektu v rámci sociálnej prevencie.
5.3.3 ROZPOČTOVÝ PODPROGRAM 08C03 – OBVODNÉ ÚRADY
V uvedenom podprograme bol schválený rozpočet v sume 1 605 702,00 €, upravený
rozpočtovými opatreniami na sumu 2 009 668,38 €. Výdavky boli v skutočnosti čerpané v sume
2 009 664,60 €, z toho na činnosť a prevádzku obvodného úradu vo FK 01.1.1.4 Obvodné úrady
v sume 1 626 004,35 €, na výdavky vo FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi
úrovňami verejnej správy v sume 349 081,23 €, na výdavky civilnej ochrany vo FK 02.2.0 Civilná
ochrana v sume 34 379,35 € a na výdavky krízového riadenia vo FK 03.6.0 Verejný poriadok
a bezpečnosť inde neklasifikované v sume 199,67 €.
5.3.3.1 FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA 01.1.1.4 OBVODNÉ ÚRADY
Schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 1 566 292,00 € bol rozpočtovými
opatreniami upravený o sumu 37 537,39 €, z toho v záväzných ukazovateľoch v kategórii
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 8 165,00 €, v kategórii 620 Poistné a príspevok
do poisťovní v sume 20 901,62 €, na zabezpečenie úloh v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011 v sume 9 235,00 € (kat. 630), v bežných transferoch obciam na prenesený
výkon štátnej správy znížený v sume -689,23 € a v rámci účelových prostriedkov bol znížený
záväzný limit výdavkov na reprezentačné výdavky v sume -75,00 €.
Ministerstvo vnútra SR listom číslo SE-ORF2-2011/002456 zo dňa 2. 12. 2011 oznámilo zrušenie
záväznosti ekonomickej kategórie 620.
V kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV je k 31. 12. 2011 vykázané čerpanie
v sume 795 051,00 €.
Schválený rozpočet v sume 786 886,00 € nepostačoval na záväzný limit počtu zamestnancov
v počte 83. Priemerný počet zamestnancov bol 79. Záväzný limit počtu zamestnancov
v priemernom prepočítanom počte nebol naplnený u štátnych zamestnancov o 4 osoby, z dôvodu
šetrenia mzdových prostriedkov. V I. polroku boli neobsadené tri miesta vedúcich štátnych
zamestnancov a jedno miesto na priestupkovom oddelení odboru VVS. Limit zamestnancov
vykonávajúcich práce vo verejnom záujme bol dodržaný.
V priebehu roka boli do rozpočtu doplnené finančné prostriedky v celkovej sume 8 165,00 €, z toho
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na krytie deficitu v platových pomeroch zamestnancov, ktorí v rámci znižovania počtu
zamestnancov v roku 2010 reálne ukončili pracovný pomer k 31. 1. 2011 v sume 1 361,00 €
(za 2 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme), na jubilejné odmeny 50 rokov
veku za obdobie júl – december 2011 v sume 2 205,00 €, koordinátorom IZS v súvislosti
s vyhlásením núdzového stavu a na zabezpečenie realizácie výplat za mesiac december 2011
v sume 4 599,00 €.
V kategórii 620 Poistné a príspevok do poisťovní je čerpanie v sume 295 918,62 €, vrátane
príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie v sume 14 623,52 €. Finančné
prostriedky na vyplácanie príspevku na DDS, ktoré vyplýva z plnenia Kolektívnej zmluvy vyššieho
stupňa na rok 2011, neboli zohľadnené v schválenom rozpočte na rok 2011.
V kategórii 630 Tovary a služby rozpočtované výdavky v sume 267 058,00 €, upravené na sumu
296 427,08 € boli čerpané v sume 296 424,28 €, t. j. na 100,0 %.
Úprava rozpočtu v sume 9 235,00 € súvisela so zabezpečením úloh v súvislosti so sčítaním
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011. Finančné prostriedky boli vyčerpané v plnej výške.
Ďalšie úpravy rozpočtu v sume 20 134,08 € sa týkali zabezpečenia aktuálnych prevádzkových
potrieb úradu.
Čerpanie ovplyvňuje ďalší medziročný pokles o 10 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2010
(v roku 2010 bol medziročný pokles 27 %) a zvýšenie sadzby DPH.
Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých položiek je nasledovné:
631 – Cestovné náhrady v sume 1 894,98 € predstavujú 0,6 % z celkového čerpania v tovaroch
a službách, z toho výdavky na zahraničné pracovné cesty sú v sume 64,35 €. Vyplatené boli
náhrady zamestnancom pri plnení služobných povinností mimo úradu, resp. pri účasti
na školeniach, pracovných poradách a seminároch. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého
roka čerpanie ovplyvnilo zvýšenie sadzieb stravného pre všetky časové pásma.
632 – Energie, voda a komunikácie v sume 88 573,45 € zahŕňa náklady na energie (45 352,06 €),
vodné a stočné (2 076,69 €), poštovné (14 073,65 €), telekomunikačné služby (21 572,63 €)
a poplatky za internet (5 498,42 €). Podiel na celkových nákladoch v kategórii 630 je 29,9 %.
Výdavky za energie (aj napriek nárastu cien) sú o 4,4 % nižšie ako v roku 2010, najmä vplyvom
zníženia stavu zamestnancov a dodržiavaním prijatých „Opatrení k efektívnemu a hospodárnemu
využívaniu rozpočtových prostriedkov na rok 2011“.
633 – Materiál v sume 18 787,20 €, t. j. podiel 6,3 % na tovaroch a službách. Výdavky boli
vynaložené na nákup archívnych boxov a dosiek so šnúrkami, potrebných na archiváciu materiálov
(zrušenie pracoviska Hlohovec k 31. 12. 2010), nevyhnutnú potrebu kancelárskeho papiera, tlačív,
tonerov a ostatného kancelárskeho materiálu, všeobecného materiálu na zabezpečenie nevyhnutnej
údržby a drobných opráv v budove, reprezentačné výdavky, výdavky na nákup novín a časopisov
po redukcii v roku 2010 (1 074,43 €) a výdavky na nákup kancelárskych potrieb na zabezpečenie
úloh v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011.
V rámci účelových prostriedkov bol určený záväzný limit výdavkov na reprezentačné výdavky
v sume 672,00 €. Výdavky boli čerpané v sume 671,89 €, t. j. na 100,0 %.
634 – Dopravné výdavky dosahujú podiel 3,5 % z celkovej kategórie 630 a v absolútnom vyjadrení
predstavujú sumu 10 328,59 €. V sledovanom období sa čerpali výdavky najmä na nákup
pohonných hmôt (5 648,29 €) a diaľničných známok (250,00 €), nevyhnutný servis a opravy
motorových vozidiel (2 093,08), úhradu za havarijné poistenie (2 074,28 €).
V porovnaní s rokom 2010 je vykázaná úspora 8,8 % (aj napriek neustálemu nárastu cien
pohonných hmôt). Obmedzením pracovných ciest, nevyužívaním jedného služobného motorového
vozidla a uplatňovaním zásady efektívneho využitia služobných motorových vozidiel pri preprave
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na miesto konania akcie sa dosiahla úspora v spotrebe pohonných hmôt v litroch až 25,5 %.
635 – Rutinná a štandardná údržba vykázané čerpanie v sume 18 617,55 € predstavuje podiel
6,3 % na tovaroch a službách. Na uvedenej položke sú len výdavky na nevyhnutné opravy
kopírovacích strojov (1 070,16 €), faxu (11,95 €), aktualizáciu softvéru (871,20 €) a na odstránenie
zistených závad z vykonaných odborných prehliadok a skúšok technických zariadení a havarijných
stavov administratívnej budovy (16 664,24 €).
636 – Nájomné za nájom v sume 11 965,60 € tvoria zmluvné platby za prenájom telefónnych
okruhov KS IZS (11 525,84,00 €) a za prenájom rohoží vo vstupnej časti budovy (439,76 €). Tieto
výdavky predstavujú podiel 4,0 % na tovaroch a službách.
637 – Služby v sume 146.256,91 € predstavujú najvyšší podiel (49,4 %) na celkových výdavkoch
na tovary a služby. Najvyššie čerpanie výdavkov je za všeobecné služby v sume 39 607,53 €, z toho
najmä za pravidelné revízie a kontroly zariadení – elektroinštalácia budovy, elektrospotrebičov,
klimatizačných zariadení, výťahov, telefónnej ústredne a systému REDAT pre KS IZS
(19 885,47 €), upratovanie (11 710,66 €), zmluvné služby – obsluha výmenníkovej stanice, služby
BOZP a PO,(7 276,26 €).
Špeciálne služby v sume 26 134,88 € zahŕňajú okrem pravidelných platieb za stráženie objektov
v sume 23 562,39 € aj ďalšie mimoriadne výdavky na úhradu nákladov na základe osvedčenia
o dedičstve (pohrebné trovy) v sume 2 572,49 €.
Ďalšie čerpanie tvoria výdavky najmä na školenia (201,70 €), propagáciu a inzerciu (651,40 €),
zhotovenie posudkov (2 122,35 €), náhrady za zdravotné prehliadky (131,80 €), cestovné náhrady
svedkom (34,98 €), náhrady mzdy a platu svedkom (13,76 €), stravovanie (32 439,48 €), prídel
do sociálneho fondu (8 400,87 €), poistné (3 103,44 €), dohody o vykonaní práce (16 413,00 €), daň
z nehnuteľností a miestne poplatky (14 375,85 €), rôzne poplatky a odvody – poplatky banke, trovy
exekučného konania, úhrada pohľadávok na základe osvedčenia o dedičstve (2 420,98 €).
Mimorozpočtové prostriedky z úhrad stravy boli čerpané v sume 18 106,77 €.
V kategórii 640 – Bežné transfery boli rozpísané v schválenom rozpočte v sume 237 331,00 €
a upravené na 238 610,45 €. V sledovanom období boli poukázané pravidelné dotácie obciam
na financovanie preneseného výkonu štátnej správy (na matričnú činnosť a na hlásenie pobytu
občanov a registra obyvateľov SR) v celkovej sume 230 641,77 €. Z limitu bežných transferov
jednotlivcom boli okrem výdavkov na náhrady nemocenských dávok (1 310,68 €) uhradené
náhrady na odstupné (5 376,00 €) a odchodné (1 282,00 €) v súvislosti so znížením počtu
zamestnancov, ktorí v rámci znižovania počtu zamestnancov v roku 2010 reálne ukončili pracovný
pomer k 31. 1. 2011.
V kategórii 700 – Kapitálové výdavky v rozpočte na rok 2011 limit výdavkov nebol rozpísaný.
Obvodný úrad Trnava predložil ešte v roku 2010 na Ministerstvo vnútra SR žiadosť
na zabezpečenie kapitálových výdavkov na rozostavanú investičnú akciu č. 12981 Obvodný úrad
Trnava – zateplenie budovy.
5.3.3.2 FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA 01.8.0 TRANSFERY VŠEOBECNEJ POVAHY MEDZI
RÔZNYMI ÚROVŇAMI VEREJNEJ SPRÁVY
Správca kapitoly rozpočtovými opatreniami určil v bežných transferoch finančné
prostriedky na príspevky 60 obciam Trnavského kraja na údržbu 718 vojnových hrobov v sume
6 540,98 €, na zabezpečenie úloh v súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
v sume 164 718,63 € a na náhradu výdavkov v súvislosti s povodňovými záchrannými prácami
pre Obec Horné Orešany v sume 16 250,63 € a kapitálové transfery v sume 155 123,75 €.
Bežné transfery vyššiemu územnému celku na zabezpečenie úloh v súvislosti so sčítaním
obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 boli v sume 6 447,24 €.
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5.3.3.3 FUNKČNÁ KLASIFIKÁCA 02.2.0 CIVILNÁ OCHRANA
Na úseku civilnej ochrany bol schválený rozpočet na tovary a služby v sume 39 210,00 €
upravený na sumu 28 040,88 €. Z rozpočtovanej sumy boli čerpané výdavky v sume 28 040,23 €,
najmä na pravidelné platby za sklad civilnej ochrany – za spotrebu energie (3 510,95 €) a vody
a stočného v sklade CO (532,61 €), ochranu objektu (267,12 €), odvoz odpadu (301,73 €).
V hodnotenom období boli zrealizované aj paušálne platby za elektrickú energiu pre sirény
umiestnené v obciach (2 009,41 €), polročné odmeny skladníkom materiálu civilnej ochrany
na obciach (10 070,40 €), výdavky na súťaže mladých záchranárov (1 897,69 €), prepravné
za prevoz neupotrebiteľného materiálu do Vzdelávacieho a technického ústavu Slovenská Ľupča
(1 000,44 €) a školenia civilnej ochrany starostov obcí a vedúcich zamestnancov právnických
a fyzických osôb (998,56 €).
Ďalej sa realizovali úhrady za nákup výpočtovej techniky (1 401,44 €), prevádzkových strojov
a náradia (1 466,01 €), všeobecného (265,74 €) a špeciálneho materiálu (1 075,80 €), pracovných
odevov pre zamestnancov používané pri výjazdoch v mimoriadnych situáciách (697,72 €). V sklade
civilnej ochrany boli vykonané odborné prehliadky, resp. skúšky a revízie elektroinštalácie,
plynových zariadení, hasiacich prístrojov a elektrických sirén (2 037,66 €).
Limit výdavkov bol prekročený o mimorozpočtové prostriedky prijaté od iných subjektov v sume
200,00 € na zabezpečenie súťaže mladých záchranárov.
Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 6 339,12 € na nákup nafukovacieho stanu
so základným príslušenstvom, na základe preklasifikovania bežných výdavkov.
5.3.3.4 FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA 03.6.0 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ INDE
NEKLASIFIKOVANÉ
Určené výdavky na tovary a služby na financovanie úloh v krízových situáciách v zmysle
zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v sume 200,00 € boli vyčerpané v sume 199,67 €. Výdavky boli čerpané na nákup materiálu
k výpočtovej technike (30,00 €), laminátora (78,86 €), kancelárskych potrieb – fólií (36,23 €) a
na školenia zamestnancov a starostov obcí v rámci odborných príprav krízových štábov (54,58 €).
Schválený rozpočet na rok 2011 bol 200,00 €.
5.3.4 ROZPOČTOVÝ PODPROGRAM 08C0502 – NOVÉ VOĽBY DO ORGÁNOV
SAMOSPRÁVY OBCÍ
5.3.4.1 FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA 01.6.0 VOĽBY
Na základe predloženého vyúčtovania správca kapitoly rozpočtovými opatreniami upravil
limit výdavkov na zabezpečenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí v celkovej sume
2 699,00 €.
Výdavky na zabezpečenie úloh obvodnej volebnej komisie a ostatných úloh obvodného úradu
súvisiacich s novými voľbami do orgánov samosprávy obcí boli v sume 1 863,99 €.
Dvom obciam Dobrá Voda (454,13 €) a Slovenská Nová Ves (379,96 €) boli na základe
predloženého vyúčtovania poukázané finančné prostriedky v sume 834,09 €.
Výdavky sa realizovali v súlade s usmernením Ministerstva vnútra SR na financovanie výdavkov
spojených s prípravou a konaním nových volieb do orgánov samosprávy obcí a podľa pokynov boli
vyúčtované.
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY
Obvodný úrad Trnava mal na rok 2011 určených 83 funkčných miest, z toho v štátnej službe 72
a 11 miest pri výkone práce vo verejnom záujme. Evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2011 bol
81 zamestnancov, z toho :
- 70 zamestnancov v štátnej službe,
- 11 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Platná organizačná štruktúra k 31. 12. 2011:
Organizačná štruktúra je určená v Organizačnom poriadku. Obvodný úrad Trnava sa vnútorne
člení na:
• odbor organizačný,
• odbor všeobecnej vnútornej správy,
• odbor živnostenského podnikania,
• odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
• odbor ekonomický,
• osobný úrad.
Odbory obvodného úradu sa členia na oddelenia:
a) odbor organizačný sa nečlení na oddelenia,
b) odbor všeobecnej vnútornej správy na:
1. oddelenie štátneho občianstva a matrík,
2. oddelenie správne,
3. oddelenie priestupkové,
c) odbor živnostenského podnikania sa člení na:
1. oddelenie živnostenskej registrácie,
2. oddelenie živnostenskej kontroly,
d) odbor civilnej ochrany a krízového riadenia sa člení na:
1. oddelenie civilnej ochrany,
2. koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému,
3. oddelenie krízového riadenia,
e) odbor ekonomický sa člení na:
1. oddelenie rozpočtu a účtovníctva,
2. oddelenie majetkovoprávne,
3. oddelenie vnútornej prevádzky,
f) osobný úrad sa nečlení na oddelenia.
Počet zamestnancov v štátnej službe zaradených do platovej triedy podľa rozpisu rozpočtu na rok
2011:
•
•
•
•
•

platová trieda 5
platová trieda 6
platová trieda 7
platová trieda 8
platová trieda 9
Spolu

(radca)
(samostatný radca)
(odborný radca)
(hlavný radca)
(štátny radca)
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5
14
34
15
4
72

zamestnancov
zamestnancov
zamestnancov
zamestnancov
zamestnanci
zamestnancov

Počet zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme zaradených do platovej triedy podľa
rozpisu rozpočtu na rok 2011:
•
•
•
•
•
•

2
1
3
2
1
2
11

platová trieda 4
platová trieda 6
platová trieda 8
platová trieda 9
platová trieda 10
platová trieda 11
Spolu

zamestnanci
zamestnanec
zamestnanci
zamestnanci
zamestnanec
zamestnanci
zamestnancov

K 31.12. 2011 bolo na Obvodnom úrade Trnava 67 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, čo
je 83 % z celkového počtu zamestnancov a 14 zamestnancov má stredoškolské vzdelanie, čo
predstavuje 17 % zamestnancov. Z toho bolo 49 žien a 32 mužov. Priemerný plat zamestnancov za
rok 2011 je 838,66 €.
Obvodný úrad Trnava umožňuje svojim zamestnancom bezplatné prehlbovanie kvalifikácie
na Inštitúte verejnej správy v Bratislave (podpísaný kontrakt medzi Inštitútom verejnej správy
Bratislava a Ministerstvom vnútra SR). Keďže výdavky na školenie boli krátené, len v ojedinelých
prípadoch boli zabezpečené školenia za poplatky. Odborné školenia a semináre boli zamerané
najmä na novely zákonov na úseku činností rozpočtu a financovania, personálnom a mzdovom,
informatiky a registratúry, civilnej ochrany a krízového riadenia, živnostenského podnikania,
volieb, matrík a občianstva, priestupkov.

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
Cieľom Obvodného radu je zabezpečovať výkon štátnej správy v zmysle platných právnych
noriem, za ktoré zodpovedá v rámci svojich kompetencií. Riešil mimoriadnu situáciu z dôvodu
povodní od organizácie činnosti na záchranných prácach až po zúčtovanie finančných prostriedkov,
ktoré boli vládou vyčlenené na tento účel. Na základe zákonov plnil úlohy na zabezpečenie
vykonania sčítania obyvateľov, bytov a domov a volieb do samosprávy. Všetky úlohy boli splnené
v stanovených termínoch a kvalitne.
Obvodný úrad Trnava z dôvodu plnenia prijatých úsporných opatrení a v snahe lepšieho a
efektívnejšieho zabezpečenia plnenia úloh a vzhľadom na nedostatok pridelených finančných
zdrojov a limitu mzdových prostriedkov, pristúpil s účinnosťou od 1. 1. 2011 k organizačným
zmenám, a to kumuláciou výkonu činností znížením počtu zamestnancov s dôrazom na úsporu
mzdových výdavkov.
V súvislosti s prijatými zmenami je potrebné naďalej klásť dôraz na odborný rast
zamestnancov úradu, aby výkon štátnej správy bol zabezpečovaný vysokokvalifikovanými
zamestnancami s patričným finančným ohodnotením.
Cieľom obvodného úradu je pokračovať v kvalitnom plnení výkonu štátnej správy a úloh
od ústredných orgánov štátnej správy. Samozrejmosťou je spolupráca s ostatnými orgánmi verejnej
správy v rámci svojich kompetencií a zabezpečenie úloh vyplývajúcich z predčasných volieb
do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012.
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8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE
V DANOM ROKU
Rok 2011 priniesol v plnení úloh štátnej správy a iných činností na jednotlivých odboroch,
zabezpečovaní úloh v personálnej oblasti, ako aj plnení úloh vyplývajúcich z požiadaviek
Ministerstva vnútra SR mnohé zmeny vedúce k efektivite a profesionalite.
Činnosti boli vykonávané v súlade s platnými právnymi normami a na požadovanej odbornej
úrovni tak, aby klienti boli spokojní. Vo vzťahu k verejnosti úrad realizoval úlohy JKM, kde
súčasne v pokladnici úradu si klienti mohli uhradiť správne poplatky.
Počas celého roka bola napätá situácia vo finančnej oblasti, kde schválený rozpočet na bežné
a mzdové výdavky bol poddimenzovaný, nakoľko nepokrýval základné potreby obvodného úradu.
Nepriaznivý stav sa v priebehu a najmä ku koncu roka podarilo čiastočne eliminovať rozpočtovými
opatreniami Ministerstva vnútra SR.
V oblasti preneseného výkonu štátnej správy Obvodný úrad Trnava spolupracoval s obecnými
a mestskými úradmi vo svojich územných obvodoch, nielen na úseku registra obyvateľstva a
matričnej činnosti, ale aj pri realizovaní úloh v súvislosti s prípravou a vykonaním sčítania
obyvateľov, bytov a domov a volieb do orgánov samosprávy obcí.
Obvodný úrad Trnava má zriadenú vlastnú internetovú stránku (www.obu-trnava.sk)
s informáciami o úrade, formulármi a inými dôležitými údajmi pre občanov a samosprávu. Na
internetovej stránke Ministerstva vnútra SR sú údaje neustále aktualizované.

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Užívateľmi výstupov obvodného úradu sú najmä fyzické a právnické osoby, miestne a
ústredné orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, štatistický úrad.
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