Obvodný úrad Trnava
Kollárova 8, 917 02 Trnava

Výročná správa
za rok 2012

Trnava 30. apríl 2013
Č. k.: ObÚ-TT-OO-2013/07054

OBSAH:
1 Identifikácia organizácie
2

3
3

Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
2.1

Poslanie organizácie

3

2.2

Strednodobý výhľad organizácie

4

3

Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie

4

4

Činnosti / produkty organizácie a ich náklady

4

4.1

4.2
5

Činnosti / produkty organizácie

4

4.1.1 Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

4

4.1.2 Odbor ekonomický

14

4.1.3 Odbor organizačný

15

4.1.4 Odbor všeobecnej vnútornej správy

16

4.1.5 Odbor živnostenského podnikania

20

4.1.6 Osobný úrad

20

Náklady organizácie

24
21

Rozpočet organizácie
5.1

Záväzné ukazovatele

21

5.2

Príjmy

22

5.3

Výdavky

23

5.3.1 Rozpočtový podprogram 06H03 - Hospodárska mobilizácia

24

5.3.2 Rozpočtový podprogram 06V03 – Ochrana verejného poriadku,
bezpečnosť osôb a majetku, boj proti kriminalite

24

5.3.3 Rozpočtový podprogram 08C03 - Obvodné úrady

24

5.3.4 Rozpočtový podprogram 06H03 – Nové voľby do orgánov samosprávy
obcí

26

5.3.5 Rozpočtový podprogram
Slovenskej republiky

27

08C0505

–

Voľby do Národnej rady

6

Personálne otázky

27

7

Ciele a prehľad ich plnenia

28

8

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku

29

9

Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

29

2

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

do 20.6.2012

Ing. Vladimír Krátky

od 21.6.2012

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
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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
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 od 1.1.2013 na základe § 2 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch
a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je
miestnym orgánom štátnej správy, ktorý je preddavkovou organizáciou Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky a vykonáva štátnu správu aj na úsekoch školstva, obrany štátu, výstavby
a bytovej politiky.

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
Aktualizovaná bola analýza 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.
V roku 2012 sme plnili úlohy spojené s redistribúciou a zberom jódových profylaktík
v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením V-2 Jaslovské Bohunice, v rámci ktorých sme vydali
Metodické usmernenie dotknutým obvodným úradom Trnavského kraja a obciam územného
obvodu Trnava.
V zmysle usmernenia SIZSaCO MV SR bola vykonaná aktualizácia Plánov ochrany
obyvateľstva k 31. 3. 2012 so stavom k 31. 12. 2011.
Pravidelne boli sústreďované a vyhodnocované hlásenia o epidemiologickej a epizootickej
situácii za jednotlivé mesiace. V územnom obvode Trnava na tomto sledovanom úseku v roku 2012
nevznikla taká mimoriadna udalosť, ktorú by bolo potrebné riešiť krízovými orgánmi.
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V roku 2012 bolo v územnom obvode Trnava vykonaných 5 koordinovaných kontrol
objektov spadajúcich pod zákon č. 261/2002 Z. z., o prevencii závažných priemyselných havárií
v znení neskorších predpisov, konkrétne v 3 podnikoch kategórie „A“ a v 2 podnikoch kategórie
„B“. Koordinované kontroly boli vykonané v súčinnosti so Slovenskou inšpekciou životného
prostredia, pracoviskom Nitra.
Plán ochrany obyvateľstva pod vodnými stavbami, ktoré ohrozujú územie obvodu Trnava
a územie Trnavského kraja je pravidelne aktualizovaný.
Obciam zabezpečujúcim príjem evakuovaných pri rozrušení VoS boli vydané rozhodnutia
o povinnosti umiestniť evakuovaných z oblasti ohrozenia.
Obvodný úrad Trnava vydal rozhodnutie o zrušení zariadenia na účely civilnej ochrany – odolný
úkryt určený pre ukrytie zamestnancov v meste Holíč. Vykonaný bol audit ochranných stavieb
v obvode Trnava.
V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred
povodňami a vykonávacích právnych predpisov boli aktualizované plány povodňových
záchranných prác obvodu a kraja Trnava.
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 65 vyjadrení k projektovej dokumentácii
v stavebnom a kolaudačnom konaní.
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 2012, vrátane termínov skúšok,
bol zaslaný obecným a mestským úradom a právnickým osobám.
Hlásenia o rozozvučaní sirén v majetku obvodného úradu boli vypracovávané a zasielané Sekcii
IZS a CO MV SR. Nosným prvkom systému VAROVANIA sú elektronické sirény PAVIAN,
riadené pomocou integrovaného rádiokomunikačného systému. Ovládanie systému VARaVYR
(aktivácia) je priamo z elektrárne J. Bohunice. Systém je využiteľný pri vzniku rôznych udalostí
(napr. radiačné ohrozenie, požiar, chemické ohrozenie, ohrozenie vodou, vzdušný poplach,
ohrozenie čpavkom, skúška sirén, ...). V obciach v okolí nad 21 km od EBO (5 obcí) sa využívajú
elektromotorické sirény s miestnym ovládaním.
Na úseku protichemickej ochrany bola naďalej pravidelne sledovaná a vyhodnocovaná
radiačná situácia na ObÚ Trnavského kraja pomocou staníc RADMON ( ObÚ Senica a ObÚ
Dunajská Streda) a každú párnu stredu prístrojom DC-3E ( všetky ObÚ Trnavského kraja ).
Na základe pokynu sekcie IZSaCO MV SR bolo vykonané cvičenie na vyhodnocovanie,
spracovanie a odosielanie hlásení pri prijatí alebo zaznamenaní výstrahy v systéme RPSG-05.
V roku 2012 bolo vykonané v mesiacoch máj a október periodické meranie úrovne radiácie
pomocou prístroja DC-3E v určených bodoch podľa dokumentácie radiačného monitorovania
územného obvodu Trnavského kraja.
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 –
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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. Kontrolovaných bolo 23 obcí a 6 právnických osôb.
osobách.
Kontroly skladovania materiálu civilnej ochrany boli realizované v súlade so spracovaným
plánom kontrol na rok 2012 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 2012 bolo vykonaných spolu 31 kontrol. Celková úroveň skladovania bola
hodnotená ako výborná.
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia riešil mimoriadne udalosti, ktoré vznikli
v obvode Trnava.
P.
č.
1.

2.
3.

4.

5.

Dátum, miesto, charakter MU
29.2.2012 – 5.3.2012 obce J. Bohunice, Radošovce, Malženice povodne v obciach, bez
vyhlásenia MS a bez vykonávania záchranných prác, boli vykonávané iba zabezpečovacie
práce. Bol vyhlásený III. stupeň PA 29.2.2012 o 08,00, odvolaný bol 5.3.2012 o 10,00.
Následne bol vyhlásený II. stupeň PA a odvolaný bol 5.3.2012 o 11,00
13.4.2012 o 16,30 h únik metylesteru mastných kyselín FAME – prísady do bionafty zo
železničnej cisterny poškodením uzáveru pri manipulácii. Nebola vyhlásená MS
4.5.2012 o 16,30 h v obci Dvorníky z dôvodu prívalového dažďa zasahovali príslušníci
HaZZ pri odstraňovaní následkov. Boli zaplavené polia, záhrady a pivnice. Starosta vyhlásil
MS, ktorú odvolal 5.5.2012 o 05,00 h. Náklady na riešenie MS si neuplatnil. Nebol
vyhlásený žiadny povodňový stupeň.
6.6.2012 o 08,30 h bola ohlásená rozsypaná neznáma látka /biely prášok/ v blízkosti
automatu na kolky v budove na ulici Vajanského 2 v Trnave. Látka bola zabezpečená
a zaslaná na rozbor ÚVZ SR – výsledok negatívny.
Dňa 12.11.2012 o 8,53 h. na Hospodárskej ulici, Trnava, ČS PHM Avanti bol nájdený
ruksak s neznámou chemickou kvapalinou, ktorá z neho vytekala. Kvapaliny bola o objeme
cca 10 litrov. Hasiči zabezpečili vzorku do uzatvárateľnej sklenenej nádoby a následne ju
zobrala na pokyn p. Škodovej vedúcej odpadových vôd KÚ ŽP TT na likvidáciu firma
Marius Pedersen. Vzorka nebezpečnej látky bola zaslaná na analýzu do KCHL do Nitry
príslušníkmi HaZZ, kde zistili, že sa jedná o HCl.

Vykonaná bola odborná príprava starostov obcí a primátorov miest. Zamestnanie bolo
zamerané na realizáciu Zamerania činnosti na úseku civilnej ochrany a krízového riadenia na rok
2012, vyhlášku MV SR č. 7/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na
úseku civilnej ochrany, vyhlášku MV SR č. 8/2012 Z.z., ktorou sa mení vyhláška MV SR č.
599/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na COO z prostriedkov štátneho
rozpočtu v znení neskorších predpisov, nový Zámer evakuácie, zásobovanie obcí v krízových
situáciách a základných informáciách o programe EPSIS.
Vo februári bola vykonaná odborná príprava vedúcich právnických a fyzických osôb –
podnikateľov. V máji bola vykonaná odborná príprava vedúcich jednotiek CO pre potrebu územia
a pracovníkov CO. Ďalšia odborná príprava starostov obcí a primátorov miest bola v novembri.
Zamestnanie bolo zamerané na proces predpovede nebezpečných javov, ako aj samotné možnosti
predpovedať tieto javy a následne chápať vydané výstrahy ( SHMÚ Bratislava), ESO – Efektívna,
Spoľahlivá a Otvorená štátna správa, plán zimnej údržby ciest, záchranné práce, vyhlášky MV SR
č. 328/2012 Z.z. a 160/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov. V decembri bola vykonaná príprava
občanov na sebaochranu a vzájomnú pomoc pre zamestnancov ObÚ Trnava.
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Výdavky na školenia starostov obcí a vedúcich zamestnancov právnických a fyzických osôb
boli v roku 2012 vynaložené v celkovej sume 594,41 €.
Jedným z významných prvkov prípravy sú aj cvičenia a nácviky civilnej ochrany. V dňoch
17.-18.10 2012 bolo vykonané cvičenie HAVRAN 2012, ktoré preverilo a zhodnotilo činnosť
orgánov krízového riadenia dotknutých orgánov štátnej správy na úrovni kraja a obvodu, orgánov
miestnej samosprávy a špecializovanej štátnej správy. Tiež aj základné zložky integrovaného
záchranného systému pri vzniku MU následkom havárie na JZ v Jaslovských Bohuniciach,
spojených s únikom rádioaktívnych látok. V priebehu druhého dňa cvičenia boli vykonané
praktické ukážky evakuácie obyvateľstva z postihnutých obcí, ich presun do priestorov v
bezpečných oblastiach, ukážka záchrannej činnosti a ukážka dekontaminácie zamorenej techniky
a osôb v priestoroch KS Sládkovičovo a KS Senica – PD Hlboké. Prakticky boli precvičené
jednotky pre územnú potrebu v jednotlivých činnostiach CO.
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 CO sa konalo dňa 17. mája 2012 v Kamennom mlyne v Trnave.
Súťaže sa zúčastnilo 11 súťažných družstiev. Víťazné družstvo zo ZŠ Čáry, obvod Senica a ZŠ A.
Kubinu v Trnave reprezentovali Trnavský kraj na Majstrovstvách SR.
Vybrané základné školy sa zapojili do súťaže výtvarných diel/fotografií a esejí pre mladých
záchranárov CO.
Obvodné kolo súťaže mladých záchranárov CO pre okres Hlohovec sa konalo 4.10.2012 na
kúpalisku a Zámockom parku v Hlohovci. Do súťaže sa zapojilo 9 družstiev z Hlohovského okresu
a 2 družstvá z okresu Piešťany. Zvíťazilo družstvo F. E. Scherera z Piešťan, na druhom mieste sa
umiestnilo družstvo zo ZŠ Podzámska 35, Hlohovec. Tretie miesto obsadili žiaci zo ZŠ A. Felcána
Hlohovec. Družstvá umiestnené na prvých dvoch miestach postupujú do krajského kola.
Obvodné kolo súťaže mladých záchranárov CO pre okres Trnava sa konalo 11.10.2012 na
kúpalisku v Kamennom mlyne a priľahlom parku v Trnave. Do súťaže sa zapojilo 18 družstiev.
Zvíťazilo družstvo zo ZŠ s MŠ Špačince, na druhom mieste skončili žiaci zo ZŠ s MŠ P. U. Olivu
v Kátlovciach a tretie miesto si vybojovala ZŠ A. Kubinu 34, Trnava. Všetky umiestnené družstvá
postupujú do krajského kola.
Celkové náklady na realizáciu súťaží mladých záchranárov civilnej ochrany boli v sume
3 162,00 €, z toho v sume 1 000,00 € boli použité mimorozpočtové prostriedky, prijaté na základe
darovacej zmluvy.
Úsek integrovaného záchranného systému
Úlohy na úseku integrovaného záchranného systému boli plnené v súlade so zákonom
129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov a v zmysle
pokynu č. 7/XXVI/7. Koordinačné stredisko IZS zabezpečovalo a plnilo úlohy spojené s príjmom
linky tiesňového volania 112, na úseku informačného systému civilnej ochrany po vzniku
mimoriadnych udalostí a zabezpečenia prieniku výstrah vydaných SHMÚ. Súčasťou koordinačného
strediska je aj krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby zabezpečujúce príjem
tiesňového volania na linke 155 a krajské operačné stredisko HaZZ, ktoré v súčasnosti na KS IZS
zabezpečuje príjem tiesňového volania na linke 150 z okresov Trnava, Piešťany, Galanta
a Dunajská Streda.
Na koordinačnom stredisku zabezpečujú činnosť štyria operační dôstojníci HaZZ. Príjem
linky tiesňového volania 150 zabezpečujú traja operační dôstojníci HaZZ, jeden operačný dôstojník
HaZZ zabezpečuje príjem tiesňového volania 112. Príjem tiesňového volania na linke 112
zabezpečuje aj jedna operátorka záchrannej zdravotnej služby. Spolu so zamestnancami obvodného
úradu sa na príjme tiesňového volania na linke 112 podieľajú štyria operátori. Od samotného
spustenia systému CoordCom je zabezpečovaná jeho prevádzka. Sleduje sa jeho poruchovosť.
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Poruchy v počte 61 boli hlásené na Ministerstvo vnútra SR. V súvislosti s ďalším zvyšovaním
kvality služieb systému CoordCom boli vymenené všetky dispečerské a terminálové pracoviská (PC
a monitory). Spoločnosť Ericsson vykonala upgrade systému CoordCom z verzie 4.1 na verziu 5.2.
Doposiaľ nie je prístup k štatistickým údajom. Systém CoordCom nám neumožňuje
sťahovať štatistické údaje o počte prijatých hovorov, vybavených hovorov jednotlivými operátormi
za určité obdobie a pod. Štatistické údaje považujeme ako nástroj koordinácie činnosti na KS IZS
a kontroly aktivity jednotlivých operátorov. Je potrebné riešiť aj spôsob presnejšej lokalizácie
volajúcej osoby. Lokalizácia volajúcej osoby u mobilných operátorov je nepresná, je to veľmi
široká oblasť, ktorá pre potreby zásahu záchranných zložiek je nepoužiteľná.
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 MV SR predpísaným spôsobom v samostatnej evidenčnej knihe. Jedná sa o záznamy
hovorov, ktoré neprechádzajú cez archiváciu systému CoordCom.
Na základe zdôvodnených a opodstatnených požiadaviek polície pre potreby vyšetrovania
boli z archivovaných záznamov hovorov CoordComu
poskytnuté pre vyšetrovateľa PZ
7 písomných vyjadrení a 5 zvukových záznamov. Jeden záznam sa na požiadanie vypracoval pre
MV SR, sekciu kontroly a inšpekčnej služby – úrad kontroly, odbor sťažností a kontroly výkonu
štátnej služby. Záznam slúžil na vyšetrovanie sťažnosti fyzickej osoby na činnosť integrovaného
záchranného systému. Kontrolný orgán nepotvrdil porušenie predpisov zo strany operátorov
koordinačného strediska – zamestnancov obvodného úradu.
Plán poskytovania pomoci bol prepracovaný, odsúhlasený a schválený. Ostatná
dokumentácia koordinačného strediska bola aktualizovaná a je uložená v dispečerskej sále
v miestnosti vedúceho zmeny.
V zmysle pokynu 7/XXVI/7 bol upravený prevádzkový poriadok koordinačného strediska, ktorý
bol odsúhlasený a schválený.
Obvodný úrad Trnava čerpal z bežných výdavkov (kategória 630) finančné prostriedky na
prevádzku koordinačného strediska vo výške 20 559,84 EUR. Z týchto finančných prostriedkov boli
uhrádzané cestovné náhrady, telekomunikačné poplatky, prenájom miestneho metropolitného
okruhu 2 Mbit/s, opravy, lekárske prehliadky operátorov, upratovanie priestorov KS IZS a servisné
práce. Kapitálové výdavky sa nečerpali.
Na zabezpečenie funkčnosti systému koordinačného strediska boli zabezpečené
a realizované profylaktiky klimatizácie. Elektrický zálohový agregát sa pravidelne dvakrát
v mesiaci testuje a kontroluje sa množstvo rezervnej nafty. V mesiaci november bola spoločnosťou
ELTECO vykonaná profylaktika EZA. So sekciou IZS a CO MV SR sa riešila výmena batérií
v UPS a ich profylaktika.
Vykonáva sa pravidelná kontrola spojovacích zariadení na KS IZS a kontrola
v technologickej miestnosti – činnosť klimatizačných jednotiek, UPS a kontrola teploty vzduchu.
V súčinnosti s firmou Alison Slovakia s.r.o. sa vykonáva kontrola TÚ MD 110 a záznamového
zariadenia ReDat3.
Databáza systému CoordCom bola doplňovaná a aktualizovaná podľa opodstatnených
požiadaviek operátorov a zmien v organizácii jednotlivých skupín alebo kontaktov osôb určených
na riadenie záchranných prác.
Odborná príprava operátorov bola organizovaná a vykonávaná na koordinačnom stredisku
IZS v Trnave. Predmetom odbornej prípravy boli najmä témy – úprava prevádzkového poriadku KS
IZS (pokyn 7/XXVI/7), príjem a vyhodnocovanie a spracovanie tiesňových volaní, úprava Plánu
poskytovania pomoci (pokyn7/XXVI/7), ochrana obyvateľstva v prípade havárie JZ v EBO, BOZP.
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Operátori boli priebežne oboznamovaní o nových zmenených situáciách. Priebežne sa vykonávala
kontrola ich pracovnej činnosti podľa zvukových záznamov.
Úsek krízového riadenia
Zabezpečenie činnosti Bezpečnostnej rady obvodu
V roku 2012 boli plánované štyri rokovania Bezpečnostnej rady obvodu Trnava (ďalej iba
„BROb“), na základe vypracovaného plánu práce na rok 2012. BROb sa zaoberala otázkami
vypracovania „Správy o bezpečnosti na území Trnavského kraja za rok 2011“ pre Kanceláriu
bezpečnostnej rady SR. K tejto správe boli priložené prílohy za Krajské riaditeľstvo Hasičského a
záchranného zboru Trnava.
Okrem plánovaných rokovaní sa 17. októbra 2012 uskutočnilo aj mimoriadne zasadnutie BROb –
„cvičenie HAVRAN 2012“.
Predkladané boli „Vyhodnotenia bezpečnostnej situácie a požiarovosti za rok 2011“ ďalej
„Informácia o plnení úloh na úseku pred povodňami a stav spracovania povodňových plánov
v územnom obvode Trnava“, „Informácia o stave riešenia úloh v zabezpečení vodných tokov rieky
Váh a ďalších vodných stavieb v územnom obvode a kraja Trnava z hľadiska zabezpečenia
a ochrany pred záplavami za rok 2011 a zámer prác ochrany pred povodňami pre rok 2012“.
Informácie predložili riaditelia Správy povodia stredného Váhu Piešťany a Správy povodia dolného
Váhu Šaľa. Nemenej dôležitá bola aj „Správa o zdravotníckom zabezpečení obyvateľstva v prípade
vzniku krízovej situácie“, „Správy o zabezpečovaní úloh civilného núdzového zásobovania ( CNP)
... v obciach Slovenská Nová Ves, Cífer, Pavlice, Naháč, Boleráz, Dolné a Horné Zelenice,
Špačince, Bojničky a Dvorníky; v mestách Hlohovec, Leopoldov, Trnava, „Správa o pripravenosti
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave na plnenie úloh v čase krízovej situácie“, „Správa o
činnosti odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Trnava za rok 2012“ a
návrh “Plánu práce Bezpečnostnej rady obvodu Trnava na rok 2012“.
Všetky predkladané správy na rokovaniach boli prijaté. Dokumentácia bezpečnostnej rady
z každého obvodného úradu je uložená na sekretariáte bezpečnostnej rady a evidovaná je v
schválenom Krízovom pláne ObÚ.
Zabezpečenie činnosti krízového štábu obvodu
Krízový štáb ObÚ (ďalej KŠ ObÚ) v sídle kraja v roku 2012 nezasadal z dôvodu vzniku
mimoriadnej udalosti; odborná príprava bola realizovaná: v spojitosti s prípravou a realizáciou
cvičenia HAVRAN 2012. K tomuto pripravovanému cvičeniu bolo vykonaných 5 porád, z toho 3
porady pre KŠ na ObÚ Trnava a 2 na Sekcii IZS a CO MV SR s hlavnými cvičiacimi zložkami.
Zo strany odboru CO a KR ObÚ Trnava bola náležitá pozornosť venovaná i príprave riadiacich
funkcionárov KŠ ObÚ v Trnavskom kraji - 28. 2. - boli preškolení členovia KŠ ObÚ v TK, nosnou
témou bola perspektíva a bezpečnosť Jadrových zariadení Bohunice. Taktiež na ďalších dvoch
odborných prípravách bol program orientovaný na metodiku činnosti členov KŠ, pri zabezpečovaní
pripravovaných úloh.
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
Bola realizovaná podľa Plánu kontrolnej činnosti ObÚ na r. 2012. Vykonané kontroly
CNP boli vykonané v obciach (9) a mestách (3), ktoré predkladali Správy o zabezpečovaní úloh
CNP... do Bezpečnostnej rady obvodu Trnavy. Tieto kontroly nepreukázali nedostatky vo vedení
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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. a č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej
mobilizácii... v znení neskorších predpisov a č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov. Ďalej boli vykonané kontroly CNP v mestách Senica a Skalica.
V súčinnosti s ÚVS Trnava boli na úseku zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov vykonané kontroly na Meste Hlohovec obci Cífer a Dolné Zelenice.
Úsek hospodárskej mobilizácie
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.
V roku 2009 Ministerstvo hospodárstva uviedlo do činnosti nový špecifický aplikačný
program JISHM SR / EPSIS.
V priebehu rokov 2010 až 2012 bol špecifický aplikačný program JISHM SR / EPSIS
Obvodného úradu niekoľkokrát doplňovaný a pravidelne aktualizovaný novými údajmi. V tomto
období na odbore civilnej ochrany a krízového riadenia boli vykonané školenia pre zamestnancov
určených pre prácu s novým JISHM SR/EPSIS s možnosťou praktického nacvičenia práce
s programom, ktorých sa zúčastnili aj určení zamestnanci SHM obcí z Trnavského kraja.
Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie a činnosť po vzniku krízovej situácie je
spracovaná v elektronickej podobe v špecifickom aplikačnom programe EPSIS / JISHM SR a
obsahuje všetky potrebné údaje o SHM (ObÚ), ktoré sú pravidelne dopracovávané a aktualizované.
Jedná sa o údaje, ktoré sú totožné s krízovým plánom ObÚ:
- výkazová karta obvodného úradu (základné údaje o SHM),
- aktualizácia evidenčnej karty zamestnanca a evidencia zamestnancov Obvodného úradu Trnava,
- evidencia členov KŠ obvodného úradu (A / B),
- organizačné a funkčné členenie zamestnancov obvodného úradu,
- evidencia majetku hospodárskej mobilizácie (ďalej iba HM) – prehľad položiek majetku HM,
bilancia majetku HM,
- dopravné zabezpečenie obvodného úradu,
Iné údaje o SHM obcí a iných organizácií v SR:
- karta obce, ubytovne a stravovacie zariadenia v obci, 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.
Krízový plán obvodného úradu
Obvodný úrad v písomnej podobe spracováva krízový plán v ktorom:
- vedie, aktualizuje identifikačné údaje o SHM ObÚ,
- spracováva, aktualizuje identifikačné údaje o zamestnancoch obvodného úradu a iných dôležitých
subjektov potrebných na plnenie úloh pre ObÚ Trnava: obce (starostovia / primátori) v okrese TT
a HC, iné organizácie / subjekty HM zaradené do Plánu vyrozumenia ObÚ,
- vedie evidenciu a prehľad o personálnych potrebách zamestnancov úradu,
- spracováva, vedie prehľad a aktualizuje údaje o zamestnancoch ObÚ, o organizačnom
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a funkčnom zaradení zamestnancov ObÚ,
spracúva, vedie, aktualizuje údaje a prehľad o kontaktoch a inom zaradení zamestnancov ObÚ pre
obdobie KS,
spracúva, vedie, aktualizuje údaje o bilancii pracovných síl ObÚ,
spracováva, vedie prehľad a aktualizuje údaje na vyrozumenie zamestnancov úradu v pláne
vyrozumenia pri previerke funkčnosti systému vyrozumenia,
spracúva, vedie požiadavku na schválenie počtov pre zamestnancov obvodného úradu a schválené
počty,
spracúva, vedie menný zoznam zamestnancov oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu
službu,
spracúva, vedie údaje o vlastných materiálových podmienkach (HM – majetok) ObÚ,
spracúva, vedie, aktualizuje údaje o vlastných dopravných prostriedkoch, vedie prehľad o
zabezpečení PHM pre vozidlá úradu,
spracúva, vedie, aktualizuje údaje o energetických médiách a energetických potrebách ObÚ,
vedie / aktualizuje údaje o finančnom zabezpečení ObÚ,
vedie / aktualizuje údaje o zabezpečení pitnou vodou pre zamestnancov úradu,
vedie / aktualizuje údaje o zabezpečení stravovania zamestnancov úradu,
vedie prehľad / aktualizuje údaje o zdravotnom zabezpečení a zdravotnej starostlivosti
zamestnancov úradu,
spracúva, vedie prehľad o zabezpečení prednostného spojenia pre ObÚ,
vedie prehľad o dodávateľských vzťahoch pre ObÚ,
vedie prehľad o zabezpečení materiálových potrebách pre ObÚ,
vedie prehľad o dodávateľských vzťahoch (potreba ich uzatvorenia),
vedie prehľad o finančnom zabezpečení pre ObÚ,
vedie prehľad zložiek a osôb, ktoré plnia úlohy krízového riadenia ObÚ, vedie prehľad kontaktov
členov krízového riadenia a určených subjektov v územnej pôsobnosti obvodného úradu,
spracúva, schvaľuje, vedie požiadavky na schválenie počtov od iných subjektov HM Trnavského
kraja,
vedie prehľad a postupy konania obvodného úradu pri odovzdaní a prijatí správy o vypovedaní
vojny alebo o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu, alebo
mimoriadnej situácie, resp. pri previerke funkčnosti systému vyrozumenia,
vedie prehľad metodiky činnosti stálej služby : pri odovzdaní a prijatí správy o vypovedaní vojny
alebo o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu, alebo
mimoriadnej situácie, pri odovzdaní a prijatí správy o vykonaní previerky funkčnosti systému
vyrozumenia,
vedie prehľad Metodiky činnosti členov orgánov krízového riadenia,
vedie, spracúva činnosť po vyrozumení o vzniku krízovej situácie,
vedie, spracúva kľúčové kroky na dosiahnutie pripravenosti ObÚ po vyhlásení núdzového stavu,
výnimočného stavu, vojnového stavu, vojny,
vedie, aktualizuje kontakty pre vybrané subjekty hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ObÚ,
ktoré sú na území teritória (špecializovaná štátna správa),
vedie, aktualizuje záväzky a úlohy v stave bezpečnosti ObÚ
vedie opatrenia HM, ktoré úplní ObÚ v čase núdzového stavu alebo výnimočného stavu
vedie prehľad o právnických osobách, ktoré sú subjektom hospodárskej mobilizácie a o
právnických osobách, ktoré nie sú subjektom hospodárskej mobilizácie a v čase krízového stavu
budú určené za subjekt HM príkazom prednostu ObÚ,
prehľad o fyzických osobách – podnikateľoch a fyzických osobách určených pre pracovnú
povinnosť,
vedie prehľad o poštových doručovateľoch okresu TT a HC,
vedie prehľad o osobách zaradených pre vykonávanie MRO pre ObÚ,
vedie prehľad o nehnuteľnostiach určených pre ubytovanie (OS, HZZ),
vedie prehľad o zdrojoch rizík, a vzniku mimoriadnych udalostí: živelných pohromách, havárie,
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katastrofách, terorizmu, ako aj údaje o subjektoch – ohrozovateľoch,
vedie prehľad o kópiách zmlúv a potvrdených požiadaviek vlastného úradu,
spracúva, vedie, aktualizuje údaje o obciach (karta obce ....)
spracúva, vedie, aktualizuje požiadavky od obcí a SHM,
vedie prehľad o dokumentácii na odbore CO a KR,
vedie prehľad objektov určených na ubytovanie OS, OZB a ZZ,
vedie prehľad o dokumentácii CO ( evakuácia, evakuačné miesta a. p.)

V rámci Krízového plánu ďalej spracováva údaje a vypracováva tabuľky s konkrétnou činnosťou:
- plán postupu Obvodného úradu Trnava pri plnení úloh po vypovedaní vojny, po vyhlásení
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
- postupy konania pri vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a
mimoriadnej situácie a vypovedaní a vojny a pri vyhlásení previerky funkčnosti systému
vyrozumenia obvodného úradu,
- postupy a postupnosť krokov pri plnení opatrenia organizácia výroby a organizácia služieb,
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia regulácia rozvodu a spotreby elektriny a tepla a regulácia
distribúcie a spotreby plynu,
- postupnosť krokov pre opatrenie organizácia dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s
využitím mimoriadnych regulačných opatrení ( MRO,)
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia organizácia zdravotníckeho zabezpečenia,
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia organizácia dopravného zabezpečenia,
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia ochrana životne dôležitých zdrojov,
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia organizácia stavebných a sanačných činností,
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia organizácia veterinárnej starostlivosti,
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia organizácia sociálneho zabezpečenia,
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia použitie štátnych hmotných rezerv,
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia riešenie stavu ropnej núdze,
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia pracovná povinnosť,
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia vecné plnenie,
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia redukovaný výchovno-vzdelávací proces,
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia poskytnutie vysielacieho času potrebného na informovanie
verejnosti o krízovej situácii,
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia ochrana kultúrneho dedičstva,
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia ochrana objektov osobitnej dôležitosti a ďalších
dôležitých objektov,
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia vykonávanie bankových služieb spojených s finančným
zabezpečením,
- postupnosť krokov pri plnení opatrenia organizácia poštových služieb,
- Postupnosť krokov pri plnení opatrenia organizácia poskytovania elektronických komunikačných
sietí a elektronických komunikačných služieb,
- Postupnosť krokov pri plnení opatrenia organizácia dodávok pohonných hmôt,
- Postup ObÚ pri plnení úloh a opatrení po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu,
- Pracovné plány vedúcich odborov ObÚ.
Prednostné spojenie:
Obvodný úrad má v súlade s ustanovením § 3, ods. 1 písm. d) Vyhlášky Ministerstva
dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky číslo 164/2003 Z.z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o organizácii telekomunikačných služieb na obdobie krízovej situácie pre 9 ks liniek
zabezpečené prednostné spojenie pre služobné telefónne stanice pomocou ktorých sa poskytujú
verejné telekomunikačné služby v pôsobnosti Obvodného úradu Trnava.
Regulácia predaja životne dôležitých výrobkov alebo tovarov
12

Výdajne odberných oprávnení (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 pomôcky na postup pri zahájení
a činnosti regulácie predaja ŽDV a ŽDT, ako 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.
Obce k 31.05.2012 zasielali na ObÚ a zároveň si v Základnej dok... aktualizovali nasledovné
prehľady:
- štruktúra obyvateľov podľa vekových kategórií
- údaje o predurčených predajniach
- údaje o personálnom zabezpečení
- potreby potravín podľa vekových kategórií obyvateľstva.
U majiteľov predurčených predajní a personálnom zabezpečení VOO obce uvádzali údaje podľa §
16, ods.2, písm. a), b) a c), ktoré sú potrebné pri určení za SHM podľa § 4, ods.1 písm. d) v druhom
bode a na určenie pracovnej povinnosti pri vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení.
V súčasnom období sa intenzívne pracuje na novelizácii zákona NR SR č. 179/2011 Z.z.
o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2004 Z.z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, jeho vykonávacích predpisov. Jedná sa
o úpravy, ktoré si vyžiadali poznatky pri plnení opatrení hospodárskej mobilizácie po vyhlásení
„Núdzového stavu v roku 2011“ a to v častiach mimoriadnych regulačných opatrení, určovaní za
subjekty hospodárskej mobilizácie, pracovnú povinnosť a vecné plnenie.
Obvodný úrad má na úseku hospodárskej mobilizácie zriadenú komisiu pre zabezpečenie
mimoriadnych regulačných opatrení. Odborná príprava komisie sa zabezpečuje podľa plánu.
Školenie komisie bolo naplánované a vykonané 24.mája 2012. Komisia bola preškolená aj
z praktickej činnosti pri výdaji odberných oprávnení po vyhlásení mimoriadnych regulačných
opatrení. Ďalej z teoretickej časti z nového zákona o HM a vykonávacích vyhlášok k nemu.
Dokumentácia regulácie predaja je vedená centrálne. Odberné oprávnenie pre okresy Trnava a
Hlohovec sú pripravené a uskladnené v Sklade CO na Priemyselnej ulici.
Na úseku hospodárskej mobilizácie pre obvod Trnava je založená evidencia subjektov
hospodárskej mobilizácie, fyzických a právnických osôb, ktorí sú zaradení do systému organizácie
predaja výrobkov alebo tovarov, ktorí vykonávajú obchodnú, výrobnú činnosť v potravinárstve
resp. ich skladujú. S uvedenými subjektmi nie sú uzavreté žiadne zmluvné vzťahy. Evidencia
o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a sú určené
ako subjekty hospodárskej mobilizácie a sú vedené v databázovom programe EPSIS. Táto
dokumentácia je vedená aj v písomnej verzii za obvod Trnava aj sumár za celý kraj.
Evidencia o právnických a fyzických osobách, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
a ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie je vedená na Obvodnom úrade
len v písomnej podobe.
Úsek obrany štátu
Obvodný úrad má spracovaný plán kontrolnej činnosti pre plnenie úloh obrany štátu. Na
základe plánu kontrol zamestnanci obvodného úradu v spolupráci s ÚVS Trnava vykonali kontroly
na subjektoch: Hlohovec, Cífer, Dolné Zelenice, firma L.A.D. Trnava.
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
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vojny alebo vojnového stavu u 3 právnických osôb.
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.
Obvodný úrad Trnava vedie zoznamy doručovateľov obcí a miest a má pre nich pripravené
rozhodnutia o pracovnej povinnosti v elektronickej forme.
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 2012 poskytlo finančné prostriedky 70 obciam Trnavského kraja na údržbu 1508 vojnových
hrobov.
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 24 subjektom na realizáciu 15 projektov v rámci sociálnej, 2 projektov
v rámci situačnej a 1 projektu v rámci viktimačnej prevencie.
Kapitálové transfery boli poskytnuté na realizáciu 6 projektov v rámci situačnej prevencie
(kamerový systém).
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.
Za rok 2012 bolo vypravovaných v súlade s § 13 ods. 5 uvedeného zákona 30 zmlúv o krátkodobom
nájme nehnuteľného majetku štátu a 18 zmlúv o krátkodobej výpožičke nehnuteľného majetku
štátu.
V súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonom v znení neskorších predpisov bolo podpísaných 11 zmlúv a 6 dodatkov
k zmluvám.
V súlade so zákonom NR SR č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov oddelenie vnútornej prevádzky zverejňuje zmluvy
uzatvorené Obvodným úradom Trnava. Na základe podkladov bolo v roku 2012 zverejnených
v Centrálnom registri zmlúv 120 zmlúv.
Výber správnych poplatkov v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
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a a zákona NR SR č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní bol zrealizovaný v celkovom
finančnom objeme 54.173,00 eur, vystavených bolo 4.504 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 2012 bolo
vypracovaných a schválených 15 kúpnych zmlúv, 1 zmluva o nájme 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 2012 sa
zúčastnili na 37 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
55 zmlúv o poskytnutí štátneho príspevku na individuálnu bytovú výstavbu. Z toho v 53 prípadoch
boli dodržané podmienky zmluvy a na Katastrálny úrad Trnava bola zaslaná žiadosť o výmaz
ťarchy na listoch vlastníctva, v 2 prípadoch bol vrátený príspevok na účet obvodného úradu a v 3
prípadoch boli uzatvorené dohody o splátkach, nakoľko neboli splnené podmienky zmluvy.
V roku 2012 bolo vypracovaných 32 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 2012 sa zúčastnili 50 rokovaní komisií
registra obnovenej evidencie pozemkov.
V priebehu roka 2012 bolo vydaných celkom 254 rozhodnutí (z toho 116 rozhodnutí o uložení
pokuty a 135 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 17749,04 €.
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 .
Podľa zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov bolo zaevidovaných 8 žiadostí o sprístupnenie informácie.
Podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach bolo zaevidovaných 8 sťažností, z toho bolo
k 31. 12. 2012 vybavených 8. Z toho 2 prešetrené sťažnosti bolo neopodstatnené a 2 sťažnosti boli
odložené, 1 sťažnosť bola odstúpená a 3 neboli v zmysle § 4, ods. 1, písm. d) sťažnosťami.
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
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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
41 projektov pre schválenie v Rade vlády pre prevenciu kriminality. Následne bolo vypracovaných
24 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 2011 a vyhodnotila prijaté
projekty prevencie kriminality a odporučila ich Rade vlády SR na schválenie.
Bežné transfery v sume 70.761,600 € boli poskytnuté na realizáciu 2 projektov situačnej, 15
projektov sociálnej a 1 projektu viktimačnej prevencie. Kapitálové transfery v sume 72.400,00 €
boli poskytnuté na realizáciu 8 projektov v rámci situačnej prevencie (kamerový systém).
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
V roku 2012 bolo podaných 42 žiadostí o udelenie štátneho občianstva SR, odovzdaných
bolo 39 listín o udelení štátneho občianstva SR. Žiadostí o prepustenie zo štátneho zväzku SR bolo
prijatých 16 a prepustených občanov zo štátneho zväzku SR bolo 16. Na základe oznámenia
o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu bolo vykonaných 14 zápisov štátneho občianstva
SR.
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 17. 09. 2012 sa uskutočnilo zahájenie odbornej prípravy matrikárok na matričné skúšky
pre budúce matrikárky a zástupkyne matrikárok. Na 7 konzultáciách boli prebrané príslušné zákony
týkajúce sa matriky. Dňa 11. 12. 2012 boli uskutočnené matričné skúšky pre 3 zamestnankyne
obecných úradov.
Dňa 18. 10. 2012 sa 2 zamestnankyne zúčastnili pracovného stretnutia zamestnancov
obvodných úradov, odboru všeobecnej vnútornej správy z úseku matrík na MV SR.
V decembri sa uskutočnila pracovná porada so zamestnancami matričných úradov okresu
Trnava a Hlohovec.
Úsek zmeny mena a priezviska
Obvodný úrad Trnava, odbor VVS, v sledovanom období dostal od občanov 49 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.
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ODDELENIE SPRÁVNE
Úsek registrácií
Zo 119 neziskových organizácií výročnú správu za rok 2011 do 15. 7. 2012 zaslalo 110. 9
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 2011
si povinnosť splnilo 36.
V roku 2012 boli zapísané do registra 4 spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových
priestorov, ktoré vznikli zo zákona – podľa § 8a ods. 8 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov
a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov – Spoločenstvo vlastníkov bytov Rohovce č.
99 a 101, Spoločenstvo vlastníkov bytov Rohovce č. 100, Spoločenstvo vlastníkov bytov Rohovce
č. 103, Spoločenstvo vlastníkov bytov Rohovce č. 102. Spoločenstvo Š. P. H. P. so sídlom Sereď,
Bratislavská cesta, bolo zapísané do registra s dátumom 25. 01. 1995 z dôvodu, že nebolo
predmetom delimitácie z Okresného úradu v Galante na KÚ v Trnave k 31. 12. 2003.
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
starostlivosti 02. Od účinnosti uvedeného zákona k 31. 12. 2012 bolo vydaných 27 osobitných
označení a preukazov 02, z toho 3 z dôvodu straty. V sledovanom období bolo vydaných nových 5
osobitných označení a preukazov 02.
Úsek územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania
obyvateľov
Štátne symboly
V roku 2012 bol vykonaný dohľad nad používaním štátnych symbolov v 19 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. 2012 – 31. 1. 2013) a Nadácii DAR (02. 2. 2012 – 11. 2. 2012), v mesiaci marec 2
verejné zbierky - Združeniu na ochranu zvierat (15. 3. 2012 – 28. 2. 2013) a Združeniu priateľov
detí Detského domova „Radosť detí“ (15. 03. 2012 – 31. 12. 2012), v mesiaci apríl 1 verejná
zbierka - Základnej organizácii č. 39, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (1. 4. 2012 –
31. 3. 2013), v mesiaci máj 1 verejná zbierka - Klubu Sclerosis multiplex (1 deň - 25. 5. 2012)
a v mesiaci august 1 verejná zbierka Nadácii Jednota Coop ( 1 deň – 28. 08. 2012).
V sledovanom období Obvodný úrad Trnava potvrdil správnosť vyúčtovania 5 ukončeným
verejným zbierkam.
Úsek volebný
V sledovanom období sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (10. 03.
2012). Obvodný úrad Trnava zabezpečoval plnenie úloh v súlade s organizačno-technickým
zabezpečením.
Nové voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali v obci Dobrá Voda (27. 10. 2012 –
voľba starostu obce) a v obci Kľačany (27. 10. 2012 – voľba starostu obce).
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Správne poplatky za rok 2012
Oddelenie
Štátneho občianstva a matrík
Správne
SPOLU

Hotovosť
1 4559,50 €
0,00 €
14559,50 €

Kolkové
známky
11250,00 €
4 158,50 €
15 408,50 €

Poštové
poukážky
3317,50 €
0,00 €
3317,50 €

Spolu
29127,00 €
4 158,50 €
33285,50 €

ODDELENIE PRIESTUPKOVÉ
V roku 2012 bolo na Obvodnom úrade Trnava, odbore všeobecnej vnútornej správy,
evidovaných 2156 oznámení o priestupkoch, pričom z toho bolo 1916 došlých oznámení a 240
oznámení prešlo z roku 2011 ako nevybavených. Z celkového počtu došlých oznámení 1916 došlo
od štátnej polície 1788 oznámení, od Mestskej polície Trnava 88 oznámení, od fyzických osôb 10
oznámení, od Okresnej prokuratúry Trnava 3 oznámenia, po 1 oznámení došlo od Trnavského
samosprávneho kraja, z Útvaru vojenskej polície, z Obecnej polície Madunice, z Generálneho
riaditeľstva ZVJS Bratislava a od iných úradov 23 oznámení, čo spolu činí počet 1916 oznámení.
Z počtu 2156 priestupkových vecí do konca vykazovaného obdobia nebolo vybavených 252
priestupkových vecí. Prejednaných priestupkov bolo 1236, z toho 623 priestupkov bolo
prejednaných v rozkaznom konaní a 613 priestupkov bolo prejednaných v ústnom konaní na
správnom orgáne. Ostatné priestupky boli buď odložené, alebo postúpené orgánom polície
na došetrenie.
Najväčší podiel na celkovom počte priestupkov mali priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu podľa § 49 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o priestupkoch), ktorých bolo počas roka 2012 prejednaných 838,
pričom percentuálny podiel uvedených priestupkov na celkovom počte prejednaných priestupkov
bol 67,83 %. Z pohľadu naplnenia skutkových podstát išlo najviac o skutky vo veci verbálneho
napádania, urážok na cti, fyzického napádania, vyhrážania sa ublížením na zdraví, vypisovania smsspráv s hanlivým obsahom, drobného ublíženia na zdraví, schválností a 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. Oproti roku 2011 sme zaznamenali nárast tejto skupiny priestupkov
o 16 priestupkov.
Druhú najväčšiu skupinu podľa počtu prejednaných priestupkov tvorili priestupky proti
majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch, ktorých bolo 295, pričom v ústnom konaní bolo
prejednaných 250 a v rozkaznom konaní 45, postúpených na políciu na došetrenie bolo 15
priestupkových vecí. Percentuálny podiel uvedených priestupkov je 23,84 % z celkového počtu
priestupkov. Oproti roku 2011 sme zaznamenali nárast tejto skupiny priestupkov o 19 priestupkov.
Týchto skutkov sa do značnej miery dopúšťali občania, ktorí boli bez príjmu, alebo s malým
príjmom, 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, podvodným konaním
prostredníctvom internetového obchodu, zinkasovania peňazí a nedodania tovaru, načerpaním
pohonných hmôt na čerpacích staniciach a nezaplatením.
Na treťom mieste sa svojim počtom 49 podieľali priestupky proti verejnému poriadku podľa §
47 zákona o priestupkoch. Percentuálny podiel týchto priestupkov na celkovom počte priestupkov
je 3,96 %. Išlo hlavne o neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa, vzbudzovanie verejného
pohoršenia a rušenie nočného kľudu.
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Priestupky proti poriadku v správe podľa § 46 zákona o priestupkoch v počte 31 sa na
celkovom počte priestupkov podieľali 2,51 % a bolo to predovšetkým porušovanie VZN miest
a obcí.
Ďalšiu skupinu priestupkov s počtom 22 tvoria priestupky §§ 21-45 zákona o priestupkoch
s percentuálnym podielom 1,78 %, v ktorej boli zastúpené priestupky podľa § 21, t.j. priestupky
proti poriadku v správe s počtom 5, priestupky na úseku hospodárenia s bytmi a s nebytovými
priestormi v počte 11 priestupkov, priestupky na úseku zdravotníctva v počte 1 priestupok,
priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 s počtom 2
priestupky, priestupky na úseku práva na prístup k informáciám v počte 2 priestupky a priestupky
na úseku ochrany životného prostredia v počte 1 priestupok.
Podľa osobitných právnych predpisov boli prejednané 2 priestupkové veci v zmysle zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Počas roku 2012 zamestnanci odboru všeobecnej vnútornej správy Obvodného úradu Trnava
celkovo vybavili 2156 oznámení o spáchaní priestupkov , čo predstavuje nárast o 94 priestupkových
vecí oproti roku 2011. Z celkového počtu bolo vybavených 1755 priestupkových vecí. V decembri
roku 2012 bolo doručených 141 priestupkových vecí, pričom v mesiaci december roku 2012 bolo
z týchto priestupkov vybavených celkovo 127 priestupkových vecí a 14 spisov prešlo ako
nevybavených do roku 2013. Celkovo ako nevybavené spisy prešlo do roku 2013 248 spisov.
Vzhľadom na skutočnosť, že v našom územnom obvode sa nachádzajú dve
nápravnovýchovné zariadenia, bolo vypočutých 90 osôb, ktoré sa nachádzali v ÚVV a ÚVTOS
Leopoldov, ÚVTOS Hrnčiarovce n/Parnou a v Reedukačnom ústave v Hlohovci. Oproti roku 2011
sme zaznamenali nárast o výsluchy osôb v nápravnovýchovné zariadenia celkovo o 16 osôb.
Na základe dožiadania o vypočutie z iných obvodných úradov bolo vypočutých 41
osôb, čo je nárast oproti roku 2011 o 21 vypočutých osôb. Výpisov z evidencie priestupkov bolo
vybavených v roku 2012 1522, čo je oproti roku 2011 pokles o 746 výpisov. Orgány činné
v trestnom konaní v roku 2012 postúpili na Obvodný úrad Trnava, odbor všeobecnej vnútornej
správy, 35 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 za rok 2012
Druh sankcie

Prejednanie bez uloženia sankcie
Pokarhaním
Pokutou
Zákazom činnosti
Zhabaním veci
Celkom

Počet sankcií
v riadnom konaní
2
10
81
0
0
93

Počet sankcií
v rozkaznom konaní
0
40
124
0
0
164

Spolu
2
54
205
0
0
261

Zmierom nebola ukončená žiadna priestupková vec a zastavením konania bolo ukončených
19

298 priestupkových vecí.
Stav v realizácii pokút a trov konania uložených za priestupky
Položka
Uložené pokuty
Dobrovoľne zaplatené pokuty
Výkon rozhodnutia
Uložené trovy konania
Dobrovoľne zaplatené trovy konania
Výkon rozhodnutia

Rok 2011 v €
19.719,00
6.280
9.559
4.416
2.104
1.872

Rok 2012 v €
24.042,00
4.526
11.069
4.112
2.120
2.240

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. Celková výška
uložených pokút v sledovanom období predstavovala 24.042 € a trov konania 4.112 €. Začatie
výkonu rozhodnutia prostredníctvom exekučného úradu sa v roku 2012 neprejavilo pozitívne vo
výške dobrovoľne zaplatených pokút 4.526 € a trov konania 2.120 €, kde je vidno klesajúci trend
hlavne v dobrovoľne zaplatených pokutách. Vedie sa výkon rozhodnutia pre nezaplatenie pokút
v 342 priestupkových veciach za rok 2012, kde celková suma je vo výške 11.069 € a pri výkone
rozhodnutí pre nezaplatené trovy sa vedie výkon rozhodnutí v 140 priestupkových veciach, kde
celková suma je vo výške 2.240 €.
V rozkaznom konaní bolo vybavených 623 vecí, pri ktorých boli uložené pokuty v sume
9.530,– € a to vo veciach, kde nebol podaný odpor.
V roku 2012 bolo riešených 8 priestupkov podľa § 49 ods. 1 písm. a) Zák. o priestupkoch
a v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov boli riešené 2 priestupky.
Správnu lehotu na rozhodnutie vo veci, kde bol požiadaný nadriadený správny orgán
o predĺženie lehoty, nebolo možné dodržať v 22 priestupkových veciach, z dôvodov ospravedlnenia
sa účastníka konania vo vzťahu na vycestovanie v zahraničí, pracovnej neschopnosti, no hlavne a
najviac v nemožnosti vypočutia účastníkov konania z dôvodov, ak účastníci konania, alebo ich
pobyt nie sú správnemu orgánu známe.
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. 2012 bol 18 815, z toho 13 247
fyzických osôb a 5 568 právnických osôb.
Štatistické údaje pre rok 2012 pre úsek registrácie:
-

vydané rozhodnutia o zrušení oprávnenia z úradnej moci
vydané rozhodnutia o pozastavení oprávnenia z úradnej moci
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8
2

- vydané rozhodnutia o nevzniknutí živnostenského oprávnenia
- vydané rozhodnutia o zastavení konania
- osvedčenie o živnostenskom oprávnení
- oznámenie o pozastavení
- zánik živnostenského oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
- zmena zlúčením
- iná zmena, vykonaná bez rozhodnutia
- výpis zo živnostenského registra
- osvedčenia o povahe a dĺžke praxe
- vydanie náhradného osvedčenia

14
1
2557
1331
1539
5
2120
2960
10
25

V sledovanom období boli vybrané správne poplatky v hotovosti v sume 40594,5 €,
v kolkových známkach v sume 12260 € a prevodom na účet v sume 300 €.
Služby JKM vykonané v období roka 2012:
- počet subjektov, ktoré využili službu JKM bolo 5006, z toho fyzických osôb 4279
a právnických osôb 727.
- celkový počet úkonov pre daňový úrad bolo 6207, pre zdravotnú poisťovňu 4348, pre
obchodný register 7,
- v sledovanom období bolo vykonaných 3369 lustrácií pre výpis z registra trestov a 4998
lustrácií v registri obyvateľov.
Štatistické údaje pre rok 2012 pre úsek kontroly:
-

bolo vykonaných 683 kontrolných akcií,
rozhodnutím bolo uložených 127 pokút,
v blokovom konaní bolo uložených 44 pokút,
celková suma uložených pokút rozhodnutím bola 10090 €
celková suma uložených pokút v blokovom konaní bola 1881 €,
na úseku kontroly bolo vykonaných v priebehu roka 1231 administratívnych úkonov,
z toho 133 oznámení o začatí správneho konania, 656 výziev , 442 dodatkov k záznamu
z kontroly.
Počas kontrol bolo skontrolovaných celkom 1210 ustanovení živnostenského zákona,
z počtu týchto ustanovení bolo porušených 422, čo predstavuje účinnosť kontrol 34,9 %.
V roku 2012 bolo riešených 41 podnetov, z toho 13 bolo neopodstatnených a 8 bolo
odstúpených na príslušné inštitúcie. Ostatné boli riešené v rámci kompetencií živnostenského
odboru.
Za rok 2012 boli vydané 3 výnimky (§ 11 ods.5 živnostenského zákona).
Na exekučné konanie bolo postúpených 79 pohľadávok.
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.

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
5.1 ZÁVÄZNÉ UKAZOVATELE
Ministerstvo vnútra SR listom č. SE-ORF2-2012/001362-001 zo dňa 11. januára 2012 oznámilo
pre Obvodný úrad Trnava rozpis rozpočtu na rok 2012, ktorým stanovilo ako záväzné ukazovatele
príjmy v sume 132 095,00 €, výdavky celkom v sume 1 592 994,00 € v členení na bežné
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(1 592 994,00 €) a kapitálové výdavky (0,00 €) pre rozpočtové programy 08C03 – Obvodné úrady
(1 591 612,00 €) a 06H03 – Hospodárska mobilizácia (1 382,00 €). Súčasne bol určený záväzný
limit výdavkov v kat. 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 787 800,00 € 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 kat. 620 –
Poistné a príspevok do poisťovní (275 336,00 €), v kat. 630 – Tovary a služby (292 527,00 €)
a v kat. 640 – Bežné transfery (237 331,00 €) podľa uvedených rozpočtových programov.
Rozpísaný limit výdavkov na rok 2012 nezabezpečoval v plnom rozsahu prostriedky na úhradu
nevyhnutných výdavkov potrebných na financovanie úloh štátnej správy a prevádzku obvodného
úradu.
V priebehu roka 2012 vykonal správca kapitoly na plynulé financovanie úloh obvodného úradu
28 rozpočtových opatrení, ktorými zvýšil limit príjmov celkom o sumu 91 408,91 € kompenzáciou
úprav vo výdavkoch rozpočtu zvýšil limit výdavkov o sumu 429 750,31 €. Úpravy sa týkali
zvýšenia limitu výdavkov na plynulé financovanie úloh obvodného úradu a na nasledovné účely:
• na zabezpečenie činnosti obvodných volebných komisií a na zabezpečenie činnosti okrskových
volebných komisií počas prípravy a vykonania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
konaných dňa 10. marca 2012 v sume 141 344,17 €,
• 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 1 887,25 €,
• 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
14 175,20 €,
• v súlade s uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality k finančnému zabezpečeniu
aktivít v oblasti prevencie kriminality v roku 2012 na bežné transfery v sume 70 761,60 €
a kapitálové transfery v sume 72 400,00 €, ktoré boli poskytnuté obciam a iným právnickým a
fyzickým osobám na schválené projekty v oblasti prevencie kriminality,
• viazanie rozpočtových prostriedkov v sume -1 360,00 € vo funkčnej klasifikácii (ďalej iba FK)
02.2.0 Civilná ochrana,
• na úhradu vynaložených výdavkov súvisiacich s prípravou a vykonaním nových volieb
do orgánov samosprávy obcí v sume 2 147,16 €.
5.2 PRÍJMY
Príjmy určené v schválenom rozpočte v sume 132 095,00 € boli v priebehu roka 2012 upravené
na sumu 223 503,91 €, skutočné plnenie príjmov bolo v sume 225 228,53 €, čo predstavuje
170,5 % k schválenému rozpočtu a 100,8 % k upravenému rozpočtu. Tvoria ich:
•

•

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku (kategória 210) – v sume 49 192,67 € tvoria
dividendy (123,26 €), príjmy z prenajatých pozemkov (37 139,01 €), budov (11 620,99 €)
a technického zariadenia v zasadačke úradu (309,41 €). Plnenie výrazne ovplyvnili príjmy na
základe dohôd o urovnaní (pokonávke), ktoré sú uzatvárané ku kúpnym zmluvám s užívateľmi,
z titulu majetkovoprávneho usporiadania a bezzmluvného užívania pozemkov.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (kategória 220) – v sume 19 280,34 €
zahŕňajú príjmy z pokút uložených za porušenie predpisov na úseku živnostenského podnikania
(5 257,38 €), na úseku civilnej ochrany (50,00 €), priestupkového konania (50,00 €), povinného
zmluvného poistenia motorových vozidiel (13 105,51 €), platby z tržieb za vyradený
neupotrebiteľný majetok odovzdaný do šrotu (708,89 €), za prebytočný hnuteľný majetok
(100,00 €) a príjmy za sprístupnenie informácií (8,56 €). Nižšie plnenie oproti roku 2011 je
ovplyvnené odvodom súdnych poplatkov vyberaných prostredníctvom jednotného kontaktného
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•
•

miesta (JKM) na účet daňového úradu, v zmysle novely zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch platnou od 01. 01. 2012. V roku 2011 boli súdne poplatky príjmom obvodného
úradu.
Kapitálové príjmy (kategória 230) – v sume 89 598,52 € tvoria príjmy z predaja pozemkov.
Iné nedaňové príjmy (kategória 290) – v sume 67 157,00 €. Tieto príjmy sú vykázané
z dobropisov (2 181,58 €) a ostatných príjmov, ktoré tvoria trovy priestupkového konania
z činnosti odboru VVS (2 537,19 €), trovy konania z obce (136,00 €), splátky z neoprávneného
majetkového prospechu (1 121,86 €), príjmy z dedičského konania (56 172,66 €), prepadnutá
hotovosť v prospech štátu (4 885,40 €) a uhradená odberateľská faktúra vystavená v roku 2011
(122,31 €).

Kapitálové príjmy dosiahli až 39,8 % z celkovo dosiahnutých príjmov. Príjmy z podnikania
a vlastníctva majetku tvoria 21,8 %, administratívne poplatky a iné poplatky a platby 8,6 % a iné
nedaňové príjmy 29,8 % z celkových príjmov.
Mimorozpočtové príjmy v sledovanom období vykázané v sume 21 109,16 € tvoria finančné
prostriedky z úhrad stravy (20 038,74 €), z náhrad z poistného plnenia (70,42 €) a granty
(1 000,00 €) na zabezpečenie súťaže mladých záchranárov, ktorú organizuje odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia.
5.3 VÝDAVKY
Schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 1 592 994,00 € bol rozpočtovými opatreniami
upravený na sumu 1 950 344,31 €. Bežné výdavky boli v skutočnosti čerpané v sume
1 949 939,71 €, čo predstavuje čerpanie na 122,4 % zo schváleného a na 100 % z upraveného
rozpočtu.
V sledovanom období boli čerpané mimorozpočtové prostriedky v sume 21 109,16 €.
Rozpočet kapitálových výdavkov v schválenom rozpočte nebol rozpísaný. Rozpočtovým
opatrením bol upravený na sumu 72 400,00 €. V sledovanom období boli čerpané kapitálové
výdavky v sume 72 400,00 €, čo predstavuje plnenie na 100 % z upraveného rozpočtu.
Čerpanie výdavkov za rok 2012 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 31.12.2012

1 592 994,00
787 800,00
275 336,00
292 527,00
237 331,00
0,00
0,00
0,00
1 592 994,00

1 950 344,31
839 638,19
314 724,06
343 243,77
452 738,29
72 400,00
0,00
72 400,00
2 022 744,31

1 949 939,71
839 638,19
314 724,06
343 239,17
452 338,29
72 400,00
0,00
72 400,00
2 022 339,71

% čerpania
k upraveném
u rozpočtu

100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
100,0
0
100,0
100,0

Percento čerpania výdavkov v jednotlivých štvrťrokoch k upravenému rozpočtu za rok 2012 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

16,2
17,4
26,9
24,7
0
23

II. štvrťrok

25,6
27,5
29,0
24,3
100,0

III. štvrťrok

24,9
26,4
20,6
26,6
0

IV. štvrťrok

33,3
28,7
23,5
24,4
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
2 309,04 €. 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. V tomto
štvrťroku boli čerpané aj výdavky na zabezpečenie úloh činnosti obvodných volebných komisií
a na zabezpečenie činnosti okrskových volebných komisií počas prípravy a vykonania volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky konaných dňa 10. marca 2012.
V II. štvrťroku boli v súlade s uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality k finančnému
zabezpečeniu aktivít v oblasti prevencie kriminality v roku 2012 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 obciam Dobrá Voda a Kľačany finančné prostriedky na úhradu
vynaložených výdavkov súvisiacich s prípravou a vykonaním nových volieb do orgánov
samosprávy obcí v sume 2 147,16 €.
Aj napriek realizovaným úsporným opatreniam limit výdavkov na tovary a služby nezabezpečoval
krytie nevyhnutných potrieb v roku 2012. V dôsledku toho neboli realizované niektoré revízie
a kontroly zariadení v zmysle osobitných predpisov, k 31. 12. 2012 boli vykázané nevyfakturované
dodávky a služby v sume 12 196,26 €.
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,– €. Realizované
boli úhrady v sume 1 381,67 € (100 %), z toho na nákup materiálu k výpočtovej technike v sume
58,20 €, všeobecného materiálu v sume 1 046,80 €, opravu kopírovacieho stroja v sume 11,95 €
a školenia zamestnancov v rámci odbornej prípravy v sume 264,72 €.
5.3.2 ROZPOČTOVÝ PODPROGRAM 06V0K – PREVENCIA KRIMINALITY
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
70 761,60 € a v kapitálových transferoch v sume 72 400,– €.
Bežné transfery boli poskytnuté na realizáciu 15 projektov v rámci sociálnej, 2 projektov v rámci
situačnej a 1 projektu v rámci viktimačnej prevencie.
Kapitálové transfery boli poskytnuté na realizáciu 6 projektov v rámci situačnej prevencie
(kamerový systém).
5.3.3 ROZPOČTOVÝ PODPROGRAM 08C03 – OBVODNÉ ÚRADY
V uvedenom podprograme bol schválený rozpočet v sume 1 591 612,00 €, upravený
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rozpočtovými opatreniami na sumu 1 734 709,38 €. Výdavky boli v skutočnosti čerpané v sume
1 734 705,11 €, z toho na činnosť a prevádzku obvodného úradu vo FK 01.1.1.4 Obvodné úrady
v sume 1 684 451,27 €, na výdavky vo FK 01.8.0 Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi
úrovňami verejnej správy v sume 14 175,20 €, na výdavky civilnej ochrany vo FK 02.2.0 Civilná
ochrana v sume 35 888,65 € a na výdavky krízového riadenia vo FK 03.6.0 Verejný poriadok
a bezpečnosť inde neklasifikované v sume 189,99 €.
5.3.3.1 FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA 01.1.1.4 OBVODNÉ ÚRADY
Schválený rozpočet bežných výdavkov v sume 1 554 172,00 €, rozpočtovými opatreniami
upravený na sumu 1 684 454,18 € bol čerpaný v sume 1 684 451,27 € (100 %).
V kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV bol schválený rozpočet v sume
787 800,00 € rozpočtovými opatreniami upravený na sumu 831 229,98 €. Do rozpočtu boli
doplnené finančné prostriedky v sume 43 429,98 € a zvýšený záväzne stanovený počet
zamestnancov štátnej služby o 2 zamestnancov, nakoľko k 01. 02. 2012 boli zriadené dve oddelenia
na odbore živnostenského podnikania (oddelenie registrácie a oddelenie živnostenskej kontroly).
Priemerný plat zamestnanca obvodného úradu je za rok 2012 v sume 844,75 €. Priemerný počet
zamestnancov bol 82, z toho 72 v štátnej službe a 10 pri výkone prác vo verejnom záujme.
V kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní je čerpanie v sume 311 819,73 € (vrátane
príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie v sume 19 605,75 €), čo predstavuje
100 % z upraveného rozpočtu (311 819,73 €). Schválený rozpočet bol v sume 275 336,– €.
V kategórii 630 – Tovary a služby rozpočtované výdavky v sume 253 705,– €, upravené na
sumu 299 963,80 € boli čerpané v sume 299 960,89 €, t. j. na 100 %.
Čerpanie ovplyvňuje ďalší medziročný pokles o 5 % oproti schválenému rozpočtu na rok 2011 (v
roku 2011 bol medziročný pokles 10 % a v roku 2010 bol 27 %) a nezohľadnenie miery inflácie,
ktorá dosiahla v priemere 3,9 %.
V priebehu sledovaného obdobia sa prednostne realizovali výdavky vyplývajúce zo zmluvných
vzťahov, zabezpečujúce prevádzku úradu (dodávka energií, vodné a stočné, poštové
a telekomunikačné služby, služby na prevádzku KS IZS, špeciálne a všeobecné služby), resp.
ostatné povinné platby (prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, daň z nehnuteľností,
výdavky súvisiace s nakladaním majetku štátu a pod.).
V nevyhnutnom rozsahu sa čerpali výdavky na nákup všeobecného a kancelárskeho materiálu,
dopravné a cestovné výdavky, výdavky na opravu a údržbu budovy a strojov a zariadení.
V rámci účelových prostriedkov bol určený záväzný limit výdavkov na reprezentačné výdavky
v sume 672,– €. Výdavky boli čerpané v sume 671,88 €, t. j. na 100 %.
Položka 631 – Cestovné náhrady predstavuje 1 % z celkového čerpania v tovaroch a službách.
Položka 632 – Energie, voda a komunikácie tvorí 36,1 %, položka 633 – Materiál 4,5 %, položka
634 – Dopravné 2,6 %, položka 635 – Rutinná a štandardná údržba 3,3 %, položka 636 – Nájomné
za nájom 4 % a položka 637 – Služby 48,5 %, čo predstavuje najvyšší podiel na celkových
výdavkoch na tovary a služby.
Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané z náhrad z poistného plnenia v sume 70,42 € a
z úhrad stravy v sume 20 038,74 €.
V kategórii 640 – Bežné transfery boli rozpísané v schválenom rozpočte v sume 237 331,00 €
a upravené na 241 440,67 €. V sledovanom období boli poukázané pravidelné preddavky obciam na
financovanie preneseného výkonu štátnej správy (na matričnú činnosť a na hlásenie pobytu občanov
a registra obyvateľov SR) v celkovej sume 233 218,25 €. Z limitu bežných transferov boli okrem
výdavkov na náhrady nemocenských dávok (1 295,92 €) uhradené náhrady (44,50 €), z dôvodu
vyplatenia nálezného v zmysle ustanovení § 135 Občianskeho zákonníka a odstupné (6 882,– €).
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V kategórii 700 – Kapitálové výdavky v rozpočte na rok 2012 limit výdavkov nebol
rozpísaný. Obvodný úrad predložil ešte v roku 2010 na MV SR žiadosť na zabezpečenie
kapitálových výdavkov na rozostavanú investičnú akciu č. 12981 ObÚ Trnava – zateplenie
budovy.
5.3.3.2 FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA 01.8.0 TRANSFERY VŠEOBECNEJ POVAHY MEDZI
RÔZNYMI ÚROVŇAMI VEREJNEJ SPRÁVY
Správca kapitoly rozpočtovým opatrením určil v bežných transferoch finančné prostriedky na
príspevky obciam na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby v sume 14 175,20 €.
V sledovanom obdobím boli poskytnuté príspevky 70 obciam trnavského kraja pre 1 508 vojnových
hrobov, podľa § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších
predpisov, v sume 14 175,20 €, t. j. vo výške päťnásobku minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej
osobitným predpisom na každý vojnový hrob.
5.3.3.3 FUNKČNÁ KLASIFIKÁCA 02.2.0 CIVILNÁ OCHRANA
Rozpočtované výdavky v sume 37 250,00 €, upravené na sumu 35 890,00 € boli čerpané v sume
35 888,65 €, t. j. na 100 %.
Okrem pravidelných platieb, najmä za spotrebu elektrickej energie, plynu, vody, ochranu objektu
a revízií v sklade CO, boli významnou položkou refundácie odmien skladníkom CO na obciach
(9 990,60 €).
Mimorozpočtové prostriedky prijaté od iných subjektov boli čerpané v sume 1 000,00 €
zabezpečenie súťaže mladých záchranárov.

na

5.3.3.4 FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA 03.6.0 VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ INDE
NEKLASIFIKOVANÉ
Schválený a upravený rozpočet výdavkov na tovary a služby bol v sume 190,00 €.
Finančné prostriedky určené na financovanie úloh v krízových situáciách v zmysle zákona NR SR
č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu boli
čerpané v sume 189,99 € (100 %).
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 2 147,16 €.
Výdavky na zabezpečenie úloh obvodnej volebnej komisie a ostatných úloh obvodného úradu
súvisiacich s novými voľbami do orgánov samosprávy obcí boli v sume 1 280,39 €.
Dvom obciam Dobrá Voda (415,15 €) a Kľačany (451,62 €) boli na základe predloženého
vyúčtovania poukázané finančné prostriedky v sume 866,77 €.
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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5.3.5 ROZPOČTOVÝ PODPROGRAM 08C0505 – VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
5.3.5.1 FUNKČNÁ KLASIFIKÁCIA 01.6.0 VOĽBY
Správca kapitoly rozpočtovými opatreniami poskytol finančné prostriedky na zabezpečenie
činnosti obvodnej a okrskových volebných komisií počas prípravy a vykonania volieb do Národnej
rady Slovenskej republiky konaných dňa 10. marca 2012 v celkovej sume 141 344,17 €.
Výdavky na zabezpečenie úloh obvodnej volebnej komisie a ostatných úloh obvodného úradu
súvisiacich s voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky boli v sume 15 850,12 €. Obciam boli
poukázané finančné prostriedky v sume 125 494,05 €.
Výdavky sa realizovali v súlade s Metodickým postupom financovania výdavkov spojených
s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
v roku 2012 a podľa pokynov boli vyúčtované.

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
Obvodný úrad Trnava mal na rok 2012 určených 85 funkčných miest, z toho v štátnej službe 74
a 11 miest pri výkone práce vo verejnom záujme. Evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2012 bol
82 zamestnancov, z toho :
- 71 zamestnancov v štátnej službe,
- 11 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Platná organizačná štruktúra k 31. 12. 2012:
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,
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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
2012:
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)

5
14
34
17
4
74

zamestnancov
zamestnancov
zamestnancov
zamestnancov
zamestnanci
zamestnancov

Počet zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme zaradených do platovej triedy podľa
rozpisu rozpočtu na rok 2011:
platová trieda 4
platová trieda 6
platová trieda 8
platová trieda 9
platová trieda 10
platová trieda 11
Spolu

2
1
3
2
1
2
11

zamestnanci
zamestnanec
zamestnanci
zamestnanci
zamestnanec
zamestnanci
zamestnancov

K 31.12. 2012 bolo na Obvodnom úrade Trnava 73 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním, čo
je 87 % z celkového počtu zamestnancov a 11 zamestnancov má stredoškolské vzdelanie, čo
predstavuje 13 % zamestnancov. Z toho bolo 52 žien a 32 mužov. Priemerný plat zamestnancov za
rok 2012 je 842 €.
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
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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.

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.

V Trnave 30. 4. 2013

Ing. Vladimír Krátky v.r.
Prednosta
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