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1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
Názov organizácie: Obvodný úrad Piešťany
Sídlo organizácie: Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
Rezort/zriaďovateľ: Ministerstvo vnútra SR
Kontakt:
tel. číslo: +421 33 7353 300
Fax:
+421 33 7353 303
email: sekretariat@pn.vs.sk
internetová stránka: www.minv.sk/?obu-piestany
Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Prednosta:
Ing. František Hoos
Vedúci odborov:
odbor všeobecnej vnútornej správy: Ing. Ľubomír Pastucha
odbor živnostenského podnikania: Ing. Ján Zaťko
odbor civilnej ochrany a krízového riadenia: Ing. Igor Košík
odbor ekonomický a organizačný: Ing. Anton Krištof
Hlavné činnosti:
Obvodný úrad Piešťany 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, na úseku obrany a bezpečnosti štátu a hospodárskej
mobilizácie.

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE
V rámci reformy verejnej správy po zrušení integrovaných okresných úradov podľa zákona
č. 515//2003 Z. z. od 1. 4. 2004 vzniklo v rámci špecializovanej štátnej správy 50 obvodných
úradov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Jedným z nich je Obvodný úrad
Piešťany, ktorý vykonáva podľa osobitných predpisov štátnu správu v jednotlivých úsekoch
v územnom obvode okresu Piešťany. Obvodný úrad je rozpočtová organizácia štátu napojená
finančnými vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Je limitovaný
záväznými ukazovateľmi v oblasti rozpočtu a počtu zamestnancov. Obvodný úrad Piešťany je
služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade
a je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú verejnú službu v obvodnom úrade.
Obvodný úrad Piešťany vykonáva štátnu správu na:
1. odbor všeobecnej vnútornej správy na úsekoch:
- priestupkov
- matrík
- územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania
obyvateľstva
- volieb a referenda
- registrácie nadácií
2. odbor živnostenského podnikania:
- živnostenskej registrácie
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- vedenia živnostenského registra
- živnostenskej kontroly
3. odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
- civilnej ochrany
- krízového riadenia
- obrany štátu
- hospodárskej mobilizácie
- ochrany utajovaných skutočností
4. odbor ekonomický a organizačný
- kontroly poistenia motorových vozidiel
Do výhľadu obvodný úrad zaraďuje iba také ciele, ktoré akceptujú rozpočtové možnosti
obvodného úradu a rozpočtové pravidlá Slovenskej republiky. K výhľadovým cieľom patria
okrem skvalitnenia výkonu štátnej správy hlavne modernizácia informačnej siete úradu,
obnova technického vybavenia, zariadenia kancelárskych priestorov, prípadne opravy
osobných motorových vozidiel a obnova výpočtovej techniky. V oblasti personálnej
zabezpečenie aktuálneho vzdelávania zamestnancov v oblasti výkonu štátnej správy na
jednotlivých úsekoch.

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO
PLNENIE
Obvodný úrad Piešťany nemá podpísaný žiadny kontrakt s ústredným orgánom ani inou
inštitúciou.

4. ČINNOSTI ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
Obvodný úrad Piešťany (ďalej len „obvodný úrad“) uskutočňuje výkon štátnej správy a iné
administratívnoprávne činnosti v odboroch a plní úlohy v personálnych veciach takto:
I. Odbor ekonomický a organizačný
Odbor ekonomický a organizačný je nositeľom širokého spektra úloh spočívajúcich
predovšetkým v zabezpečení plynulého financovania výdavkov obvodného úradu, verejného
obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v súlade s platnými právnymi predpismi,
Zabezpečuje styk so štátnou pokladnicou, vedie účtovníctvo obvodného úradu, vykonáva
finančnú a vnútornú kontrolu, vymáha pohľadávky štátu. Plní funkciu koordinátora činnosti
jednotlivých odborov obvodného úradu, úlohy na úseku kontroly, informatiky, registratúry,
autoprevádzky a podateľne obvodného úradu. Zabezpečuje odborné a administratívne práce
pre prednostu obvodného úradu. Vedie centrálnu evidenciu sťažností, petícií a žiadostí
o sprístupnenie informácií v súlade s platnými právnymi predpismi.
vypracúva návrh rozpočtu obvodného úradu, predkladá ministerstvu vnútra žiadosti
o vykonanie rozpočtových opatrení, vyhodnocuje plnenie rozpočtu príjmov a čerpanie
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výdavkov štátneho rozpočtu. Zabezpečuje správu majetku štátu.
preveruje splnenie povinnosti vlastníkov motorových vozidiel na úseku povinného
zmluvného poistenia motorových vozidiel – vydáva príslušné rozhodnutia.
poskytuje dotácie obciam a mestám okresu na prenesený výkon štátnej správy na úseku
matričnej činnosti, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, vojnových hrobov.
financuje výdavky spojené s prípravou a vykonaním volieb a referenda.
vypracúva smernice týkajúce sa rozpočtu, účtovníctva a vnútorného chodu obvodného
úradu
zabezpečuje plnenie úloh vo vzťahu k obciam, poskytuje im odbornú pomoc pri plnení
preneseného výkonu štátnej správy, vypracúva správy o zabezpečení úloh na tomto
úseku.
koordinuje realizáciu opatrení na úseku bezpečnosti informačného systému, vypracúva
vnútorné organizačné akty riadenia súvisiace s prevádzkou informačného systému.
II. Odbor všeobecnej vnútornej správy
a) na úseku priestupkov
prejednáva priestupky a vydáva rozhodnutia o priestupkoch;
vedie evidenciu priestupkov;
spracúva štatistické výkazy o priestupkoch
poskytuje údaje z evidencie priestupkov oprávneným osobám.
b) na úseku matrík
vykonáva kontrolu vedenia matrík, metodicky usmerňuje matričné úrady a plní iné
úlohy vyplývajúce zo zákona o matrikách;
je prvostupňovým orgánom vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena alebo
priezviska;
osvedčuje listiny a podpisy na listinách;
vykonáva štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou;
overuje úradné výpisy z matrík a verejné listiny vydané orgánmi samosprávy pre
použitie v cudzine, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
c) ďalšia činnosť mimo úseku matrík
osvedčuje listiny a podpisy na listinách;
vykonáva štátny odborný dozor nad spôsobom osvedčovania obcou;
overuje úradné výpisy z matrík a verejné listiny vydané orgánmi samosprávy pre
použitie v cudzine.
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d) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok
a sčítania obyvateľov
rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky;
vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona o štátnych symboloch SR;
v súčinnosti so Štatistickým úradom SR a obcami zabezpečuje prípravu a vykonanie
sčítania obyvateľov, domov a bytov vo svojom územnom obvode.
e) na úseku volieb a referenda
vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady SR, prezidenta
SR, do orgánov samosprávy obcí, do orgánov samosprávnych krajov, do Európskeho
parlamentu a referenda.
f) na úseku registrácie
zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií a o zániku nadácií, ktoré
boli registrované podľa OZ.

III. Odbor ţivnostenského podnikania
vykonáva činnosti podľa zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský
zákon) v znení neskorších predpisov:
a) na úseku ţivnostenskej registrácie
rozhoduje v konaní o vydaní živnostenského oprávnenia pre fyzické a právnické osoby
b) na úseku vedenia ţivnostenského registra
vedie verejnú a neverejnú časť živnostenského registra,
vyhotovuje výpisy zo živnostenského registra,
vedie v informačnom systéme evidenciu podnikateľov, ktorým vydal živnostenské
oprávnenie.
c) na úseku ţivnostenskej kontroly
vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov
vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov
d) obvodný úrad vykonáva pôsobnosť ţivnostenského úradu v prvom stupni a zapisuje
do jednotného automatizovaného informačného systému v živnostenskom podnikaní
podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení a zároveň plní úlohy
jednotného kontaktného miesta kde poskytuje informácie o:
všeobecných a osobitných podmienkach prevádzkovania živnosti a o poskytovaní
služieb v činnostiach, ktoré sú živnosťou (ďalej len „služby“) na území Slovenskej
republiky,
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postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania živnostenského
oprávnenia a prístupu k poskytovaniu služieb,
kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovania
vo veciach poskytovania služieb a na iné subjekty, ktoré môžu poskytovateľom služieb
alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc,
možnostiach prístupu k verejným registrom s databázami poskytovateľov služieb,
všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich s možnosťou
poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb.
e) prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie
prevádzkovať živnosť údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa
osobitného predpisu, prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia
a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistného, údaje preveruje
a zodpovedá za ich správnosť

IV. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
a) na úseku civilnej ochrany plní úlohy v súlade so
zákonom NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších
predpisov,
zákonom NR SR č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom NR SR č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákonom NR SR č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších
predpisov,
zákonom NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami,
zákonom NR SR č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení
neskorších predpisov,
zákonom NR SR č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení neskorších
predpisov,
zákonom NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a o obvodných úradoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
a ďalšími súvisiacimi nižšími právnymi normami.

b) na úseku krízového riadenia plní úlohy v súlade s
ústavným zákonom NR SR č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov,
zákonom NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
a ďalšími súvisiacimi nižšími právnymi normami.
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c) na úseku obrany štátu plní úlohy v súlade so
zákonom NR SR č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov,
zákonom NR SR č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
a ďalšími súvisiacimi nižšími právnymi normami.
d) na úseku hospodárskej mobilizácie plní úlohy v súlade so
zákonom č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo
veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov v znení neskorších
predpisov,
a ďalšími súvisiacimi nižšími právnymi normami.
e) na úseku ochrany utajovaných skutočností plní úlohy v súlade so
zákonom NR SR č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
vyhláškou NBÚ č. 331/2004 Z. z. o personálnej bezpečnosti a o skúške bezpečnostného
zamestnanca,
vyhláškou NBÚ č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v
znení vyhlášky NBÚ č. 315/2006 Z. z.,
vyhláškou NBÚ č. 337/2004 Z. z., ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii
mechanických zábranných prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov
a o ich používaní v znení vyhlášky NBÚ č. 314/2006 Z. z.,
vyhláškou NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov,
vyhláškou NBÚ č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti.

V. Osobný úrad
Obvodný úrad Piešťany je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu
službu na Obvodnom úrade Piešťany v zmysle zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí vykonávajú
verejnú službu na Obvodnom úrade Piešťany v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
realizuje politiku stratégie rozvoja a plánovania ľudských zdrojov v štátnej službe a pri

výkone práce vo verejnom záujme. Zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú služobnému
úradu zo štátnozamestnaneckých vzťahov a pracovnoprávnych vzťahov, s obsadzovaním
voľných štátnozamestnaneckých miest a miest na výkon práce vo verejnom záujme.
predkladá ministerstvu vnútra návrhy na zostavenie systemizácie a žiadosti o zmeny
v systemizácii. Vydáva služobné a pracovnoprávne predpisy v rozsahu svojej pôsobnosti.
8

.

vypracúva návrh sociálneho programu služobného úradu, vrátane jeho rozpočtového
zabezpečenia, plní úlohy spojené s kolektívnym vyjednávaním.

Uvedený zoznam činnosti spolu s operatívnou činnosťou pre Ministerstvo vnútra SR plne
vyťažil kapacity organizácie. Prevažná časť úloh je charakteru dlhodobého, resp. stáleho.
Vzhľadom na skutočnosť, že Obvodný úrad Piešťany je organizáciou so širokou štruktúrou
činností a významnou mierou sa podieľa na syntetických a analytických prácach rezortu MV
SR a zabezpečuje zber a spracovávanie údajov od obcí a mimorezortných subjektov, presnú
kvantifikáciu výdavkov a kapacít organizácie na úzko vymedzený okruh činností je veľmi
obtiažne a nespĺňa svoj účel z dôvodu vzájomného prelínania sa týchto činností. Vzhľadom na
množstvo, charakter a rôznorodosť vecných úloh a činností úrad nekalkuluje priame
a nepriame náklady na jednotlivé vecné úlohy a ani ich takto nesleduje. Náklady sú
kalkulované aj sledované podľa rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé položky a podpoložky
štátneho rozpočtu a sú súhrnom všetkých nákladov príslušnej položky alebo podpoložky.
Náklady pre odbor civilnej ochrany a krízového riadenia sú kalkulované a sledované osobitne.
Obvodný úrad v roku 2010 nevykonával podnikateľské aktivity ( neumožňuje to zákon
o rozpočtových pravidlách). Aktivity úradu boli zamerané na plnenie rezortných úloh.

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Rozpočet na rok 2010 bol schválený NR SR dňa 4. novembra 2009 zákonom č. 497/2009
Z. z., Ministerstvo financií SR listom č. MF/028560/2009-441 zo dňa 01.12.2009 vykonalo
rozpis ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2010 pre kapitolu MV SR. Na základe
uvedeného bol dňa 09.02.2010 listom oznámený rozpis záväzných ukazovateľov štátneho
rozpočtu pre Obvodný úrad Piešťany. Rozpočet na rok 2010 bol schválený vo výške
510 386,00 € a následne upravený na 748 007,92 €. Úpravy rozpočtu sa týkali najmä navýšenia
finančných prostriedkov na mzdy, poistné a na tovary a služby, nakoľko schválený rozpočet
nepokryl bežné výdavky na chod úradu. Podotýkame, že ObÚ Piešťany fungoval počas celého
roka na základe prísnych úsporných opatrení. V priebehu roka sa taktiež navyšovali finančné
prostriedky na organizovanie volieb do NR SR, referenda a volieb do samosprávy obcí.
Rozpočet bol vyčerpaný takmer na 100%.
Obvodnému úradu Piešťany v roku 2010 neboli poskytnuté kapitálové prostriedky.
Beţné výdavky – celkové čerpanie bolo vo výške 747 713,97 €.
Z toho:
a. 610 - mzdy , platy a ostatné osobné vyrovnania predstavovali čiastku 313 227,85 €. Išlo
o mzdové náklady zamestnancov a odmeny súvisiace s organizovaním volieb a referenda.
b. 620 - poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní predstavovali čiastku 114 804,57 €.
c. 630 - tovary a ďalšie služby predstavovali čiastku 89 377,53 €. V tejto čiastke sú zahrnuté
aj náklady výdavkov spojených s organizovaním volieb a referenda.
d./ 640 – bežné transfery predstavovali čiastku 230 304,02 €. Bežné transfery boli poskytnuté
obciam na prenesený výkon štátnej správy na matričnú činnosť a register obyvateľstva
a na financovanie volieb a referenda.
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Cestovné výdavky 1 497,90 € boli použité na tuzemské služobné cesty, väčšinou na
školenia zamestnancov, kontroly odboru živnostenského podnikania a rozvoz materiálu na
organizovanie volieb a referenda.
Spotreba energie a vody predstavovala čiastku 16 325,36 €. Nakoľko ObÚ Piešťany nie
je vlastníkom budovy, finančné prostriedky na úhradu energií a vody nám refunduje Úrad
práce sociálnych vecí a rodiny Piešťany.
Spotreba materiálu predstavovala čiastku 14 019,61 €. Finančné prostriedky boli použité
najmä na nákup kancelárskych potrieb, kancelárskeho papiera, tonerov a čistiacich
prostriedkov.
Reprezentačné výdavky boli vo výške 816,63 €. Finančné prostriedky na reprezentačné
prednostu ObÚ boli limitované vo výške 298,99 €, zostávajúci rozdiel sú náklady spojené
s organizovaním volieb a referenda.
Opravy a údržba predstavovali čiastku 2 244,85 €. V roku 2010 boli vynaložené náklady
na opravy a údržbu hlavne výťahov a služobných automobilov.
Ostatné služby vo výške 32 213,04 € boli poskytnuté na revízie zariadení, tlačiarenské
služby, remeselnícke služby, stočné, upratovanie a ďalšie zmluvné služby.
Daň z nehnuteľnosti vo výške 5 150,52 € bola uhradená za nehnuteľný majetok, ktorý je
v správe obvodného úradu.
Príjmy beţného rozpočtu boli na rok 2010 schválené vo výške 16 497, 00 €. Počas roka bol
rozpočet upravený na základe skutočného stavu na sumu 570 847,00 €. Skutočná výška
príjmov k 31.12.2010 bola 575 482,05 € a to nasledovne :
príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
11 053,97 €
poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a sluţieb
4,16 €
kapitálové príjmy
527 502,00 €
iné nedaňové príjmy
625,34 €
pokuty a penále
3 501,58 €
trţby z predaja kolkových známok
22 795,00 €

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
Obvodný úrad Piešťany mal v roku 2010 od 01.01.2010 do 31.03.2010 určených 33 miest,
z toho 29 miest v štátnej službe a 4 miesta vo verejnom záujme.
Od 01.04.2010 sa systemizáciou zvýšil počet miest v štátnej službe o 1 štátnozamestnanecké
miesto. Od 01.04.2010 mal Obvodný úrad Piešťany 34 miest, z toho 30 v štátnej službe a 4 vo
verejnom záujme.
Vnútorná organizácia obvodného úradu k 31.12.2010
Vnútorná organizácia Obvodného úradu Piešťany je stanovená v organizačnom poriadku.
Obvodný úrad Piešťany sa vnútorne člení na nasledovné odbory:
- Odbore organizačný a ekonomický
- Odbor všeobecnej vnútornej správy
- Odbor živnostenského podnikania
- Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
- Osobný úrad
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a) Funkčné a platové zaradenie zamestnancov v štátnej sluţbe k 31.12.2010:
-

platová trieda 5 ( radca )
platová trieda 6 ( samostatný radca )
platová trieda 7 ( odborný radca )
platová trieda 8 ( hlavný radca )
platová trieda 9 ( štátny radca )

-

4 zamestnancov
11 zamestnancov
10 zamestnancov
4 zamestnanci
1 zamestnanec

b) Funkčné a platové zaradenie zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
k 31.12.2010:
-

platová trieda 4
platová trieda 8
platová trieda 9

-

1 zamestnanec
2 zamestnanci
1 zamestnanec

Na Obvodnom úrade Piešťany bolo k 31.12.2010 zamestnaných 21 zamestnancov
s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa, 5 zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa
a 7 zamestnanci so stredoškolským vzdelaním.
Rok
2008
2009
2010

Priem. evidenčný počet zamestnancov
33
32
33

Priemerná mzda (€)
699
804
838

V rámci svojich možností Obvodný úrad Piešťany umožňuje svojim zamestnancom
prehlbovať si svoje odborné vedomosti účasťou na odborných seminároch a školeniach.
V priebehu roka 2010 sa zamestnanci zúčastnili školení a odborných seminárov, potrebných na
kvalifikovaný výkon štátnej správy podľa zaradenia v organizácií na odboroch – organizačný
a ekonomický, všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany
a krízového riadenia, osobnom úrade.

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
V zmysle zákona č. 515/2003 Z. z. boli zrušené okresné úrady a dňom 1. 4. 2004 vytvorené
sídla a územné obvody obvodných úradov. Hlavné úlohy a ciele Obvodného úradu Piešťany
ako miestneho orgánu štátnej správy sú stanovené zriaďovateľom. Konkrétne cieľové úlohy sú
konkretizované v bode č. 4 tejto správy.
Obvodný úrad v Piešťanoch od r. 1991, neskôr ako okresný úrad prekonal obdobie vzniku
a budovania úradu a zaujal svoje miesto v štruktúre orgánov miestnej štátnej správy. Bolo to
veľmi dôležité, pretože zákonom č. 254/2007 Z. z. boli dňom 1. 10. 2007 zrušené krajské úrady
a niektoré práva a a povinnosti z krajského úradu prešli na obvodné úrady. Obvodný úrad
Piešťany bol na aplikáciu týchto zákonov z tohto obdobia, ale aj z predchádzajúceho ( pri
vytvorení okresného úradu) do praxe konsolidovaný a pripravený.
Možno konštatovať, že všetky hlavné priority a ciele v roku 2010 boli splnené. Podania
boli vykazované v súlade so zákonnými lehotami na vybavenie a nebolo zistené porušenie
dodržiavania zákona č. 71/1967 zb. o správnom konaní.
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8. HODNOTENIE A ANALÝZA V DANOM ROKU
Obvodný úrad Piešťany ako miestny orgán štátnej správy zabezpečuje úlohy a činnosti
vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov na jednotlivých úsekoch v súlade
s právnymi predpismi platnými pre jednotlivé zabezpečované úseky. Sú dodržiavané všetky
predpisy, nariadenia a uznesenia nadriadených orgánov pre jednotlivé činnosti. Aplikáciu
nových zákonov, resp. novelizovaných zákonov je v súlade s ich platnosťou a pôsobnosťou.
Výsledky, ktoré úrad počas svojej existencie dosiahol, pravidelne ročne hodnotí v správach
o činnosti obvodného úradu Piešťany, ktoré predkladá MV SR. Na zlepšenie činnosti sú
prijímané operatívne, ale aj dlhodobé opatrenia a to tak v oblasti zabezpečenia vecných úloh,
ako aj v oblasti ekonomickej. Na základe pravidelných hodnotení činnosti je možné uviesť
tieto závery:
úrad si plní svoje úlohy na zverených úsekoch štátnej správy v súlade s príslušnými zákonmi
a ostatnými všeobecne záväznými aj internými predpismi. Jednotlivé odbory úradu sú
personálne poddimenzované, čo značne sťažuje výkon štátnej správy.
odbor živnostenského podnikania zabezpečuje svoje služby prostredníctvom jednotného
kontaktného miesta (JKM), ktoré je na ObÚ budované na báze povinnej transpozície
smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu. Do
právneho poriadku Slovenskej republiky v súlade s právnym rámcom legislatívy ES je
smernica transponovaná prostredníctvom zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom
trhu. Táto najväčšia zmena od vzniku živnostenskej agendy si vyžiadala dosiahnutie určitého
stupňa personálneho a technického vybavenia. V súčasnosti úroveň tohto vybavenia odboru
je dostatočná a v priebehu roka 2010 boli všetky úlohy JKM plynule, komplexne a zákonom
stanovených lehotách plnené.
pre efektívne a operatívne plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 381/2001 Z. z. je
potrebné zvýšiť kvalitu predkladaných oznámení Slovenskou kanceláriou poisťovateľov.
Tieto zoznamy sú nehodnoverné a preverovania poistenia sú administratívne i nákladovo
mimoriadne náročné, čo znehodnocuje konečný efekt.
k výhľadovým cieľom patrí hlavne modernizácia výpočtovej techniky a sieťovej
infraštruktúry.
Pracovných staníc s rokom nadobudnutia 2003 a menej má Obvodný úrad Piešťany 10 ks,
s rokom nadobudnutia 2005
21 ks,
s rokom nadobudnutia 2006
10 ks,
s rokom nadobudnutia 2007
2 ks,
s rokom nadobudnutia 2008
4 ks,
a s rokom nadobudnutia 2009
7 ks.
Akívne prvky sieťovej infraštruktúry boli dodané v roku 2004 a prenosová rýchlosť ich
portov je 10/100 Mbps.
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9. HLAVNÉ SKUPINY UŢÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE
Výstupy Obvodného úradu Piešťany sú určené a využívané Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky a širokým okruhom užívateľov:
Hlavné skupiny užívateľov sú:
- právnické osoby
- fyzické osoby
- samospráva
- štátna správa
Pri zabezpečovaní jednotlivých činností spolupracujeme:
a) so samosprávou , či už miestnou alebo VUC
b) štátnou správou
c) vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov
d) orgánmi činnými v trestnom konaní
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