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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. o krajských úradoch a obvodných úradoch 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.

3

2. odbor živnostenského podnikania:
- živnostenskej registrácie,
- 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,
- vymáhanie pohľadávok štátu.
Do výhľadu obvodný úrad zaraďuje iba také ciele, ktoré akceptujú rozpočtové možnosti
obvodného úradu a rozpočtové pravidlá verejnej správy. 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 uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne
činnosti v odboroch a plní úlohy v personálnych veciach takto:

I. Odbor všeobecnej vnútornej správy
Činnosti odboru všeobecnej vnútornej správy zabezpečovalo spolu s vedúcim odboru 5
štátnych zamestnancov, z toho 2 zamestnanci sa venujú len úseku priestupkovému, 1
zamestnanec úseku priestupkovému a zároveň má na starosti úsek volieb a referenda a sčítanie
obyvateľov, jeden zamestnanec je na úseku matrík a zároveň vykonáva aj agendu na úseku
územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov a verejných zbierok.
Vedúci popri riadení odboru zároveň vypomáha podľa potreby na všetkých úsekoch na
odbore.
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a) na úseku priestupkovom
V roku 2011 odbor VVS vybavoval 967 priestupkových vecí, z ktorých 177
nevybavených vecí prešlo z roku 2010 a zostávajúcich 790 mu bolo doručených postupne v
priebehu roku 2011. Z celkového počtu priestupkových vecí bolo vybavených 754, ostatné
prešli do roku 2012 ako nevybavené.
Celkovo bolo v priebehu roka 2011 právoplatne ukončených 454 priestupkových vecí,
pričom najvyšší počet priestupkov tvorili priestupky podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Prehľad počtu priestupkov podľa skupín je nasledovný :
§ 21
2 priestupky,
§ 24
3 priestupky,
§ 30
1 priestupok,
§ 47
12 priestupkov,
§ 49/1/a
2 priestupky,
§ 49/1/c
1 priestupok,
§ 49/1/d
385 priestupkov,
§ 50/1
79 priestupkov.
Súčet počtu priestupkov podľa skupín je o 31 väčší ako počet právoplatne ukončených
vecí, a to z dôvodu, že v niektorých prípadoch boli priestupkové veci ukončené viacerými
počtami priestupkov a nie iba jedným.
V priebehu roka 2011 odbor VVS právoplatne rozhodol v 454 prípadoch, z toho bolo
v rozkaznom konaní právoplatne rozhodnuté v 304 prípadoch.
V priebehu roka 2011 odbor VVS vydal 150 právoplatných rozhodnutí, pričom bolo
uložených:
- 35 pokarhaní,
- 25 pokút,
- v 2 prípadoch boli priestupky prejednané bez uloženia sankcie,
- v 88 prípadoch bolo konanie zastavené.
Celková suma uložených pokút vo vydaných právoplatných rozkazoch a rozhodnutiach
v roku 2011 bola 4 680 Eur a výška uložených trov priestupkového konania v roku 2011 bola
944 Eur.
V roku 2011 bol v 300 prípadoch vydaný Záznam o odložení veci a nebol prejednaný
žiaden návrhový delikt.
V roku 2011 bolo vydaných 713 správ o povesti iným orgánom.
b) na úseku sčítania obyvateľov
V zmysle zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku
2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odbor VVS
roku 2011 v období od januára do júna realizoval plnenie úloh súvisiacich so sčítaním
obyvateľov, domov a bytov.
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c) na úseku volieb a referenda
V novembri 2011 v súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej
republiky
vyhlásených
na 10. marca 2012 bol vypracovaný harmonogram
organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
2012 pre Obvodný úrad Piešťany. Na základe tohto harmonogramu sa realizovali do
konca roka 2011 nasledovné úlohy pre zabezpečenie volieb do NR SR 2012:
- určenie zodpovedných zamestnancov obvodného úradu na zabezpečenie volieb,
- menovanie zapisovateľa obvodnej volebnej komisie,
- metodické usmerňovanie obcí pri plnení úloh spojených s prípravou volieb
(utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností, menovanie
zapisovateľov okrskových volebných komisií).
d) na úseku matrík
V územnom obvode Obvodného úradu Piešťany je zriadených 10 matričných úradov
(Dolný Lopašov, Drahovce, Chtelnica, Krakovany, Moravany nad Váhom, Ostrov, Piešťany,
Veľké Kostoľany, Veselé, Vrbové). V rámci preneseného výkonu štátnej správy bola na
činnosť týchto matričných úradov poskytnutá dotácia vo výške 59.962,22 €.
Obvodný úrad Piešťany v rozsahu svojich kompetencií vykonal na úseku matrík
nasledovnú činnosť:
- kontroly vedenia matrík podľa zbierky listín v počte 10 kontrol vedenia matričnej agendy,
pričom nedostatky neboli zistené. V rámci metodického usmerňovania bola vykonaná 1 porada
s matrikárkami matričných úradov v pôsobnosti Obvodného úradu Piešťany.
- v rámci zabezpečovania prípravy a vykonania skúšky matrikára a vydávania osvedčenia o jej
vykonaní boli v roku 2011 vykonané 4 skúšky matrikára.
- 3 krát bol daný súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia súdu
cudzieho štátu.
- 8 krát bola posúdená správnosť alebo platnosť dokladov predložených cudzincom na
uzavretie manželstva.
- vo veci rozhodovania o povolení zmeny mena alebo priezviska bolo v roku 2011 vydaných 15
rozhodnutí, za čo boli vybrané správne poplatky vo výške 1.030,50 €.
- v rámci povinnosti zabezpečiť matričné knihy pre matričné úrady boli pre Mesto Piešťany
zabezpečené 3 matričné knihy, 1 matričná kniha pre obec Dolný Lopašov.
- vykonal 1 ročnú analýzu za rok 2010.
- overoval úradné výpisy z matrík, verejné listiny vydané orgánmi samosprávy, ktoré obsahujú
údaje o osobnom stave pre použitie v cudzine, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
V roku 2011 bolo vykonaných 124 apostille, za čo boli vybrané správne poplatky vo
výške 773,50 € a 11 legalizácií dokladov do zahraničia, za ktoré boli vybrané správne poplatky
vo výške 66.- €.
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- osvedčenie listín bolo vykonaných v roku 2011 v počte 223, za čo boli vybrané správne
poplatky vo výške 702.- € a osvedčenie podpisov na listinách v počte 668, za čo boli vybrané
správne poplatky vo výške 308.- €.
e) na úseku štátnych symbolov a verejných zbierok
V zmysle zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach v znení neskorších predpisov
bolo udelené povolenie usporiadať 2 verejné zbierky, ktoré sa aj v priebehu roka 2011
uskutočnili. Obe zbierky prebehli v súlade so zákonom, ich usporiadateľmi neboli porušené
podmienky, za ktorých boli povolené.
V rámci dohľadu nad používaním štátnych symbolov v zmysle ustanovenia § 14
a zákona č. 63/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov bol vykonávaný dohľad priebežne
počas celého roka a zistené drobné nedostatky boli na mieste odstraňované.
II. Odbor živnostenského podnikania
V oblasti živnostenského podnikania sa v roku 2011 rozšírili služby JKM pre subjekty
Podnikajúce podľa osobitných zákonov, na základe iného ako živnostenského oprávnenia.
Vykonávanie prvozápisu právnických osôb do obchodného registra s 50 % znížením súdneho
poplatku začínalo využívať prostredníctvom JKM stále viac subjektov .
V priebehu roka 2011 prebiehali prípravy a testovanie elektronického JKM . Jeho cieľom
bolo umožniť všetkým záujemcom o podnikanie z členských štátov EÚ a EHP vstup do
podnikania na diaľku elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronických formulárov
umiestnených na Ústrednom portáli verejnej správy SR bez nutnosti navštíviť jednotlivé
fyzické JKM. Spustenie informačného portálu JKM a zavedenie elektronickej komunikácie
občana s JKM v súlade s požiadavkou Európskej únie opäť tak umožní zjednodušený prístup
tuzemských aj zahraničných podnikateľov k podnikaniu . Funkcionalitu elektronických služieb
JKM nijak neohrozila ani skrátená lehota na vydanie živnostenského oprávnenia na tri dni.
V roku 2011 odbor vykonával činnosti zabezpečujúce výkon štátnej správy na tomto úseku,
na základe ktorých bolo:
vykonaných 883 osvedčení o živnostenskom oprávnení,
vybavených 581 oznámení o pozastavení,
vyznačených 585 zánikov živ. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom,
vykonaná bola 1 zmena zlúčením,
1020 iných zmien, vykonaných bez rozhodnutia,
vydaných 1121 výpisov zo živnostenského registra,
41 výziev na doplnenie podania,
zaslaných 27 listov podnikateľom o odmietnutí prijať zmeny zaslané cez JKM,
vydaných 9 rozhodnutí o nevzniknutí živnostenského oprávnenia
o udelení
výnimky a o zrušení ŽO pred vznikom.
Služby JKM využilo 1623 fyzických osôb a 421 právnických osôb.
Počet úkonov , ktoré JKM vykonalo pre daňové riaditeľstvo bol
Počet úkonov , ktoré JKM vykonalo pre zdravotné poisťovne bol
Počet úkonov služby JKM pre obchodný register bol
Počet vyžiadaných výpisov z registra trestov
Počet lustrácií z REGOB-u

2492
1588
11
1003
1289
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Živnostenská
kontrola si
plnila úlohy spojené s tematickými
kontrolami u
podnikateľských subjektov podnikajúcich v rôznych predmetoch remeselných živností.
Cieľom kontrol bolo sprehľadnenie a aktualizácia údajov uvádzaných v živnostenskom
registri a plnenie si povinností uložených v živnostenským zákonom a osobitnými predpismi.
Odbor živnostenského podnikania v roku 2011 vykonal 246 kontrolných akcií pričom
skontroloval 757 ustanovení živnostenského zákona a zistil z tohto počtu 250 porušení, čo
predstavuje 33 % -tnú účinnosť v kontrolnej činnosti pričom :
- uložil v blokovom konaní 36 pokút v hodnote 1 188 €,
- vydal 71 rozhodnutí o uložení pokuty v hodnote 4 704 €,
- začal 86 správnych konaní ,vydal 198 výziev a prešetril 19 podnetov.
III. Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia zabezpečuje výkon činností na úsekoch
krízového riadenia, civilnej ochrany, obrany štátu, hospodárskej mobilizácie a ochrany
utajovaných skutočností.
Plnenie úloh na jednotlivých úsekoch zabezpečovali 4 zamestnanci v štátnej službe, z toho
1 vedúci odboru.
a) na úseku krízového riadenia:
Plán práce BRO Piešťany na rok 2011 bol schválený Bezpečnostnou radou obvodu
Piešťany dňa 09. decembra 2010 na jej 29. rokovaní. V roku 2011 sa zrealizovali štyri
plánované rokovania Bezpečnostnej rady obvodu Piešťany. Na týchto rokovaniach predkladali
svoje „Správy o plnení úloh v oblasti obrany, bezpečnosti a ochrany obcou a jej pripravenosť
na plnenie úloh v období krízovej situácie“ predstavitelia obcí Trebatice, Moravany nad
Váhom, Kočín-Lančár, Chtelnica a Sokolovce. Informácie do rokovaní predkladali
i predstavitelia Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trnave, Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch a vedúci odboru civilnej ochrany a krízového
riadenia Obvodného úradu Piešťany.
Krízový štáb Obvodného úradu Piešťany v roku 2011 nezasadal. Jediná mimoriadna
udalosť, ktorá vznikla v obvode Piešťany, konkrétne v obci Ducové (povodeň z prívalového
dažďa) dňa 03. júna 2011 nepresiahla kataster obce, nebol potrebný zásah z úrovne obvodného
úradu. Obec si riadila záchranné práce zo svojej úrovne. Pomoc jej poskytoval službukonajúci
zamestnanec odboru COaKR.
Dňa 19. októbra 2011 sa uskutočnilo cvičenie „Pelikán 2011“, organizované Obvodným
úradom Trnava. Cvičiacimi zložkami boli za obvod Piešťany - Krízový štáb Obvodného úradu
Piešťany a jeho sekretariát, Evakuačná komisia obvodu Piešťany, krízové štáby a evakuačné
komisie obcí Dolný Lopašov, Dubovany, Nižná, Veľké Kostoľany.V prípravnom období dňa
18. októbra 2011 vykonal Obvodný úrad Piešťany odbornú prípravu vyššie uvedených
cvičiacich zložiek. Na tejto odbornej príprave bol podrobne rozobratý námet cvičenia a plán
vykonania cvičenia vypracovaný Obvodným úradom Piešťany. Ďalej boli spresnené úlohy
cvičiacich, načrtnutý predpokladaný scenár riešenia mimoriadnych udalostí a spresnený
informačný tok počas cvičenia.
Cvičenie „PELIKÁN 2011“ v podmienkach obvodu Piešťany bolo zahájené a prebiehalo
v súlade s Organizačnými pokynmi k vykonaniu cvičenia vypracovanými Obvodný úrad
Trnava, podľa Plánu vykonania cvičenia a ostatnými pokynmi a usmerneniami vydanými
Obvodným úradom Piešťany počas prípravného obdobia. Stanovené termínované úlohy,
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počnúc spohotovením všetkých cvičiacich zložiek a následných hlásení pre jednotlivé situácie
vyplývajúce z nahraných rozohier, boli dodržané.
Kontroly na obciach v oblasti plnenia úloh civilného núdzového plánovania podľa zákona
NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového
stavu v znení neskorších predpisov boli vykonané na obciach Trebatice a Ratnovce.
Vykonanými kontrolami nebolo zistené žiadne porušenie všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Odborná príprava predsedov krízových štábov obcí sa uskutočnila 24. februára 2011
v zasadačke Obvodného úradu Piešťany a 21. apríla 2011 formou exkurzie do AE Jaslovské
Bohunice. Dňa 17.októbra 2011bola vykonaná odborná príprava predsedov krízových štábov
obcí, ktorí boli cvičiacimi zložkami cvičenia „Pelikán 2011.“
b) na úseku civilnej ochrany obyvateľ stva
Civilná ochrana aktualizovala analýzu ohrozenia územia mimoriadnymi udalosťami,
ktoré môžu vzniknúť na území obvodu Piešťany. Výpis z analýzy bol zaslaný 27 obciam a
objektom, ktoré si požiadali o výpis.
Plány ochrany obyvateľ stva sú pravidelne aktualizované podľa platnej legislatívy.
Pozornosť sa venovala ukrytiu obyvateľ stva. V obvode Piešťany sa nachádzajú 4 odolné úkryty
s celkovou kapacitou 1 220 ukrývaných osôb a 2 476 jednoduchých úkrytov budovaných
svojpomocne s celkovou kapacitou 114 446 ukrývaných osôb.
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 27 vyjadrení k projektovej dokumentácii v
stavebnom a kolaudačnom konaní.
Na základe pokynov zo sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany MV SR
bolo 24. marca 2011 zahájené vykonávanie periodického merania úrovne radiácie prístrojom
DC-3E-83 a to v sídle obvodného úradu a na štyroch stálych meracích bodoch v obvode
Piešťany. Výsledky merania boli evidované v „Protokole z periodického merania...“ a zasielané
na Obvodný úrad Trnava v dňoch : 1. apríla 2011, 20. apríla 2011, 03. mája 2011. Pokynom
zo dňa 28. apríla 2011 bolo stanovené meranie radiácie len v sídle obvodného úradu, výsledky
z týchto meraní boli zaslané na Obvodný úrad Trnava dňa 02. júna 2011. 20. júna 2011 bolo
ukončené mimoriadne monitorovanie radiačnej situácie na území obvodu Piešťany na základe
nového pokynu z MV SR-SIZSaCO.
Plánované periodické meranie úrovne radiácie bolo vykonané dňa 24. mája 2011
a 21. septembra 2011.
Dňa 31. mája 2011 sa uskutočnil nácvik prenosu dát z Obvodného úradu Piešťany na Obvodný
úrad Trnava v rámci cvičenia „Meranie radiačnej situácie v obvodoch Trnavského kraja“.
Podľa „Dokumentácie radiačného monitorovania obvodu Piešťany“, ktorá bola schválená
prednostom Obvodného úradu Piešťany dňa 30. júna 2011 sa vykonáva na obvodnom úrade
každú stredu párneho týždňa periodické meranie úrovne radiácie. Jeho výsledky sa
zaznamenávajú do protokolu a zakladajú pri „Dokumentácii....“.
V oblasti kontrolnej činnosti na úseku civilnej ochrany bola pozornosť zameraná na
dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
v znení neskorších predpisov a vykonávajúcich predpisov vydaných na realizáciu tohto zákona.
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Celkovo boli vykonané 3 kontroly na obciach Trebatice, Ratnovce a v a.s. Magnólia Piešťany.
Vykonanými kontrolami nebolo u kontrolovaných subjektov zistené porušenie všeobecne
záväzných právnych predpisov.
Kontroly skladovania materiálu CO boli realizované v súlade so spracovaným plánom kontrol
na rok 2011 a v súlade s vyhláškou MV SR č. 314/1998 Z. z. o podrobnostiach na
zabezpečenie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení neskorších predpisov. V roku
2011 bolo vykonaných spolu 11 kontrol. Celková úroveň skladovania bola hodnotená ako
výborná.
Služobná pohotovosť na obvodnom úrade je zabezpečená v zmysle Smernice MV SR č. CO239-11/000-2004 z 12. 05. 2004 troma zamestnancami odboru.
Dňa 03. júna 2011 vznikla na teritóriu územného obvodu Piešťany mimoriadna udalosť, na
základe ktorej bola vyhlásená mimoriadna situácia v obci Ducové. Situáciu na mieste
monitoroval službukonajúci odboru.
Odbor COaKR vypracoval „Pokyn k preskúšavaniu prevádzkyschopnosti systémov varovania
na rok 2011“, v ktorom okrem postupu pri nahlasovaní výsledkov
preskúšavania boli
uvedené aj termíny skúšok. Pokyn bol zaslaný mestským úradom, obecným úradom
a právnickým osobám, ktoré prevádzkujú autonómne systémy varovania. Percentuálna
úspešnosť rozozvučania pri pravidelných skúškach EPS za mesiace január – október 2011 bola
98,89 %. V roku 2011 bolo vykonaných 14 revízií EPS.
V oblasti hospodárenia s materiálom bol do VTÚ KMCO Slovenská Ľupča odovzdaný
materiál v hodnote cca 5 147,92 €. Inventarizáciu materiálu vykonalo 53 subjektov
evidovaných v programe EMCO. Bola zrealizovaná 1 integrácia skladu.
Dňa 24. 02. 2011 bola vykonaná príprava primátorov miest a starostov obcí na civilnú
ochranu(účasť 25) a jeden krát odborná príprava, formou exkurzie do jadrového komplexu
Jaslovské Bohunice dňa 21. 04. 2011– počet zúčastnených 13osôb.
Dňa 23. 06. 2012 príprava zamestnancov Obvodný úrad Piešťany – riešenie povodní, zákon
NR SR č. 7/2010 o ochrane pred povodňami, zabezpečenie a riadenie záchranných prác –
počet zúčastnených 24 osôb.
Odborná príprava vedúcich objektov a členov JCO pre potrebu územia sa uskutočnila
formou exkurzie v počte 4 osôb.
V rámci realizácie preventívno – výchovnej a propagačnej činnosti boli publikované články do
regionálnych novín a poskytovanie informácií prostredníctvom web stránky Obvodného úradu
Piešťany.
Dňa 12. 05. 2011 sa konalo v rekreačnom zariadení Výtoky krajské kolo SMZ. Obvod
Piešťany reprezentovali dve družstvá. Na príprave a zabezpečovaní krajského
a celoslovenského kola sa podieľali aj zamestnanci odboru COaKR Piešťany. Obvodné kolo
SMZ sa v roku 2011 nekonalo.
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c) na úseku hospodárskej mobilizácie
Na zabezpečenie úloh na úseku mimoriadnych regulačných opatrení obvodný úrad
vypracoval „Opatrenia na organizáciu predaja životne dôležitých tovarov alebo životne
dôležitých výrobkov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie“.
Túto dokumentáciu 2 x ročne aktualizuje v súčinnosti s mestami a obcami obvodu Piešťany.
Odberné oprávnenia pre celý územný obvod sú uložené na pracovisku odboru civilnej ochrany
a krízového riadenia obvodného úradu v samostatnej miestnosti.
Výdajne odberných oprávnení územného obvodu Piešťany sú určené ešte rozhodnutím
Krajského úradu v Trnave zo dňa 31.03.2004. Územný obvod Piešťany má 27 výdajní
odberných oprávnení, každá má vypracovanú „Základnú dokumentáciu obce“
s najdôležitejšími postupmi pri zahájení a činnosti regulácie predaja životne dôležitých
výrobkov a životne dôležitých tovarov, s postupom a usmernením pri riešení dopravného
zabezpečenia, stavebnej a sanačnej činnosti počas krízovej situácie.
Pracovné stretnutie obvodnej komisie pre mimoriadne regulačné opatrenia obvodného úradu
sa konalo 2x v roku 2011.
Obvodný úrad Piešťany uviedol do činnosti jednotný informačný systém hospodárskej
mobilizácie – JIS EPSIS. 29.06.2011 bol prednostom obvodného úradu schválený „Krízový
plán hospodárskej mobilizácie obvodného úradu“.
Kontroly na zistenie stavu plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 179/2011 Z. z.
o hospodárskej mobilizácie a o zmene zákona NR SR č. 274/1993 Z. z. o vymedzení
pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, boli
vykonané v obciach Trebatice, Moravany nad Váhom, Ratnovce a Veľké Kostoľany.
Kontrolami nebolo zistené žiadne porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.
d) na úseku obrany štátu
Obce, právnické osoby a fyzické osoby sú koordinované formou „Zamerania činnosti v
oblasti krízového riadenia, krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie,
obrany štátu, civilnej ochrany, civilného núdzového plánovania pre obce, právnické osoby
a fyzické osoby na rok 2011 a obce aj „Usmernením odboru civilnej ochrany a krízového
riadenia Obvodného úradu v Piešťanoch pre obce na území okresu Piešťany na zjednotenie ich
činnosti pri plnení niektorých úloh na úseku obrany štátu a hospodárskej mobilizácie v období
krízovej situácie“.
Obvodný úrad Piešťany spolu so zástupcami Územnej vojenskej správy Trnava vykonali
v mesiaci máj 2011 kontroly na obci Trebatice a v s.r.o. Rhenus Logistics, Trebatice, v mesiaci
november kontrolu na obci Ratnovce a v s.r.o. Pavol Maráček – Empiria Piešťany. Kontrolami
nebolo zistené žiadne porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.
Na základe podkladov zaslaných z Územnej vojenskej správy Trnava má Obvodný úrad
Piešťany v elektronickej forme vypracovaných k dnešnému dňu 49 rozhodnutí o povinnosti
poskytnúť vecné prostriedky pre organizácie obvodu Piešťany. Na základe údajov zaslaných
z Územnej vojenskej správy Trnava bola v roku 2011 štyrikrát vykonávaná aktualizácia týchto
rozhodnutí. Súčasne s aktualizáciou rozhodnutí boli aktualizované v elektronickej forme aj
poštové podacie hárky. Ihneď po vykonaní zmeny boli písomne oznamované dotknutým
obciam právnické osoby, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a fyzické osoby, ktorým
môžu byť v čase vojny a vojnového stavu uložené povinnosti na zabezpečenie úloh obrany
štátu.
V súlade s novelou zákona NR SR č. 319/2002 Z. z. bola vypracovaná evidencia fyzických
osôb, ktorým môže byť v čase vojny a vojnového stavu uložená pracovná povinnosť. Do
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dnešného dňa je na základe podkladov z miest a obcí obvodu Piešťany pripravených
v elektronickej forme 61 rozhodnutí o uložení pracovnej povinnosti pre fyzické osoby.
V súlade s § 10 ods. 1 písm. h) zákona NR SR č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov a vyššie uvedeným metodickým pokynom a na základe
podkladov z ÚVS Trnava je elektronickej forme pripravené 1 rozhodnutie o povinnosti
poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl SR v čase vojny a vojnového stavu.
IV. Odbor ekonomický a organizačný
Vzhľadom na množstvo, charakter, rôznorodosť úloh a prelínanie pri ich zabezpečovaní
v dôsledku výraznej kumulácie pracovných činnosti je kalkulovanie nákladov na jednotlivé
činnosti problematické a sledovanie v tejto štruktúre obvodný úrad nerealizuje. Náklady sú
kalkulované aj sledované podľa rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé položky a podpoložky
štátneho rozpočtu.
Činnosti odboru ekonomicko-organizačného
Ekonomicko-organizačný odbor okrem činnosti na úseku organizačnom, úseku
rozpočtu, účtovníctva, prevádzky a správy majetku zabezpečuje aj výkon štátnej správy na
úseku poistenia motorových vozidiel a úseku výkonu rozhodnutia.
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel
Agendu postihu za porušenie povinnosti uzavrieť povinné zmluvné poistenie motorového
vozidla zabezpečuje 1 pracovník v rozsahu 1/3 pracovného úväzku. Pri vyvodení postihu
v roku 2011 sme čerpali údaje zo zoznamu Slovenskej kancelárie poisťovateľov zo dňa
11.12.2009 a 9.6.2011. Výkon štátnej správy na tomto úseku sa riadi ustanoveniami zákona
č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov.
Pracovník vykonáva nasledovné úkony :
- overovanie držby motorového vozidla na dopravnom inšpektoráte PZ,
- výzvy držiteľom motorových vozidiel na predloženie dokladov preukazujúcich,
zaplatenie PZP, resp. preukazujúcich dôvody nepoistenia vozidla,
- prešetrovanie predložených údajov v jednotlivých poisťovniach- žiadosť o súčinnosť,
- preverovanie údajov v obchodnom registri resp. v živnostenskom registri,
- súčinnosť s obcami registrom obyvateľov pri zisťovaní údajov o fyzických
a právnických osobách,
- vydávanie rozhodnutí o uložení pokuty, zastavení konania, prerušení konania,
- vypracovanie úradných záznamov počas správneho konania,
- vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia,
- postupovanie rozhodnutí na odvolacie konanie,
- zabezpečenie výkonu rozhodnutia súdnym exekútorom.
Začatých bolo 38 správnych konaní , z ktorých u 20- tich bola uložená pokuta a v 18- tich
bolo konanie zastavené . Na výkon rozhodnutia bolo v roku 2011 postúpených 20
právoplatných a vykonateľných rozhodnutí.
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Výkon rozhodnutia
Obvodný úrad Piešťany zabezpečuje výkon rozhodnutí vydaných v správnych konaniach
na úseku:
- zákona o priestupkoch,
- živnostenského zákona,
- zákona o PZP vozidiel.
Agendu zabezpečujú 3 pracovníci, každý v rozsahu 1/3 pracovného úväzku. Pracovníci
vykonávajú nasledovné úkony :
-

výzva na zaplatenie v dvoch listoch s mesačným intervalom,
vyhľadanie podkladov pre výkon rozhodnutia v živnostenskom registri, obchodnom
registri, evidencii obyvateľov,
vypracovanie návrhu na výkon rozhodnutia súdnym exekútorom,
vypracovanie stanoviska k prípadným námietkam voči exekúcii,
vydávanie rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu.

Z dôvodu porušenia povinnosti uzavrieť povinné zmluvné poistenie motorového
vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel
v znení neskorších predpisov bolo v roku 2011 podaných na výkon rozhodnutia na exekútorsky
úrad 20 pohľadávok.
V súvislosti so zabezpečovaním vymáhania pohľadávok štátu uložených v zmysle
zákona o priestupkoch odborom všeobecnej vnútornej správy bolo:
- zaslaných 132 výziev na úhradu pohľadávky,
- zaslaných 130 žiadosti o súčinnosť na obecné, mestské úrady, preverovanie v systéme
REGOB a pod.,
- spracovaných a zaslaných 70 návrhov na exekúciu exekútorskému úradu,
- vybavených a uzatvorených 43 spisov,
- vydané 1 rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu.
Pri vymáhaní pohľadávok štátu - pokút uložených odborom živnostenského
podnikania bolo:
- zaslaných 30 výziev na úhradu pohľadávky,
- žiadosť o spoluprácu a vyhľadávanie v obchodnom a živnostenskom registri 44 úkonov,
- spracovaných a zaslaných 13 návrhov súdnemu exekútorovi,
- vybavených a uzatvorených 36 spisov,
- vydané 3 rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu.
V. Osobný úrad
Plní úlohu osobného úradu pre zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu a pre
zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, zabezpečuje úlohy spojené
s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov v služobnom úrade a pracovných vzťahov.
Osobný úrad pre zamestnancov vykonal najmä tieto činnosti:
- spracovanie dochádzky, evidencia a nahlasovanie PN, odhlášky a prihlášky do
zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne,
- rozpis rozpočtu miezd, vydávanie výplatných pások, zúčtovanie miezd,
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-

spracovanie mesačných, štvrťročných a ročných výkazov a štatistických výkazov,
ročné zúčtovanie daní,
evidencia majetkových priznaní,
vystavovanie potvrdení týkajúcich sa štátnozamestnaneckého pomeru alebo pracovného
pomeru,
vypracovávanie pracovných zmlúv, služobných zmlúv, dohôd o právach vykonávaných
mimo pracovného pomeru, opisy činností štátnozamestnaneckého miesta,
zabezpečovanie výberového konania,
tvorba služobných predpisov,
agenda spojená so vzdelávacími aktivitami.

Osobný úrad sa v roku 2011 zúčastnil na opatrení aktívnej politiky trhu práce poskytnutím
možnosti vykonávania absolventskej praxe evidovaným uchádzačom o zamestnanie.
V priebehu roka boli uzatvorené 3 dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného
pomeru.

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE
Rozpočet na rok 2011 bol schválený NR SR dňa 8. decembra 2010 zákonom č.
498/2010 Z. z. Ministerstvo financií SR listom č. MF/029774/2010-441 zo dňa 21. 12. 2010
vykonalo rozpis ukazovateľov pre kapitolu MV SR. Na základe uvedeného bol dňa 21. 2.
2011 listom oznámený rozpis záväzných ukazovateľov pre Obvodný úrad Piešťany. Rozpočet
na rok 2011
bol schválený vo výške 465 149,00 €. V priebehu roka bol tento upravený rozpočtovými
opatreniami na konečnú čiastku 575 222,52 €. 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. Taktiež bol rozpočet upravený o finančné prostriedky
na organizáciu sčítania obyvateľov, domov a bytov.
Obvodnému úradu Piešťany v roku 2011 neboli poskytnuté kapitálové prostriedky.
PRÍJMY:
Položka/
Názov
podpoložka
212 002
221 002
222 003
233 001
292
200

z prenajatých pozemkov
z predaja kolkových
známok
pokuty, penále a iné
sankcie za porušenie
predpisov
z predaja pozemkov
ostatné príjmy
Nedaňové príjmy spolu

Skutočnosť
r. 2010

Rozpočet r. 2011

Schválený Upravený Skutočnosť
11 053,97 29 000,00 15 060,00
5 060,56
22 795,00
13 505,74

12 000,00 22 031,00
9 000,00

5 632,00

4 698,00

5 289,50

527 502,00 190 000,00 9 792,00
625,34
970,00
480,00
575 482,05 240 970,00 52 061,00

9 792,00
627,88
56 401,94
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Nižší objem príjmov v porovnaní s predchádzajúcim rokom je dôsledkom nižších príjmov na
položke predaja pozemkov, kde boli zrealizované len dva menšie odpredaje pozemkov.
Predpokladaný predaj sa nerealizoval z dôvodu, že absentoval konkrétny záujem o kúpu. Ku
koncu roka boli nakoniec dojednané odpredaje nadbytočných pozemkov pri hoteli ABAKO
v Piešťanoch a pozemkov v katastri Hubina. Kúpne zmluvy boli predložené na schválenie na
MF SR.

VÝDAVKY:
Podprogram 08C03:
Funkčná klasifikácia 01. 1. 1. 4 Obvodné úrady
Položka Názov
611
612
613
614
616
610
621
623
625
627
620

Tarifný plat
Príplatky
Náhrada za pohotov.
Odmeny
Doplatok k platu
Mzdy spolu
Poistné do VZP
Poistné do ost. ZP
Poistné do SP
Príspevok do DDP
Spolu

Rozpočet r. 2011
Skutočnosť
r. 2010
Schválený Upravený
Skutočnosť
237 050,12 206 114,00 204 563,22 204,563,22
39 525,39 16 227,00
36 591,03 36 591,03
4 767,97
4 518,00
4 541,70
4 541,70
15 418,40
2 137,00
2 730,50
2 730,50
8 444,97
7 824,00
6 662,55
6 662,55
305 206,85 236 820,00 255 089,00 255 089,00
26 681,88 21 928,00
24 394,77 24 394,77
3 766,17
1 754,00
1 357,67
1 357,67
73 249,17 59 087,00
62 427,96 62 427,96
8 424,12
0,00
6 369,15
6 369,15
112 121,34 82 769,00
94 549,55 94 549,55

Schválený rozpočet pre kategórie 610 a 620 aj pri racionalizácii počtu zamestnancov o 5
funkčných miest k 1. 1. 2011 nezaručoval dostatok finančných prostriedkov na vykrytie
mzdových nárokov zamestnancov. Rozpočtovým opatrením bol tento nesúlad nakoniec
upravený tak, že deficit mzdových prostriedkov v štátnej službe na mesiac december bol
vyriešený.
V kategórii 620 chýbali finančné prostriedky jednak v nadväznosti na nevykrytie platových
potrieb, ale tiež z dôvodu nevykrytia príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové
sporenie. Rozpočtovými opatreniami v mesiacoch 11/2011 a 12/2011 bol tento problém
doriešený. Upravený rozpočet v týchto kategóriách bol vyčerpaný na 100,0 %.
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Rozpočet r. 2011
Položka Názov
631
632
633
634
635
636
637
630

Cestovné náhrady
Energia, voda, komun.
Materiál
Dopravné
Rutin. a štand. údržba
Nájomné za nájom
Služby
Tovary a služby spolu

Skutočnosť
r. 2010
Schválený Upravený
Skutočnosť
1 344,10
664,00
1 365,85
1 365,85
23 281,98 21 901,00
21 544,36 21 544,36
3 023,35
1 295,00
5 216,60
5 216,57
3 807,99
2 899,00
4 081,83
4 081,83
1 342,19
2 051,39
2 051,39
48,00
50,00
113,88
113,88
40 025,39 29 910,00
40 627,89 40 622,47
72 873,00 56 719,00
75 001,80 74 996,35

V kategórii 630 – Tovary a služby aj napriek okamžitému prijatiu úsporných opatrení
schválený rozpočet pokrýval zhruba 80 % očakávaných nákladov. Obvodný úrad plní úlohy
v priestoroch administratívnej budovy, správcom ktorej je Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Piešťany na základe zmluvy o výpožičke. V tejto budove okrem ObÚ sídli ďalších šesť
štátnych organizácií. Obvodný úrad má miestnosti na troch poschodiach a nie je možnosť
samostatného merania jednotlivých energií. Šetrenie je preto závislé na všetkých užívateľoch
administratívnej budovy. Na úhrade prevádzkových nákladov sa každý z užívateľov podieľa
podľa pomeru užívanej plochy k celkovej ploche požičiavateľa.
Medziročné šetrenie na položke 632 – Energie, voda a komunikácie predstavuje čiastku
1 737 €.
Vyššie čerpanie na položke 633 - Materiál je v dôsledku nákupu tonerov a cartrigov do
tlačiarní v čiastke 2 075,57 €, ktoré sa v predchádzajúcom roku nakupovali v obmedzenom
počte.
Na položke 634 – Dopravné je vyššie čerpanie v dôsledku vykonania troch opráv služobných
vozidiel. Negatívny dopad malo zvýšenie cien pohonných hmôt, kde aj pri šetrení ubehnutých
kilometrov výdavky zostali na úrovni predchádzajúceho roka.
Na položke 635 – Rutinná a štandartná údržba sme museli pristúpiť k akútnej oprave
switchu v čiastke 513,60 €, aby sme udržali v prevádzke výpočtovú techniku na Obvodnom
úrade Piešťany..
Na položke 637 – Služby na vyššie medziročné čerpanie malo vplyv nepredvídané čerpanie
výdavkov na dohody o mimopracovnej činnosti v čiastke 1 650 €, kde sme z dôvodu výpadku
oboch zamestnankýň osobného úradu a jednej zamestnankyne ekonomicko-organizačného
odboru /dlhodobá PN – rizikové tehotenstvo/ boli nútení zabezpečiť uzávierkové práce
v období január až apríl externými pracovníčkami. Za inzerciu vyhlásenia ponukového konania
na predaj prebytočného majetku sme uhradili čiastku 565 €.
Položka Názov
641
642

Transfery v rámci VS
Transfery jednotlivcom
na ND

Rozpočet r. 2011
Skutočnosť
r. 2010
Schválený
Upravený
Skutočnosť
79 242,49
80 354,00
81 170,00 81 170,00
189,54

3 000,00

530,57

530,57
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V rámci bežných transferov boli obciam poskytnuté dotácie na prenesený výkon štátnej správy:
- na matričnú činnosť vo výške
59 962,22 €
- na hlásenie pobytu občanov vo výške 21 207,78 €

Bežné výdavky za funkčnú klasifikáciu 01.1.1.4 spolu
Položka Názov
600

Bežné výdavky spolu

Rozpočet r. 2011
Skutočnosť
r. 2010
Schválený
Upravený
583 102,72 459 652,00 506 340,92

Skutočnosť
506 335,47

Funkčná klasifikácia 01. 8. 0.- Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami VS
/sčítanie obyvateľov, povodne/
Položka Názov
641

Transfery v rámci VS

Rozpočet r. 2011
Skutočnosť
r. 2010
Schválený Upravený
Skutočnosť
16 460,70
62 391,60
62 391,60

Čiastka 62 148 € bola poskytnutá obciam územného obvodu Piešťany na zabezpečenie
sčítania obyvateľov, domov a bytov.
Čiastka 243,60 € bola poskytnutá Obecnému úradu Ducové na kompenzáciu škôd pri
povodni.
Funkčná klasifikácia 02. 2. 0. – Civilná ochrana
Rozpočet r. 2011
Skutočnosť
Položka Názov
r. 2010
Schválený Upravený Skutočnosť
Energia, voda,
632
1 519,80 1 506,00 1 470,89
1 470,89
komunikácie
633
Materiál
1 385,14
172,00
800,88
800,56
634
Dopravné
402,22
450,00
465,60
465,60
Rutinná a štandartná
635
údržba
63,21
450,00
207,17
207,17
637
Služby
4 355,49 2 575,00 3 208,46
3 208,46
630
Tovary a služby spolu
7 725,89 5 153,00 6 153,00
6 152,68
Z požadovaných finančných prostriedkov vo výške 7 635 € nám bolo pridelených 5 153 €.
V mesiaci november bol rozpočet upravený o 1 000 €, ale aj napriek tomu neboli pokryté
výdavky na refundáciu odmien skladníkov CO na obciach vo výške 1 252 €. Tieto bude
potrebné riešiť v nasledovnom roku.
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Funkčná klasifikácia 03. 6. 0. – Krízové riadenie
Skutočnosť
Položka Názov
r. 2010
Schválený
633
Materiál
112,69
637
Služby
84,91
179,00
630
Tovary a služby spolu
197,60
179,00

Rozpočet r. 2011
Upravený Skutočnosť
119,00
119,00
60,00
58,74
179,00
177,74

Finančné prostriedky boli použité na občerstvenie pri školení primátorov miest a starostov obcí
územného obvodu a na zakúpenie reflexných viest pre potreby krízového štábu.
Položka Názov
600

Bežné výdavky spolu
za 08C03

Skutočnosť
r. 2010

Schválený

594 017,40

464 991,00

Rozpočet r. 2011
Upravený Skutočnosť
575 064,52

575 057,49

Podprogram O6H03:
Funkčná klasifikácia 02. 1. 0. 3 – Hospodárska mobilizácia
Rozpočet r. 2011
Skutočnosť
r. 2010
Schválený
Upravený
Skutočnosť
Materiál
148,85
75,00
83,24
83,16
Rutinná a štandar.údržba
33,00 Služby
49,14
50,00
74,76
74,76
Tovary a služby spolu
197,99
158,00
158,00
157,92

Položka Názov
633
635
637
630

Čiastka bola použitá na nákup toneru, DVD – R a občerstvenie pri školení vedúcich výdajní
odberných oprávnení.
Rozpočet r. 2011
Skutočnosť
r. 2010
Schválený
Upravený
Bežné výdavky celkom 594 421,39 465 149,00 575 222,52

Položka Názov
600

Skutočnosť
575 215,41

6. PERSONÁLNE OTÁZKY
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.
Záväzným ukazovateľom rozpočtovej kapitoly MV SR na rok 2011 mal Obvodný úrad
Piešťany určených 29 miest, z toho 25 miest v štátnej službe (1 miesto bolo neobsadené) a 4
miesta vo verejnom záujme.
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Vnútorná organizácia Obvodného úradu k 31. 12. 2011
Vnútorná organizácia Obvodného úradu Piešťany je stanovená v organizačnom poriadku.
Obvodný úrad Piešťany sa vnútorne člení na:
-

odbor organizačný a ekonomický - vedúci odboru + 9 zamestnancov.
Od 01.02.2011 bola schválená zmena v tabuľke zloženia a počtov Obvodného úradu
Piešťany PR MV SR č. 16/2011, podľa ktorej došlo ku zmene názvu z odboru
organizačného a ekonomického na odbor ekonomický a organizačný.
- odbor všeobecnej vnútornej správy – vedúci odboru + 4 zamestnanci,
- odbor živnostenského podnikania – vedúci odboru + 6 zamestnancov,
- odbor civilnej ochrany a krízového riadenia – vedúci odboru + 3 zamestnanci,
- osobný úrad – 1 zamestnanec.
Z dôvodu racionalizácie počtu funkčných miest je činnosť obvodného úradu
zabezpečovaná značnou kumuláciou pracovných činnosti jednotlivých zamestnancov.
a) Funkčné a platové zaradenie zamestnancov v štátnej službe k 31. 12.2 011:
b)

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

-

3 zamestnanci,
7 zamestnancov,
10 zamestnancov,
4 zamestnanci,
1 zamestnanec.

Funkčné a platové zaradenie zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme
k 31. 12. 2011:
-

platová trieda 4
platová trieda 8
platová trieda 9

-

1 zamestnanec,
2 zamestnanci,
1 zamestnanec.

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Piešťany k 31. 12. 2011
Vzdelanie
Štátna služba
Verejná služba
Spolu
VŠ II. stupňa
17
1
18
VŠ I. stupňa
4
1
5
Úplné stredné odborné vzdelanie
3
1
4
Stredné odborné vzdelanie
0
1
1
Spolu
24
4
28
Vzdelanostná štruktúra dosahuje pozitívnu úroveň. Vysokoškolské vzdelanie dosiahlo
82 % zamestnancov obvodného úradu.
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Veková štruktúra zamestnancov Obvodného úradu Piešťany k 31. 12. 2011
Vek
Muži
Ženy
Spolu
do 20 rokov
0
0
0
od 21 do 30
0
2
2
od 31 do 40
0
5
5
od 41 do 50
4
7
11
od 51 do 60
2
6
8
nad 60
2
0
2
spolu
8
20
28
Zamestnanci Obvodného úradu Piešťany k 31. 12. 2011 podľa pohlavia
Pohlavie
Štátna služba
Verejná služba
Ženy
17
3
Muži
7
1
Spolu
24
4

Spolu
20
8
28

Veková štruktúra naznačuje, že vekové skupiny sú pomerne rovnomerne rozložené. Vo
vekovej skupine do 40 rokov je 25 %, vo vekovej skupine od 41 do 50 rokov je 39 % a vo
vekovej skupine nad 51 rokov je 36 % zamestnancov obvodného úradu. Z pohľadu pohlavia
prevládajú ženy, ktoré tvoria 71,4 % z celkového počtu zamestnancov.
Rok
2008
2009
2010
2011

Priem. evidenčný počet zamestnancov
33
32
33
28

Priemerná mzda (€)
699
804
838
746

Vzdelávanie:
Obvodný úrad Piešťany umožňuje svojim zamestnancom prehlbovať si bezplatne svoje
odborné vedomosti účasťou na odborných seminároch a školeniach na Inštitúte verejnej správy
v Bratislave. V priebehu roka 2011 sa zamestnanci zúčastnili školení a odborných seminárov,
potrebných na kvalifikovaný výkon štátnej správy podľa zaradenia v organizácií na odboroch –
ekonomický a organizačný, všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej
ochrany a krízového riadenia, osobnom úrade.
Výberové konania a výbery:
V roku 2011 bolo obvodným úradom vyhlásené jedno vonkajšie výberové konanie na
obsadenie uvoľneného štátnozamestnaneckého miesta na funkciu hlavný radca – vedúci štátny
zamestnanec odboru ekonomického a organizačného.
Rozvoj ľudských zdrojov:
Pri Obvodnom úrade Piešťany pôsobí základná organizácia odborového zväzu SLOVES,
s ktorou po kolektívnom vyjednávaní Obvodný úrad Piešťany každoročne uzatvára Podnikovú
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kolektívnu zmluvu na príslušný kalendárny rok. Prílohou kolektívnej zmluvy sú Zásady pre
používanie sociálneho fondu pre zamestnancov Obvodného úradu Piešťany. Prostriedky
sociálneho fondu vytvára zamestnávateľ na realizáciu sociálnej politiky v oblasti starostlivosti
o svojich zamestnancov na zabezpečenie príspevku na závodné stravovanie, príspevok
v prípade úmrtia manžela, manželky a nezaopatreného dieťaťa, v prípade nezavinenej
mimoriadne ťaživej sociálnej situácie, na kultúrnu a spoločenskú činnosť organizovanú
zamestnávateľom alebo odborovou organizáciou, na telesnú výchovu a šport, na zájazdy
organizované zamestnávateľom alebo odborovou organizáciou.
Fluktuácia zamestnancov:
V roku 2011 požiadala jedna zamestnankyňa o skončenie pracovného pomeru a 2
zamestnankyne odišli na materskú dovolenku.
Od 1. júna 2011 bola prijatá zamestnankyňa do pracovného pomeru – bolo obsadené miesto vo
verejnej službe a dve zamestnankyne na zastupovanie materskej a rodičovskej dovolenky.
Výberovým konaním bolo obsadené uvoľnené miesto vedúceho odboru ekonomického
a organizačného.

7. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA
I. odbor všeobecnej vnútornej správy
Medzi hlavné ciele odboru v roku 2011 patrilo zabezpečenie základných úloh územnej
prípravy sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 v zmysle zákona č. 263/2008 Z. z.
V roku 2011 pokračovali práce súvisiace s vytváraním sčítacích obvodov. Aj na tomto úseku si
odbor VVS úlohy dané mu nadriadeným orgánom MV SR, SVS, odborom VVS (zisťovanie
podkladov na posúdenie hraníc častí obcí, zaslanie mapových podkladov niektorým obciam z
dôvodu zakreslenia hraníc častí obce), ako aj úlohy pri ústrednej revízii vymedzenia
základných sídelných jednotiek, ktoré plnil v rámci súčinnosti s Ministerstvom
pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR, odboru informatiky
vykonal riadne a včas. Následne do konca júna pokračovali práce na vlastnom sčítaní, ktoré sa
tiež podarilo úspešne zavŕšiť.
Ďalším hlavným cieľom bolo zabezpečenie prvých úloh v oblasti prípravy
parlamentných volieb v roku 2012 - všetky úlohy boli splnené riadne a včas.
Cieľom na úseku priestupkovom bolo zabrániť, resp. odstrániť nedostatky zistené či už
nadriadeným orgánom v rámci odvolacieho konania alebo vlastnými zisteniami v rámci
vnútornej kontroly. Za týmto účelom boli a aj naďalej sa budú vykonávať porady v rámci
odboru. Na poradách v rámci odboru VVS boli zamestnanci podrobne oboznamovaní so
závermi a úlohami prijatými na poradách vedúcich odborov VVS, najmä na úseku priestupkov.
S prejednávajúcimi referentmi boli na poradách odboru podrobne rozoberané zistené
nedostatky a dôvody zrušenia ich prvostupňových rozhodnutí s cieľom v budúcnosti zamedziť,
resp. úplne odstrániť opakovanie nedostatkov.

II. odbor živnostenského podnikania
Všetky úlohy spojené činnosťou JKM mali za cieľ uľahčiť vstup do podnikania
tuzemcom ako aj záujemcom usadených v niektorom z členských štátov EÚ a EHP
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elektronicky a bez potreby navštíviť daný kompetentný orgán. JKM by malo poskytovať
služby pre podnikateľov podnikajúcich podľa živnostenského zákona a podľa vybraných
osobitných predpisov. Pritom bude umožnené podať žiadosť o vznik oprávnenia na podnikanie
prostredníctvom internetovej stránky portálu verejnej správy a podnikateľom podnikajúcich
podľa živnostenského zákona bude poskytovať aj niektoré ďalšie služby, ako napríklad
možnosť požiadať o výpis zo živnostenského registra, oznámiť zmenu údajov zapísaných v
živnostenskom registri, či možnosť oznámiť ukončenie podnikania. Súčasťou JKM bude aj
rozsiahly informačný portál, ktorý bude poskytovať podrobné informácie o podmienkach
vzniku oprávnenia na podnikanie pre jednotlivé služby. Ku koncu roka po testovaní bol
živnostenský odbor pripravený aby tento zámer splnil a plne funkčne predmetnú úlohu
zabezpečil.
Zo zdroja MV SR pochádza informácia, že podľa audítorskej spoločnosti DELOITTE,
ktorá vypracovala celoeurópsku štúdiu o JKM – medzi najzrozumiteľnejšie patrí slovenské
JKM. Štúdia sa týkala funkcii a využívania JKM v rámci všetkých členských štátov EÚ
a EHP.

III. odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Z nadriadených orgánov boli odboru civilnej ochrany a krízového riadenia pre rok 2011
určené v dokumente „Zameranie činnosti obvodného úradu pri plnení úloh krízového riadenia,
hospodárskej mobilizácie, integrovaného záchranného systému, civilnej ochrany obyvateľ stva,
civilného núdzového plánovania, ochrany kritickej infraštruktúry, správy materiálu civilnej
ochrany a humanitárnej pomoci v roku 2011“ nasledujúce hlavné ciele:
1. Zvýšiť pripravenosť orgánov krízového riadenia na riešenie krízových situácií na úrovni
miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti krízového riadenia, civilnej ochrany,
hospodárskej mobilizácie a na úseku obrany štátu a skvalitniť súčinnosť a koordinačnú
činnosť pri riešení krízových situácií.
2. Skvalitňovať technické a personálne prostredie na implementáciu nového informačného
systému hospodárskej mobilizácie.
3. Skvalitňovať dokumentáciu plánov ochrany obyvateľstva a tým vytvárať podmienky na
zabezpečenie plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany obyvateľstva.
4. Zdokonaľovať plnenie opatrení evakuácie a odbornú pripravenosť evakuačných komisií,
jednotiek civilnej ochrany a štábov civilnej ochrany vytvorením podmienok na súčinnosť
orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy.
5. Skvalitňovať dokumentáciu plánov ukrytia so zameraním aktualizácie evidenčných listov
ochranných stavieb.
6. Skvalitňovať posudzovanie umiestňovania stavieb a využívania územia a dodržovania
záujmov civilnej ochrany na teritóriu pri územnom a stavebnom konaní a technických
parametrov zariadení civilnej ochrany.
7. Skvalitniť spracovanie plánov ochrany na území ohrozenom prielomovou vlnou pri
vzniku mimoriadnej udalosti na vodnej stavbe v zmysle nových výpočtov prielomových
vĺn.
8. Zabezpečiť priebežnú aktualizáciu údajov v „Analýze územia z hľadiska možných
mimoriadnych udalostí“.
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9. Zdokonaľovať teoretické vedomosti a praktické skúsenosti potrebné na riešenie následkov
mimoriadnej udalosti.
10. Organizovať súťaž mladých záchranárov civilnej ochrany a prehlbovať jej medzinárodný
rozmer formou výmeny družstiev.
11. Podieľať sa na realizácii „Koncepcie varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb v SR
do roku 2013“, na zabezpečovaní prevádzkyschopnosti systémov varovania
a vyrozumenia v obvode a spolupracovať s právnickými osobami pri výstavbe
autonómnych systémov varovania a vyrozumenia v oblasti stanovenia územia pokrytia
ohrozeného územia varovným signálom.
12. Koordinovať úlohy a prípravu orgánov miestnej štátnej správy a samosprávy v oblasti
civilného núdzového plánovania realizáciou aktivít vyplývajúcich zo Smernice pre civilné
núdzové plánovanie v Slovenskej republike.
13. Pokračovať v plnení a zabezpečovaní úloh hospodárenia s materiálom civilnej ochrany
v súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 314/1998 Z.z.
o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany v znení
neskorších predpisov s dôrazom na:
- aktualizáciu údajov a legislatívny súlad v správe materiálu,
- znižovanie počtu skladov - integráciou a zvyšovanie kvality skladovania,
- zabezpečenie odsúvania materiálu do Vzdelávacieho a technického ústavu IZSaKM,
- diverzifikovanie pridelených finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia
najnutnejších úloh hospodárenia s materiálom a jeho prevádzkyschopnosti.
14. Po vzniku a pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí v pôsobnosti obvodného
úradu koordinovať zapožičanie humanitárneho materiálu zaužívaným spôsobom a
zabezpečovať vrátenie zapožičaného materiálu.
Možno konštatovať, že všetky ciele, ktoré boli odboru CO a KR určené, boli splnené v
stanovenom termíne a v požadovanej kvalite, o čom bola vypracovaná a odoslaná správa
nadriadenému orgánu. Činnosti, ktoré boli vykonávané na splnenie stanovených cieľ ov sú
podrobne rozpísané v kapitole 4 tejto správy.
IV. odbor ekonomický a organizačný
Ciele na úseku ekonomicko-organizačnom boli stanovené na základe platnej legislatívy
a pokynov a usmernení z MV SR.
Jednalo sa o:
- návrh rozpočtu na roky 2012 – 2014,
- rozpis ukazovateľov ŠR na rok 2011,
- rozbory hospodárenia s finančnými prostriedkami za rok 2010 a I. polrok 2011,
- predloženie finančných výkazov za rok 2010 a priebežne za jednotlivé štvrťroky 2011,
- zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR za rok 2010,
- predloženie konsolidačného balíka pre účely konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej
správe za rok 2010,
- financovanie a vyúčtovanie sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011,
- opatrenia Obvodného úradu Piešťany k správe o inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu
záväzkov k 31.12.2010,
- opatrenia Obvodného úradu Piešťany k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu
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rozpočtových prostriedkov v roku 2011,
- správa o stave správy registratúry úradu za rok 2010,
- realizačný plán k zabezpečeniu separovaného zberu odpadu.
Jednotlivé činnosti boli vykonané v súlade s platnou legislatívou a v stanovených
termínoch.

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. Aplikácia
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:
Dlhodobo je najproblémovejšou činnosťou na odbore VVS najmä prejednávanie
priestupkov. Poddimenzovaný je stav pracovníkov, keď koncom predchádzajúceho roka
sme museli znížiť stav na odbore o jedného referenta a prejednávaniu priestupkov sa
môžu venovať len dvaja pracovníci. Popri tom pri nárazových prácach súvisiacich napr.
so sčítaním obyvateľov alebo pri voľbách aj títo tu musia vypomáhať a na ich vlastnú
priestupkovú agendu zostáva opäť menej času. Pred vydaním rozhodnutia je potrebné
vykonať čoraz rozsiahlejšie dokazovanie, čo sa prejavuje nielen v odbornej, ale aj
časovej náročnosti. Veľké problémy boli napríklad v súvislosti s doručovaním
predvolaní osobám, ktoré nemajú stále bydlisko a osobám, ktoré sa dlhodobo zdržujú v
zahraničí. Nedoručiteľnosť týchto zásielok sťažovala výkon štátnej správy na
uvedenom úseku a následne neumožňovala napríklad vykonanie rozhodnutia.
Pokiaľ ide o problémy pri prejednávaní priestupkov, tieto vidíme v častých neúčastiach
účastníkov konania, ale aj svedkov na pojednávaniach z najrôznejších dôvodov - PN,
OČR, neochota zúčastniť sa pojednávaní (rôzne výhovorky, oneskorené
ospravedlnenia), dlhodobá práca v zahraničí, adresát neznámy, resp. sa na adrese
trvalého pobytu nezdržiava.
Počas vybavovania priestupkovej agendy sú prejednávajúci referenti vystavovaní
zvýšenému psychickému tlaku, nakoľko stúpla agresivita klientov, čo sa prejavilo vo
zvýšenom počte verbálnych útokov, v sťažnostiach podaných voči prejednávajúcim,
ako aj voči priebehu priestupkového konania. Zvládnutie takýchto každodenných
situácií si vyžaduje zo strany prejednávajúcich veľkú mieru trpezlivosti, asertívneho
správania, resp. sebaovládania.
Odbor živnostenského podnikania využil zdroje poskytnuté a zabezpečené odborom
živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR, ktoré pripravovalo bezplatne
v priebehu roka odborné školenia a porady k predmetnej tematike, bez ktorých túto
úlohu nebolo možné splniť. Náklady na zriadenie zaručených elektronických podpisov
pokrylo taktiež MV SR. Obvodný úrad Piešťany sa podieľal na uvedených činnostiach
nákladmi v časti cestovné náhrady.
V súvislosti s funkcionalitou elektronických služieb JKM od 1. januára 2012 bol tunajší
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odbor zabezpečený výpočtovou technikou zo zdrojov MV SR .
Obvodný úrad je rozpočtová organizácia zriadená štátom napojená na rozpočet
Ministerstva vnútra SR. Na výkon činnosti v roku 2011 bol obvodnému úradu
schválený rozpočet vo výške 465 149,00 €. Finančné prostriedky v tejto výške
nepostačovali na zabezpečenie bežných prevádzkových potrieb úradu a tým ani na
úhradu záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených zmluvných vzťahov. Obvodný úrad
prijal úsporné opatrenia, ktoré mali zabezpečiť čo najhospodárnejšie využívanie
poskytnutých zdrojov. Z uvedených dôvodov boli obmedzené výdavky na údržbu,
služobné cesty, školenia, nákup odborných časopisov, kancelárskych potrieb,
kancelárskeho papiera a pod. Finančné prostriedky na mzdové nároky zamestnancov
boli tiež nedostatočné a to aj napriek racionalizácii počtu funkčných miest o 5
zamestnancov a jednému dočasne neobsadenému miestu.
Rozpočtovými opatreniami v priebehu roka boli finančné prostriedky obvodnému úradu
upravené tak, že ku koncu roka 2011 boli všetky splatné záväzky a mzdové nároky
zamestnancov uhradené.
Odbor CO a KR prispôsoboval svoju činnosť k obmedzeným zdrojom štátneho
rozpočtu, pričom sa viaceré činnosti podarilo zaistiť aj bez finančného krytia, resp. len
s režijnými nákladmi. Napriek sťaženým podmienkam boli úlohy stanovené pre rok
2011 splnené na dobrej úrovni, čo potvrdzuje aj výstup z kontroly sekcie
integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany MV SR vykonanej v roku 2011.
Taktiež je potrebné prihliadnuť na skutočnosť, že činnosť je výrazne negatívne ovplyvnená
existujúcou štruktúrou štátnej správy, keď vzhľ adom k požadovanému rozsahu úloh je fyzický
stav zamestnancov na odbore poddimenzovaný.

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV 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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10. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK
AE
BRO
CO
COaKR
DDP
EPS
IZS
JCO
JKM
MF SR
MV SR
NR SR
PZ
PZP
REGOB
SIZSaCO
SMZ
SP
VS
VTÚ KMCO
VVS
VZP
ZP
ŽO
ŽP

Atómová elektráreň
Bezpečnostná rada obvodu
Civilná ochrana
Civilná ochrana a krízové riadenie
Doplnkové dôchodkové poistenie
Elektrická poplachová siréna
Integrovaný záchranný systém
Jednotka civilnej ochrany
Jednotné kontaktné miesto
Ministerstvo financií SR
Ministerstvo vnútra SR
Národná rada SR
Policajný zbor
Povinné zmluvné poistenie
Register obyvateľstva
Sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany
Súťaž mladých záchranárov
Sociálna poisťovňa
Verejná správa
Výskumný a technický ústav krízového manažmentu a civilnej ochrany
Všeobecná vnútorná správa
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Zdravotná poisťovňa
Živnostenské oprávnenie
Živnostenské podnikanie
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