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1. Identifikácia organizácie
Názov organizácie:

OBVODNÝ ÚRAD KOMÁRNO

Sídlo organizácie:

Nám. M. R. Štefánika 10, 945 01 Komárno

Rezort / zriaďovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kontakt: tel.:

++421357900808,

fax.: ++421357701692

Email:

prednosta@kn.vs.sk

Webové sídlo:

http://www.minv.sk/?obvodny-urad-komarno

Forma hospodárenia: rozpočtová organizácia
Prednosta úradu:

Ing. Peter Békési
do 13.10.2010 Ing. Albert Gažo

Vedúci odborov:
Vedúci ekonomického a organizačného odboru:
Vedúci odboru živnostenského podnikania:
Vedúci odboru civilnej ochrany a krízového riadenia:
Vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy:

Ing. Rudolf Palúch
Ing. Martin Michálek
Ing. Norbert Neuschl
JUDr. Michal Servanský

Od 1. 1. 2011 boli zlúčené odbory organizačný a ekonomický do spoločného odboru
ekonomického a organizačného
Obvodný úrad je právnická osoba. Je rozpočtová organizácia štátu zapojená finančnými
vzťahmi na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Obvodný úrad je služobným
úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu službu v obvodnom úrade a je
zamestnávateľom zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme obvodného úradu.
Obvodný úrad spravuje majetok štátu, ktorý slúži na jeho činnosť a zabezpečuje materiálnotechnické vybavenie obvodného úradu.
Obvodný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta obvodného úradu, ktorého
vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej
republiky.
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2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Obvodný úrad Komárno je zriadený zákonom č. 515/2003 Z.z. Z.z. o krajských úradoch a
obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako
orgán miestnej štátnej správy na úseku všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania,
civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.

V strednodobom horizonte ostáva hlavnou úlohou obvodného úradu kvalitný výkon
štátnej správy vo vymedzených úsekoch štátnej správy. Dôležitým krokom vo vývoji
obvodného úradu je postupná transformácia a sprístupňovanie služieb poskytovaných úradom
občanom prostriedkami modernej informačnej spoločnosti.
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3. Činnosti organizácie
V mene obvodného úradu v administratívnoprávnych vzťahoch koná a rozhoduje príslušný
odbor.
Obvodný úrad sa vnútorne člení na:
a) odbor ekonomický a organizačný,
b) odbor všeobecnej vnútornej správy,
c) odbor živnostenského podnikania,
d) odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
e) osobný úrad
Odbory obvodného úradu sa nečlenia na oddelenia.
Od 1. 1. 2011 boli zlúčené odbory organizačný a ekonomický do spoločného odboru
ekonomického a organizačného. Stručná charakteristika činností je vyjadrená aj s ohľadom na
uvedenú skutočnosť.
Náplň činnosti obvodného úradu tvorí prílohu Organizačného poriadku Obvodného úradu
Komárno, kde je rozdelená podľa úsekov.
Charakteristika činností jednotlivých odborov s vymedzením hlavných úsekov:
a) odbor ekonomický a organizačný
•
•
•
•
•
•
•

úsek organizačný
úsek vo vzťahu k územnej samospráve
úsek informatiky
úsek správy registratúry
podateľňa obvodného úradu
úsek rozpočtu a účtovníctva
úsek vnútornej prevádzky

b) odbor všeobecnej vnútornej správy
•
•
•
•
•
•

úsek priestupkov
úsek matrík
na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok,
sčítania obyvateľov a iných správnych deliktov
úsek volieb a referenda
úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov
úsek registrácie

c) odbor živnostenského podnikania
•
•
•

úsek živnostenskej registrácie
úsek vedenia živnostenského registra
úsek kontroly
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d) odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
•
•
•
•
•

úsek civilnej ochrany
úsek krízového riadenia
úsek obrany štátu
úsek hospodárskej mobilizácie
úsek ochrany utajovaných skutočností

e) osobný úrad

4. Rozpočet organizácie
A/ PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU /€ /
Rozpočtová položka
212- Príjmy z vlastníctva
222- Pokuty, penále a iné sankcie
223- Poplatky a platby z nepriem. a
náhodného predaja a služieb
233-kapitálové príjmy
292- Ostatné príjmy
Spolu

Schválený
rozpočet
6 640,00
9 958,00
20,00

Rozpočet
po zmenách
9 371,68
4 472,97
20,00

Skutočnosť
k 31.12.2010
9 597,18
4 562,97
20,16

17 207,00

7.920,00

7.920,00

19 916,00
53 741,00

6 248,35
28 033,00

6 321,10
28.421,41

Plnenie príjmov za rok 2010 predstavuje výšku 28 421,41 € t.j. 52,9 % schváleného a 101,4
% upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2009 boli príjmy o 10.832,12 eur vyššie. Táto
skutočnosť súvisí predovšetkým s predajom nehnuteľností v trvalom užívaní a zvýšením
príjmov z vlastníctva štátu (prenájom nebytových priestorov a pozemkov).
•

Položka 212 /Príjmy z vlastníctva/ - jedná sa o príjmy za prenájom dočasne prebytočných
nebytových priestorov v budovách vo vlastníctve ObU vo výške 7.763,49 € a z prenájmu
pozemkov vo výške 1.833,69 €.

•

Položka 222 /Pokuty, penále a iné sankcie/ – jedná sa o príjmy z pokút udelené
živnostenským odborom, odborom všeobecnej vnútornej správy za porušenie predpisov a
odborom ekonomickým za nesplnenie povinnosti uzavretia zákonného poistenia na motorové
vozidlá v zmysle platných predpisov vo výške 4.562,97 €.

•

Položka 223 /Poplatky a platby z nepriem. a náhodného predaja a služieb/ – jedná sa
o príjmy za separovaný zber (vyradenie a likvidácia neupotrebiteľného majetku štátu) vo
výške 20,16 €.

•

Položka 292 /Ostatné príjmy/ – jedná sa o príjmy z trov priestupkového konania vo
výške 2.949,63 € a dobropisov vo výške 3.371,47 €.
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B/ VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU / € /
Rozpočtová položka
611- Tarifný, osobný, základný, funkčný,
hodnostný plat vrátane ich náhrad
612- Príplatky
613- Náhrada za pracovnú a služobnú
pohotovosť
614- Odmeny
616- Doplatok k platu a ďalší plat
Spolu kategória 610 – Mzdy, platy, služobné
príjmy a ost. osob.yrovnania
621- Poistné do Všeobecnej zdravotnej
poisťovne
622- Poistné do Spoločnej zdravotnej
poisťovne
623- Poistné do ostatných zdravotných
poisťovní
625- Poistné do Sociálnej poisťovne
627- Príspevok do doplnkových dôchodkových
poisťovní
Spolu kategória 620 - Poistné a príspevok do
poisťovní
631- Cestovné náhrady
632- Energie, voda a komunikácie
633- Materiál
634- Dopravné
635- Rutinná a štandardná údržba
636- Nájomné za nájom
637- Služby
Spolu kategória 630 - Tovary a služby
641 – Transfery v rámci verejnej správy
642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým
právnickým osobám
Spolu kategória 640 –bežné transfery
Bežné výdavky spolu

Schválený
rozpočet
285 350,00

Rozpočet
po zmenách
312 923,95

Skutočnosť
k 31.12.2010
312 923,95

37 620,00
4 582,00

32 855,76
4 875,08

32 855,76
4 875,08

3 790,00
0,00
331 342,00

44 183,59
9 872,62
404 711,00

44 183,59
9 872,62
404 711,00

12 416,00

20 749,73

20 730,06

7 036,00

0,00

0,00

13 681,00

19 194,64

19 194,64

82 671,00
0,00

96 531,18
7 115,69

96 528,80
7 115,69

115 804,00

143 591,24

143 569,19

830,00
52 827,00
6 763,00
9 320,00
2 856,00
13 884,00
40 581,00
127 061,00
168 215,00
2 560,00

1 209,10
65 877,13
11 701,90
5 893,68
3 907,21
20 452,61
48 300,77
157 342,40
482 502,22
54 047,93

1 209,10
65 877,13
11 701,90
5 893,68
3 907,21
20 452,61
48 298,24
157 339,87
482 501,93
54 046,93

170 775,00
744 982,00

536 550,15
1 242 194,79

536 548,86
1 242 168,92

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 1 242 168,92 €, t. j. 166,7 % schváleného a 100 %
upraveného rozpočtu.
KATEGÓRIA 610–MZDY, PLATY, SLUŽ. PRÍJMY A OST. OSOBNÉ VYROVNANIA

a) Funkčná oblasť: 01114 – Krajské úrady a okresné úrady
Program: 08C03 – Obvodné úrady
Schválený rozpočet na rok 2010 bol 331 342,00 €, jeho výška bola v priebehu roka upravená na
sumu 392.224,00 €, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 predstavuje sumu 392.224,00 €, t. j. 118,4%
schváleného a 100 % upraveného rozpočtu. K 31. 12. 2010 bol priemerný prepočítaný stav
zamestnancov 41 osôb. V porovnaní s rokom 2009 je čerpanie vyššie o 30.725,50 €.
79,8 % z celkových mzdových prostriedkov bolo použité na výplatu tarifných platov a náhradu
mzdy (312.923,95 €), 8,4 % tvorili príplatky (32.855,76 €), 8,1 % odmeny (31.696,59 €), 2,5 %
doplatky k platu (9.872,62 €) a 1,2 % náhrady za pohotovosť (4.875,08 €).
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b) Funkčná oblasť: 0160 – Všeobecné verejné služby
Program: 08C05- Voľby
Upravený rozpočet k 31.12. 2010 bol vo výške 12.487,00 €, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010
predstavuje sumu 12.487,00 €, t. j. 100 % upraveného rozpočtu.
Mzdové prostriedky boli určené a čerpané vo výške 5.352,00 € na výplatu odmien zamestnancom,
ktorí zabezpečovali pomocné práce v súvislosti s prípravou a vykonaním volieb do orgánov
samosprávy obcí, vo výške 4 826,00 € na výplatu odmien pre zamestnancov, ktorí zabezpečovali
organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb do Národnej rady SR a vo výške 2 309,00 €
na výplatu odmien pre zamestnancov určených na zabezpečenie úloh a pre organizačné a
administratívne práce spojené s prípravou a vykonaním referenda.
KATEGÓRIA 620 – POISTNÉ A PRÍSP. ZAMESTNÁVATEĽA DO POISŤOVNÍ A NÚP

a) Funkčná oblasť: 01114 – Krajské úrady a okresné úrady
Program: 08C03 – Obvodné úrady
Schválený rozpočet na rok 2010 bol 115.804,00 €, jeho výška bola v priebehu roka upravená na
sumu 139.249,04 €. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 predstavuje 139.249,04 €, t. j. 120,2 %
schváleného a 100 % upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2009 je čerpanie vyššie
o 9.292,44 €.
Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 38.674,07 € na odvody poistného na zdravotné
poistenie, vo výške 93.459,28 € na nemocenské, dôchodkové poistenie a príspevok v nezamestnanosti a vo výške 7.115,69 € na doplnkové dôchodkové poistenie.
b) Funkčná oblasť: 0160 – Všeobecné verejné služby
Program: 08C05- Voľby
Upravený rozpočet k 31.12. 2010 bol 4.342,20 €, čerpanie rozpočtu k 31.12.2010 predstavuje
4.320,15 €, t. j. 99,5 % upraveného rozpočtu.
Finančné prostriedky boli určené a použité na odvody do poistných fondov v súvislosti s výplatou
odmien pre zamestnancov, ktorí zabezpečovali pomocné práce pri voľbách do orgánov
samosprávy obcí(1.848,95 €), pri voľbách do Národnej rady SR (1.667,30 €) a pri konaní
referenda (803,90 €).
KATEGÓRIA 630 – TOVARY A SLUŽBY

a) Funkčná oblasť: 01114 – Krajské úrady a okresné úrady
Program: 08C03 – Obvodné úrady
Schválený rozpočet na rok 2010 bol 112.767,00 €, jeho výška bola z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov v priebehu roka upravená na sumu 139.535,07 €, čerpanie rozpočtu k
31.12.2010 predstavuje sumu 139.532,84 €, t. j. 123,7 % schváleného a 100% upraveného
rozpočtu. V porovnaní s rokom 2009 je čerpanie nižšie o 15.956,12 €.
Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých položiek je nasledovné:
Položka 631 – Cestovné náhrady
Výdavky na domáce pracovné cesty boli čerpané vo výške 794,82 €. V roku 2010 neboli
uskutočnené žiadne zahraničné cesty.
Položka 632 – Energie, voda a komunikácie
Finančné prostriedky na energie boli čerpané vo výške 64.911,27 €. Podstatnú časť výdavkov
(72,8 %) vo výške 47.272,59 € tvorili výdavky za elektrickú energiu, plyn, tepelnú energiu a
vodu. Ostatné výdavky vo výške 17.638,68 € boli vynaložené na poštové a telekomunikačné
poplatky (z tejto sumy 17.638,68 eur finančné prostriedky vo výške 93,75 eur boli výdavky
súvisiace so záchrannými prácami na území SR v okrese Komárno).
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Položka 633 – Materiál
Výdavky na tejto položke dosiahli výšku 8.830,54 €. Podstatnú časť výdavkov (92,9 %) tvorili
výdavky na všeobecný materiál - kancelársky papier, tonery, materiál na drobnú údržbu budovy
vo výške 8.202,09 €. Reprezentačné výdavky boli čerpané v schválenej výške 299 €. Ostatné
výdavky boli použité na nákup paliva ako zdroj energie do kosačky (19,35 €) a predplatné za
odbornú tlač (310,10 €).
Položka 634 – Dopravné
Rozpočet na tejto položke bol čerpaný v celkovej výške 4.507,04 €. Všetky vozidlá ObÚ boli
využívané len na služobné účely. 49,4 % výdavkov vo výške 2.911,57 € bolo vynaložené na
nákup PHM (z uvedenej sumy 2.911,57 eur finančné prostriedky vo výške 62,94 eur boli
výdavky súvisiace so záchrannými prácami na území SR v okrese Komárno). Ostatné výdavky vo
výške 1.595,47 € boli vynaložené na nevyhnutnú údržbu vozidiel (1.118,78 eur), na úhradu
havarijného poistenia služobného motorového vozidla (398,79 eur) a na nákup diaľničných
známok na rok 2010 (77,90 eur).
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba
Výdavky na bežnú údržbu boli čerpané vo výške 2.660,57 €. Z položky boli uhradené výdavky za
opravu výpočtovej techniky vo výške 578,71 €, za opravu kancelárskych strojov vo výške 490,64
eur, za opravu špeciálnych strojov a zariadení 368,99 €, za nevyhnutnú opravu budov 232,15 eur a
za aktualizáciu antivírusového programu vo výške 990,08 € .
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebola vykonaná potrebná údržba
administratívnych budov ObU (nedostatky z revízií – elektroinštalácia, vyvložkovanie komínov),
výpočtovej ani kancelárskej techniky (počítače, tlačiarne, kopírky), iba boli vykonané opravy pri
havarijných stavoch.
Položka 636 – Nájomné za nájom
Výdavky za nájom boli v roku 2010 vo výške 20.036,61 eur.
Za prenájom nebytových priestorov sme v roku 2010 uhradili sumu vo výške 19.996,61 € (v
zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy) a sumu vo výške 40 eur to za prenájom poštového
priečinka.
Položka 637 – Služby
Výdavky za služby boli čerpané vo výške 37.791,99 €. Podstatná časť finančných prostriedkov
bola použitá na úhradu výdavkov na školenia (317,99 eur), na inzerciu (666,40 – osobitné
ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočných nebytových priestorov), na úhradu
výdavkov na revízie zariadení, na odmeny pracovníkom mimopracovného pomeru – kuriči
a upratovačka, na tlačiarenské služby, na úhradu za poskytovanie zdravotnej služby, za
vyhotovenie kľúčov (3.930,11 eur), na daň z nehnuteľnosti a miestne dane suma vo výške
2.993,40 €. Na stravovanie zamestnancov boli vynaložené finančné prostriedky vo výške
23.247,30 € (61,5 %). Ostatné výdavky vo výške 6.636,94 € boli vynaložené na povinný prídel do
sociálneho fondu (5.716,66 eur), na úhradu poplatku za ochranu budov (11,85 eur), na náhrady
(28,80 eur), na úhradu odvodu za neplnenie povinného zamestnávania občanov so zmenenou
pracovnou schopnosťou UPRaSV Komárno (849 eur), bankové poplatky (25,45 eur) a ostatné
poplatky (3,38 eur), poplatok z omeškania (1,80 eur).
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b) Funkčná oblasť: 0160 – Všeobecné verejné služby
Program: 08C05- Voľby
Finančné prostriedky boli určené a použité v súvislosti s konaním volieb a referenda v roku 2010
vo výške 5.521,20 eur. Finančné prostriedky boli čerpané nasledovne:
- výdavky na voľby do orgánov samosprávy obcí v celkovej výške 1.740,14 € (na cestovné
náhrady , telefónne a poštové poplatky, nákup kancelárskeho papiera a materiálu a občerstvenie
v rámci účelového školenia, spotrebu PH, opravu a údržbu výpočtovej, telekomunikačnej a
kancelárskej techniky, stravovanie členov OVK , prenájom zasadacej miestnosti,
- výdavky na voľby do Národnej rady SR v celkovej výške 2.868,40 eur (na cestovné náhrady,
poštové a telefónne poplatky, nákup kancelárskeho papiera a materiálu, občerstvenie v rámci
účelového školenia, spotreba PH, opravu a údržbu výpočtovej a kancelárskej techniky,
stravovanie členov OVK a prenájom zasadacej miestnosti,
- výdavky v súvislosti s konaním referenda v celkovej výške 912,66 € (na cestovné náhrady,
poštové a telefónne poplatky, nákup kancelárskeho papiera a materiálu, občerstvenie v rámci
účelového školenia, spotreba PH, stravovanie členov ORK a prenájom zasadacej miestnosti.
c) Funkčná oblasť: 02103 Hospodárska mobilizácia
Program: 06H03 – Hospodárska mobilizácia MV SR
Finančné prostriedky boli určené a použité v súvislosti s plnením úloh v oblasti hospodárskej
mobilizácie v celkovej výške 449,70 € na školenia výške 449,70 €. V porovnaní s rokom 2009 je
čerpanie nižšie o 545,32 €.
d) Funkčná oblasť: 0220 Civilná ochrana
Program: 08C03 – Obvodné úrady
Finančné prostriedky v súvislosti s civilnou ochranou obyvateľstva boli čerpané v celkovej výške
11.785,13 € a to vo výške 180,31 € na nákup výpočtovej techniky a kancelárskeho materiálu, vo
výške 368,53 eur na nákup pracovných odevov , vo výške 697,34 € na opravu sirén CO, vo výške
546,86 € na súťaž mladých záchranárov CO, vo výške 93,30 € na školenie CO a na refundáciu
odmien skladníkom CO materiálu vo výške 9.232,39 €, na prepravu nepoužiteľného materiálu CO
666,40 eur. V porovnaní s rokom 2009 je čerpanie nižšie o 7.422,23 €.
e) Funkčná oblasť: 0360 Verejný poriadok a bezpečnosť
Program: 08C03 – Obvodné úrady
Finančné prostriedky boli čerpané v súvislosti so školením členov krízových štábov vo výške
51,00 € . V porovnaní s rokom 2009 je čerpanie nižšie o 264,65 €.
KATEGÓRIA 640 – BEŽNÉ TRANSFERY

a) Funkčná oblasť: 01114 – Krajské úrady a okresné úrady
Program: 08C03 – Obvodné úrady
Položka 641 Transfery v rámci verejnej správy
Finančné prostriedky boli určené a použité na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej
správy na úseku vedenia matrík vo výške 130.406,07 € a hlásenia pobytu a registra občanov a
obyvateľov SR pre mesto a obce okresu Komárno vo výške 35.192,85 €.
Položka 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odstupného zamestnancom vo výške 35.776 €,
odchodného vo výške 14.489 € a na náhradu mzdy počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti
vo výške 3.781,93 €, položka 642 celkom vo výške 54.046,93 eur.
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b) Funkčná oblasť: 0180– Transfery všeobecnej povahy medzi rôz. úrovňami verejnej správy

Program: 08C03 – Obvodné úrady
Finančné prostriedky boli určené a použité na náhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými
prácami na území SR vo výške 147.088,90 € pre obce okresu Komárno.
c) Funkčná oblasť: 0160 – Všeobecné verejné služby

Program: 08C05- Voľby
Finančné prostriedky boli určené a použité na zabezpečenie činnosti okrskových volebných
komisií pre mestá a obce v okrese Komárno počas prípravy a konania volieb a referenda v roku
2010 v celkovej výške 169.814,11 € a to: na voľby do orgánov samosprávy obcí v celkovej výške
57.568,16 €, na voľby do Národnej rady SR v celkovej výške 74.518,25 € a na konanie referenda
v celkovej výške 37.727,70 €.

C/ VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU / €/
Funkčná oblasť: 0180– Transfery všeobecnej povahy medzi rôz. úrovňami verejnej správy
Program: 08C03 – Obvodné úrady
Rozpočtová položka
721006 – kapitálový transfer
v rámci verejnej správy- obci

Schválený
rozpočet
0,00

Rozpočet
po zmenách
9.472,00

Skutočnosť
9.472,00

Finančné prostriedky boli určené a použité na náhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými
prácami na území SR pre obec Marcelová ,okres Komárno
Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 9.472,00 €, t. j. 100 % upraveného rozpočtu na
rok 2010.

5. Personálne otázky
Úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov v služobnom úrade
a pracovnoprávnych vzťahov zabezpečuje osobný úrad obvodného úradu. Spolupracoval
s ministerstvom vnútra pri plánovaní personálnych potrieb úradu a predkladal ministerstvu
vnútra podklady k návrhu na zostavenie systemizácie ako aj žiadosti o zmeny v systemizácii.
V roku 2010 boli zaslané požiadavky na zmenu systemizácie obvodného úradu 33
štátnozamestnaneckých miest, z ktorých iba jedna bola akceptovaná a realizovaná. Týkala sa
zmeny štátnozamestnaneckého miesta na odbore živnostenského podnikania.
V súvislosti so znižovaním počtu funkčných miest bol zaslaný návrh na zmenu
v tabuľkách zloženia a počtov, na základe ktorého sa personálnym rozkazom ministra vnútra
SR znížil v roku 2011 počet funkčných miest na obvodnom úrade o 8 miest.
V roku 2010 bol k poslednému dňu roka priemerný prepočítaný počet zamestnancov
úradu 37 zamestnancov z toho 22 žien. Na kratší pracovný čas boli zamestnané 2 pracovníčky
vo verejnom záujme. Na dobu určitú boli v štátnozamestnaneckom pomere 3 zamestnanci a 1
zamestnanec pre výkon práce vo verejnom záujme. Jedna zamestnankyňa sa v priebehu roka
vrátila z rodičovskej dovolenky a dvom pokračovala rodičovská dovolenka. V posledný deň
roka bol v súvislosti so znižovaním počtu funkčných miest ukončený
dohodou
štátnozamestnanecký pomer so 6 zamestnancami v štátnej službe a s 2 zamestnancami vo
výkone práce vo verejnom záujme bol ukončený pracovný pomer. V roku 2010 bolo
uzatvorených 6 dohôd o vykonaní práce a 1 dohoda o pracovnej činnosti. I keď v priebehu
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roka bolo podaných 14 žiadostí o prijatie do zamestnania na úrad, žiadna nebola vybavená
kladne z dôvodu plného obsadenia funkčných miest.
Prehľad o počte zamestnancov podľa odborov
odbor
Štátna služba Verejný záujem Spolu
Prednosta a osobný úrad
3
0
3
Odbor organizačný
6
1
7
Odbor ekonomický
5
4
9
Odbor všeobecnej vnútornej správy
8
0
8
Odbor živnostenského podnikania
9
0
9
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
6
0
6
spolu
37
5
42

Štruktúra zamestnancov podľa veku
18 - 30 rokov
Štátni
zamestnanci
Verejní
zamestnanci
Spolu úrad

31 – 40 rokov

41 – 50 rokov

51 – 60 rokov

nad 60 rokov

1

6

10

15

5

1

0

1

1

2

2

6

11

16

7

Počet štátnych zamestnancov podľa tried
Platová trieda Počet zamestnancov
5
6
6
10
7
14
8
6
9
1
Počet zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa platových tried
Platová trieda Počet zamestnancov
2
1
3
0
4
1
5
0
6
0
7
1
8
0
9
1
10
1
Štruktúra zamestnancov podľa vzdelania
vysokoškolské II. stupňa vysokoškolské I. stupňa Stredoškolské základné
Štátni zamestnanci
Verejní zamestnanci
Spolu

23
1
24

5
0
5
13

9
2
11

0
2
2

Osobný úrad v priebehu roka zabezpečil vzdelávanie zamestnancov úradu
predovšetkým na Inštitúte pre verejnú správu v Bratislave na 16 vzdelávacích aktivitách,
ktorých náklady na účastnícky poplatok predstavovali spolu sumu 318 EUR. Počet a miesto
vzdelávacích aktivít bol obmedzený objemom finančných prostriedkov. Účasť na
vzdelávacích programoch bola zameraná na aktuálne potreby a požiadavky vyplývajúce
z činností jednotlivých odborov.
V oblasti platových prostriedkov je potrebné na základe upozornenia MV SR
zabezpečiť hospodárnosť s cieľom dodržať záväzné ukazovatele, ako sú počty zamestnancov
a objem platových prostriedkov pre štátnych zamestnancov a pre zamestnancov pre výkon
prác vo verejnom záujme a v prípade osobných príplatkov nerealizovať úpravy, ktoré
zakladajú nárok na zvýšené čerpanie mzdových prostriedkov v roku 2011 a v nasledujúcich
rokoch . To sa týka aj udeľovania odmien.
Vzdelávanie zamestnancov bude prebiehať aj naďalej v súlade s požiadavkami úradu
a v závislosti od legislatívnych zmien s dôrazom na efektívnosť a účelnosť vynakladania
finančných prostriedkov. Bude realizované predovšetkým na Inštitúte pre verejnú správu
v Bratislave, s ktorým má MV SR uzavretý kontrakt.

6. Ciele a prehľad ich plnenia
Na odbore VVS na základe vykonanej analýzy prejednaných priestupkov
a uplatňovania zákona o priestupkoch výkonu štátnej správy na tomto úseku v roku 2010 sme
si stanovili cieľ ďalšie skvalitnenie procesu v postihu drobnej delikvencie občanov okresu
mesta Komárno, ale aj občanov z iných okresov, ktorí sa na území okresu Komárno dopustili
priestupku. Celková úroveň odboru VVS nepoklesla, kvalita rozhodovacej činnosti sa
nezhoršila a nedochádzalo, ani k prieťahom v konaniach.
Termíny nariadených ústnych pojednávaní vo veciach, ktoré boli nariaďované
z úradnej povinnosti boli vytyčované v zákonných mesačných lehotách. Rýchlosť a pružnosť
konania o priestupkoch bola na dobrej úrovni. Rozhodnutia o priestupkoch boli vydávané
v súlade so zákonom o priestupkoch a správnym poriadkom a až na malé nedostatky mali
všetky formálne a obsahové náležitosti, boli dostatočne odôvodnené. Účastníci konania
a ďalšie zúčastnené osoby boli riadne na ústnych pojednávaniach o svojich právach poučení,
čo je v spisoch aj riadne zaznamenané. Spisy boli po prejednaní a nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutí včas a riadne zožurnalizované a následne archivované.
Cieľom OŽP je plynulé, presné a úplné plnenie úloh vyplývajúcich z náplne činnosti
pre tento odbor. Je to predovšetkým úloha spojená s programovým vyhlásením vlády SR
o znižovaní náročnosti, byrokracie a prekážok pre podnikateľské subjekty. Spolupráca
s orgánmi štátnej a verejnej správy na úseku živnostenského podnikania, súdmi, prokuratúrou,
políciou. Vytvárať dobré podmienky pre začínajúcich živnostníkov, znižovať ich náklady
spojené so zakladaním živností, ich rozširovaním a prijímaním podkladov pre prvozápisy
právnických osôb. Konanie v medzinárodných otázkach vzhľadom na živnostenské
podnikanie ktoré je viazané na ustanovenia živnostenského zákona ako aj iných platných
medzinárodných zmlúv. Ďalej v otázkach súvisiacich s ustanoveniami všeobecného predpisu
o službách na vnútornom trhu.
Úlohy a ciele OŽP sú plnené priebežne a v maximálnej miere prispievajú k spokojnosti
klientov, nakoľko OŽP je klientsky orientovaná organizácia.
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V roku 2010 sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do
orgánov samosprávy obcí ako aj referendum 18.9.2010. Cieľom Obvodného úradu Komárno
bolo zvládnuť ich organizačne a technicky a zabezpečiť všetky úlohy vyplývajúce z
príslušných zákonov a harmonogramov organizačného a technického zabezpečenia aby ich
priebeh bol hladký a aby počas ich priebehu neboli podané žiadne sťažnosti zo strany
občanov, politických strán ani zo strany obcí a miest. Tento cieľ bol počas uvedených volieb
ako aj referenda splnený.

7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2010
Ekonomický a organizačný odbor
Na úsekoch činnosti, ktoré boli zahrnuté pod organizačný odbor sú v prevažnej miere
úkony na úseku poskytovania informácií, kontroly, informatiky, úkony na úseku vzťahu
k samospráve, úkonmi súvisiace s organizovaním a zabezpečovaním chodu úradu od porád,
smerníc, príkazov prednostu a ostatných aktov riadenia.
Na úseku kontroly sú to záznamy z kontrol, pravidelné plány kontrolnej činnosti
a vyhodnotenia kontrolnej činnosti. Obvodný úrad Komárno zabezpečoval kontrolnú činnosť
v súlade so zák. č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov na
základe Smernice, ktorou sa upravuje systém vnútornej kontroly Obvodného úradu Komárno
a Smernice na zabezpečenie aplikácie zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v podmienkach
Obvodného úradu Komárno.
Kontrolná činnosť na obvodnom úrade je zabezpečovaná výkonom vnútorných
funkčných kontrol vedúcimi zamestnancami a výkonom vnútorných a vonkajších kontrol
jednotlivých odborov obvodného úradu podľa polročných plánov kontrolnej činnosti.
Jednotlivé odbory obvodného úradu vykonávajú vonkajšiu kontrolu dodržiavania povinností
v zmysle osobitných predpisov u orgánov miestnej samosprávy, u právnických a fyzických
osôb. Výkon predbežnej finančnej kontroly zabezpečujú zamestnanci obvodného úradu
v súlade s vnútroorganizačnou smernicou.
Vykonanými vnútornými kontrolami neboli zistené závažné porušenia všeobecných
záväzných predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe. Rovnako neboli
zistené závažné porušenia ani nadriadenými orgánmi, ktoré uskutočňovali kontrolnú činnosť
na Obvodnom úrade Komárno.
V roku 2010 boli zaevidované spolu tri sťažnosti, z ktorých jedna bola vrátená, jedna
bola neopodstatnená a jedna bola postúpená na príslušnú obec.
V roku 2010 neboli na Obvodný úrad Komárno podané petície.
Podľa Zákona o slobode informácií 211/2000Z.z v znení neskorších predpisov bolo
zaevidovaných spolu 8 žiadostí. Sedem žiadostí bolo vybavených a jedna postúpená.
Zamestnanci na úseku informatiky vykonávajú správu informačného systému Obvodného
úradu Komárno a MVSR - Štátny archív Nitra - pobočka Komárno a to hlavne:

•
•
•
•
•

•

správu uzla VSNET v obvode Komárno
správu a prevádzkovanie 3 lokálnych počítačových sietí
správu a prevádzkovanie 2 komunikačných a poštových servrov, 3 Novell servrov, 1 databázového
servra, 2 Windows servrov
správu cca 50 pracovných staníc, 7 Notebookov
zabezpečovanie a prevádzku informačných systémov na vykonávanie činností na jednotlivých
odboroch ObU a ŠA – WINASU, MAKOP, WINPOHL, CEIP, WINIBEU, SAP, CEZIR, BACH,
WINFONDY, WINRS, CIPREGIS
prevádzkovanie telefónnych ústrední a zabezpečovacích zariadení
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Ostatné činnosti sú zamerané hlavne na inštalovanie systémového, antivírového
a aplikačného vybavenia, pravidelnú profylaktickú činnosť, zálohovanie, odstraňovanie
incidentov, školenia užívateľov a aktualizácie kľúčových komponentov informačného
systému verejnej správy.
Na úseku správy registratúry je potrebné vyzdvihnúť, že počas obdobia 3 rokov sa
podarilo v podstatnej miere umiestniť v Štátnom archíve Nitra – pobočka Komárno alebo
vyradiť registratúru tzv. predchodcov Obvodného úradu ešte od čias ONV od začiatku
sedemdesiatych rokov. Uvedenými krokmi sa podarilo znížiť priestorové nároky na
skladovanie predmetnej registratúry o viac ako 1000 bežných metrov a znížiť potrebu
vyhľadávania v uvedenej registratúre. Zároveň sa podarilo vytvoriť podmienky na riadne
vyraďovacie konanie na všetkých odboroch obvodného úradu. Najpodstatnejším fondom,
ktorý je zároveň najvyhľadávanejším a ostal súčasťou registratúry úradu sú mzdové doklady
bývalých odborov školstva a príručná registratúra odboru živnostenského podnikania.
Na úseku podateľne tvoria najpodstatnejšiu časť úkonov podania z úradu ako aj na úrad.
V rámci mesta využívame dobrú komunikáciu s ostatnými štátnymi inštitúciami
a zabezpečujeme podania na tieto úrady prostredníctvom podateľne, čím sa snažíme šetriť nie
zanedbateľnú časť nákladov. Ako krok k ďalšiemu zefektívneniu komunikácie a zároveň
k šetreniu zdrojov vidíme v zavedení zaručeného elektronického podpisu, čím by sa mohli
šetriť prostriedky v komunikácii hlavne medzi úradmi ako aj obcami, z ktorých majú všetky
v našom okrese mailové schránky.
Na úsekoch činnosti, ktoré boli zahrnuté pod ekonomický odbor sú v prevažnej miere
úkony súvisiace s rozpočtovaním, so zabezpečovaním chodu a prevádzky úradu.
Sú to najmä decentralizačné dotácie, úlohy spojené s financovaním volieb, referenda,
rozpočtových opatrení, rozbory. Ďalej úkony so zabezpečovaním materiálneho vybavenia od
žiadaniek, cez verejné obstarávanie, evidenciu faktúr, vytvorenie platobných poukazov,
pričom všetky doklady sú zároveň opatrené doložkami o finančnej kontrole. Avšak najväčší
balík z úkonov tvoria samotné účtovné zápisy či už v SAP alebo v IS ŠP.
Rozhodovacia časť je na úseku poistenia motorových vozidiel, kde podstatnú časť tvoria
predvolania osôb na základe zoznamu z kancelárie poisťovateľov. Je potrebné poukázať na
nesprávnosť, chybovosť zoznamu, kde dochádza vo veľkej miere k preukázaniu nesprávneho
zaradenia do zoznamu.
Tu sa vynára potreba novely právneho predpisu ale nie z hľadiska pozície Slovenskej
kancelárie poisťovateľov, resp. poisťovní ale z hľadiska efektívnosti štátnej správy,
uplatňovaním sankcií len voči tým, ktorí chcú skutočne obchádzať zákon a na základe
podnetov zo strany obvodných úradov, ktoré už boli aj v minulosti poskytnuté rezortu
financií.
Na úseku správy budov, autoprevádzky, BOZP, požiarnych predpisov sú evidované
činnosti súvisiace so zabezpečovaním revízií, vyhodnocovania spotreby, žiadaniek,
preškolenia zamestnancov .
V oblasti správy majetku štátu sú úkony ohľadom evidencie, inventarizácie, vyradenia
majetku, nakladania s majetkom, začlenené pod úsek ekonomický a prevádzkový.
Obvodný úrad Komárno sídli v prenajatej budove, ktorá bola začiatkom deväťdesiatych
rokov delimitovaná do majetku mesta Komárno z bývalého majetku ONV a ktorá je
uspôsobená na uvedený účel. V susedstve sídli aj ÚPSVaR. Nachádza sa v centre mesta a má
výhodnú polohu pre stránky, ktoré vybavuje úrad. Hlavné náklady na prevádzku tvoria
nájomné a vykurovanie.
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Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia sídli v rámci mesta v budove, kde sa
nachádza aj kryt, ktorá je vo výpožičke od mesta Komárno. Tu hlavné náklady tvoria náklady
na energie ale časť elektroinštalácie budovy je v havarijnom stave.
Špeciálny materiál civilnej ochrany je umiestnený v objekte na ulici Krivá v Hurbanove,
pričom polovicu objektu má v dočasnej výpožičke Štátny archív Nitra – pobočka Komárno.
Aj napriek viacerým výzvam s požiadavkou na uvoľnenie priestorov tieto archív doteraz
neuvoľnil a bráni tak využitiu na ich účel.
Obvodný úrad má v správe ešte menšiu administratívnu budovu v meste Komárno, ktorej
časť využíva pre potreby najmä registratúrneho strediska. Zvyšok priestorov je dočasne
prebytočným majetkom ktorý je v súlade s legislatívou prenajatý a náklady súvisiace
s prenájmom refaktúrujeme nájomníkom.
V roku 2010 zamestnanci oboch odborov ekonomického ako aj organizačného boli
začlenení do skupín organizačno-technického zabezpečenia oboch volieb a referenda, kde
spolu so zamestnancami odboru VVS zabezpečovali hladký priebeh príprav, priebehu ako aj
vyúčtovania volieb.

Odbor všeobecnej vnútornej správy
a) na úseku priestupkov
Analýza prejednaných priestupkov a uplatňovania zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov na Obvodnom úrade
Komárno, odbore VVS za rok 2010.
Predložená analýza / rozbor / dokumentuje a rozoberá stav priestupkovosti, rozsah,
povahu a skladbu prejednaných priestupkov Obvodným úradom Komárno, podľa zákona
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v roku 2010 a zároveň stručne
hodnotí dodržiavanie zákonnosti v konaní o priestupkoch.
Počet priestupkových vecí, ktoré na odbor VVS došli v roku 2010 predstavuje
celkový počet 746 vecí.
Z roku 2009 do roku 2010 bolo prenesených celkom 280 priestupkových vecí.
Odstúpených vecí bolo v roku 2010 celkom 109, teda priestupkových vecí na spracovanie
v sledovanom období / 2010 / na obvodnom úrade Komárno, odbore VVS predstavuje
celkový počet 917.
V roku 2010 bolo na odbore VVS právoplatne vybavených 698 priestupkových
vecí. Do roku 2011 prešlo z roku 2010 celkom 219 priestupkových vecí, ako nevybavených.
Najpočetnejšiu skupinu v skladbe priestupkov, ktoré boli právoplatne do 31.12.2010
uzavreté na odbore VVS predstavujú priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa
§ 49 zákona o priestupkoch a to počtom 430, čo je oproti roku 2009 mierny pokles o 44
priestupkov.
Druhou najpočetnejšiu skupinu tvoria priestupky proti majetku podľa § 50 ods. 1
zákona o priestupkoch počtom 180, čo je oproti roku 2009 pokles o 132 priestupkov.
Z vykonanej analýzy prejednaných priestupkov a uplatňovania zákona o priestupkoch
výkonu štátnej správy na tomto úseku v roku 2010 vyplýva, že celkovo došlo k ďalšiemu
skvalitneniu procesu v postihu drobnej delikvencie občanov okresu mesta Komárno, ale aj
občanov z iných okresov, ktorí sa na území okresu Komárno dopustili priestupku. Celková
úroveň odboru VVS nepoklesla, kvalita rozhodovacej činnosti sa nezhoršila a nedochádzalo,
ani k prieťahom v konaniach.
Termíny nariadených ústnych pojednávaní vo veciach, ktoré boli nariaďované
z úradnej povinnosti boli vytyčované v zákonných mesačných lehotách. Rýchlosť a pružnosť
konania o priestupkoch bola na dobrej úrovni. Rozhodnutia o priestupkoch boli vydávané
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v súlade so zákonom o priestupkoch a správnym poriadkom a až na malé nedostatky mali
všetky formálne a obsahové náležitosti, boli dostatočne odôvodnené. Účastníci konania
a ďalšie zúčastnené osoby boli riadne na ústnych pojednávaniach o svojich právach poučení,
čo je v spisoch aj riadne zaznamenané. Spisy boli po prejednaní a nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutí včas a riadne zožurnalizované a následne archivované.
V decembri roku 2010 bolo na odbor VVS doručených celkom 53 priestupkových
vecí. z toho:
• 42 vecí bolo v zmysle ust. § 67 ods. 3 zákona o priestupkoch vytýčených na
prejednanie,
• 2 veci boli v zmysle ust. § 66 ods. 2 písm. a/ zákona o priestupkoch, odložené,
• 5 vecí boli v zmysle ust. § 55 ods. 3 zákona o priestupkoch, odstúpené,
• 2 veci boli v zmysle ust. § 71 písm. a/ zákona o priestupkoch, odstúpené na OP,
• 1 vec bola riešená v rozkaznom konaní, ktorá nadobudla právoplatnosť do 31.12.2010
• 1 vec bola riešená v rozkaznom konaní, avšak do 31.12.2010 ešte nenadobudla
právoplatnosť, teda prešla do roku 2011, ako nevybavená,
Z celkového počtu 53 priestupkových oznámení, ktoré tunajší správny orgán obdržal
v decembri roku 2010, do roku 2011 prešlo celkom 43 priestupkových vecí, ako
nevybavených.
V roku 2010 za spáchané priestupky boli uložené sankcie :
1/
2/
3/
4/

pokuta – uložená v 250 priestupkových veciach,
pokarhanie - uložené v 42 priestupkových veciach,
prepadnutie veci – neuložené,
zákaz činnosti – neuložené
V roku 2010 bolo uložené na :
1/ pokutách : celkom 61.922 €
2/ na povinnosti uhradiť trovy konania : celkom 4.945 €.

Stav zaplatených pokút, ktoré sú príjmom obcí za sledovaný rok 2010 činí celkom
564,- €. Všetky boli zaplatené dobrovoľne, vymožené neboli žiadne, pretože v roku 2010 sa
vymáhali pokuty za roky 2008, 2009. / Pozn: je možné, že suma zaplatených pokút za rok
2010 je vyššia, avšak obecné a mestské úrady vo viacerých prípadoch nenahlásia ich
zaplatenie. To, že nedoplatok bol uhradený sa obvodný úrad dozvie, až po zaslaní výzvy pre
neplatiča – priestupcu, ktorý vo väčšine prípadov zašle poštový ústrižok o zaplatení.
Stav zaplatených trov konania za sledovaný rok 2010 činí celkom 1.090,-€. Všetky
boli zaplatené dobrovoľne, vymožené neboli žiadne, pretože v roku 2010 sa vymáhali len
trovy konania za roky 2007, 2008 a 2009.
Stav zaplatených pokút do Štátneho rozpočtu za sledovaný rok 2010 činí celkom 240,-€.
Všetky boli zaplatené dobrovoľne, vymožené neboli žiadne, pretože v roku 2010 sa vymáhali
len pokuty za roky 2008 a 2009.
Celkový stav vymáhaných pohľadávok ObÚ Komárno, odboru VVS / trovy konania /
činí k 31.12.2010 celkom 16.011,-€.
Celkový stav vymáhaných pohľadávok ObÚ Komárno, odboru VVS / pokuty, ktoré sú
príjmom Štátneho rozpočtu / činí k 31.12.2010 celkom 61.265,22,-€.
Celkový stav vymáhaných pohľadávok ObÚ Komárno, odboru VVS / pokuty, ktoré sú
príjmom obcí a miest / činí k 31.12.2010 celkom 84.213,21,-€.
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Inštitút rozkazného konania bol pri aplikácii zákona o priestupkoch v tejto skrátenej
forme odborom VVS uplatnený v priebehu roka 2010 v 147 prípadoch. Celková suma
právoplatne uložených pokút v rozkaznom konaní za rok 2010 činí 6.987 €.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Z uvedeného počtu bolo riešených :
52 priestupkov proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona o priestupkoch,
80 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zákona
o priestupkoch,
4 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 b/ zákona
o priestupkoch,
2 priestupky proti poriadku v správe podľa § 21 ods. 1 písm. f/ zákona o priestupkoch,
4 priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a iným toxikomániami podľa § 30 ods.
1 písm. a/ zákona o priestupkoch,
2 priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. a/ zákona o priestupkoch
1 priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. b/ zákona o priestupkoch,
1 priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d/ zákona o priestupkoch,
1 priestupok na úseku podnikania podľa § 24 ods. 1 písm. d/ zákona o priestupkoch.

V roku 2010 odbor VVS prijal celkom 77 návrhových priestupkov z ktorých bolo
kvalifikovaných, ako priestupok :
- podľa § 49 ods. 1 písm. a/ zákona o priestupkoch celkom 39 vecí,
- podľa § 42a zákona o priestupkoch celkom 38 vecí,
Z celkového počtu 77 návrhových priestupkov bolo :
A/ - 13 prípadov vybavených zmierom podľa ust. § 76 ods. 1 písm. k / zákona o priestupkoch,
B/ - 6 prípadov bolo odložených v zmysle ust. § 66 ods. 2 písm. a/ zákona o priestupkoch,
C/ - 6 prípadov bolo zastavených v zmysle ust. § 76 ods. 1 písm. c/ zákona o priestupkoch,
D/ - 49 prípadov riešených uložením sankcie spojenej s povinnosťou uhradiť trovy konania,
E/ - 3 prípady boli zastavené v zmysle ust. § 76 ods. 1 písm. j/ zákona o priestupkoch,
Elektronický podsystém WPOLDAT je používaný na obvodnom úrade od
01.05.2006. Dohoda s policajnými orgánmi bola uzatvorená ešte pred zavedením aplikácie.
Spoluprácu môžeme hodnotiť, ako dobrú.
Cestou systému MAKOP Obvodný úrad Komárno, odbor VVS odoslaním údajov na
zaregistrovanie do systému WPOLDAT odovzdal v roku 2010 celkom 74 priestupkových vecí
- spáchaných formou krádeže.
Obvodný úrad Komárno, odbor VVS v roku 2010 odstúpil orgánom činným
v trestnom konaní celkom :
• 11 vecí pre podozrenie zo spáchania trestného činu podľa § 212 ods. 2 písm. f/ Trestného
zákona v ktorých bolo začaté trestné stíhanie,
• 3 veci boli postúpené pre podozrenie zo spáchania iného trestného činu a aj v týchto
veciach bolo začaté trestné stíhanie.
Obvodný úrad Komárno, odbor VVS v roku 2010 v rámci priestupkového konania
požiadal nadriadený orgán o predĺženie lehoty celkom v 16 veciach.
Výkon štátnej správy pri rozhodovaní o priestupkoch je neustále zložitým a náročným
procesom, ako z pohľadu vykonávanej pracovnej činnosti, tak aj z psychického hľadiska.
Zložitým a náročným ho robia hlavne zložitosť prípadov a dokazovanie viny. Prejednávanie
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niektorých priestupkových vecí svojou zložitosťou sa dá postaviť na úroveň procesu
prejednávania trestných vecí, súdmi, pričom pri uplatňovaní zásady objektívnej pravdy
a zisťovaní skutkového a skutočného / právneho / stavu veci sú v niektorých prípadoch aj
náročnejšie, vzhľadom na nedostatočnú objasnenosť priestupkov orgánmi, ktoré priestupky
objasňujú, ako aj na nároky prokurátora, ktoré správnemu orgánu kladie pri protestoch
a upozorneniach, ako aj pri dozorovaní zákonnosti v činnosti správneho orgánu.
Výkon rozhodnutia
Odbor vydal v roku 2010 celkove 192 rozhodnutí o začatí výkonu rozhodnutia.
V súvislosti s výkonom rozhodnutia odbor spolupracoval so sociálnou poisťovňou, ktorá na
základe ustanovenia § 32 ods. 3 zákona o správnom konaní poskytovala informácie, či osoby
uvádzané odborom VVS sú v pracovnom pomere alebo poberajú akýkoľvek druh dôchodku.
Tieto informácie sa následne spracovávali / príkaz na vykonanie zrážok zo mzdy alebo
z dôchodku/.
V súvislosti s výkonom rozhodnutia odbor ďalej spolupracoval so všetkými bankami,
ktoré na požiadanie oznamovali odboru všeobecnej vnútornej správy informácie o účtoch
neplatičov, ktoré odbor VVS následne spracovával / príkaz na vykonanie zrážok z účtu/
V zložitejších prípadoch vymáhania pohľadávok boli v súlade so zákonom o správnom
konaní v priebehu roka 2010 zaslané návrhy na vykonanie exekúcie exekútorskému úradu
v 11 prípadoch.
Lustrácia v evidencii priestupkov
Celkove bolo vybavených 4200 dožiadaní o lustráciu v evidencii priestupkov.
b) na úseku matrík
ZMENA MENA A PRIEZVISKA
• vydané rozhodnutia o povolení zmeny mena alebo priezviska :
• v porovnaní s rokom 2009 bol v roku 2010 nárast o 45,45%

32 ks

OSVEDČOVANIE
• fotokópie listín
:
2620 ks
• podpisy na listinách :
335 ks
• v porovnaní s rokov 2009 bol v roku 2010 nárast o 55,93 %
VYŠŠIE OVERENIE DOKLADOV NA POUŽITIE V CUDZINE
• apostille
:
95 ks
• legalizácia
:
0 ks
• v porovnaní s rokov 2009 bol v roku 2010 nárast o 13,09 %
SÚHLAS NA ZÁPIS CUDZIEHO ROZHODNIA DO MATRIKY
• vydaný súhlas
:
0 ks
NAHLADNUTIE DO MATRIKY
• obvodný matričný archív povolil nahliadnutie do matriky :

7 ks

ZBIERKY LISTÍN
• tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný
záznam alebo ich zmenu v matrike
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• zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju najneskôr do
28. februára nasledujúceho roka odovzdá obvodnému úradu
• obvodný úrad uchováva zbierku listín oddelene od ostatných písomností a zabezpečuje
jej aktualizáciu a ochranu pred zničením a pred zneužitím
• za okres Komárno bolo do obvodného matričného archívu odovzdaných
o hlásenie o narodení dieťaťa :
730 ks
o žiadosť o uzavretie manželstva
:
420 ks
o list o prehliadke mŕtveho
:
1090 ks
DODATOČNÉ ZÁZNAMY
• hlásených zmien do zbierky listín za okres Komárno bolo :
802 ks
KONZULTÁCIE RÔZNYCH PRÍPADOV S MATRIKÁRKAMI
Priebežne podľa požiadaviek sa vykonávalo poradenstvo a usmerňovanie pre matrikárky
29 matričných úradov v pôsobnosti OÚ Komárno.
ŠTATISTIKA
• v roku 2010 bola vykonaná štatistika matričných úkonov pre 29 matričných úradov za
okres Komárno, kde bolo podrobne sledované, aké matričné úkony vykonávajú
jednotlivé matričné úrady
USMERNENIA
• pre matričné úrady
• pre obecné úrady pre agendu osvedčovanie
• obecné úrady pre agendu evidencie obyvateľstva
ZDRUŽENIE MATRIKÁROK
• spolupráca so združením matrikárok
c) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných
zbierok, sčítania obyvateľov a iných správnych deliktov
Verejné zbierky
V zmysle zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a lotériách a o iných podobných
hrách v znení neskorších predpisov odbor vydal 2 rozhodnutia o povolení konania verejnej
zbierky.
V zmysle ustanovenia § 17 a § 18 ods. 1 zákona o verejných zbierkach bolo v roku 2010
vydané 1 rozhodnutie o uložení pokuty.
Štátne symboly
V zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych
symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov bolo v roku
2010 vykonaných 28 kontrol ohľadne dodržiavania zákona v súvislosti s používaním štátneho
znaku na budovách, listinách a na úradných pečiatkach ako i dohľad nad spôsobom
používania štátnej vlajky a zástavy. Kontroly boli vykonané na vybraných obecných úradoch
v okrese Komárno.
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Odbor zaslal v roku 2010 na obecné a mestské úrady v okrese Komárno usmernenie
ohľadne zákona o štátnych symboloch postúpené Ministerstvom vnútra SR ako i oznámenie o
vlajkovej výzdobe pri príležitosti štátneho sviatku SR resp. o vlajkovej výzdobe pri vyhlásení
štátneho smútku.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Od októbra 2010 odbor začal s prípravami na sčítanie obyvateľov, domov a bytov
v roku 2011 a to zaslaním mapových podkladov na všetky obecné a mestské úrady
v okrese Komárno v počte 41, na základe ktorých obce alebo mestá v spolupráci
s obvodným úradom vykonali revíziu základných sídelných jednotiek a to prejednaním na
obvodnom úrade a následným zaslaním oznámenia o vymedzení základnej sídelnej jednotky
jednotlivých obcí písomne.
d) Na úseku volieb a referenda
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Odbor organizačne a technicky zabezpečoval všetky úlohy vyplývajúce zo zákona č.
333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov. V zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2010 boli všetky úlohy splnené. Počas
organizačno-technického zabezpečenia volieb neboli na činnosť odboru všeobecnej vnútornej
správy podané žiadne sťažnosti zo strany občanov, politických strán ani zo strany obcí
a miest.
Voľby do orgánov samosprávy obcí
Odbor organizačne a technicky zabezpečoval všetky úlohy vyplývajúce zo zákona č.
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. V zmysle
harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí
v roku 2010 boli všetky úlohy splnené. Počas organizačno-technického zabezpečenia volieb
neboli na činnosť odboru všeobecnej vnútornej správy podané žiadne sťažnosti zo strany
občanov, politických strán ani zo strany obcí a miest.
Referendum 18.9.2010
Odbor organizačne a technicky zabezpečoval všetky úlohy vyplývajúce zo zákona
č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov. V zmysle
harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda v roku 2010 boli všetky
úlohy splnené. Počas organizačno-technického zabezpečenia referenda neboli na činnosť
odboru všeobecnej vnútornej správy podané žiadne sťažnosti zo strany občanov, politických
strán ani zo strany obcí a miest
e) na úseku registrácie
Zabezpečované boli dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli
registrované podľa Občianskeho zákonníka. V sledovanej oblasti nebolo nutné vykonať
žiadne úkony.
Zabezpečované boli dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa
Občianskeho zákonníka, bez úkonov.
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Odbor živnostenského podnikania
Ku koncu roka 2010 bolo v okrese evidovaných 13293 podnikateľských subjektov, z toho
8419 fyzických osôb a 4874 právnických osôb.
Registrácia:
V roku 2010 bolo vydaných 5748 živnostenských oprávnení.
• 659

fyzickým osobám a 713 právnickým osobám vzniklo právo k podnikaniu.

• 1143 fyzickým osobám a 68 právnickým osobám zaniklo právo k podnikaniu.
• 4776 spolu vydaných rozhodnutí
• 7141 spolu vykonaných úkonov
Jednotné kontaktné miesto (JKM):
počet subjektov, ktorí využili služby JKM 3409
•

z toho 3082 fyzické

•

327 právnické osoby

Úkony JKM pre:
• daňové riaditeľstvo

4380

• zdravotné poisťovne 2931
• obchodný register

9

Kontrola:
počet kontrolných akcií:
počet pokút

480
85

•

z toho blokové 24 v sume 1155 €

•

rozhodnutím 61 v sume 3872 €

výška pokút spolu

5027 €

vykonané úkony

365
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Odbor Civilnej ochrany a krízového riadenia
A)

B)

C)

KRÍZOVÉ RIADENIE
A1
Úsek krízového riadenia
A2
Úsek prípravy a odborného vzdelávania
CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA
B1
Úsek civilnej ochrany
B2
Úsek vyrozumenia osôb a varovania obyvateľstva
B3
Úsek hospodárenia s materiálom civilnej ochrany a financovania
civilnej ochrany
B4
Úsek prípravy a odborného vzdelávania
HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA A OBRANA ŠTÁTU
C1
Úsek hospodárskej mobilizácie
C2
Úsek obrany štátu
C3
Úsek prípravy a odborného vzdelávania

A. Oblasť krízového riadenia
A1. Úsek krízového riadenia:
a)
Plán práce BRO Komárno na kalendárny rok 2010 bol prerokovaný a schválený
bezpečnostnou radou obvodu na decembrovom rokovaní BRO (dňa 16.12.2009 uznesením č.
61). Podľa Plánu práce na rok 2010 BRO zasadala celkove štyri krát a to v dňoch 30.03.,
29.06.,10.11. a 15.12. 2010.
Na jednotlivých rokovaniach BRO boli prerokovávané a schválené predkladané správy a
informatívne správy v zmysle Programu rokovania BRO Komárno na rok 2010:
• na 22. rokovaní: Obec Kameničná, Obec Okoličná na Ostrove, RÚVZ v Komárne,
• na 23. rokovaní: Obec Kravany nad Dunajom, Obec Radvaň nad Dunajom,
• na 24. rokovaní: Obec Dulovce, Obec Moča, Obec Lipové,
• na 25. rokovaní: RSaÚC Komárno, ObÚ Komárno, OR PZ Komárno a ORHaZZ
Komárno.
Na každom rokovaní predložili riaditeľ OR PZ v Komárne ,,Informáciu o
bezpečnostnej situácii a vývoji kriminality v okrese Komárno“, riaditeľ OR HaZZ v Komárne
,,Vyhodnotenie zásahovej činnosti a rozbor požiarovosti v okrese Komárno“, zástupca
ozbrojených síl SR ,,Informáciu o pripravenosti profesionálnych vojakov Vojenského útvaru
2207 na plnenie úloh v období krízovej situácie nevojenského charakteru“.
Nedostatky a problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s plnením úloh bezpečnosti
a obrany, sú BRO riešené na rokovaniach s cieľom ich vyriešenia a odstránenia.
b)
Úlohy, zloženie a činnosť KŠ sú rozpracované v Štatúte krízového štábu Obvodného
úradu Komárno, č.p. 5/2009/00005-003 zo dňa 19.01.2009.
Pre činnosť členov KŠ je spracovaná metodika činnosti KŠ obvodného úradu a plán
spojenia, vyrozumenia a aktivácie KŠ.
Uvedená dokumentácia a zoznamy sú priebežne aktualizované. Odborná príprava členov
a sekretariátu KŠ ObÚ, ako aj členov KŠ obcí sa vykonáva v zmysle plánu prípravy
jednotlivých skupín.
KŠ ObÚ Komárno zasadá podľa potreby. V roku 2010 si situácia v okrese nevyžiadala
potrebu zvolania členov KŠ.
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c)
Plán činnosti obvodného úradu a Pracovné plány vedúcich odborov sú vypracované
v zmysle smernice MV SR č. ZÚ-97/ÚO-2005 z 13.06.2005 v znení smernice MV SR č.
KMCO-155-10/UO-2007 z 27.12.2007. Uvedená dokumentácia sa za účasti vedúcich
odborov v priebehu roka priebežne aktualizovala.
d)
Spolupráca s príslušnými orgánmi susedných okresov je na veľmi dobrej úrovni.
Dobrá spolupráca vyplýva z dlhoročnej spoločnej prípravy a samotnej realizácií opatrení pri
riešení krízovej situácie najmä v rámci Nitrianskeho kraja.
Odbor COaKR obvodného úradu pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení
spolupracuje i s príslušnými orgánmi Maďarskej republiky, konkrétne s Riaditeľstvom
ochrany proti katastrofám a Výborom obrany župy Komárom - Esztergom a jej pobočkou v
Komárome. Uvedená spolupráca je na veľmi dobrej, možno povedať, až priateľskej úrovni.
V priebehu roka sa pravidelne vzájomne navštevujeme pri rôznych príležitostných aktivitách,
ako sú súťaže mladých záchranárov CO, cvičení a pod.
e)
Plán vyrozumenia je spracovaný v zmysle Smernice vlády SR, ktorou sa upravuje
spôsob vyrozumenia o vypovedaní vojny, o vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu,
núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na území SR (schválená uznesením vlády SR č.
996 zo 14.12.2005).
Prenikanie správy o vyhlásení jednotlivých stavov na MsÚ, OcÚ a určené subjekty
obvodu Komárno je zabezpečené cestou odboru COaKR, zamestnanca v služobnej
pohotovosti. Za vyrozumenie v obvode (41 obcí, členov BRO a 21 určených subjektov)
zodpovedá zamestnanec odboru COaKR v služobnej pohotovosti.
f)
Plán kontrolnej činnosti na rok 2010 bol spracovaný ako súčasť Ročného plánu odboru
COaKR ObÚ Komárno na rok 2010. Celkovo bolo plánovaných 16 kontrol (16 obcí).
Vykonanými kontrolami neboli v kontrolovaných subjektoch zistené porušenia všeobecne
záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe, v dôsledku
čoho výsledkom kontroly boli záznamy.
A2.

Úsek prípravy a odborného vzdelávania:

a)
Na úseku prípravy a odborného vzdelávania využívame možnosti pozývania
prednášateľov, ako sú zamestnanci SVP CO Nitra, alebo zamestnancov z ÚVS Nitra. Pri
zamestnaniach v plnej miere využívame technické prostriedky a výpočtovú techniku odboru
COaKR. Témy zamestnaní určujeme v prvom rade v závislosti na legislatívnych zmenách
a úloh vyplývajúcich z analýzy územia.
b)
Preškolenie zamestnancov zaradených na pracovisko sekretariátu BRO a KŠ ObÚ
z príslušných interných predpisov bolo vykonané dňa 8.2. a 6.9.2010 za účasti 100 %
zamestnancov odboru.
Zdokonaľovacia príprava členov a sekretariátu krízového štábu Obvodného úradu
Komárno bolo vykonané dňa 17.6.2010 za účasti 100 % účastníkov.
V rámci cvičenia KOLAPS 2010 (8.-9.12.2010) bola vykonaná praktická príprava členov
a sekretariátu krízového štábu.
Členovia KŠ, ako aj členovia sekretariátu si v rámci uvedeného cvičenia prakticky
precvičili plnenie úloh po vyhlásení núdzového stavu, čím sa zvýšila ich odborná i praktická
pripravenosť k plneniu úloh.
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c)
V dňoch 8. – 9. 12.2010 sa za riadenia prednostu ObÚ uskutočnilo cvičenie
,,KOLAPS 2010“. Cvičenie bolo zamerané na činnosť orgánov krízového riadenia obvodného
úradu, obvodnej komisie pre mimoriadne regulačné opatrenia, obecných komisií pre
mimoriadne regulačné opatrenia a výdajní odberných oprávnení po vyhlásení núdzového
stavu a opatrení vydaných Obvodným úradom Komárno vyhlásených v dôsledku teroristickej
činnosti a následne kolapsu energetických zdrojov.
Prvá etapa (8.12.2010) bola zameraná na činnosť KŠ ObÚ. Druhá etapa (9.12.2010) bola
zameraná na činnosť obvodnej komisie pre mimoriadne regulačné opatrenia, obecných
komisií pre mimoriadne regulačné opatrenia a výdajní odberných oprávnení.
d)
Zdokonaľovacia príprava KŠ obcí pri príprave na krízové situácie bola vykonaná v
rámci cvičenia KOLAPS 2010 (8.-9.12.2010). Zároveň bola vykonaná aj praktická príprava
členov KŠ obcí. Na úvod cvičenia bola vykonaná teoretická príprava, po ktorej nasledovalo
samotné cvičenie.
e)
Zamestnanec odboru COaKR na úseku krízového plánovania sa v priebehu roka
zúčastnil odborného školenia organizované SKMCO MV SR (27.10.2010), ako aj pracovných
porád organizované odborom COaKR ObÚ Nitra (8.2., 25.-26.3.2010).
f)
Spoluprácu so SVP CO Nitra je na veľmi dobrej úrovni. Zamestnanci strediska sú nám
nápomocní k vykonaniu prednášok pri organizovaných odborných a praktických príprav
primátorov miest a starostov obcí obvodu. Pravidelne ich pozývame na uvedené zamestnania.

B.
B1.

Oblasť civilnej ochrany obyvateľstva
Úsek civilnej ochrany obyvateľstva:

a)
Odbor COaKR ObÚ Komárno má vypracovanú Analýzu územia okresu Komárno
z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí podľa Operatívneho pokynu S KMCO
MV SR č.13/XXVI/12. Aktualizácia Analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych
udalostí sa vykonáva k 31.12.
b)
Plány ochrany obyvateľstva sú spracované a pravidelne aktualizované. V rámci
kontrolnej činnosti v II. polroku bola vykonaná kontrola plnenia povinností vyplývajúcich z §
16 zákona NR SR č. 42/1994 v znení neskorších predpisov u podniku Heineken Slovensko
a.s. Hurbanovo. Z kontroly bol spracovaný protokol.
Odbor COaKR má spracovaný Zámer na vytvorenie jednotiek CO pre potreby územia
v nadväznosti na Analýzu ohrozenia územia z hľadiska možných MU. Na vykonávanie
záchranných prác sú vytvorené jednotky CO pre potrebu územia: štáb CO pre potreby územia,
prieskumná jednotka, 3x dekontaminačná jednotka. Spolu do jednotiek CO pre potreby
územia je zaradených 20 osôb. Odbor COaKR vedie prehľad rozhodnutí o povinnosti vytvoriť
jednotky CO pre potreby územia.
Vecné prostriedky právnických osôb použiteľné k vykonávaniu záchranných prác sú
zaznamenané na kartách CO podnikateľov.
c)

V programe CIPREGIS je pravidelne štvrťročne aktualizovaná aplikácia „Karta obce“.

d)
Kontroly stavu ochranných stavieb a odborné prehliadky FVZ boli vykonané
v mesiaci november na 12 úkrytoch pre obyvateľstvo na základe verejného obstarávania
vykonaného Mestom Komárno. Práce vykonala frma Impulz, s.r.o. Banská Bystrica. Odbor
COaKR má spracovaný pasport chráneného pracoviska odboru COaKR ObÚ.
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e)

V roku 2010 bolo vydaných 22 záväzných stanovísk v územnom a stavebnom konaní.

f)
Kontinuálne meranie radiácie pomocou meracej stanice v obvode sa neprevádzkuje.
Periodické meranie podľa plánu monitorovania na určených 10 bodoch v okrese bolo
vykonané podľa plánu v mesiacoch máj a október 2010 rádiometrom DC-3E-83, namerané
údaje boli zaslané aj na ObÚ v sídle kraja. Výsledky meraní nevykazujú významné zmeny
oproti minulosti.
g)
Odbor COaKR ObÚ Komárno úzko spolupracoval s obcami a objektmi NH pri
vypracovaní a aktualizácii analýzy územia okresu, tvorbe jednotiek CO pre potrebu obce,
spracovávaní plánov ochrany obyvateľstva, zabezpečovaní evakuácie, plánov ukrytia a
príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc .
h)
Odbor COaKR v roku 2010 má spracované dohody o spolupráci s Územným spolkom
Slovenského Červeného kríža v Komárne a s Dobrovoľnou požiarnou ochranou okresu
Komárno.
Spolupráca s ÚS SČK je založená na vzájomnej pomoci pri zabezpečovaní činností ako je
školenie dobrovoľných zdravotníkov pre potreby v prípade mimoriadnej udalosti, podieľa sa
na príprave jednotiek civilnej ochrany pre potreby územia ako aj pri príprave učebných skupín
Strediska prípravy civilnej ochrany ObÚ Komárno a v neposlednej rade pracovníci ÚS SČK
sú každoročne účastní na pracovisku zdravotná príprava na Súťaži mladých záchranárov
civilnej ochrany. Zo strany ObÚ resp. odboru COaKR je možnosť spolupráce v poskytnutí
priestorov na školenie jednotlivých skupín na zdravotnú prípravu v rámci okresu Komárno,
poskytnutie odbornej a metodickej pomoci pri plnení úloh civilnej ochrany ÚS SČK.
Spolupráca s DPO je v zmysle Dohody o spolupráci... a je zameraná na školenie a výcvik
dobrovoľných požiarnych jednotiek na obciach ako aj prípravu občanov na sebaochranu
a vzájomnú pomoc. Zo strany odboru COaKR je možnosť poskytnutia priestorov SP CO na
školenie inštruktorov DPO a ostatných učebných skupín DPO v rámci okresu Komárno.
V rámci plnenia úloh civilnej ochrany odbor poskytne metodickú a odbornú pomoc. Členovia
DPO sa každoročne aktívne zúčastňujú Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany na
pracovisku hasenie malých požiarov.
Cezhraničná spolupráca je v oblasti vzájomnej informovanosti v prípade vzniku MU
v podmienkach ObÚ Komárno zastúpená v zmysle dohody odborom COaKR. Cieľom
dohody je najmä pravdivo sa navzájom informovanosť o veľkých prevádzkových haváriách,
haváriách pri prevoze nebezpečných látok, haváriách na elektrozariadeniach, požiaroch,
záplavách a rozsiahlych epidémiách čo bolo konkrétne zabezpečené v pondelok 4. októbra
2010 kedy došlo pri maďarskej obci Ajka k havárii na odkalisku toxického červeného kalu.
Podľa doteraz zverejnených informácií uniklo do životného prostredia odhadom 1 milión
metrov kubických červeného kalu. Červený toxický kal je silno zásaditý odpad, ide o
žieravinu, ktorá môže spôsobiť popáleniny a poleptanie. Okrem toho, tento kal obsahuje aj
množstvo ťažkých kovov, ktoré sú toxické pre živé organizmy. Toxické látky unikajúce z
odkaliska pri obci Ajka zničili miestnu faunu a prenikli do rieky Marcal. V prípade, že by sa
maďarským záchranným tímom nepodarilo zastaviť znečistenie na rieke Marcal mohli sa
škodliviny dostať až do Ráby a ďalej do Dunaja. Vtedy by bol zasiahnutý aj jeho tok na
slovensko-maďarskej hranici. Preto bolo z rozhodnutia generálneho riaditeľa SKMCO
zriadené kontrolne meracie stanovisko na území nášho okresu v katastri obce Kližská Nemá,
kde boli vyhodnocované vzorky vody Dunaja v období od 06.10. – 11.10.2010. Logistické
zabezpečenie zabezpečila pre členov tímu pani starostka Ing. Rozália Szalai v spolupráci
s odborom COaKR Komárno. Všetky merania boli negatívne. Úzka spolupráca a najnovšie
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poznatky z havárie sme mali priamo od vedúceho Bezpečnostnej rady župy Komárno Ostrihom Dr. Imre Galambosa.
V roku 2010 boli vykonané nasledovné spoločné aktivity:
•

26.02.2010 - Na pozvanie plk. Józsefa Czibika riaditeľa Župného riaditeľstva ochrany
pred katastrofami župy Komárno - Ostrihom sa zúčastnil zamestnanec odboru COaKR
Ing.Agg kladenia vencov pri príležitosti Medzinárodného dňa CO v meste Komárom.

•

26.02.2010 - Na pozvanie vedúceho pracoviska CO v Komárome sa zúčastnili oblastnej
súťaže mladých záchranárov zamestnanci odboru Ing. Norbert Neuschl, Ing. Igor Kováč
a p. Slavomír Hruška. Súťaže sa zúčastnilo družstvo ZŠ Eötvosa, ktoré skončilo na
peknom 4. mieste.

•

26.02.2010 - Konalo sa Župné kolo súťaže mladých záchranárov v meste Komárom,
ktorého sa zúčastnil za odbor COaKR Ing.Neuschl, Ing.Kováč a p.Hruška s jedným
družstvom zo ZŠ ul. Eötvosa Komárno.

•

30.04.2010 - V katastri obce Iža sa konala SMZ CO ObÚ a Súťaž o pohár primátora
mesta SMZ CO ObÚ a Súťaže o pohár primátora mesta Komárno sa zúčastnilo 12
súťažiacich družstiev z toho :
• 3 súťažné družstvá z mesta Komárno
• 8 súťažných družstiev z okresu Komárno
• 1 súťažné družstvo z mesta Komárom MR
Súťaže mladých záchranárov sa zúčastnila aj delegácia z Maďarska v zložení predseda
BR župy Komárom – Ostrihom Dr. Imre Galambos, referent BR József Beutl a vedúci
CO z Komáromu Ištván Simon.

i)
Kontrolná činnosť v roku 2010 bola vykonávaná v zmysle Ročného plánu činnosti
odboru COaKR 5/2010/0026-003 a Zamerania činnosti pre obce 5/2010/0026-004 a bola
zameraná na plnenia úloh vyplývajúcich z Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti
štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení
neskorších predpisov, zákona č. 42/1996 Z. z. o civilnej ochrane v znení neskorších
predpisov, zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov, zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej
povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 414/2002 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov a vykonávacích predpisov.
V roku 2010 bolo plánovaných 16 kontrol a do dnešného dňa bolo vykonaných 14 kontrol,
z toho 4 kontroly boli plánované a vykonané v súčinnosti s Územnou vojenskou správou
Nitra.
Kontroly boli v obciach:
Virt, Číčov, Moča, Kravany nad Dunajom, Kameničná, Radvaň nad Dunajom, Patince,
Martovce, Lipové Brestovec, Iža, Sokolce, Okoličná na Ostrove a na obci Dulovce.
Kontrolované subjekty boli tieto:
BÍRÓ Inter TRAS s.r.o. Kolárovo, Štefan TÓTH-TÓTHSPOL Kolárovo,
TATRASPOL Ladislav Juhász Komárno, DANUBIUS s.r.o Komárno.
Na všetky kontroly bol spracovaný záznam o kontrole. Nebol spracovaný žiadny protokol.
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U objektov ohrozujúcich s nebezpečnými látkami je v konaní kontrola u Heineken
Slovensko a.s. Hurbanovo. Zatiaľ nebola kontrola ukončená.
j)
K zabezpečeniu stálej služobnej pohotovosti sa mesačne spracovával rozpis služieb
zamestnancov v služobnej pohotovosti. Prednosta ObÚ Komárno vydával určeným
zamestnancom príkazy na výkon služobnej pohotovosti na nasledujúci mesiac a
podpisoval vyhodnotenie služobnej pohotovosti za uplynulý mesiac. V priebehu roka sa
v činnosti zamestnanca v služobnej pohotovosti nevyskytli nedostatky. Príprava
zamestnancov v služobnej pohotovosti na činnosť po vzniku MU bola vykonaná v dňoch
15.02.2010 a 13.09.2010.
k)
Na území okresu Komárno v roku 2010 bola vyhlásená mimoriadna situácia ObÚ
v sídle kraja pre celé územie Nitrianskeho kraja v období povodní v čase od 1.6. do
11.6.2010.
l)
Dokumentácia jednotiek CO pre potreby územia je spracovaná a aktualizácia bola
vykonaná so stavom k 30.06.2010 a bude vykonaná so stavom k 30.11.2010.
Plán záchranných prác je spracovaný v príslušnej časti Plánov ochrany po rozrušení vodných
stavieb, v Pláne ochrany pre prípad úniku chemických nebezpečných látok a v Pláne ochrany
pre prípad úniku biologických látok. Plány sa pravidelne aktualizujú k 01.01. príslušného
roku.
m)
Po prechode kompetencií v oblasti povodňovej legislatívy sme usmerňovali
spracovanie plánov povodňových záchranných prác na obciach a spracovali sme Plán
povodňových záchranných prác na úrovni obvodu. Plán bol schválený na obvodnom úrade
v sídle kraja. Obvodný úrad v zmysle zákona č. 7/2010 o ochrane pred povodňami
a príslušných vyhlášok usmerňuje aktualizáciu a doplňovanie plánov obcami, plány obcí
schvaľuje a o nové údaje doplňuje vlastný plán.
Po dlhotrvajúcich intenzívnych zrážkach a vzostupu hladín vodných tokov v mesiacoch
máj a jún 2010 aj v našom okrese vznikla situácia, že bolo potrebné vyhlásiť postupne
jednotlivé stupne povodňovej aktivity. Následne v období 1-11. jún 2010 bola vyhlásená
mimoriadna situácia Obvodným úradom Nitra pre celé územie Nitrianskeho kraja. Odbor
COaKR zhromažďoval a preveroval údaje o poškodených domoch občanov. Údaje boli
odoslané na ObÚ Nitra. Zhromažďovanie a odosielanie údajov sa ešte zopakovalo v ďalších
dvoch kolách, a to k 11. júna a 29. júna. V nasledujúcom období, ktoré trvá aj dnes,
preverujeme na obciach pravdivosť údajov a oprávnenosť žiadostí občanov o odškodnenie
adresovaných priamo na Úrad vlády alebo na Ministerstvo vnútra.
Počas vyhláseného III. stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie až do odvolania
II. stupňa povodňovej aktivity obce vykonávali povodňové záchranné práce. Následne
predkladali žiadosti na ObÚ Komárno o úhradu výdavkov vrátane dokladov v zmysle zákona
č. 7/2010 o povodniach. Podľa týchto žiadostí v 18 obciach v obvode boli vykonané
záchranné práce v hodnote 153 tisíc EUR. Žiadosti sme preverovali, zosumarizovali
a predložili na ObÚ Nitra.
Počas povodne bola vykonaná evakuácia Domova sociálnych služieb Nová Stráž v meste
Komárno. Išlo celkom o 70 osôb a evakuácia trvala od 5.6. do 10. 6.2010.
V mesiaci august v obci Svätý Peter po prietrži mračien došlo k zaplaveniu časti obce.
Starosta vyhlásil III. stupeň povodňovej aktivity a boli vykonané povodňové záchranné práce.
Žiadosť o úhradu výdavkov vrátane podkladov odoslal na ObÚ Komárno. Údaje boli
preverené a potrebné dokumenty postúpené na ObÚ NR v zmysle zákona.
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B2.

Úsek vyrozumenia a varovania:

a) Pravidelné skúšky sirén sú vykonávané v stanovených termínoch podľa vydaných
pokynov, spolupráca s obcami je dobrá. Plánovaná výstavba nových elektronických sirén
v obciach Patince a Virt bola pozastavená z dôvodu úsporných opatrení zo strany MV SR.
b) Poruchovosť motorových sirén je minimálna, drobné poruchy sú odstraňované do desať
dní. Poruchovosť elektronických sirén nie je možné hodnotiť, nakoľko systém je
monitorovateľný len zo stupňa Obvodný úrad v sídle kraja Nitra.
c) Dohoda so spoločnosťou COM-MÉDIA spol. s r.o. v Komárne o vzájomnej spolupráci
pri zabezpečovaní včasného informovania obyvateľstva o vzniku MU je aktuálna.
d) Finančné prostriedky pre úsek vyrozumenia a varovania sú zabezpečované v dostatočnej
výške a sú použité na odstránenie drobných porúch. Jediná obec v okrese, ktorá zatiaľ nemá
sirénu je naďalej Virt, tam však je vydané rozhodnutie na umiestnenie elektronickej sirény.
e) Predpísané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických sirén sú vykonávané
pracovníkom ObÚ Nitra
B3.

Úsek hospodárenia s materiálom civilnej ochrany a financovania:

a) Na úseku hospodárenia s materiálom civilnej ochrany sú vykonávané kontroly v skladoch
u objektov, ktoré tento materiál skladujú podľa plánu kontrol v programe EMCO.
b) Finančné prostriedky sú zabezpečované v dostatočnej výške a sú využité na refundácie
odmien pre skladníkov materiálu civilnej ochrany na obciach, ktoré sú čerpané na dva krát
v mesiaci jún a v mesiaci november v celkovej výške 7.250.- €.
c) Inventarizácia materiálu civilnej ochrany je vykonávaná v zmysle vydaných pokynov.
d) V rámci integrácie miest uloženia materiálu CO boli zrušené ďalšie, čím sa celkový počet
skladov znížil na 55. V priebehu roka 2010 bol odsunutý do VTU prebytočný materiál
v hodnote viac ako 20.000.- €
e) Evidencia materiálu civilnej ochrany prostredníctvom programu EMCO je pravidelne
štvrťročne aktualizovaná a program EMCO funguje dobre.
f) ObÚ obdržal na rok 2010 rozpočet na výdavky na CO vo výške 13 694,00,- €. Jednotlivé
podpoložky zahŕňali platby na:
-

632001
- elektrickú energiu k sirénam
633010
- pracovné odevy pre zamestnancov v služobnej pohotovosti
634004
- prepravu a likvidáciu nepotrebného materiálu CO Slovenská Ľupča
635005
- opravu zariadení civilnej ochrany - sirény
637001
- školenie jednotiek CO
637002
- zabezpečenie obvodného kola súťaže mladých záchranárov CO
637004
- revízie sirén a revízie filtroventilačných zariadení v úkrytoch CO a na
refundáciu odmien pre skladníkov materiálu CO na obciach
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V priebehu roka 2010 došlo k úprave rozpočtu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov
na niektorých položkách. Do konca roka 2010 bol vyčerpaný rozpočet v plnej miere.
B4. Úsek prípravy a odborného vzdelávania:
a) Príprava riadiacich orgánov na organizovanie a riadenie záchranných prác a jednotiek CO
pre potrebu územia na vykonávanie záchranných prác pri vzniku MU sa vykonávala v zmysle
spracovaného Tematického plánu prípravy v SP CO ObÚ Komárno na rok 2010.
Príprava bola zameraná na zvýšenie pripravenosti riadiacich orgánov štátnej správy,
samosprávy a jednotiek CO na plnenie úloh CO so zameraním na organizovanie a riadenie
záchranných prác s dôrazom na poskytovanie svojpomoci a vzájomnej pomoci. Cieľom
odbornej prípravy jednotiek CO, riadiacich orgánov obcí a objektov bolo zvýšenie ich
akcieschopnosti pri riešení odstraňovania následkov MU a ochrany obyvateľstva po vzniku
MU.
Zamestnanec odboru sa zúčastnil odborného zhromaždenia materiálových hospodárov
v dňoch 24.-25.03.2009 v Dolnom Kubíne a v dňoch 12.-13.05.2010 odborného
zhromaždenia k aktuálnym otázkam na úseku hlásnej služby civilnej ochrany v Ružomberku.
Odborné vzdelávanie zamestnancov odboru COaKR bolo vykonávané v zmysle
Tematického plánu prípravy v SP CO ObÚ Komárno na rok 2010 :
• 15.02.2010
Povinnosti zamestnanca v služobnej pohotovosti, dokumentácia
• 10.05.2010
Evidencia, nakladanie a ochrana majetku štátu určeného na účely HM
• 20.09.2010
Analýza územia z hľadiska vzniku možných MU,
• 14.10.2010
Inventarizácia, nakladania a ochr. majetku štátu určeného na účely HM
• 22.11.2010
Činnosť zamestnanca v služobnej pohotovosti po vzniku MU
b) V dňoch 08. a 09.12.2010 Odbor COaKR Komárno vykonal cvičenie pod názvom
KOLAPS 2010 za účasti členov BR ObÚ Komárno, KŠ ObÚ Komárno, ObÚ Komárno,
Obvodná komisia pre mimoriadne regulačné opatrenia obvodu Komárno, KŠ obcí a miest,
obecné komisie pre výdaj odberných oprávnení. Cieľom cvičenia bolo precvičiť činnosť
orgánov krízového riadenia obvodu Komárno a miest a obcí obvodu Komárno v prípade
vyhlásenia núdzového stavu
c) Príprava primátorov miest a starostov obcí sa uskutočnila dňa 09.12.2010 v rámci cvičenia
Kolaps 2010 so zameraním na zásobovanie obyvateľstva v prípade vyhlásenia núdzového
stavu.
d) V obecnej televízii v obci Iža bol odvysielaný šot o vykonaní a význame Súťaže mladých
záchranárov CO konanej dňa 30.4.2010.
e) Odborné vzdelávanie zamestnancov obvodných úradov v oblasti civilnej ochrany v roku
2010 nebolo realizované.
f) ObÚ Komárno odbor COaKR ako súčasť preventívno-výchovnej a propagačnej činnosti
v spolupráci so S KMaCO MV SR, MsÚ, OcÚ a ZŠ okresu zorganizoval a vykonal dňa
30.04.2010 Obvodné kolo súťaže mladých záchranárov CO a Súťaž o pohár primátora mesta
Komárno pri Dunaji v obci Iža. Súťaže sa zúčastnilo 11 súťažných družstiev z okresu a 1
družstvo z mesta Komárom MR. K príprave a vykonaniu obvodného kola súťaže mladých
záchranárov CO bola spracovaná podrobná dokumentácia. Vyhodnotenie prípravy, priebehu a
výsledkov súťaže mladých záchranárov CO bolo predložené, vrátane rozpisu finančných
nákladov na súťaž, odboru COaKR ObÚ Nitra.
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V Maďarskej republike sa obdobnej súťaže zúčastnilo 1 súťažné družstvo zo ZŠ Komárno
Ul. Eotvosa. K realizácii súťaže mladých záchranárov CO bola zúčastneným školám odborom
COaKR poskytnutá odborná a metodická pomoc.
g) Výjazdová skupina ObÚ Komárno sa zriaďuje v prípade potreby na pokyn prednostu ObÚ
Komárno. Do výjazdovej skupiny by boli určení pracovníci odboru COaKR ObÚ, ktorých
príprava sa vykonávala v rámci odborného vzdelávania pracovníkov odboru COaKR ObÚ.
h) Príprava jednotiek CO pre potrebu územia bola vykonaná v mesiaci december v zmysle
spracovaného Tematického plánu prípravy v SP CO ObÚ Komárno na rok 2010. Cieľom
odbornej prípravy jednotiek CO pre potrebu územia je zvýšenie ich akcieschopnosti pri
riešení a odstraňovaní následkov MU a ochrany obyvateľstva po vzniku MU.
i) ObÚ Komárno odbor COaKR úzko spolupracuje so SVP CO Nitra pri odbornom
vzdelávaní zamestnancov odboru, príprave jednotiek CO pre potrebu územia a učebných
skupín SP CO ObÚ Komárno. Pracovníci SV CO Nitra sa na pozvanie odborom COaKR
podieľali prednáškovou činnosťou na príprave primátorov miest a starostov obcí a odbornej
prípravy jednotiek CO pre potrebu územia.

C. Oblasť hospodárskej mobilizácie a obrany štátu
C1.

Úsek hospodárskej mobilizácie:

a)
ObÚ vo svojom územnom obvode priebežne riadi a koordinuje činnosť obcí v zmysle
Ročného plánu činnosti odboru civilnej ochrany a krízového riadenia. Dôraz je položený na
aktualizáciu vypracovanej dokumentácie obcí pri plnení úloh na úseku HM, konkrétne na
aktualizáciu dokumentácie týkajúcej sa zavedenia regulácie predaja životne dôležitých
výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení
počas krízovej situácie na území obce - dokumentácie pre výdajňu odberných oprávnení a na
aktualizáciu databázy údajových dokumentov obcí.
b)
Na zabezpečenie úloh HM boli ObÚ v roku 2010 pridelené finančné prostriedky
v celkovej výške 450 eur. Pridelené finančné prostriedky boli čerpané na zabezpečenie
školenia vedúcich výdajní odberných oprávnení miest a obcí územného obvodu Komárno
a realizáciu cvičenia s témou HM, ktoré bolo vykonané 08.-09.12.2010.
c)
Správa majetku štátu, určeného na plnenie úloh HM je vykonávaná v zmysle platných
právnym noriem a pokynov MV SR a Usmernenia MH SR na vykonávanie evidencie,
inventarizácie, nakladaní a ochrane majetku štátu v správe Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky zapožičaného subjektom hospodárskej mobilizácie č. p. 1235/20062230. Odbor COaKR pri plnení jednotlivých úloh súvisiacich so správou majetku štátu vždy
priebežne spolupracuje s ekonomickým a organizačným odborom ObÚ Komárno.
Stav majetku HM na zabezpečenie činnosti v oblasti HM je kontrolovaný dvakrát
ročne.
d)
ObÚ priebežne spracováva a aktualizuje údaje potrebné na vykonávanie opatrení HM
v JIS HM, a to informácie týkajúce sa počtu domácností a obyvateľstva, núdzového
ubytovania a stravovania a prehľadu prevádzkarní v jednotlivých obciach územného obvodu
Komárno.
V programe ATON je export aktualizovaných údajov vykonávaný dvakrát ročne.
V mesiaci august 2010 ObÚ prešiel na nový JIS HM - EPSIS, ktorý je v súčasnosti priebežne
napĺňaný požadovanými údajmi.
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Na MV SR bol zaslaný prehľad obcí územného obvodu Komárno (22 obcí), ktorých
zamestnanci by sa mali zúčastniť prvého kola školenia k programu EPSIS realizovaného
v roku 2011.
e)
Stav zabezpečenia dokumentácie týkajúcej sa zavedenia regulácie predaja životne
dôležitých výrobkov a životne dôležitých tovarov a výdajní odberných oprávnení
v pôsobnosti ObÚ je nasledovný: rozhodnutia o zriadení výdajní odberných oprávnení
v obciach odbor COaKR ObÚ obdržal a sumarizoval v mesiaci január 2010. Dokumentácia
obce pri plnení úloh na úseku hospodárskej mobilizácie, konkrétne dokumentácia „Opatrenia
na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov
s využitím MRO počas krízovej situácie na území obce ...“ je v obciach územného obvodu
Komárno priebežne aktualizovaná. Aktualizované sú údaje týkajúce sa počtu domácností
a obyvateľov v obci podľa vekových kategórií, prehľad predajní a prehľad o núdzovom
ubytovaní a stravovaní v jednotlivých obciach.
Odborná príprava členov Obvodnej komisie pre MRO územného obvodu Komárno
zameraná na aktuálne otázky na úseku HM a predaj životne dôležitých výrobkov alebo
životne dôležitých tovarov s využitím MRO počas krízovej situácie je vykonávaná jedenkrát
ročne.
Odborná príprava zamestnancov odboru COaKR ObÚ zameraná na prehĺbenie
vedomostí o povinnostiach v oblasti evidencie, inventarizácie, nakladania a ochrany majetku
štátu určeného na účely HM je vykonávaná dvakrát ročne.
V dňoch 8. a 9. 12. 2010 sa uskutočnilo cvičenie KOLAPS 2010 na tému „Činnosť
orgánov krízového riadenia, Obvodnej komisie pre mimoriadne regulačné opatrenia
územného obvodu Komárno, obecných komisií pre mimoriadne regulačné opatrenia a výdajní
odberných oprávnení po vyhlásení núdzového stavu a opatrení vydaných Obvodným úradom
Komárno vyhlásených v dôsledku teroristickej činnosti a následne kolapsu energetických
zdrojov“.
V rámci predmetného cvičenia bolo vykonané preškolenie vedúcich výdajní
odberných oprávnení spolu s praktickou ukážkou činnosti výdajne odberných oprávnení
mesta Komárno
f)
Spolupráca so špecializovanou štátnou správou a s ostatnými štátnymi orgánmi
v rámci okresu Komárno spočíva v aktualizácii databázy údajových dokumentov obvodu pre
oblasť HM v rámci JIS HM, ako aktualizácia údajov databázy vecných prostriedkov
z evidencie vozidiel P PZ v územnej pôsobnosti ObÚ a aktualizácia evidencie právnických
osôb a fyzických osôb - podnikateľov na území obvodu, ktoré môžu byť určené ako subjekty
HM (KR PZ v Nitre). Spolupráca je zabezpečovaná a realizovaná priebežne.
g)
ObÚ, odbor COaKR, za účelom poskytnutia údajov do evidencie ľudských zdrojov na
plnenie pracovných úloh po vyhlásení krízovej situácie priebežne spolupracuje s Obvodným
úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno a so Sociálnou poisťovňou, pobočka
Komárno.
Evidencia vecných prostriedkov na účely vecného plnenia po vyhlásení krízovej situácie je
priebežne aktualizovaná, aktualizované sú údaje databázy vecných prostriedkov z evidencie
vozidiel P PZ v územnej pôsobnosti ObÚ.
h)
Evidencia o právnických osobách a fyzických osobách, ktoré vykonávajú
podnikateľskú činnosť a ktoré sú určené ako subjekty HM, resp. ktoré môžu byť určené ako
subjekty HM, je priebežne doplňovaná a aktualizovaná.
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i)
Dňa 27. 08. 2010 zamestnanci odboru COaKR ObÚ Nitra vykonali na ObÚ Komárno,
odbore COaKR kontrolu so zameraním na plnenie úloh HM v zmysle § 14 ods. 4 písm. a)
zákona NR SR č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov.
Bolo konštatované, že na úseku plnenia opatrení HM má ObÚ spracovanú požadovanú
dokumentáciu, riadne vedie prostredníctvom JIS HM evidenciu právnických osôb a fyzických
osôb – podnikateľov na území obvodu Komárno, ktoré sú určené ako subjekty HM, údaje sú
v pravidelných intervaloch aktualizované. Evidencia, inventarizácia, nakladanie a ochrana
majetku HM je zabezpečovaná v zmysle usmernení MH SR. Vykonanou kontrolou nebolo
zistené porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných
na ich základe.
Kontrolná činnosť ObÚ Komárno na úseku HM bola v roku 2010 vykonaná
v nasledovných 14 obciach, subjektoch HM: OcÚ Brestovec, OcÚ Číčov, OcÚ Dulovce, OcÚ
Iža, OcÚ Kameničná, OcÚ Kravany nad Dunajom, OcÚ Lipové, OcÚ Martovce, OcÚ Moča,
OcÚ Okoličná na Ostrove, OcÚ Patince, OcÚ Radvaň nad Dunajom, OcÚ Sokolce a OcÚ
Virt.
Pri kontrole dokumentácie obcí týkajúcej sa plnenia úloh na úseku HM neboli u hore
uvedených obcí nedostatky zistené, z toho dôvodu pri žiadnej kontrole protokol z kontroly
vypracovaný nebol.
C2.

Úsek obrany štátu:

a)
Dňa 05. 01. 2010 bol zaslaný na ÚVS Nitra menný zoznam zamestnancov obvodného
úradu požadovaných k oslobodeniu od povinnosti vykonať mimoriadnu službu. Schválených
máme11 zamestnancov.
Dňa 05. 01. 2010 sa obciam obvodu emailom zaslalo usmernenie ObÚ k realizácii
oslobodenia od výkonu mimoriadnej služby s rozpracovanými úlohami obce vyplývajúcich zo
zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. V mesiaci január sa obciam obvodu podávala praktická pomoc
pri samotnom riešení úloh týkajúcej sa oslobodzovania.
Dňa 14. 01. 2010 boli primátori miest a starostovia obcí obvodu vyzvaní na plnenie
úlohy voči ÚVS Nitra vyplývajúcej zo zákona č. 570/2005 Z. z. k vykonaní aktualizácie
spojenia. Na základe legislatívnej zmeny (novelizácia zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane
Slovenskej republiky) platnej od 01. 01. 2010 bolo dňa 28.01.2010 obciam obvodu emailom
zaslané usmernenie k plnenie úloh na úseku obrany štátu s vypracovanou vzorovou
dokumentáciou obce na úseku obrany štátu. Zároveň im bol zaslaný aj komentár k splneniu
úloh vyplývajúcich z daného dokumentu.
Dňa 18.05.2010 bol primátorom miest a starostom obcí okresu emailom pripomenuté
plnenie úloh rozpracované v dokumentácii obce k termínu 31. 06. a zároveň v elektronickej
forme zaslané tabuľky k vyplneniu pre ÚVS Nitra a ObÚ Komárno.
V priebehu mesiaca jún 2010 sa priebežne vykonávala aktualizácia doručovateľov
obcí. Omeškaným obciam (10) bola úloha pripomenutá i dňa 08. 07. 2010.
Ku dňu 13. 08. 2010 úlohu nesplnili obce Bajč a Búč, ktoré si však po telefonickej
intervencii úlohu dodatočne splnili.
Všeobecne sa dá povedať, že obce obvodu Komárno si na úseku obrany úlohy
priebežne plnia ako voči ÚVS Nitra, tak i voči ObÚ Komárno, čo bolo v priebehu roka
vyhodnotené na spoločných poradách v rámci Nitrianskeho kraja.
b)
V dňoch 13. - 15. 01. 2010 vykonala na ObÚ kontrolu sekcia kontroly – inšpekcia
ministra obrany Ministerstva obrany SR.
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Kontrola bola zameraná na plnenie úloh na úseku obrany štátu podľa všeobecne
záväzných právnych predpisov a interných predpisov. Vykonanou kontrolou nebolo zistené
porušenie všeobecne právnych a interných predpisov.
V oblasti kontrolnej činnosti odboru COaKR boli v roku 2010 v spolupráci s ÚVS
Nitra vykonané nasledovné kontroly:
• 23.02.2010
- Obec Kameničná, Obec Okoličná na Ostrove, BÍRÓ Inter TRAS s.r.o.
Kolárovo,Štefan TÓTH-TÓTHSPOL Kolárovo,
• 25.05.2010 - Obec Radvaň nad Dunajom, Obec Kravany nad Dunajom, TATRASPOL
Ladislav Juhász Komárno, DANUBIUS s.r.o Komárno.
Vykonanými kontrolami neboli v kontrolovaných subjektoch zistené porušenia všeobecne
záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich základe, v dôsledku
čoho výsledkom kontroly boli záznamy.
c)
ObÚ na základe podkladov obdržaných od ÚVS Nitra pravidelne spresňuje zoznam
pripravených rozhodnutí. K dnešnému dňu vedie 68 rozhodnutí v elektronickej forme na
dodanie vecných prostriedkov pre 4 vojenské útvary. Zároveň má spracované obálky aj
podacie hárky v elektronickej forme. ÚVS nepožaduje od obvodného úradu uložiť povinnosť
poskytnúť ubytovanie ani povinnosť pracovnej povinnosti.
d)
ObÚ realizuje koordinačné úlohy k obciam pri plnení úloh potrebných na obranu štátu
v priebehu celého roka. V mesiaci január 2010 zasielal na obce v územnom obvode
usmernenie a pokyny k zabezpečeniu úloh oslobodzovania od výkonu mimoriadnej služby
a alternatívnej služby. V mesiaci január pripomínal tiež úlohu týkajúcu sa vykonania
aktualizácie starostov voči ÚVS Nitra.
V priebehu roka oznamoval dotknutým mestám a obciam, PO, FO oprávneným na
podnikanie a FO, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť
poskytnúť vecné prostriedky.
V mesiaci máj – jún 2010 pripomínal obciam povinnosť vyplývajúcu zo zákonov č.
319/2002 Z. z. a č. 570/2005 Z. z., menný zoznam občanov - mužov, ktorí majú ..., prehľad
o nehnuteľnostiach, evidencia pracovných strojov, pracovné stroje, zoznam doručovateľov
obce.
e)
Spolupráca s OR PZ pri zabezpečovaní a riešení opatrení v období krízovej situácie, je
zabezpečená cestou BRO a KŠ. Okresný riaditeľ PZ sa pravidelne zúčastňuje zasadnutí BRO
a KŠ, kde pravidelne predkladá informácie o bezpečnostnej situácii v okrese. Spolupráca
medzi našimi subjektmi je na požadovanej aktívnej úrovni.
f)
K zlepšeniu uvedeného stavu navrhujem vykonať každoročne zo strany ÚVS Nitra
koordinačnú poradu so zamestnancami obvodných úradov zodpovedných za agendu na úseku
obrany a bezpečnosti štátu.
C3.

Úsek prípravy a odborného vzdelávania:

a)
Dňa 17.06.2010 bola vykonaná odborná príprava členov Obvodnej komisie pre MRO
územného obvodu Komárno, ktorej obsahom boli aktuálne otázky na úseku HM v zmysle
novely zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a vyhlášky MH SR č. 86/2010 Z.
z., predaj životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím
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mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie a praktické preskúšanie výdaja
odberných oprávnení obciam v zmysle dokumentácie ObKMRO.
Dňa 16.09.2010 sa uskutočnila odborná príprava komisie pre výdaj odberných oprávnení
mesta Komárno, ktorej cieľom bolo precvičiť činnosť komisie pri vydávaní nákupných
preukazov po vyhlásení MRO počas krízovej situácie.
Odborná príprava zamestnancov odboru COaKR ObÚ zameraná na prehĺbenie vedomostí
o povinnostiach v oblasti evidencie, inventarizácie, nakladania a ochrany majetku štátu
určeného na účely HM bola v roku 2010 vykonaná dvakrát a to v termínoch 10.05.2010
a 14.10.2010.
Na základe Ročného plánu činnosti odboru civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ na
rok 2010 a Zamerania činnosti pre obce okresu Komárno na rok 2010 pri plnení úloh
krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie sa v dňoch 08. a 09. decembra 2010
uskutočnilo cvičenie KOLAPS 2010 na tému „Činnosť orgánov krízového riadenia
Obvodného úradu Komárno, Obvodnej komisie pre mimoriadne regulačné opatrenia
územného obvodu Komárno, obecných komisií pre mimoriadne regulačné opatrenia a výdajní
odberných oprávnení po vyhlásení núdzového stavu a opatrení vydaných Obvodným úradom
Komárno vyhlásených v dôsledku teroristickej činnosti a následne kolapsu energetických
zdrojov“.
Zamestnanec odboru na úseku HM sa zúčastnil:
•
•
•
•
•
•

v dňoch 25.-26.03.2010 pracovnej porady zamestnancov zodpovedných za úsek HM
organizovanej odborom COaKR ObÚ Nitra,
v dňoch 21.-22.04.2010 pracovnej porady so zamestnancami obvodných úradov na úseku
HM organizovanej SKMaCO, MV SR,
dňa 29.04.2010 cvičenia k činnosti výdajní odberných oprávnení organizovaného
odborom COaKR Lučenec
v dňoch 19.-20.05.2010 školenia k JIS HM-EPSIS organizovaného SKMaCO, MV SR,
dňa 14.09.2010 ukážkového zamestnania k zriaďovaniu, aktivácii a činnosti výdajne
odberných oprávnení organizovaného odborom COaKR Nitra,
dňa 27.10.2010 pracovnej porady so zamestnancami obvodných úradov na úseku HM
organizovanej SKMaCO, MV SR.

b)
Úroveň vykonávaných príprav primátorov miest a starostov obcí zvyšujeme tým, že na
uvedené zamestnania pozývame zástupcu ÚVS Nitra. Na uvedených zamestnaniach sa
pravidelne zúčastňujú Mgr. Vojnová, alebo riaditeľ Ing. Petrovič.
c)
Spolupráca s VTÚ KMaCO Slovenská Ľupča podľa územnej pôsobnosti odboru a
stredísk vzdelávania a prípravy - v oblasti obrany, bezpečnosti štátu odbor COaKR
s uvedenými subjektmi nespolupracuje.

D. Oblasť ochrany utajovaných skutočností
Ochrana utajovaných skutočností (ďalej len „OUS“) na ObÚ Komárno je
zabezpečovaná 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 (ďalej len
„zákon č. 215/2004 Z. z.“), príslušných vykonávacích vyhlášok Národného bezpečnostného
úradu, metodických usmernení odboru ochrany utajovaných skutočností SITB MV SR a
zápisov z pracovných porád konaných uvedeným úradom.
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Na úseku OUS sú priebežne plnené aj úlohy vyplývajúce z Ročného plánu činnosti
odboru civilnej ochrany a krízového riadenia ObÚ Komárno.
a)

Úsek personálnej bezpečnosti

Funkciu prednostu ObÚ v období od 14.10.2010 a doteraz vykonáva Ing. Peter Békési,
ktorý podľa ustanovenia § 31 zákona č. 215/2004 Z. z. je určený ministrom vnútra SR
oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „Vyhradené“.
Zastupovaním bezpečnostného zamestnanca ObÚ Komárno v čase neprítomnosti je poverený
vedúci odboru COaKR ObÚ Komárno.
Bezpečnostný zamestnanec bol poverený ochranou utajovaných skutočností
v podmienkach úradu Poverením prednostu ObÚ Komárno č.p.: O/2009/00055-5 zo dňa
13.08.2009, ktoré bolo vydané v súlade s § 8 ods. 2, bod b) a § 9 ods. 1 zákona č. 215/2004
Z. z., vyhlášky č. 331/2004 Z. z. a čl. 8 bod 4 písm. p) Organizačného poriadku Obvodného
úradu v Komárne platného od 01.10.2007.
Bezpečnostný zamestnanec ObÚ Komárno podľa § 42 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z.
a v súlade s § 6 vyhlášky č. 331/2004 Z. z. vedie a aktualizuje nasledovnú evidenciu:
• Zoznam a evidencia oprávnených osôb pre stupeň utajenia „Vyhradené“,
• Zoznam a evidencia osôb, ktorým zaniklo oprávnenie oboznamovať sa s utajovanými
skutočnosťami stupňa utajenia „Vyhradené“,
• Zoznam funkcií, pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s
utajovanými skutočnosťami stupňa „Vyhradené“.
Na základe Nariadenia prednostu č. 1/2010 zo dňa 17.02.2010 bol k uvedenému dátumu
aktualizovaný Zoznam utajovaných skutočností, ktoré môžu vznikať v pôsobnosti Obvodného
úradu Komárno; zoznam bol upresnený a doplnený o špecifické skutočnosti vyplývajúce
z Analýzy ohrozenia územia obvodu Komárno z hľadiska vzniku možných mimoriadnych
udalostí. Predmetný zoznam je neoddeliteľnou súčasťou Nariadenia prednostu ObÚ Komárno
č. 1/2010 zo dňa 17.02.2010, tvorí prílohu nariadenia.
Preškolenie zamestnancov ObÚ Komárno – povinnosti oprávnených osôb, ktoré sa
môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „Vyhradené“ z príslušných
právnych noriem a interných predpisov sa uskutočňuje jedenkrát ročne.
Počet oprávnených osôb, ktoré sa v roku 2010 mohli oboznamovať s utajovanými
skutočnosťami stupňa utajenia „Vyhradené“ v pôsobnosti ObÚ Komárno bol 13 osôb. Všetky
navrhované osoby splnili všetky predpoklady na vznik oprávnenia na oboznamovanie sa
s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „Vyhradené“ podľa ustanovenia § 10 zákona č.
215/2004 Z. z..
Určené osoby, ktoré sa majú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami
v podmienkach ObÚ sú na povinnosti pravidelne jedenkrát ročne upozornené na preškolení.
Zánik určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami oprávnených osôb sa
v pôsobnosti ObÚ Komárno v roku 2010 vypracoval dva krát:
• ku dňu 13.10.2010 bol z funkcie prednostu ObÚ Komárno odvolaný Ing. Albert Gažo (§
41 ods. 1 písm. b) zákona č. 215/2004 Z. z),
• ku dňu 31.12.2010 ukončil na ObÚ Komárno pracovný pomer zamestnanec odboru
COaKR (§ 41 ods. 1 písm. c) zákona č. 215/2004 Z. z).
Aktuálny počet oprávnených osôb určených na oboznamovanie sa s utajovanými
skutočnosťami stupňa utajenia „Vyhradené“ na ObÚ Komárno je 11 osôb.
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b)

Úsek administratívnej bezpečnosti

V roku 2010 ObÚ Komárno neobdržal a ani nevytvoril utajovanú písomnosť, tiež
neuchováva žiadnu utajovanú písomnosť z minulých rokov.
Opatrenia vo vzťahu k zabezpečeniu ochrany utajovaných skutočností, preventívne
opatrenia na zamedzenie opakovania sa zistených nedostatkov (napr. vydanie interných
predpisov, metodických usmernení), opatrenia vo vzťahu ku konkrétnym osobám, ktoré
nedostatky svojím konaním spôsobili (napr. disciplinárne, personálne, pracovnoprávne) na
ObÚ Komárno nebolo potrebné prijať.
c)

Úsek objektovej bezpečnosti a fyzickej bezpečnosti

Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
chráneného priestoru ObÚ Komárno je vypracovaná v zmysle § 11 vyhlášky NBÚ č.
336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky NBÚ č.
315/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa táto vyhláška (ďalej len „vyhláška č. 336/2004 Z.
z.“) firmou MK alarm, s.r.o., Liptovský Mikuláš zastúpená Ing. Rastislavom Móresom.
Bezpečnostná dokumentácia zaevidovaná je schválená prednostom ObÚ Komárno.
Oboznamovanie sa zamestnancov (oprávnených osôb) s obsahom bezpečnostnej
dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti je vykonávané priebežne v rámci
preškolenia o OUS jedenkrát ročne.
Dokumentácia je uložená na stanovisku PC vyčleneného pre prácu s utajovanými
skutočnosťami a je pravidelne aktualizovaná.
K poruchám na mechanických zábranných prostriedkoch a technických
zabezpečovacích prostriedkoch nedošlo. Pravidelne štvrťročne je vykonávaná kontrola
zabezpečenia ako aj kontrola funkčnosti mechanických zábranných prostriedkov
a technických prostriedkov.
K narušeniu chráneného priestoru a chráneného objektu v roku 2010 nedošlo.
Nepravidelne je vykonávaná kontrola zabezpečenia signalizačného zariadenia chráneného
priestoru ako aj kontroly neporušenia a funkčnosti
d)

Úsek bezpečnosti technických prostriedkov (informačná bezpečnosť)

Zabezpečenie OUS v zmysle Vyhlášky NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti
technických prostriedkov spracovaných na samostatnom počítači je splnené. V zmysle zákona
č. 215/2004 Z. z., vyhlášky NBÚ č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov,
je zabezpečený certifikovaný PC pre ObÚ a spracovaná bezpečnostná dokumentácia
schválená prednostom ObÚ pod č.p. : 5/2007/00026-1-OUS.
O možnosti a spôsobe práce s PC vyčleneným na prácu s utajovanými skutočnosťami sú
určení zamestnanci oboznamovaní na preškolení a pred každým použitím PC bezpečnostným
zamestnancom.
• Preventívne opatrenia na zamedzenie prípadných nedostatkov v uvedenej oblasti, ako aj
opatrenia vo vzťahu ku konkrétnym osobám, ktoré by nedostatky svojím konaním
prípadne mohli spôsobiť, sú priebežne realizované formou školenia príslušných
zamestnancov.
•

Ku skvalitňovaniu ochrany utajovaných skutočností v podmienkach ObÚ Komárno
prispieva skutočnosť, že bezpečnostný zamestnanec ObÚ Komárno sa zúčastňuje
odborných seminárov a školení, resp. odborného zhromaždenia zamestnancov
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