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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

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

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.

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
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obvodného úradu je postupná transformácia a sprístupňovanie služieb poskytovaných úradom
občanom prostriedkami modernej informačnej spoločnosti.
V priebehu roka 2011 ako aj na základe prác na príprave programového vyhlásenia novej
vlády, ktorá vzišla z volieb v roku 2012 sa ukazuje potreba vyhotovenia analýzy usporiadania
miestnej štátnej správy. Na základe uvedenej analýzy je predpoklad integrácie na úrovni
miestnej štátnej správy na úrovni obvodného úradu. Na základe prijatých legislatívnych úprav
bude možné prikročiť k ďalšej modernizácii miestnej štátnej správy. Z úrovne obvodného
úradu bude potrebné vytvoriť podmienky pre integráciu na základe schválenej podoby nového
úradu, ktorý vznikne na základe legislatívnej zmeny.

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom
Obvodný úrad nemá uzatvorený kontrakt s ústredným orgánom podľa Návrhu opatrení na
vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a organizáciami v ich pôsobnosti.

4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady
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.
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
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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
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

5. Rozpočet organizácie
A/ PRÍJMY /€ /
Rozpočtová položka
212- Príjmy z
vlastníctva
221 –Admin.poplatky
222- Pokuty, penále a
iné sankcie
223- Poplatky a platby
z nepriem. a
náhodného predaja a
služieb
233-kapitálové príjmy
291 –Vrátené
nepouž.FP
292- Ostatné príjmy
Spolu :

Schválený rozpočet

Rozpočet
po zmenách

Skutočnosť
k 31.12.2011

6 640,00

8 394,13

8 394,13

0
9 958,00

1 989,00
5 397,00

1 989,00
5 457,00

20,00

14,79

14,79

19 207,00

0

0

0

1,34

1,34

17 916,00
53 741,00

7 511,74
23 308,00

7 512,53
23 368,79

Plnenie príjmov za rok 2011 predstavuje výšku 23.368,79 € t.j. 43,48 % schváleného a 100,26 %
upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2010 boli príjmy o 5.052,62 eur nižšie.
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 Položka 212 /Príjmy z vlastníctva/ - jedná sa o príjmy za prenájom dočasne prebytočných
nebytových priestorov v budovách vo vlastníctve obvodného úradu vo výške 6.381,23 € a z
prenájmu pozemkov vo výške 2.012,90 €.
 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 a organizačným za nesplnenie povinnosti uzavretia zákonného poistenia
na motorové vozidlá v zmysle platných predpisov vo výške 5.457,00 €.
 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
14,79 €.

 Položka 292 /Ostatné príjmy/ – jedná sa o príjmy z trov priestupkového konania vo
výške a úhrad refundačných faktúr (ref. služieb spojených s nájmom nebytových priestorov)
2.549,77 €, vratky nevyčerpaných mzdových prostriedkov a prostriedkov na odvody za rok
2010 z mimorozpočtového depozitného účtu vo výške 4.267,15 eur a dobropisov vo výške
695,61 €.

Mimorozpočtové príjmy (zdroj 72)
Položka 223 /za stravné/ vo výške 8.042,64 eur.
B/ BEŽNÉ VÝDAVKY / € /
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
623- Poistné do
ostatných zdravotných
poisťovní
625- Poistné do
Sociálnej poisťovne
627- Príspevok do
doplnkových

Schválený rozpočet

Rozpočet
Skutočnosť
k 31.12.2011
po zmenách
254 808,00
255 003,70
255 003,70

32 039,00
4 700,00

30 296,68
4 628,24

30 296,68
4 628,24

1 400,00
9 000,00

7 613,13
7 688,25

7 613,13
7 688,25

301 947,00

305 230,00

305 230,00

15 529,00

13 847,39

13 847,39

14 666,00

17 296,16

17 296,16

75 336,00

75 061,51

75 061,51

0,00

5 342,95

5 342,95
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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

105 531,00

111 548,01

111 548,01

749,00

864,27

864,27

46 915,00

65 886,20

65 886,20

6 272,00
7 560,00
2 423,00

8 998,83
4 946,68
1 842,16

8 998,83
4 946,68
1 842,16

13 858,00

18 151,95

18 151,95

36 528,00
114 305,00

54 214,13
154 904,22

54 214,13
154 904,22

153 284,00

279 674,65

279 674,65

3 000,00

3 665,44

3 665,44

156 284,00

283 340,09

283 340,09

678 067,00

855 022,32

855 022,32

Bežné výdavky boli čerpané vo výške 855 022,32 €, t. j. 126,1 % schváleného a 100 %
upraveného rozpočtu.
 KATEGÓRIA 610–MZDY, PLATY, SLUŽ. PRÍJMY A OST. OSOBNÉ
VYROVNANIA
a) Funkčná oblasť: 01114 – Obvodné úrady
Podprogram: 08C03 – Obvodné úrady
Schválený rozpočet na rok 2011 bol 301 947,00 €, jeho výška bola v priebehu roka upravená na
sumu 305 230,00€, čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 predstavuje sumu 305 230,00 €, t. j. 101,1 %
schváleného a 100 % upraveného rozpočtu. K 31. 12. 2011 bol priemerný prepočítaný stav
zamestnancov 33,90 osôb. V porovnaní s rokom 2010 je čerpanie nižšie o 99 481,00 €.
83,5 % z celkových mzdových prostriedkov bolo použité na výplatu tarifných platov a náhradu
mzdy (255 003,70 €), 9,9 % tvorili príplatky (30 296,68 €), 2,5 % odmeny (7 613,13 €), 2,5 %
doplatky k platu (7 688,25 €) a 1,5 % náhrady za pohotovosť (4 628,24 €).
 KATEGÓRIA 620 – POISTNÉ A PRÍSP. ZAMESTNÁVATEĽA DO POISŤOVNÍ A
NÚP
a) Funkčná oblasť: 01114 – Obvodné úrady
Podprogram: 08C03 – Obvodné úrady
Schválený rozpočet na rok 2011 bol 105 531,00 €, jeho výška bola v priebehu roka upravená na
sumu 111 548,01 €. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2011 predstavuje 111 548,01 €, t. j. 105,7 %
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schváleného a 100 % upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2010 je čerpanie nižšie
o 32 021,18 €.
Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 31 143,55 € na odvody poistného na zdravotné
poistenie, vo výške 75 061,51 € na nemocenské, dôchodkové poistenie a príspevok v nezamestnanosti a vo výške 5 342,95 € na doplnkové dôchodkové poistenie.
 KATEGÓRIA 630 – TOVARY A SLUŽBY
a) Funkčná oblasť: 01114 – Obvodné úrady
Podprogram: 08C03 – Obvodné úrady
Schválený rozpočet na rok 2011 bol 114 305,00 €, jeho výška bola z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov v priebehu roka upravená na sumu 154 904,22 €, čerpanie rozpočtu k
31.12.2011 predstavuje sumu 154 904,22 €, t. j. 135,5 % schváleného a 100% upraveného
rozpočtu. V porovnaní s rokom 2010 je čerpanie nižšie o 2 435,65 €. Z toho výdavky vo výške
8 042,64 eur boli z mimorozpočtových zdrojov 72F_M. Z tejto sumy 154 904,22 eur finančné
prostriedky vo výške 6 699,00 eur boli výdavky súvisiace so sčítaním obyvateľov, bytov a domov
v roku 2011.
Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých položiek je nasledovné:
 Položka 631 – Cestovné náhrady
Výdavky na tuzemské pracovné cesty boli čerpané vo výške 864,27 €. V roku 2011 neboli
uskutočnené žiadne zahraničné pracovné cesty. Z tejto sumy boli výdavky súvisiace so sčítaním
obyvateľov, bytov a domov v roku 2011 vo výške 47 eur.
 Položka 632 – Energie, voda a komunikácie
Finančné prostriedky na energie boli čerpané vo výške 65 886,20 €. Podstatnú časť výdavkov
(75,0 %) vo výške 49 411,61 € tvorili výdavky za elektrickú energiu, plyn, tepelnú energiu a
vodu. Ostatné výdavky vo výške 16 474,59 € boli vynaložené na poštové a telekomunikačné
poplatky (z tejto sumy 16 474,59 eur finančné prostriedky vo výške 409,55 eur boli výdavky
súvisiace so sčítaním obyvateľov, bytov a domov v roku 2011).
 Položka 633 – Materiál
Výdavky na tejto položke dosiahli výšku 8.497,87 €. Podstatnú časť výdavkov (87,1 %) tvorili
výdavky na všeobecný materiál - kancelársky papier, tonery, materiál na drobnú údržbu budovy
vo výške 7 399,13 €. Reprezentačné výdavky boli čerpané v schválenej výške 269 €. Ostatné
výdavky boli použité na nákup paliva ako zdroj energie do kosačky (15,02 €) a predplatné za
odbornú tlač (814,72 €). Z tejto sumy 8 497,87 eur finančné prostriedky vo výške 392,75 eur boli
výdavky súvisiace so sčítaním obyvateľov, bytov a domov v roku 2011.
 Položka 634 – Dopravné
Rozpočet na tejto položke bol čerpaný v celkovej výške 4.168,08 €. Všetky vozidlá Obvodného
úradu boli využívané len na služobné účely. 67,4 % výdavkov vo výške 2.808,71 € bolo
vynaložené na nákup pohonných hmôt (z uvedenej sumy 2.808,71 eur finančné prostriedky vo
výške 209,36 eur boli výdavky súvisiace so sčítaním obyvateľov, bytov a domov v roku 2011 ).
Ostatné výdavky vo výške 1 359,37 € boli vynaložené na nevyhnutnú údržbu vozidiel (1.131,57
eur), na úhradu prepravného (127,80 eur) a na nákup diaľničných známok na rok 2011 (100 eur).
Z uvedenej sumy 1 359,37 eur finančné prostriedky vo výške 806,08 eur boli výdavky súvisiace
so sčítaním obyvateľov, bytov a domov v roku 2011 ).
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 Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba
Výdavky na bežnú údržbu boli v roku 2011 čerpané vo výške 1 442,56 €. Z položky boli uhradené
výdavky za opravu výpočtovej techniky vo výške 373,00 €, za opravu kancelárskych strojov vo
výške 513,60 eur, za opravu špeciálnych strojov a zariadení 137,04 €, za nevyhnutnú opravu
budov 418,92 eur (z uvedenej sumy 1 442,56 eur finančné prostriedky vo výške 418 eur boli
výdavky súvisiace so sčítaním obyvateľov, bytov a domov v roku 2011 ).
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebola vykonaná potrebná údržba
administratívnych
budov obvodného úradu (nedostatky z revízií – elektroinštalácia,
vyvložkovanie komínov), výpočtovej ani kancelárskej techniky (počítače, tlačiarne, kopírky), iba
boli vykonané opravy pri havarijných stavov.
 Položka 636 – Nájomné za nájom
Výdavky za nájom boli v roku 2011 vo výške 18 151,95 eur.
Za prenájom nebytových priestorov sme v roku 2011 uhradili sumu vo výške 18 103,29 € (v
zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy) a sumu vo výške 48,66 eur to za prenájom poštového
priečinka.
 Položka 637 – Služby
Výdavky za služby boli v roku 2011 čerpané vo výške 44 124,04 €. Podstatná časť finančných
prostriedkov bola použitá na úhradu výdavkov na školenia (294,99 eur), na inzerciu (456,00 –
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 (8 192,04 eur), na daň z nehnuteľnosti a miestne dane suma vo výške
2.883,84 €. Na stravovanie zamestnancov boli vynaložené finančné prostriedky vo výške
26 792,70 € (60,7 %), z toho 8 042,64 eur bolo hradené z mimorozpočtových zdrojov (72F_M).
Ostatné výdavky vo výške 5 504,47 € boli vynaložené na povinný prídel do sociálneho fondu
(4 465,91 eur), na úhradu poplatku za ochranu budov (47,76 eur), na náhrady (7,85 eur), na
úhradu odvodu za neplnenie povinného zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou
schopnosťou UPSVaR Komárno (877 eur), bankové poplatky (70,65 eur) a ostatné poplatky (3,76
eur), poplatok z omeškania (3,65 eur), výdavky na vyhotovenie odborného posudku 27,89 eur.
Z uvedenej sumy 44 124,04 eur finančné prostriedky vo výške 4 415,76 eur boli výdavky
súvisiace so sčítaním obyvateľov, bytov a domov v roku 2011 ).
c) Funkčná oblasť: 02103 Hospodárska mobilizácia
Podprogram: 06H03 – Hospodárska mobilizácia MV SR
Finančné prostriedky boli určené a použité v súvislosti s plnením úloh v oblasti hospodárskej
mobilizácie v celkovej výške 355 € a to na školenia výške 147 €, na nákup výpočtovej techniky
a všeobecného materiálu 208,00 eur. V porovnaní s rokom 2010 je čerpanie nižšie o 94,70 €.
d) Funkčná oblasť: 0220 Civilná ochrana
Podprogram: 08C03 – Obvodné úrady
Finančné prostriedky v súvislosti s civilnou ochranou obyvateľstva boli čerpané v celkovej výške
11 175,26 € a to vo výške 158,52 € na nákup pracovných odevov a obuvi, vo výške 399,60 € na
opravu sirén CO, vo výške 576,20 € na súťaž mladých záchranárov CO, vo výške 1 093,02 € na
školenie CO a na refundáciu odmien skladníkom CO materiálu vo výške 8 224,32 €, na prepravu
nepoužiteľného materiálu CO 723,60 eur. V porovnaní s rokom 2010 je čerpanie nižšie o 609,87€.
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e) Funkčná oblasť: 0360 Verejný poriadok a bezpečnosť
Podprogram: 08C03 – Obvodné úrady
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 238,99 eur a to v súvislosti so školením
členov krízových štábov vo výške 49,55 € , na nákup všeobecného materiálu 134,44 eur a na
prepravu 55,00 eur . V porovnaní s rokom 2010 je čerpanie vyššie o 187,99 €.
 KATEGÓRIA 640 – BEŽNÉ TRANSFERY
a) Funkčná oblasť: 01114 – Obvodné úrady
Podprogram: 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 133 544,74 € a hlásenia pobytu a registra občanov a
obyvateľov SR pre mesto a obce okresu Komárno vo výške 35 189,88 €.
 Položka 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odstupného zamestnancom vo výške 1 059,00 € a
na náhradu mzdy počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti vo výške 2 606,44 €, položka 642
celkom vo výške 3 665,44 eur.

C/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY / €/
V roku 2011 Obvodný úrad Komárno nehradil žiadne kapitálové výdavky .

6. Personálne otázky
Úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov v služobnom úrade
a pracovnoprávnych vzťahov zabezpečuje osobný úrad obvodného úradu. Spolupracuje
s ministerstvom vnútra pri plánovaní personálnych potrieb úradu a predkladá ministerstvu
vnútra podklady k návrhu na zostavenie systemizácie ako aj žiadosti o zmeny v systemizácii.
V roku 2011 bola zaslaná požiadavka na zmenu systemizácie obvodného úradu jedného
štátnozamestnaneckého miesta na odbore všeobecnej vnútornej správy, ktorá bola
ministerstvom vnútra akceptovaná a realizovaná.
Na konci roka 2010 bol na základe organizačných zmien znížený počet funkčných miest
o 8. Obvodný úrad Komárno mal v roku 2011 za cieľ stabilizovať situáciu v personálnom
obsadení úradu, po takom výraznom znížení počtu. Hlavnou úlohou v personálnej oblasti , sa
tak stala čo možno najrýchlejšia preobsadenosť uvoľnených pracovných resp.
štátnozamestnaneckých miest počas roka. Vhodným výberom adeptov v rámci absolventskej
praxe v spolupráci s ÚPSVaR príprava vhodných uchádzačov o zamestnanie v budúcnosti,
zároveň čiastočné odbremenenie zamestnancov od prác, ktoré je možné zabezpečiť na
prechodné obdobie uchádzačmi o zamestnanie na absolventskej praxi.
V roku 2011 bol k poslednému dňu roka evidenčný počet zamestnancov úradu 35
zamestnancov, z toho 20 žien. Na kratší pracovný čas boli zamestnané 2 pracovníčky vo
verejnom záujme. Na dobu určitú bol v štátnozamestnaneckom pomere 1 zamestnanec a 1
zamestnanec pre výkon práce vo verejnom záujme. Jedna zamestnankyňa v priebehu roka
nastúpila na materskú dovolenku a jednej pokračovala rodičovská dovolenka. V roku 2011
bolo uzatvorených 25 dohôd o vykonaní práce a 1 dohoda o pracovnej činnosti. V priebehu
roka bolo podaných 10 žiadostí o prijatie do zamestnania na úrad, jedna bola vybavená kladne
a to na zastupovanie počas materskej dovolenky zamestnankyne pre výkon práce vo verejnom
10

záujme. V rámci štátnej služby obvodný úrad uskutočnil výber na jedno štátnozamestnanecké
miesto, na základe výsledkov ktorého bol prijatý zamestnanec do stálej štátnej služby na
odbor všeobecnej vnútornej správy.
Prehľad o počte zamestnancov podľa odborov
odbor
Štátna služba Verejný záujem Spolu
Prednosta a osobný úrad
2
0
2
Odbor organizačný a ekonomický
9
4
13
Odbor všeobecnej vnútornej správy
7
0
7
Odbor živnostenského podnikania
7
0
7
Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
5
0
5
spolu
30
4
34

Počet funkčných miest pre obvodný úrad bol stanovený Ministerstvom vnútra SR
v tabuľkách zloženia a počtov. Celkový počet funkčných miest je 34, z toho 30 miest v štátnej
službe a 4 miesta pre výkon prác vo verejnom záujme. Evidenčný počet zamestnancov je 35,
z toho 30 v štátnej službe a 5 vo verejnom záujme. Jedno funkčné miesto je rozdelené na dva
kratšie úväzky.
Veková štruktúra zamestnancov

Štátni
zamestnanci
Verejní
zamestnanci
Spolu úrad

18 - 30 rokov
1

31 – 40 rokov
5

41 – 50 rokov
6

51 – 60 rokov
17

nad 60 rokov
1

1

0

1

1

2

2

5

7

18

3

Z tabuľky vekovej štruktúry zamestnancov je zrejmé, že vo vekovej kategórii nad 51
rokov je viac ako polovica zamestnancov obvodného úradu, pričom v kategórii do 30 rokov
sú len dvaja zamestnanci. Preto bude potrebné pomaly pristupovať ku generačnej obmene
prípravou vhodných adeptov na zamestnanie.
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
vysokoškolské II. stupňa vysokoškolské I. stupňa Stredoškolské základné
Štátni zamestnanci
Verejní zamestnanci
Spolu

21
2
23

3
0
3

6
1
7

0
2
2

Vo vzdelanostnej úrovni zamestnancov je pozitívne, že 75% zamestnancov má
vysokoškolské vzdelanie.
Osobný úrad v priebehu roka zabezpečil vzdelávanie zamestnancov úradu
predovšetkým na Inštitúte pre verejnú správu v Bratislave v súlade s Plánom vzdelávacích
aktivít na rok 2011 a to na 12 vzdelávacích aktivitách v rámci kontraktu medzi MV SR
a Inštitútom pre verejnú správu Bratislava. Jednalo sa o vzdelávanie 20 zamestnancov
v oblasti priestupkov, matričnej agendy, finančnej kontroly, elektronického verejného
obstarávania, novelizácie Zákonníka práce, uplatňovania zákona o štátnej službe, zákona
o verejnom obstarávaní, zákona o slobodnom prístupe k informáciám, občianskeho
a obchodného zákonníka. Na iné vzdelávacie aktivity, ktoré súviseli s legislatívnymi zmenami
v roku 2011 a ktoré boli realizované prostredníctvom iných vzdelávacích inštitúcií , boli
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vynaložené náklady na účastnícky poplatok v sume 125 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 roku 2011 obvodný úrad uzatvoril dohodu o vykonaní stredoškolskej praxe so
Strednou odbornou školou obchodu a služieb, na základe ktorej vykonávali štyria študenti
odbornú stredoškolskú prax. Na základe dohôd o absolventskej praxi, uzatvorených medzi
Obvodným úradom Komárno a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno (ďalej
„ÚPSVaR Komárno“), vykonávali dvaja evidovaní uchádzači o zamestnanie absolventskú
prax.
Osobný úrad pokračoval v zabezpečovaní vydávania potvrdení o odpracovanej dobe
a vypracúvania evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia pre zamestnancov bývalého
Okresného národného výboru Komárno, Miestnych národných výborov v okrese Komárno
a Školskej správy v Komárne do roku 2002. V roku 2011 bolo vydaných 34 takýchto
dokladov pre potreby Sociálnej poisťovne.

7. Ciele a prehľad ich plnenia
a) V personálnej oblasti
Na konci roka 2010 bol na základe organizačných zmien znížený počet funkčných miest
o 8. Obvodný úrad Komárno mal v roku 2011 za cieľ stabilizovať situáciu v personálnom
obsadení úradu, po takom výraznom znížení počtu a plne zabezpečiť fungovanie úradu bez
nárastu sťažností, prieťahov v konaniach. Preto bolo potrebné prijať aj nový organizačný
poriadok v januári 2011, ktorý zohľadňuje zmeny na začiatku roka 2011 a zabezpečí
funkčnosť úradu vo výrazne oklieštenom zložení.
Hlavnou úlohou v personálnej oblasti , sa tak stala čo možno najrýchlejšia preobsadenosť
uvoľnených pracovných resp. štátnozamestnaneckých miest počas roka. V tabuľke s vekovou
štruktúrou zamestnancov v personálnej časti výročnej správy je zreteľné, že viac ako polovica
zamestnancov je vo veku nad 51 rokov. Vhodným výberom adeptov v rámci absolventskej
praxe v spolupráci s ÚPSVaR Komárno si pripravujeme vhodných uchádzačov o zamestnanie
v budúcnosti, zároveň čiastočne odbremeňujeme zamestnancov od prác, ktoré je možné
zabezpečiť na prechodné obdobie uchádzačmi o zamestnanie na absolventskej praxi. V roku
2011 sa nám podarilo zabezpečiť 2 uchádzačov o zamestnanie na absolventskej praxi.
b) Na úseku priestupkovom
Na odbore všeobecnej vnútornej správy (ďalej „VVS“) sme pokračovali v plnení cieľa,
skvalitnenia procesu v postihu drobnej delikvencie občanov okresu mesta Komárno, ale aj
občanov z iných okresov, ktorí sa na území okresu Komárno dopustili priestupku. Na
priestupkovom úseku pritom došlo rovnako k zníženiu o jedno funkčné miesto, t.j. o 20%.
Počet priestupkových vecí, ktoré na odbor VVS došli v roku 2011 predstavuje celkový
počet 876 vecí.
Z roku 2010 do roku 2011 bolo prenesených celkom 212 priestupkových vecí.
Odstúpených vecí bolo v roku 2011 celkom 131, teda priestupkových vecí na spracovanie
v sledovanom období (2011) na Obvodnom úrade Komárno, odbore VVS predstavoval
celkový počet 957.
V roku 2011 bolo na odbore VVS právoplatne vybavených 691 priestupkových vecí. Do
roku 2012 prešlo z roku 2011 celkom 266 priestupkových vecí, ako nevybavených.
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Pre porovnanie v roku 2010, 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 predstavoval
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.
Z vykonanej analýzy prejednaných priestupkov a uplatňovania zákona o priestupkoch,
výkonu štátnej správy na tomto úseku v roku 2011 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 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. Bližšie sú rozvedené
skutočnosti v bode hodnotenie a analýza organizácie v danom roku.
c) V oblasti živnostenského podnikania
Cieľom odboru živnostenského podnikania (ďalej „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, aj napriek skutočnosti, že aj na odbore živnostenského podnikania došlo k poklesu
funkčných miest o dve, čo predstavuje pokles o 20%.
Oproti roku 2010 narástol počet podnikateľských subjektov o 373. Službu jednotného
kontaktného miesta (ďalej „JKM“) využilo o 221 podnikateľských subjektov viac ako v roku
2010.
V roku 2011 bol stanovený odborom živnostenského podnikania sekcie verejnej správy
(ďalej „SVS“) MV SR aj cieľ od 1.1.2012 poskytovať služby elektronického jednotného
kontaktného miesta (ďalej „e-JKM“). Cieľom elektronického JKM je umožniť všetkým
záujemcom o podnikanie z členských štátov EÚ a EHP vstup do podnikania na diaľku
elektronickými prostriedkami prostredníctvom elektronických formulárov umiestnených na
Ústrednom portáli verejnej správy SR bez nutnosti navštíviť jednotlivé fyzické JKM.
Elektronické JKM má dve hlavné funkcie - poskytuje kompletné a podrobné informácie
pre záujemcov o vstup do podnikania a umožňuje požiadať o vznik oprávnenia na podnikanie
elektronicky.
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Zamestnanci JKM odboru živnostenského podnikania Komárno sa s myšlienkou e-JKM
stotožnili a službu hodnotia pozitívne, rovnako má kladnú odozvu aj v radoch podnikateľov,
keď za obdobie od 1.1.2012 do 11.4.2012 došlo na odbor živnostenského podnikania celkovo
39 elektronických podaní v rámci elektronického jednotného kontaktného miesta.
d) Voľby do Národnej rady SR 2012
Obvodný úrad pripravil harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012 a aktívne sa podieľal na zabezpečení
všetkých úloh vyplývajúcich pre obvodný úrad v rámci plnenia úloh v roku 2011. Obvodný
úrad organizačne a technicky pripravoval a zabezpečoval všetky úlohy vyplývajúce zo zákona
č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších
predpisov aj v ďalšom období.
e) Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Od októbra 2010 začal obvodný úrad s prípravami na sčítanie obyvateľov, domov
a bytov (ďalej „SODB“) 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.
V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obvodný úrad v plnom rozsahu
zabezpečoval všetky úlohy súvisiace s sčítaním.
Obvodný úrad zabezpečoval:
- vypracovanie časového harmonogramu prípravných a realizačných prác,
- vytvorenie podľa návrhu obce sčítacie obvody v rámci základných sídelných jednotiek,
- vyhotovenie zoznamov sčítacích obvodov,
- vypracovanie časového harmonogramu školení sčítacích komisárov,
- školenie sčítacích komisárov,
- prevzatie a uskladnenie sčítacích tlačív, ich rozdelenie a doručenie obciam podľa
rozdeľovníkov prerokovaných s úradom,
- podľa časového harmonogramu prevzatie vyplnených sčítacích tlačív doručených obcami
a odovzdá ich úradu,
Na základe Metodického pokynu Štatistického úradu SR (ďalej „ŠÚ SR“) zo 14.
januára 2011 č.900-0011/2011, ktorým sa upravuje postup pri vytváraní sčítacích obvodov pri
sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 zabezpečoval úlohy pri vytváraní sčítacích
obvodov.
Na základe Metodického pokynu ŠÚ SR č.220-0010/2011 z 25. februára 2011
o zabezpečení financovania prípravy, priebehu a vykonania sčítania obyvateľov, domov a
bytov v roku 2011 obvodný úrad zabezpečoval všetky úlohy, ktoré sa týkali financovania
SODB v roku 2011, poskytnutia prostriedkov obciam, zúčtovania použitých finančných
prostriedkov v súlade s výnosom ŠÚ SR z 28. februára 2011 č.220-0011/2011 o poskytnutí
dotácií zo štátneho rozpočtu obciam, VÚC na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením
preneseného výkonu štátnej správy pri príprave , priebehu a vykonaní SODB v roku 2011.
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f) Cvičenie Gabčíkovo 2011
S cieľom precvičiť činnosť orgánov krízového riadenia obvodného úradu, obvodnej
evakuačnej komisie, obecných krízových štábov, obecných evakuačných komisií po vzniku
mimoriadnej situácie na vodnej stavbe a vyhlásenej mimoriadnej situácie na postihnutom
území prednosta obvodného úradu nariadil uskutočniť cvičenie s uvedeným zameraním.
V dňoch 19. – 20.10.2011 sa za riadenia prednostu Obvodného úradu Komárno uskutočnilo
cvičenie, GABČÍKOVO 2011“. Cvičenie bolo zamerané na činnosť orgánov krízového
riadenia obvodného úradu, obvodnej evakuačnej komisie, obecných krízových štábov,
obecných evakuačných komisií po vzniku mimoriadnej situácie na vodnej stavbe a vyhlásenej
mimoriadnej situácie na postihnutom území.
Prvá etapa (19.10.2011) bola zameraná na činnosť Krízového štábu (ďalej „KŠ“)
Obvodného úradu Komárno a okresnej evakuačnej komisie. Uvedený deň bol aktivovaný
Krízový štáb Obvodného úradu v užšom zložení. Členovia krízového štábu boli oboznámení
so vzniknutou situáciou. Prijali sa opatrenia na aktiváciu okresnej evakuačnej komisie,
krízových štábov obcí a evakuačných komisií obcí. Zároveň boli stanovené úlohy
k zabezpečeniu evakuácie obyvateľstva.
Druhá etapa ( 20.10.2011 ) prebiehala v réžii krízových štábov obcí a evakuačných
komisií obcí.
g) Opatrenia k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu rozpočtových prostriedkov
v rezorte MV SR na rok 2011
V máji 2011 obdržal obvodný úrad prílohu k uzneseniu porady vedenia MV SR
č.22/2011 „Opatrenia k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu rozpočtových prostriedkov
v rezorte MV SR na rok 2011“. Uvedené opatrenia rozpracoval na svoje podmienky a ich
plnenie je nasledovné:
1. Výdavky na zahraničné cesty a reprezentačné účely (zahraničné delegácie) znížiť
o 10% oproti dosiahnutej skutočnosti v roku 2010. V roku 2010 boli výdavky nulové
rovnako aj v roku 2011
2. Výdavky na nákup propagačných a reklamných materiálov neboli čerpané ani v roku
2010 ani v roku 2011.
3. Obvodný úrad neorganizuje oslavy rezortného charakteru ani oslavu dňa organizácie.
4. Rozsah nariaďovaných pohotovostí je len v zmysle zákona o štátnej službe, ďalšie
zníženie nie je možné z titulu nezabezpečenia plnej pohotovosti mimo pracovnej doby.
7. Prehodnotili sme výšku poskytnutých preddavkov v uzatvorených zmluvách na
dodávku energií, napr. pred ukončením roka sme upravovali zmluvu s dodávateľom
tepla a rovnako s prenajímateľom Mestským úradom Komárno.
8. Vodné a stočné sme znížili na 1014,41 m3 oproti skutočnému odberu 1985
dosiahnutému v roku 2010, čo je – 48,90 %. Vodomery sledujeme v mesačných
intervaloch, ak sa vyskytne väčší odber okamžite hľadáme príčinu. Osobitnú
pozornosť venujeme vodoinštalačným zariadeniam po výpadkoch v dodávke vody,
keď sa pravidelne opakujú poruchy zariadení s následkom nadspotreby. Úsporu sme
dosiahli spoločným postupom s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny s ktorým
využívame niektoré priestory spoločne. Údaje o skutočnej spotrebe za rok 2011 nám
ešte neboli všetky refakturované, chýbajúce nám poskytol prenajímateľ. V objektoch
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na Sennom trhu refakturujeme pomernú časť spotrebovanej vody v zmysle uzavretých
nájomných zmlúv.
9. Obvodný úrad zabezpečuje prevádzku troch kotolní . Spotreba plynu je sledovaná
obsluhou kotolne a vyhodnocovaná pravidelne v mesačných intervaloch. Prijali sme
opatrenia na optimalizovanie vykurovania vo všetkých priestoroch s ohľadom na ich
využitie a časovú reguláciu vykurovania. Úspora plynu v roku 2011 oproti priemeru za
roky 2008 až 2011 je -5,83%. V budove na Sennom trhu pomernú časť nákladov na
plyn refakturujeme. V budove na u.Krivej v Hurbanove refakturujeme polovicu
nákladov štátnemu archívu. V prenajatej budove , v ktorej úrad sídli je zabezpečované
kúrenie dodávateľským spôsobom. Prostredníctvom rokovaní s dodávateľom tepla,
investovaním do regulácie a kotolne z jeho strany došlo v roku 2011 k úspore oproti
priemeru v rokoch 2008-2010 o -18,37%. Výkaz o vývoji spotreby tvorí prílohu, bol
vyhotovený z podkladov od dodávateľa tepla , lebo skutočná spotreba za rok 2011 ešte
nebola predmetom fakturácie.
10. Obvodný úrad sídli v prenajatom objekte, oproti priemeru skutočnej spotreby
elektrickej energie v rokoch 2008-2010 v roku 2011 dosiahol úsporu 6,09%. Spotreba
elektrickej energie je sledovaná mesačne. Úsporu sme dosiahli vyradením menej
efektívnych zariadení z prevádzky a spoločným postupom s Úradom práce sociálnych
vecí a rodiny s ktorým využívame niektoré priestory spoločne. V budove na Krivej
v Hurbanove, kde je sklad CO je refakturovaná polovica spotreby elektrickej energie
Štátnemu archívu Nitra – pobočka Komárno.
11. Telekomunikačné poplatky v roku 2010 boli na štátne linky 5.745,91€, v roku 2011
4.913,30 Eur. Úspora je -14,49 %. V roku 2010 boli poplatky na mobilné linky
1.680,32€, v roku 2011 boli poplatky 1.474,16 Eur. Úspora je -12,26 %. Celková
úspora na telekomunikačných poplatkoch je -13,99%. Úsporu sa podarilo dosiahnuť
zmenou volacích programov na pevných linkách, vylúčením hovorov na mobily
z pevných liniek. Pre potreby každého odboru bol vyčlenený jeden mobil s potrebným
paušálom.
12. V roku 2010 boli výdavky na kancelársky papier, kancelárske potreby a tonery
8.815,43 Eur. V roku 2011 boli výdavky 6.510,18 Eur. Úspora je -26,15%.
Zamestnanci všetkých odborov boli usmernení aby využívali obojstrannú tlač,
uchovávať majú dokumenty prednostne v elektronickej podobe (zákony, usmernenia,
predpisy, ročné zoznamy spisov, pri novelizovaní častí predpisov vytlačením ich časti
a výmenou časti. Boli uskutočnené rokovania s Okresným riaditeľstvom policajného
zboru SR (ďalej „OR PZ SR“) ako aj na úrovni odboru priestupkov SVS MV SR
o zbytočnom zasielaní dokumentov z registra MAKOP (Manažment konania o
priestupkoch ) pre orgány policajného zboru, ktoré majú do registra tak isto prístup ale
aj napriek tomu požadovali výpisy z registra v písomnej forme. V roku 2011 sa
uskutočnilo Sčítanie obyvateľov bytov a domov, na zabezpečenie ktorého obvodný
úrad zakúpil aj papier formátu A4 v počte 25 balíkov. Normatív na spotrebu papiera
bol Obvodnému úradu Komárno pridelený listom SE-OMTZ1-2011/001716-015 zo
dňa 5.8.2011.
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14. V roku 2010 obvodný úrad spotreboval 2.719,60 l PHM v cene 3.401,03 EUR. V roku
2011 2.200,94 l PHM v cene 2.998,91 EUR. Dosiahnutá úspora v litroch PHM je 19,07% vo finančnom vyjadrení -11,82%.
15. Zamestnanci obvodného úradu sa zúčastňovali porád, seminárov a kurzov v zásade
v rozsahu jedného pracovného dňa najmä v zariadeniach ministerstva a na poradách
organizovaných ministerstvom vnútra. Zamestnanci úradu sa zúčastňujú hlavne
školení usporiadaných IVS Bratislava. Pri cestách služobným motorovým vozidlom
sme koordinovali služobné cesty s okolitými obvodnými úradmi.
18. Nerealizovali sme štúdium pre zamestnancov obvodného úradu v jazykových kurzoch
v mimorezortných zariadeniach.
22. Od vydania opatrení sme nerealizovali nákup materiálu na vybavenie objektov novým
nábytkom , kobercami, obrazmi, kancelárskou a bielou technikou.
27. Opravy služobných motorových vozidiel sme realizovali len v nevyhnutnej miere
v súlade so zásadou efektívnosti. V rámci prieskumu trhu sme vždy oslovili aj
Automobilové opravovne MV SR.
28. V roku 2011 sme nerealizovali žiadnu redislokáciu útvaru obvodného úradu.
29. V roku 2011 sme nezadávali žiadnu požiadavku na realizovanie investičnej akcie.
30. Údržbu nehnuteľností sme vykonávali v roku 2011 prednostne v rámci odstraňovania
zistených nedostatkov z vykonaných odborných prehliadok a skúšok technických
zariadení a záverov z prehliadok BOZP. Drobné opravy a údržbu sme realizovali
prednostne vlastnými zamestnancami.
35. Vypracovali sme a zaslali podklady k analýze možnosti jednotného stráženia objektov
rezortu. V súčasnej dobe obvodný úrad využíva službu pultu centrálnej ochrany OR
PZ SR na ochranu časti objektu v sídle obvodného úradu. Ostatné objekty nie sú
chránené strážnou službou. Časť objektov je chránená zabezpečovacím zariadením
s vyvolávacím modulom.
37. Vykonali a zaslali sme analýzu prenajímaných priestorov podľa požiadavky MV SR.
40. Obvodný úrad Komárno nemá rekreačné zariadenie, služobný byt ani ubytovňu.
41. Obvodný úrad Komárno nerealizoval pre zamestnancov obvodného úradu služby ako
sú sauna, športové zariadenia a pod.
47. V roku 2011 obvodný úrad využíval len právne služby odborných útvarov obvodného
úradu.

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2011
Ekonomický a organizačný odbor
Od 1. 1. 2011 boli spojené odbory organizačný a ekonomický do jedného odboru
ekonomického a organizačného. Na úsekoch činnosti, ktoré boli zahrnuté pod novo vzniknutý
ekonomický a organizačný odbor sú v prevažnej miere úkony na úseku ekonomickom
a prevádzkovom, sťažností a petícií, poskytovania informácií, informatiky, úkony na úseku
vzťahu k samospráve, úkonmi súvisiace s organizovaním a zabezpečovaním chodu úradu od
porád, smerníc, príkazov prednostu a ostatných aktov riadenia.
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Na úseku ekonomickom a prevádzkovom boli v prevažnej miere zabezpečované úkony
súvisiace s rozpočtovaním, so zabezpečovaním chodu a prevádzky úradu.
Sú to najmä decentralizačné dotácie, 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 informačnom systéme SAP alebo v informačnom systéme štátnej pokladnice.
V roku 2011 sa uskutočnilo sčítanie obyvateľov domov a bytov za aktívnej účasti
zamestnancov odboru od príprav, materiálneho zabezpečenia ako aj financovania spojeného
s vyúčtovaním prostriedkov poskytnutých obciam. Bližšie popísané v bode Ciele a prehľad
ich plnenia.
V mesiaci apríl sa uskutočnila kontrola verejného obstarávania na Obvodnom úrade
Komárno zamestnancami MV SR odboru verejného obstarávania sekcie ekonomiky. Na
základe zisteného stavu skonštatovali, že Obvodný úrad Komárno v rámci procesu verejného
obstarávania dodržiava príslušnú legislatívu a usmernenia.
Rozhodovacia činnosť 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.
Obvodný úrad Komárno sídli v prenajatej budove, ktorá bola začiatkom deväťdesiatych
rokov delimitovaná do majetku mesta Komárno z bývalého majetku Okresného národného
výboru a ktorá je uspôsobená na uvedený účel. V susedstve sídli aj ÚPSVaR Komárno.
Nachádza sa v centre mesta a má výhodnú polohu pre stránky, ktoré vybavuje úrad. Hlavné
náklady na prevádzku tvoria nájomné a vykurovanie.
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 refakturujeme nájomníkom.
V roku 2011 neboli zaevidované žiadne sťažnosti na Obvodnom úrade Komárno.
Rovnako nebola na Obvodný úrad Komárno podaná ani žiadna petícia.
Podľa Zákona o slobode informácií 211/2000Z.z v znení neskorších predpisov bolo
zaevidovaných spolu 5 žiadostí. Všetky žiadosti boli vybavené.
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
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•
•
•
•

správu a prevádzkovanie 2 komunikačných a poštových servrov, 3 Novell servrov, 1
databázového servra, 2 Windows servrov
správu cca 45 pracovných staníc, 7 Notebookov
zabezpečovanie a prevádzku informačných systémov na vykonávanie činností na
jednotlivých odboroch obvodného úradu štátneho archívu – WINASU, MAKOP,
WINPOHL, CEIP, WINIBEU, SAP, CEZIR, BACH, WINFONDY, WINRS, CIPREGIS
prevádzkovanie telefónnych ústrední a zabezpečovacích zariadení

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. V roku 2011 sa zamestnanci odboru podieľali na príprave zavedenia
služieb e- JKM na odbore živnostenského podnikania a ÚSEP na odbore VVS.
Na úseku správy registratúry sme pokračovali vo vyraďovacom konaní v spolupráci
s Ministerstvom vnútra – Štátnym archívom Nitra – pobočka Komárno. Vyraďovacie konania
za tzv. predchodcov obvodného úradu boli riadne ukončené v počte 6ks. Predmetom
vyraďovania boli len registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty, ktorým už
uplynula lehota uloženia. V roku 2012 bude registratúra v rozsahu 91 bežných metrov, ktorá
bola predmetom vyraďovacieho konania odborne skartovaná.
Uvedenými krokmi sa podarilo za posledné roky znížiť priestorové nároky na skladovanie
predmetnej registratúry o viac ako 1100 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, hlavne pri legislatívnych zmenách v oblasti dôchodkového zabezpečenia
a zápočtu rokov, prehodnotení odbornej praxe a ostal súčasťou registratúry úradu, sú mzdové
doklady bývalých odborov školstva a príručná registratúra odboru živnostenského podnikania.
V novembri sa uskutočnila kontrola aktuálneho stavu správy registratúry na obvodnom
úrade odborom registratúr a správy dokumentov MV SR, kontrolou neboli zistené závažné
porušenia §16 zákona č.395/2002 Z. z. a bolo skonštatované, v rámci zabezpečenia správy
registratúry postupuje obvodný úrad v súlade s nariadeniami MV SR. Umiestnenie
registratúrneho strediska vyhovuje kritériám ochrany registratúrnych záznamov. Stanovených
II. časťou vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z.z.
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 ďalšom 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.

Osobný úrad
Od 1.1.2011 podľa Organizačného poriadku Obvodného úradu Komárno je kontrolnou
činnosťou poverený osobný úrad. V rámci kontrolnej činnosti osobný úrad sledoval plnenie
plánov kontroly činnosti jednotlivých odborov a vykonal analýzu a vyhodnotenie výsledkov
z týchto kontrol. Na úrade boli uskutočnené aj štyri vonkajšie kontroly zamestnancami
Ministerstva vnútra SR s tematickým zameraním na verejné obstarávanie zákaziek, na výkon
štátnej správy na úseku živnostenského podnikania, na dodržiavanie právnych predpisov
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upravujúcich ochranu utajovaných skutočností a na správu registratúry na obvodnom úrade.
Všetky kontroly boli uzavreté bez zistenia porušení právnych predpisov.
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. 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.
Ďalšie hodnotenie činnosti na osobnom úrade je v časti Personálne otázky.

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 2011.
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 2011 a zároveň stručne
hodnotí dodržiavanie zákonnosti v konaní o priestupkoch.
Počet priestupkových vecí, ktoré na odbor VVS došli v roku 2011 predstavuje
celkový počet 876 vecí.
Z roku 2010 do roku 2011 bolo prenesených celkom 212 priestupkových vecí.
Odstúpených vecí bolo v roku 2011 celkom 131, teda priestupkových vecí na spracovanie
v sledovanom období / 2011 / na Obvodnom úrade Komárno, odbore VVS predstavuje
celkový počet 957.
V roku 2011 bolo na odbore VVS právoplatne vybavených 691 priestupkových
vecí. Do roku 2012 prešlo z roku 2011 celkom 266 priestupkových vecí, ako nevybavených.
Najpočetnejšiu skupinu v skladbe priestupkov, ktoré boli právoplatne do 31.12.2011
uzavreté na odbore VVS predstavujú priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa
§ 49 zákona o priestupkoch a to počtom 373.
Druhou najpočetnejšiu skupinu tvoria priestupky proti majetku podľa § 50 ods. 1
zákona o priestupkoch počtom 248.
Z vykonanej analýzy prejednaných priestupkov a uplatňovania zákona o priestupkoch
výkonu štátnej správy na tomto úseku v roku 2011 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
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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.
V decembri roku 2011 bolo na odbor VVS doručených celkom 67 priestupkových
vecí. z toho:
• 41 vecí bolo v zmysle ust. § 67 ods. 3 zákona o priestupkoch vytýčených na
prejednanie,
• 3 veci boli v zmysle ust. § 66 ods. 2 písm. a/ zákona o priestupkoch, odložené,
• 7 vecí bolo v zmysle ust. § 55 ods. 3 zákona o priestupkoch, odstúpených,
• 9 vecí bolo v zmysle ust. § 71 písm. a/ zákona o priestupkoch, odstúpených na OP,
• 2 veci boli riešené v rozkaznom konaní, ktorá nadobudli právoplatnosť do 31.12.2011
• 5 vecí boli riešené v rozkaznom konaní, avšak do 31.12.2011 ešte nenadobudli
právoplatnosť, teda prešli do roku 2012, ako nevybavené,
Z celkového počtu 67 priestupkových oznámení, ktoré tunajší správny orgán obdržal
v decembri roku 2011, do roku 2012 prešlo celkom 46 priestupkových vecí, ako
nevybavených.
V roku 2011 za spáchané priestupky boli uložené sankcie :
1/
2/
3/
4/

pokuta – uložená v 194 priestupkových veciach,
pokarhanie - uložené v 54 priestupkových veciach,
prepadnutie veci – neuložené,
zákaz činnosti – neuložené

V roku 2011 bolo uložené na :
1/ pokutách : celkom 20.918 €
2/ na povinnosti uhradiť trovy konania : celkom 4.122 €.
Stav zaplatených pokút, ktoré sú príjmom obcí za sledovaný rok 2011 činí celkom
8.990.48,- €. Všetky boli zaplatené dobrovoľne, vymožené neboli žiadne, pretože v roku 2011
sa vymáhali pokuty za roky 2007, 2008, 2009. / Pozn: je možné, že suma zaplatených pokút
za rok 2011 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 2011 činí celkom 1.125 €. Všetky boli
zaplatené dobrovoľne, vymožené neboli žiadne, pretože v roku 2011 sa vymáhali len trovy
konania za roky 2008 a 2009.
Stav zaplatených pokút do Štátneho rozpočtu za sledovaný rok 2011 činí celkom
10,-€. Všetky boli zaplatené dobrovoľne, vymožené neboli žiadne, pretože v roku 2011 sa
vymáhali len pokuty za roky 2008 a 2009.
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Celkový stav vymáhaných pohľadávok Obvodného úradu Komárno, odboru VVS /
trovy konania / činí k 31.12.2011 celkom 18.513.08,-€.
Celkový stav vymáhaných pohľadávok Obvodného úradu Komárno, odboru VVS /
pokuty, ktoré sú príjmom Štátneho rozpočtu / činí k 31.12.2011 celkom 66.735.22,-€.
Celkový stav vymáhaných pohľadávok ObÚ Komárno, odboru VVS / pokuty, ktoré sú
príjmom obcí a miest / činí k 31.12.2011 celkom 75.894.52,-€.
Inštitút rozkazného konania bol pri aplikácii zákona o priestupkoch v tejto skrátenej
forme odborom VVS uplatnený v priebehu roka 2011 v 203 prípadoch. Celková suma
právoplatne uložených pokút v rozkaznom konaní za rok 2010 činí 8.732 €.
•
•
•
•
•
•
•
•

Z uvedeného počtu bolo riešených :
85 priestupkov proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona o priestupkoch,
104 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d/ zákona
o priestupkoch,
3 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 b/ zákona
o priestupkoch,
4 priestupky proti poriadku v správe podľa § 21 ods. 1 písm. f/ zákona o priestupkoch,
2 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,
2 priestupky na úseku podnikania podľa § 24 ods. 1 písm. d/ zákona o priestupkoch.

V roku 2011 odbor VVS prijal celkom 40 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 1 vec,
Z celkového počtu 40 návrhových priestupkov bolo :
A/ - 12 prípadov vybavených zmierom podľa ust. § 76 ods. 1 písm. k / zákona o priestupkoch,
B/ - 8 prípadov bolo odložených v zmysle ust. § 66 ods. 2 písm. a/ zákona o priestupkoch,
C/ - 2 prípady bolo zastavené v zmysle ust. § 76 ods. 1 písm. c/ zákona o priestupkoch,
D/ - 13 prípadov riešených uložením sankcie spojenej s povinnosťou uhradiť trovy konania,
E/ - 5 prípadov boli zastavené v zmysle ust. § 76 ods. 1 písm. j/ zákona o priestupkoch,
Obvodný úrad Komárno, odbor VVS v roku 2011 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,
• 2 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 2011 v rámci priestupkového konania
požiadal nadriadený orgán o predĺženie lehoty celkom v 12 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 2011 celkove 260 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 418 prípadoch.
Lustrácia v evidencii priestupkov
Celkove bolo vybavených 2500 dožiadaní o lustráciu v evidencii priestupkov.
b) na úseku matrík
ZMENA MENA A PRIEZVISKA
• vydané rozhodnutia o povolení zmeny mena alebo priezviska :
OSVEDČOVANIE
• fotokópie listín
:
• podpisy na listinách :

32 ks

86 ks
339 ks

VYŠŠIE OVERENIE DOKLADOV NA POUŽITIE V CUDZINE
• apostille
:
106 ks
• legalizácia
:
1 ks
SÚHLAS NA ZÁPIS CUDZIEHO ROZHODNIA DO MATRIKY
• vydaný súhlas
:
0 ks
NAHLADNUTIE DO MATRIKY
• obvodný matričný archív povolil nahliadnutie do matriky :

9 ks

ZBIERKY LISTÍN
• tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný
záznam alebo ich zmenu v matrike
• zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju najneskôr do
28. februára nasledujúceho roka odovzdá obvodnému úradu
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• 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
:
716 ks
o žiadosť o uzavretie manželstva
:
316 ks
o list o prehliadke mŕtveho
:
1203 ks
DODATOČNÉ ZÁZNAMY
• hlásených zmien do zbierky listín za okres Komárno bolo :

850 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 2011 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
ŠKOLENIE MATRIKÁROK
• príprava a vykonanie skúšky matrikára v zmysle § 41 vyhl.č.302/1994 Z.z.
• október – november - december 2011
• osvedčenie udelené 12 matrikárom
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 6 rozhodnutí o povolení konania
verejnej zbierky.
V zmysle ustanovenia § 17 a § 18 ods. 1 zákona o verejných zbierkach bolo v roku
2011 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
2011 vykonaných 12 kontrol ohľadne dodržiavania zákona v súvislosti s používaním
štátneho znaku na budovách, listinách a na úradných pečiatkach ako i dohľad nad spôsobom
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používania štátnej vlajky a zástavy. Kontroly boli vykonané na vybraných obecných úradoch
v okrese Komárno.
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. V súlade s ustanovením § 9 zákona č. 263/2008 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov odbor VVS v plnom rozsahu
zabezpečil všetky úlohy súvisiace s sčítaním...
d) Na úseku volieb a referenda
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Odbor organizačne a technicky pripravoval na zabezpečoval všetky úlohy
vyplývajúce zo zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov. Pripravil harmonogram organizačno-technického zabezpečenia
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012 a aktívne sa podieľal na
zabezpečení všetkých úloh vyplývajúcich pre obvodný úrad.
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.

Odbor živnostenského podnikania
Ku koncu roka 2011 bolo v okrese evidovaných 13666 podnikateľských subjektov.
Z celkového počtu podnikateľských subjektov je
• fyzických osôb
• právnických osôb

8040
5626

Počet živnostenských oprávnení, ktoré vznikli v sledovanom období
• živnostenských oprávnení 9183
Počet živnostenských oprávnení, ktoré zanikli v sledovanom období
• osvedčení o živnostenskom oprávnení 4033
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Za sledované obdobie vzniklo právo k podnikaniu
• 586 fyzickým osobám
• 801 právnickým osobám
Za sledované obdobie vzniklo právo k podnikaniu
• 4 zahraničným fyzickým osobám
• 2 zahraničným právnickým osobám
Za sledované obdobie zaniklo právo k podnikaniu
• 1277 fyzickým osobám
• 79 právnickým osobám

Registrácia
Rozhodnutia o zrušení oprávnenia z úradnej moci
• 4
Rozhodnutie o pozastavení oprávnenia z úradnej moci
• 0
Rozhodnutie o prerušení konania
• 0
Rozhodnutie o zastavení konania
• 2
Rozhodnutie o nevzniknutí živnostenského oprávnenia
• 7
Iné úkony vykonané v sledovanom období
•
•
•
•
•
•
•

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení 2328
Oznámenie o pozastavení 696
Zánik živnostenského oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom 1437
Zmena splynutím 0
Zmena zlúčením 2
Iná zmena vykonaná bez rozhodnutia 1963
Výpis zo živnostenského registra 1543
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Jednotné kontaktné miesto poskytuje informácie o
• všeobecných a osobitných podmienkach prevádzkovania živnosti a o poskytovaní
služieb v činnostiach, ktoré sú živnosťou na území Slovenskej republiky.
• postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania živnostenského
oprávnenia a prístupu k poskytovaniu služieb
• kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie
vo veciach poskytovania služieb a na iné subjekty, ktoré môžu poskytovateľom
služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc
•

možnostiach prístupu k verejným registrom s databázami poskytovateľov služieb

Služby Jednotného kontaktného miesta v okrese Komárno využilo
• 3630 subjektov
z toho
• 3204 fyzických osôb
• 426 právnických osôb
Celkový počet úkonov služby JKM
• daňové riaditeľstvo 4544
• zdravotné poisťovne 3139
• obchodný register
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Kontrola
Počet všetkých kontrolných akcií v sledovanom období (rok 2011)
• 403
Počet kontrolných akcií v súčinnosti s iným kontrolným orgánom
• 0
Počet uložených pokút v blokovom konaní
• 56
Výška uložených pokút v blokovom konaní
• 2112 Eur,Výška uložených pokút vydaných rozhodnutím
• 2595 Eur,27

Výška uložených pokút spolu
• 4707
Rozhodnutia o uložení pokuty
• 68
Autoremedúra
• 0
Rozhodnutie o zastavení konania
• 0
Iné úkony vykonané v sledovanom období
•
•
•
•

Predvolanie na prejednanie záznamu z kontroly 0
Oznámenie o začatí správneho konania 70
Výzva 207
Dodatok k záznamu z kontroly 163

Oproti roku 2010 je nárast počtu podnikateľských subjektov o 373. Službu JKM využilo
o 221 podnikateľských subjektov viac ako v roku 2010.

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
A)

B)

C)

D)

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
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTOČNOSTÍ

A. Oblasť krízového riadenia
A1. Úsek krízového riadenia:
a)
Plán práce Bezpečnostnej rady okresu (ďalej „BRO“) Komárno na kalendárny rok
2011 bol prerokovaný a schválený bezpečnostnou radou obvodu na marcovom rokovaní BRO
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(dňa 1.marca 2011 uznesením č. 79). Podľa Plánu práce na rok 2011 BRO zasadala celkove
štyrikrát a to v dňoch 1.3., 29.06.,26.8. a 24.11.2011.
Na jednotlivých rokovaniach BRO boli prerokovávané a schválené predkladané
správy a informatívne správy v zmysle Programu rokovania BRO Komárno na rok 2011:
• na 26. rokovaní: SVP š.p., Správa vnútorných vôd Komárno, Obvodný úrad životného
prostredia Komárno,
• na 27. rokovaní: Obec Klížska Nemá, Obec Dedina Mládeže,
• na 28. rokovaní: Obec Bodza, Obec Bodzianske Lúky, Mesto Komárno,
• na 29. rokovaní: Regionálna správa a údržba ciest Komárno (ďalej „RSaÚC“),
Obvodný úrad Komárno, OR PZ Komárno a Okresné riaditeľstvo hasičského
a záchranného zboru (ďalej „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.
Nedostatky a problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s plnením úloh bezpečnosti
a obrany, sú BRO riešené na rokovaniach s cieľom ich vyriešenia a odstránenia.
Jedným z nedostatkov tohtoročných rokovaní bola neúčasť príslušníka Ozbrojených síl
SR na 27. a 28. rokovaní z dôvodu jeho vyslania mimo územia SR.
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 obvodného úradu, ako aj členov KŠ obcí sa vykonáva v zmysle plánu
prípravy jednotlivých skupín.
KŠ Obvodného úradu Komárno zasadá podľa potreby. V roku 2011 si situácia v okrese
nevyžiadala potrebu zvolania členov KŠ.
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)
Obvodný úrad v priebehu roka prostredníctvom školení primátorov miest a starostov
obcí (26.1. a 29.3.) a zaslaných usmernení na obce koordinoval činnosť obcí na krízovú
situáciu a jej riešení. V priebehu roka sa na území obvodu nevyskytla žiadna mimoriadna
udalosť.
e)
Spolupráca s úradmi špecializovanej štátnej správy a inými štátnymi orgánmi pri
príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení na území obvodu je na profesionálnej úrovni
najmä prostredníctvom ich členstva v bezpečnostnej rade obvodu a krízového štábu.
Priebežne sa vzájomne informujeme o bezpečnostnej situácii na území obvodu.
f)
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 Civilnej ochrany a Krízového riadenia (ďalej „COaKR“) Obvodného úradu
Komárno pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení spolupracuje i s príslušnými
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orgánmi Maďarskej republiky, konkrétne s Riaditeľstvom ochrany proti katastrofám a
Výborom obrany župy Komárom - Ostrihom 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. a zároveň prebieha i vzájomná informovanosť
o vzniku mimoriadnych udalostiach na území Nitrianskeho kraja, resp. Župy Komárom –
Ostrihom.
g)
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.
h)
Plán kontrolnej činnosti na rok 2011 bol spracovaný ako súčasť Ročného plánu odboru
COaKR Obvodného úradu Komárno na rok 2011. Celkovo bolo plánovaných 11 kontrol (11
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.
i)
V roku 2012 požadujeme aktualizovať dohodu o vzájomnej spolupráci medzi ObÚ
v sídle kraja a župou Komárom - Ostrihom.
A2.

Úsek prípravy a odborného vzdelávania:

a)
Na úseku prípravy a odborného vzdelávania využívame možnosti pozývania
prednášateľov, ako sú zamestnanci Strediska vzdelávania a prípravy civilnej ochrany (ďalej
„SVP CO“) Nitra, alebo zamestnancov z Územnej vojenskej správy (ďalej „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
obvodného úradu z príslušných interných predpisov bolo vykonané 2x v roku.
Zdokonaľovacia príprava členov a sekretariátu krízového štábu Obvodného úradu
Komárno bolo vykonané dňa 6.10.2011 za účasti 82% členov.
V rámci cvičenia GABČÍKOVO 2011 (19.-20.10.2011) bola vykonaná praktická príprava
členov a sekretariátu krízového štábu. Vykonanie cvičenia a príprava KŠ obvodného úradu
a Okresnej evakuačnej komisie boli nahlásené na Obvodný úrad Nitra.
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.
c)
V dňoch 19. – 20.10.2011 sa za riadenia prednostu Obvodného úradu Komárno
uskutočnilo cvičenie, GABČÍKOVO 2011“. Cvičenie bolo zamerané na činnosť orgánov
krízového riadenia obvodného úradu, obvodnej evakuačnej komisie, obecných krízových
štábov, obecných evakuačných komisií po vzniku mimoriadnej situácie na vodnej stavbe
a vyhlásenej mimoriadnej situácie na postihnutom území.
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Prvá etapa (19.10.2011) bola zameraná na činnosť KŠ Obvodného úradu Komárno
a okresnej evakuačnej komisie. Uvedený deň bol aktivovaný KŠ Obvodného úradu Komárno
v užšom zložení. Členovia KŠ boli oboznámení vzniknutou situáciou. Prijali sa opatrenia na
aktiváciu okresnej evakuačnej komisie, krízových štábov obcí a evakuačných komisií obcí.
Zároveň boli stanovené úlohy k zabezpečeniu evakuácie obyvateľstva.
Druhá etapa (20.10.2011) prebiehala v réžii KŠ obcí a evakuačných komisií obcí.
d)
Dňa 26.1.2011 sa v zmysle Plánu prípravy vykonala adaptačná príprava
novozvolených starostov obcí za účasti 10 starostov, čo je 77 %. Zdokonaľovacia príprava
bola vykonaná 29.3.2011 za účasti 31 starostov, čo je 76%. Odborná príprava starostov bola
vykonaná v rámci cvičenia ,,GABČÍKOVO 2011“ dňa 20.10.2011. 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 zhromaždenia organizované Sekcia integrovaného a záchranného
systému a civilnej ochrany (ďalej „SIZSaCO“) MV SR (24.02.2011), ako aj pracovných
porád organizované odborom COaKR Obvodného úradu Nitra (22.6. a 14.10.).
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.
g)
Na rok 2012 požadujeme zo strany S IZSaCO MV SR vykonať odborné zamestnanie
pre tajomníkov a sekretariát krízového štábu obvodných úradov zameranú na praktickú
činnosť pri riešení krízovej situácie.

B.
B1.

Oblasť civilnej ochrany obyvateľstva
Úsek civilnej ochrany obyvateľstva:

a)
Analýza územia okresu Komárno z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí
je spracovaná podľa Operatívneho pokynu S KMCO MV SR č.13/XXVI/12. Aktualizácia
Analýzy územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí bola vykonaná k 31.12. 2011.
b)
Plán evakuácie obyvateľstva bol aktualizovaný aj so zohľadnením skúseností
z cvičenia Gabčíkovo 2011. Problémy spôsobujú v mnohých prípadoch výrazné zmeny
v počtoch chovaných hospodárskych zvierat a zániky poľnohospodárskych objektov, čo
komplikuje plánovanie opatrení na evakuáciu zvierat. Informácie o ohrození v zmysle § 15a
zákona č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov sú zverejnené
na webovej stránke obvodného úradu a tiež na úrovni obcí. Na obciach je to aj predmetom
kontrolnej činnosti odboru.
c)
Plán ochrany obyvateľstva pre prípad úniku chemických nebezpečných látok, Plán
ochrany obyvateľstva pre prípad úniku biologických nebezpečných látok a Plán ochrany
obyvateľstva pri rozrušení vodnej stavby Gabčíkovo a vodnej stavby Liptovská Mara, Orava
sú spracované a pravidelne aktualizované. Obvodný úrad má spracovaný Zámer na vytvorenie
jednotiek CO pre potreby územia v nadväznosti na Analýzu ohrozenia územia z hľadiska
možných mimoriadnych udalostí. 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.
31

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.
d)

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

e)
Plány ukrytia vrátane evidencie stálych úkrytov boli aktualizované k 1.1.2011
a predložené na Obvodný úrad Nitra.
Kontroly stavu ochranných stavieb a odborné prehliadky filtroventilačné zariadenie
(ďalej „FVZ“) budú vykonané v mesiaci november na 23 strojoch FVZ typ 100 c60, celkom
v 13 úkrytoch, keďže v 1 úkryte sa nachádza 1 až 2 ks FVZ. Mesto Komárno uskutočnilo
verejné obstarávanie, víťazom sa stala frma Impulz, s.r.o. Banská Bystrica. Odbor COaKR
má spracovaný pasport chráneného pracoviska odboru COaKR Obvodného úradu Komárno.
Chránené pracovisko sa nachádza v suterénnej časti budovy na ul. Zámoryho č. 12 v
Komárne.
f)
V roku 2011 bolo vydaných 12 záväzných stanovísk v územnom a stavebnom konaní
a 10 záväzných stanovísk v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie.
g)
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 2011 rádiometrom DC-3E-83, namerané
údaje boli zaslané na obvodného úradu v sídle kraja (resp. výsledky októbrového merania
budú zaslané v novembri podľa plánu).
Na základe pokynov MV SR po poškodení jadrového zariadenia Fukušima v Japonsku
v období od 21.3.2011 do 15.6.2011 sme vykonávali monitorovanie radiačnej situácie
v okrese. Výsledky meraní nevykazovali významné odchýlky od bežnej situácie.
h) Odbor COaKR Obvodného úradu 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,
povodňových plánov a príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc .
i) V roku 2011 má odbor COaKR spracované dohody o spolupráci s Územným spolkom
Slovenského Červeného kríža v Komárne (ďalej „ÚS SČK“) a s Dobrovoľnou požiarnou
ochranou (ďalej „DPO“) mesta 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 Obvodného úradu Komárno a v neposlednej rade
pracovníci ÚS SČK sú každoročne účastní na pracovisku zdravotná príprava na Súťaži
mladých záchranárov civilnej ochrany. Zo strany Obvodného úradu 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.
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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
mimoriadnej udalosti (ďalej „MU“) v podmienkach Obvodného úradu Komárno zastupuje
v zmysle dohody odbor COaKR. Na základe dohody je najmä pravdivo sa navzájom
informovanosť o veľkých prevádzkových haváriách, haváriách pri prevoze nebezpečných
látok, haváriách na elektrozariadeniach, požiaroch, záplavách a rozsiahlych epidémiách. Úzka
spolupráca a najnovšie poznatky z havárie v roku 2010 pri Ajke sme mali priamo od
vedúceho Bezpečnostnej rady župy Komárno - Ostrihom, ktorý aj v roku 2011 vykonal
prezentáciu MU na zamestnaní s krízovým štábom Obvodného úradu Komárno ako aj v rámci
obce Tôň a pri zamestnaní KŠ KOMvak Komárno.

V roku 2011 boli vykonané nasledovné spoločné aktivity:
V roku 2011 pod vplyvom vnútornej situácie v Maďarsku sme neboli pozvaní na cvičenia
a ani na Súťaž pre deti - civilná ochrana a ochrana pred katastrofami.
•

29.03.2011 – školenie primátorov a starostov obcí a zdokonaľovacia príprava krízových
štábov miest a obcí – účasť tajomníka Bezpečnostnej rady Župy Komárom – Ostrihom,
ktorý vystúpil s prezentáciou ekologickej havárie v roku 2010 (Ajka)

•

29.04.2011 - Súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany – Iža – účasť predstaviteľov
Bezpečnostnej rady Župy Komárom – Ostrihom, ako aj príslušníkov civilnej ochrany
mesta Komáromu.

•

15.06.2011 – súčinnostný dohovor o cezhraničnej spolupráci v Tatabányi medzi Župou
Komárom – Ostrihom a Obvodného úradu Nitra za účasti predstaviteľov Župy, prednostu
Obvodného úradu Komárno a vedúceho odboru COaKR, kde boli dohodnuté možnosti
prípravy rozšírenia dohody o spolupráci na ďalšie obdobie.

•

20.09.2011 – v rámci odbornej prípravy členov krízového štábu vodárenských spoločností
pôsobiacich na území obvodu Komárno a určených predsedov krízových štábov miest
a obcí obvodu Komárno vystúpil s prezentáciou ekologickej havárie v roku 2010 (Ajka).

j) Kontrolná činnosť v roku 2011 bola vykonávaná v zmysle Ročného plánu činnosti odboru
COaKR 5/2011/00044-005 a Zamerania činnosti pre obce 5/2011/00044-002 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, zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení
neskorších predpisov a vykonávacích predpisov a od 01. augusta 2011 zákona č. 179/2011 Z.
z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
V roku 2011 bolo plánovaných 11 kontrol a do dnešného dňa bolo vykonaných 11 kontrol a
z toho 4 kontroly boli plánované a vykonané v súčinnosti s Územnou vojenskou správou
Nitra.
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Kontroly boli vykonané na obciach:
Bátorove Kosihy, Bodza, Bodzianske Lúky, Dedina Mládeže, Holiare, Kližská Nemá,
Kolárovo, Mudroňovo, Veľké Kosihy, Zemianska Olča, a Zlatná na Ostrove..
Na všetky kontroly bol spracovaný záznam o kontrole. Nebol spracovaný žiadny protokol.
k) K zabezpečeniu stálej služobnej pohotovosti sa mesačne spracovával rozpis služieb
zamestnancov v služobnej pohotovosti. Prednosta Obvodného úradu 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 2 x v roku.
l) Na území okresu Komárno v roku 2011 nebola vyhlásená mimoriadna situácia.
m) Dokumentácia jednotiek CO pre potreby územia je spracovaná a aktualizácia bola
vykonaná so stavom k 30.06.2011 a so stavom k 31.10.2011. Údaje boli nahlásené aj na
obvodný úrad v sídle kraja.
Plán záchranných prác je súčasťou Plánov ochrany po rozrušení vodných stavieb
Gabčíkovo resp. Liptovská Mara a Oravská priehrada, Plánu ochrany pre prípad úniku
chemických nebezpečných látok a Plánu ochrany pre prípad úniku biologických látok. Plány
sa každoročne aktualizujú k 01.01.
n) Plány povodňových záchranných prác obcí sú schválené obvodným úradom. Plán
povodňových záchranných prác okresu je spracovaný, bol schválený na obvodnom úrade
v sídle kraja. Tiež bol predložený aj na Obvodný úrad životného prostredia 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.
Plány povodňových záchranných prác obcí a okresu boli aktualizované v termínoch podľa
zákona a vyhlášky č. 261/2010.
B2.

Úsek vyrozumenia a varovania:

a)
Pravidelné skúšky sirén sú vykonávané v stanovených termínoch podľa vydaných
pokynov, spolupráca s obcami je dobrá. Výstavba nových elektronických sirén sa nerealizuje.
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 obvodného úradu 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 Obvodného úradu Nitra
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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
Evidencia materiálu civilnej ochrany (ďalej „EMCO“), 20 % kontrol skladov, celkom bolo
vykonaných 13 kontrol.
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)
Inventarizácie materiálu civilnej ochrany je vykonávaná v zmysle vydaných pokynov.
d)
V rámci integrácie miest uloženia materiálu CO bolo zrušených 8 skladov , čím sa
celkový počet skladov znížil na 49. Boli uzatvorené dva nové dodatky k zmluvám
o výpožičke materiálu CO na základe zmeny hodnoty skladovaného materiálu CO, konkrétne
s Mestom Komárno a obcou Martovce. Ostatné zmluvy o výpožičke resp. dodatky k nim sú
platné.
V priebehu roka 2011 bol odsunutý do Vzdelávacieho a technického ústavu (ďalej „VTU“)
prebytočný materiál v hodnote takmer 22.000.- €, čím bola zabezpečená aj ekologická
likvidácia neupotrebiteľného materiálu CO.
e)
V mesiaci september bola vykonaná pravidelná kontrola hlásičov radiácie a obmena
sônd. Bola vykonaná demontáž HUR DC-4A a náhrada typom DC-4C na Obecnom úrade
Číčov.
f)
Evidencia materiálu civilnej ochrany prostredníctvom programu EMCO je pravidelne
štvrťročne aktualizovaná a program EMCO, súčasná verzia 8_2A funguje dobre.
g)

Obvodný úrad obdržal na rok 2011 rozpočet na výdavky na CO vo výške 12 325,- €.

h)
V priebehu roka 2011 došlo k úprave rozpočtu z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov na niektorých položkách. Do konca roku 2011 bol vyčerpaný rozpočet v plnej
miere.
B4. Úsek prípravy a odborného vzdelávania:
Zamestnanec odboru sa zúčastnil odborného zhromaždenia materiálových hospodárov dňa
15.marca 2011 v Slovenskej Ľupči a dňa 5.októbra 2011 odborného zhromaždenia
k inventarizácii materiálu CO v Spišskej Novej Vsi.
Odborné vzdelávanie zamestnancov odboru COaKR bolo vykonávané v zmysle
Tematického plánu prípravy v SP CO Obvodného úradu Komárno na rok 2011 :
• Povinnosti zamestnanca v služobnej pohotovosti, dokumentácia
• Evidencia, nakladanie a ochrana majetku štátu určeného na účely hospodárskej
mobilizácie (ďalej „HM“)
• Analýza územia z hľadiska vzniku možných MU,
• Inventarizácia, nakladania a ochrana majetku štátu určeného na účely HM
• Činnosť zamestnanca v služobnej pohotovosti po vzniku MU
a)
V dňoch 19. a 20.10.2011 odbor COaKR Komárno vykonal cvičenie pod názvom
GABČÍKOVO 2011 za účasti určených členov KŠ Obvodného úradu Komárno, Obvodného
úradu Komárno, Obvodnej evakuačnej komisie, KŠ obcí a miest, obecných evakuačných
komisií.
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b)
Obvodný úrad Komárno odbor COaKR ako súčasť preventívno-výchovnej
a propagačnej činnosti v spolupráci so S KIZSaCO MV SR, MsÚ, OcÚ a ZŠ okresu
zorganizoval a vykonal dňa 29.04.2011 Obvodné kolo súťaže mladých záchranárov CO
a Súťaž o pohár primátora mesta Komárno pri Dunaji v obci Iža. Súťaže sa zúčastnilo 14
súťažných družstiev z okresu. 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 Obvodného úradu Nitra.
K realizácii súťaže mladých záchranárov CO bola zúčastneným školám odborom COaKR
poskytnutá odborná a metodická pomoc.
c)
Výjazdová skupina Obvodného úradu Komárno sa zriaďuje v prípade potreby na
pokyn prednostu Obvodného úradu Komárno. Do výjazdovej skupiny by boli určení
pracovníci odboru COaKR Obvodného úradu, ktorých príprava sa vykonala v rámci
odborného vzdelávania pracovníkov odboru COaKR Obvodného úradu.
d)
Príprava jednotiek CO pre potrebu územia bola vykonaná v mesiaci december
v zmysle spracovaného Tematického plánu prípravy v SP CO Obvodného úradu Komárno na
rok 2011. Cieľom odbornej prípravy jednotiek CO pre potrebu územia je zvýšenie ich
akcieschopnosti pri riešení a odstraňovaní následkov MU a ochrany obyvateľstva po vzniku
MU.
e)
Obvodný úrad 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 Obvodného úradu Komárno. Pracovníci SVP 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)
Obvodný úrad Komárno 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, predovšetkým na aktualizáciu dokumentácie týkajúcej sa zavedenia regulácie predaja
životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych
regulačných opatrení (ďalej len „MRO“) počas krízovej situácie na území obce dokumentácie pre výdajňu odberných oprávnení.
Dôraz bol tiež položený na aktualizáciu databázy údajových dokumentov obcí a na
uvedenie špecifického aplikačného programu JISHM/EPSIS na obciach územného obvodu
Komárno do praxe.
b)
Na zabezpečenie úloh HM boli ObÚ v roku 2011 pridelené finančné prostriedky
v celkovej výške 355 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 19. – 20. 10. 2011.
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
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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 Obvodného úradu
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,
pričom spolupracuje s obcami, PO a FO - podnikateľmi územného obvodu Komárno. V roku
2011 boli aktualizované:
- Evidencia vecných prostriedkov, ktoré možno použiť na vecné plnenie,
- Evidencia PO a FO - podnikateľov, ktoré môžu byť určené ako subjekt HM,
- Evidencia PO a FO - podnikateľov, ktoré podnikajú v doprave a údržbe pozemných
komunikácií,
- Evidencia PO a FO - podnikateľov oprávnených na podnikanie v oblasti ubytovania
a stravovania,
- Prehľad obecných komisií pre mimoriadne regulačné opatrenia (ďalej „MRO“),
- Prehľad počtu obyvateľov v obciach územného obvodu Komárno.
Vzorová dokumentácia obce pri plnení úloh na úseku HM bola aktualizovaná a na
internetovej stránke odboru COaKR zverejnená dňa 10.02.2011.
V roku 2011 bola priebežne požadovanými údajmi naplňovaná aj databáza JISHM/EPSIS.
Ku dňu 27.06.2011 bol spracovaný Krízový plán hospodárskej mobilizácie Obvodného úradu
Komárno, č.p.: ObÚ-KN-CO-2011/00092-1.
ObÚ spolupracoval s MH SR pri zabezpečovaní účasti obcí územného obvodu Komárno
(18 obcí) na školení k programu JISHM/EPSIS. Poverení zamestnanci obecných úradov sa 1.
cyklu školenia zúčastnili dňa 24.10.2011.
e)
Stav zabezpečenia dokumentácie týkajúcej sa zavedenia regulácie predaja životne
dôležitých výrobkov a životne dôležitých tovarov a výdajní odberných oprávnení
v pôsobnosti Obvodného úradu je nasledovný: dokumentácia obce „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. V roku 2011 boli aktualizované údaje týkajúce sa počtu obyvateľov
v obci podľa vekových kategórií a prehľad obecných komisií pre MRO (zloženie, telefónne
kontakty) v jednotlivých obciach územného obvodu Komárno.
Odborná príprava členov Obvodnej komisie pre MRO územného obvodu Komárno a
odborná príprava vedúcich výdajní odberných oprávnení obecných úradov 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 sa v roku 2011
uskutočnila dňa 22.09.2011.
Odborná príprava zamestnancov odboru COaKR Obvodného úradu zameraná na
prehĺbenie vedomostí o povinnostiach v oblasti evidencie, inventarizácie, nakladania
a ochrany majetku štátu určeného na účely HM bola vykonaná dňa 15.02.2011 a 23.11.2011.
Bežné opravy a údržba skladu Obvodnej komisie pre MRO boli vykonané v dňoch
06.04.2011, 06.07.2011 a 06.10.2011.
f)
Obvodný úrad Komárno, odbor COaKR, za účelom poskytnutia údajov do evidencie
ľudských zdrojov na plnenie pracovných úloh po vyhlásení krízovej situácie priebežne
spolupracuje s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno a so Sociálnou poisťovňou,
pobočka Komárno.
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Pracovné stretnutie prednostu Obvodného úradu Komárno, vedúceho odboru COaKR
a riaditeľky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno za účelom prerokovania
poskytovania informácií z evidencie nezamestnaných sa uskutočnilo dňa 13.06.2011.
Evidencia vecných prostriedkov na účely vecného plnenia po vyhlásení krízovej situácie
je priebežne aktualizovaná údajmi z evidencie vozidiel prezídia PZ v územnej pôsobnosti
obvodného úradu a údajmi vyžiadanými od obcí územného obvodu Komárno (máj 2011).
g)
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, aktualizovaná bola taktiež v mesiaci máj 2011.
h)
Kontrolná činnosť Obvodného úradu Komárno na úseku HM bola v roku 2011
vykonaná u nasledovných 11 obciach, subjektoch HM: OcÚ Bátorové Kosihy, OcÚ Bodza,
OcÚ Bodzianske Lúky, OcÚ Dedina Mládeže, OcÚ Holiare, OcÚ Klížska Nemá, OcÚ
Kolárovo, OcÚ Mudroňovo, OcÚ Veľké Kosihy, OcÚ Zemianska Oľča a OcÚ Zlatná na
Ostrove.
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 3.1.2011 bol zaslaný na ÚVS Nitra menný zoznam zamestnancov obvodného
úradu požadovaných k oslobodeniu od povinnosti vykonať mimoriadnu službu. Schválených
máme11 zamestnancov, počet oslobodených 9.
Dňa 3.1.2011 sa obciam obvodu emailom zaslalo usmernenie obvodného úradu
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 14.1.2011 sa primátori miest a starostovia obcí obvodu vyzvali na plnenie úlohy voči
ÚVS Nitra vyplývajúca zo zákona č. 570/2005 Z. z. k vykonaní aktualizácie spojenia.
Na základe obdržaného nového ,,Usmernenia k oslobodzovaniu občanov,... „ bolo dňa
10.6.2011 obciam elektronickou formou zaslané usmernenie o postupe pri oslobodzovaní
svojich zamestnancov a ich zapracovanie do dokumentácie obce na úseku obrany.
Dňa 4.1.2011 boli starostovia vyzvaní o zaslanie aktualizácie spojenia na ÚVS Nitra.
Všetky obce úlohy splnili.
Z dôvodu zistených nedostatkov pri kontrolnej činnosti na obciach bola dňa 12.5.2011 na
obce zaslaná dokumentácia ,,Úlohy obce vyplývajúce zo zákona č. 570/2005 Z. z. ...“
Dňa 18.05.2011 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 Obvodný úrad Komárno.
V priebehu mesiaca jún 2011 sa priebežne vykonávala aktualizácia doručovateľov obcí.
Omeškaným obciam (7) bola úloha pripomenutá telefonicky dňa 08.07.2011.
Ku dňu 18.07.2011 úlohu všetci splnili. Omeškali sa obce Bajč a Bátorové Kosihy.
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.
Dňa 5.8.2011 bol na ÚVS Nitra zaslaný zoznam doručovateľov obcí.
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Dňa 2.11.2011 bolo na ÚVS Nitra zaslané potvrdenie o zabezpečených priestoroch pre
vykonanie odvodu a prieskumu.
b)
V oblasti kontrolnej činnosti odboru COaKR boli v roku 2011 v spolupráci s ÚVS
Nitra vykonané nasledovné kontroly:
• 21.03.2011
- Obec Klížska Nemá, Obec Dedina Mládeže, KARI TRANS s.r.o.
Kolárovo, Ing. Michal Gögh-PROJEKT-MARKET, Kolárovo, CLAUDIA TRANS,
Vajai Ivan-Kolárovo,
• 17.05.2011 - Obec Bodza, Obec Bodzianske Lúky, Obec Holiare, Gabriel OsziCONTENT, Nová Stráž, IMPULZ LIGT spol.s.r.o., GT-TRANS, Komárno, Ing.
Tibor Varga – VITAFlÓRA, Kolárovo.
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)
Koordinácia a spolupráca so samosprávnym krajom pri príprave a zabezpečovaní
plnenia úloh, potrebných na obranu štátu sa v roku 2011 nerealizovala.
d)
Obvodný úrad na základe podkladov obdržaných od ÚVS Nitra pravidelne spresňuje
zoznam pripravených rozhodnutí. K dnešnému dňu vedie 62 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.
e)
Obvodný úrad realizuje koordinačné úlohy k obciam pri plnení úloh potrebných na
obranu štátu v priebehu celého roka. V mesiaci január 2011 zasiela na obce v územnom
obvode usmernenie a pokyny k zabezpečeniu úloh oslobodzovania od výkonu mimoriadnej
služby a alternatívnej služby. V mesiaci január pripomína tiež úlohu týkajúcu sa vykonania
aktualizácie starostov voči ÚVS Nitra.
V priebehu roka oznamuje dotknutým mestám a obciam PO, FO oprávnené na podnikanie
a FO, ktorým môže byť v čase vojny alebo vojnového stavu uložená povinnosť poskytnúť
vecné prostriedky.
V mesiaci máj – jún 2011 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.
f)
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.
g)
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.
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C3.

Úsek prípravy a odborného vzdelávania:

a)
Odborná príprava zamestnancov odboru COaKR Obvodného úradu Komárno
zameraná na prehĺbenie vedomostí o povinnostiach v oblasti evidencie, inventarizácie,
nakladania a ochrany majetku štátu určeného na účely HM bola v roku 2011 vykonaná dňa
15.02.2011 a 23.11.2011.
b)
Odborná príprava členov Obvodnej komisie pre MRO územného obvodu Komárno,
ktorej obsahom boli aktuálne otázky na úseku HM v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov a aktualizácia evidencie odberných
oprávnení bola vykonaná dňa 22.09.2011.
c)
Odborná príprava vedúcich výdajní odberných oprávnení obecných úradov územného
obvodu Komárno zameraná na aktuálne otázky na úseku HM v zmysle zákona č. 179/2011 Z.
z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov a na aktualizáciu dokumentácie
výdajne odberných oprávnení „Opatrenia na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých
výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím MRO počas krízovej situácie na území
obce ...“ sa uskutočnila dňa 22.09.2011.
Zamestnanec odboru na úseku HM sa zúčastnil:
•
•
•
•
•
•

v dňoch 13.-14.01.2011, 08.-09.03.2011 a 17.-18.10.2011 odborných zdokonaľovacích
kurzov JISHM/EPSIS organizovaných MV SR,
dňa 23.02.2011 odbornej prípravy v oblasti financovania HM, hospodárenia s majetkom
a zavádzania programu JISHM/EPSIS do praxe organizovanej MV SR,
v dňoch 21.-25.03.2011 kurzu inštruktorov CO organizovanom SVP Nitra,
v dňoch 22.06.2011 a 14.10.2011 pracovnej porady zamestnancov zodpovedných za úsek
HM organizovanej odborom COaKR Obvodného úradu Nitra,
v dňoch 26.-27.08.2011 školenia krízových štábov organizovanom Obvodného úradu
Nové Zámky,
dňa 24.10.2011 školenia k programu JISHM/EPSIS pre poverených zamestnancov
obecných úradov organizovanom MH SR.

a)
Úroveň vykonávaných príprav primátorov miest a starostov obcí zvyšujeme tým, že na
uvedené zamestnania pozývame zástupcu ÚVS Nitra a v roku 2011 aj kolegov z MR, ktorí sa
na uvedených zamestnaniach pravidelne zúčastňujú. V roku 2011 kolegovia z MR uskutočnili
prednášku o priebehu a získaných poznatkoch z činnosti zainteresovaných zložiek pri riešení
a likvidácii mimoriadnej udalosti v MR v roku 2010.
b)
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 Obvodného úradu 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
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úradu, metodických usmernení odboru ochrany utajovaných skutočností, kancelárie ministra
vnútra SR a zápisov z pracovných porád konaných uvedeným úradom.
Na úseku OUS sú priebežne plnené aj úlohy vyplývajúce z Ročného plánu činnosti
odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Obvodného úradu Komárno.
a)

Úsek personálnej bezpečnosti

Funkciu bezpečnostného zamestnanca na ObÚ Komárno vykonáva poverený,
zamestnanec odboru COaKR Obvodného úradu Komárno, ktorý bol poverený ochranou
utajovaných skutočností v podmienkach úradu Poverením prednostu Obvodného úradu
Komárno č.p.: O/2009/00055-5 zo dňa 13.08.2009, vydaného 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 Obvodného úradu Komárno podľa § 42 ods. 2 zákona č.
215/2004 Z. z. a v súlade s § 6 vyhlášky č. 331/2004 Z. z. v roku 2011 viedol a aktualizoval
(03.01.2011) 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“.
Zánik určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami oprávnených osôb sa
v pôsobnosti Obvodného úradu Komárno v roku 2011 vypracoval jedenkrát:
- ku dňu 03.01.2011 bola zrušená funkcia vedúceho ekonomického odboru ObÚ
Komárno (§ 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 215/2004 Z. z).
Počet oprávnených osôb, ktoré sa v roku 2011 mohli oboznamovať s utajovanými
skutočnosťami stupňa utajenia „Vyhradené“ v pôsobnosti Obvodného úradu Komárno je 11
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 Obvodného úradu sú na povinnosti pravidelne jedenkrát ročne upozornené na
preškolení. Preškolenie zamestnancov Obvodného úradu Komárno – povinnosti oprávnených
osôb, ktoré sa môžu oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „Vyhradené“
v podmienkach Obvodného úradu Komárno, z príslušných právnych noriem a interných
predpisov bolo v roku 2011 vykonané dňa 16.05.2011.
b)

Úsek administratívnej bezpečnosti

V roku 2011 Obvodný úrad 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
Obvodný úrad Komárno nebolo potrebné prijať.
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c)

Úsek objektovej bezpečnosti a fyzickej bezpečnosti

Bezpečnostná dokumentácia fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti
v podmienkach Obvodného úradu 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.“)
a aktualizovaná ku dňu 10.05.2011. Bezpečnostná dokumentácia je zaevidovaná a schválená
prednostom Obvodného úradu Komárno, č. 5/2007/00025-1/2.
Oboznamovanie sa zamestnancov (oprávnených osôb) s obsahom bezpečnostnej
dokumentácie fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti je vykonávané priebežne v rámci
preškolenia o OUS jedenkrát ročne.
Predmetná dokumentácia je uložená v chránenom priestore Obvodného úradu
Komárno.
K poruchám na mechanických zábranných prostriedkoch a technických
zabezpečovacích prostriedkoch v roku 2011 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 2011 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 pre obvodný úrad zabezpečený certifikovaný PC. Bezpečnostná dokumentácia
„Bezpečnostný projekt – Samostatný počítač PC BTP-V-01“, č.: 5/2007/00026-1, je
spracovaná a prednostom Obvodného úradu Komárno schválená.
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.
Dňa 19.10.2011 bola pracovníkmi odboru ochrany utajovaných skutočností kancelárie
ministra vnútra SR Poverením na vykonanie kontroly č. 8/2011 na Obvodný úrad Komárno
vykonaná tematická kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a
interných aktov riadenia upravujúcich ochranu utajovaných skutočností za obdobie od
01.01.2008 do doby konania kontroly.
Pri predmetnej kontrole neboli zistené žiadne odchýlky od požadovaného stavu.
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9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov
•
•
•
•
•
•

fyzické osoby
právnické osoby
orgány štátnej správy ( napr. súdy, prokuratúra, ÚPSVaR, .... a pod. )
orgány verejnej správy ( napr. Sociálna poisťovňa, Zdravotné poisťovne, ... a pod.)
zahraničné osoby
advokátska komora, polícia, samosprávne orgány, atď

Spracoval:

Ing. Rudolf Palúch

Schválil:

Ing. Peter Békési
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