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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:

JUDr. Miroslav Adamik
do 9.7.2012 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.
Od 1.1.2013 je obvodný úrad miestny orgán štátnej správy, ktorý je preddavkovou
organizácou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
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.
3

V strednodobom horizonte ostáva hlavnou úlohou obvodného úradu kvalitný výkon
štátnej správy vo vymedzených úsekoch štátnej správy. Dôležitým krokom vo vývoji
obvodného úradu je postupná transformácia a sprístupňovanie služieb poskytovaných úradom
občanom prostriedkami modernej informačnej spoločnosti.
Od 1. januára 2013 je účinný zákon 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej
správe, ktorý realizuje zámery Programového vyhlásenia vlády na roky 2012 – 2016 a ciele
Programu ESO /Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa/. V priebehu roku 2012
prebiehali prípravy na realizáciu prvej etapy programu ESO v rámci ktorej boli zrušené
obvodné úrady ako právnické osoby. Kompetencie v oblasti správy majetku štátu, verejného
obstarávania a personálnej oblasti sú realizované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
V priebehu roku 2013 sa realizujú prípravy na integráciu všetkých pôsobností miestnej štátnej
správy do jedného štátneho úradu.

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:
1) 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
2) odbor všeobecnej vnútornej správy
•

úsek priestupkov
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•
•
•
•
•

úsek matrík
úsek 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

3) odbor živnostenského podnikania
•
•
•

úsek živnostenskej registrácie
úsek vedenia živnostenského registra
úsek kontroly

4) odbor civilnej ochrany a krízového riadenia,
•
•
•
•
•

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

5) osobný úrad
Od 1.1.2013 zanikol osobný úrad a odbor ekonomický a organizačný a vznikol odbor
organizačný.

5) Rozpočet organizácie
A/ PRÍJMY ( € )
Rozpočtové príjmy – zdroj 111
Rozpočtová položka
212- Príjmy z
vlastníctva
222- Pokuty, penále a
iné sankcie
223- Poplatky a platby
z nepriem. a
náhodného predaja a
služieb
233-kapitálové príjmy
292- Ostatné príjmy
Spolu :

Schválený rozpočet

Rozpočet
po zmenách

6 640,00

Skutočnosť
k 31.12.2011
14 672,27
14 672,27

9 958,00

8 353,00

8 960,00

20,00

1,26

1,26

32 694,00

38 478,00

38 478,00

17 916,00
67 228,00

6 714,67
68 219,20

6802,17
68 913,70

Plnenie príjmov za rok 2012 predstavuje 68 913,70 € t.j. 102,51 % schváleného a 101,02
% upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2011, keď príjmy dosiahli 23 368,79 €, boli príjmy
o 45 544,91 € vyššie.
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Na tvorbe príjmov sa podieľali hlavne :
Položka 212 /Príjmy z vlastníctva/
· podpoložka 212002 príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 8.901,87 €. Jedná sa
príjmy za uhradené nájomné za pozemky v zmysle nájomnej zmluvy a iných zmluvných
dokladov.
· podpoložka 212003 príjmy z prenájmu nebytových priestorov vo výške 5.770,40 €.
Jedná sa o príjmy za uhradené nájomné v zmysle platných uzatvorených nájomných
zmlúv.
Položka 222 /Pokuty, penále a iné sankcie/
· podpoložka 222003 – príjmy z pokút vo výške 8.960,00 €. Jedná sa o príjmy z pokút uložené
odborom živnostenského podnikania, 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 8.960,00 €.
Položka 233 /Príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív/
· podpoložka 233001- kapitálové príjmy vo výške 38.478,00 € tvoria príjmy za predaj
pozemkov v zmysle platných kúpnych zmlúv.
Položka 292 /Ostatné príjmy/
podpoložka 292012 príjmy z dobropisov 4.622,59 €. Jedná sa o príjmy za uhradené faktúry za
refakturované služby spojené s nájmom nebytových priestorov (časové rozlíšenie výdavkov a
príjmov),
podpoložka 292027 – príjmy z trov konania a ostatné príjmy vo výške 2.179,58 €.
Jedná sa o príjmy z vymožených trov konania, vzhľadom k tomu, že priestupky páchajú vo
väčšej miery osoby sociálne slabšie zabezpečené, aj vymáhanie udelených trov konania je
menej úspešné.
Mimorozpočtové príjmy - zdroj 72F_M

Položka 223 (za stravné)
podpoložka 223003 stravné vo výške 6 990,02 €.
Prehľad tvorby a použitia sociálneho fondu v roku 2012.
Počiatočný stav sociálneho fondu k 1.1.2012 bol 682,61 €. Povinný prídel do sociálneho
fondu v roku 2012 predstavoval 4798,96 €. Čerpanie sociálneho fondu sa realizovalo v
zmysle platných zásad tvorby a čerpania sociálneho fondu na rok 2012. Príspevok na
stravovanie bol poskytnutý vo výške 3761,52 €. Príspevok na regeneráciu pracovných síl
1400,- €. Príspevok poskytnutý pri životnom jubileu a príspevok pri darovaní krvi bol vo
výške 112,-€. Suma 208,05 € bola zaslaná na účet SF MV SR.
B/ BEŽNÉ VÝDAVKY / € /
Zmeny schváleného rozpočtu predstavujú 183.814,54 €. Dôvody zmien:
program 08C03 kategória 610 – mzdové prostriedky - zvýšenie 20.007,72 €
program 08C03 kategória 620 – poistné fondy – zvýšenie 20 309,10 €
program 08C03 kategória 630 – tovary a služby - upravený o 43.279,56 €
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43 401,97 € – zvýšenie na prevádzkové potreby
- 122,41 € – viazanie na zabezpečenie tlačív v prospech rozpočtu tlačiarne MV SR
program 08C03 kategória 640- bežné transfery vo výške 15 582,56 € z toho:
15 655,94 € - zvýšenie matričnej dotácie
-73,38 € - zníženie dotácie REGOB
program 08C0502 – nové voľby do orgánov samosprávy obcí upravený celkom
o 4 075,33 €
kategória 610 - mzdové prostriedky 621,35 €
kategória 620 - poistné fondy 205,95 €
kategória 630 - tovary a služby 406,40 €
kategória 640 – transfery obciam 2 841,63 €
program 08C0505 - voľby do NR SR 2012 – upravený celkom o 80. 560,27 €
kategória 610 - mzdové prostriedky 5.164,- €
kategória 620 - poistné fondy 105,- €
kategória 630 - tovary a služby 3.238,04 €
kategória 640 – transfery obciam 72.053,23 €
Celkové výdavky obvodného úradu za rok 2012 predstavovali 863 173,30 €, z toho kryté:
mimorozpočtovými zdrojmi vo výške 6 990,02 € – prostriedky na stravovanie v zmysle
osobitných predpisov.
Čerpanie výdavkov bolo v súlade s pokynmi MV SR a zákonom 291/2001 Z. z. o štátnej
pokladnici v znení neskorších predpisov. Prioritne boli hradené výdavky vyplývajúce z
príslušných zákonov, uzatvorených dodávateľsko - odberateľských zmlúv a výdavky
vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov.
Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu boli dodržané. Čerpanie finančných prostriedkov
sa uskutočnilo v súlade s určeným účelom pri poskytnutí, resp. v súlade s MV SR
odsúhlasenými zmenami účelovosti.
Fnc 01114
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.
vyrovnania
621- Poistné do Všeobecnej
zdravotnej poisťovne
623- Poistné do ostatných
zdravotných poisťovní
625- Poistné do Sociálnej
poisťovne

Schválený rozpočet

Rozpočet po
Skutočnosť
k 31.12.2012
zmenách
253 792,00
259 555,41
259 555,41

32 935,00
4 700,00

30 172,61
4 645,64

30 172,61
4 645,64

1 520,00
9 000,00

19 582,50
7 998,56

19 582,50
7 998,56

301 947,00

321 954,72

321 954,72

14 035,00

14 972,77

14 972,77

16 155,00

18 114,61

18 114,61

75 340,00

78 543,89

78 543,89
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627- Príspevok do
doplnkových dôchodkových
poisťovní
Spolu kategória 620 Poistné a príspevok do
poisťovní
631- Cestovné náhrady
632- Energie, voda a
komunikácie
633- Materiál
634- Dopravné
635- Rutinná a štandardná
údržba
636- Nájomné za nájom
637- Služby
Spolu kategória 630 Tovary a služby
641 – Transfery v rámci
verejnej správy
642 – Transfery
jednotlivcom a neziskovým
právnickým osobám
Spolu kategória 640 –
bežné transfery

Bežné výdavky spolu

0,00

8 377,83

8 377,83

105 530,00

120 009,10

120 009,10

749,00
43 872,00

991,02
64 067,53

991,02
64 067,53

5 742,00
4 820,00
2 023,00

10 622,01
4 065,08
2 342,74

10 622,01
4 065,08
2 342,74

13 858,00
25 430,00

18 403,76
30 784,29

18 403,76
30 784,29

96 494,00

131 276,43

131 276,43

153 284,00

168 866,56

168 866,56

3 000,00

17 368,17

17 368,17

156 284,00

186 234,73

186 234,73

660 255,00

759 474,98

759 474,98

KATEGÓRIA 610–MZDY, PLATY, SLUŽ. PRÍJMY A OST. OSOBNÉ
VYROVNANIA
a) Funkčná oblasť: 01114 – Obvodné úrady

Podprogram: 08C03 – Obvodné úrady
Schválený rozpočet na rok 2012 bol 301 947,00 €, jeho výška bola v priebehu roka
upravená na sumu 321 954,72 €, čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 predstavuje sumu
321 954,72 €, t. j. 106,63 % schváleného a 100 % upraveného rozpočtu. K 31. 12. 2012 bol
priemerný prepočítaný stav zamestnancov 34 osôb. V porovnaní s rokom 2011 je čerpanie
vyššie o 16 724,72 €.
80,62 % z celkových mzdových prostriedkov bolo použité na výplatu tarifných platov a
náhradu mzdy (259 555,41 €), 9,37 % tvorili príplatky (30 172,61 €), 6,08 % odmeny
(19 582,50 €), 2,48 % doplatky k platu (7 998,56 €) a 1,44 % náhrady za pohotovosť
(4 645,64 €).
KATEGÓRIA 620 – POISTNÉ A PRÍSP. ZAMESTNÁVATEĽA DO
POISŤOVNÍ A NÚP
a) Funkčná oblasť: 01114 – Obvodné úrady

Podprogram: 08C03 – Obvodné úrady
Schválený rozpočet na rok 2012 bol 105 530,00 €, jeho výška bola v priebehu roka
upravená na sumu 120 009,10 €. Čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 predstavuje 120 009,10 €, t.
j. 113,72 % schváleného a 100 % upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2011 je
čerpanie vyššie o 8 461,09 €.
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Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 33 087,38 € na odvody poistného na
zdravotné poistenie, vo výške 78 543,89 € na nemocenské, dôchodkové poistenie a príspevok
v nezamestnanosti a vo výške 8 377,83 € na doplnkové dôchodkové poistenie.
KATEGÓRIA 630 – TOVARY A SLUŽBY
a) Funkčná oblasť: 01114 – Obvodné úrady
Podprogram: 08C03 – Obvodné úrady
Schválený rozpočet na rok 2012 bol 96 494,- €, jeho výška bola z dôvodu nedostatku
finančných prostriedkov v priebehu roka upravená na sumu 131 276,43 €, čerpanie rozpočtu k
31.12.2012 predstavuje sumu 131 276,43 €, t. j. 136,05 % schváleného a 100% upraveného
rozpočtu. V porovnaní s rokom 2011 je čerpanie nižšie o 23 627,79 €. Z toho výdavky vo
výške 6 990,02 € boli z mimorozpočtových zdrojov 72F_M.
Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa jednotlivých položiek je nasledovné:
Položka 631 – Cestovné náhrady
Výdavky na tuzemské pracovné cesty boli čerpané vo výške 932,52 €. Zamestnanci
obvodného úradu sa zúčastnili na rôznych školeniach, ktoré boli potrebné na vykonávanie
úloh vyplývajúcich z ich pracovných náplní alebo opisov činností zamestnancov v štátnej
službe. Väčšina zamestnancov sa zúčastnila školenia na informačný systém FABASOFT.
Položka 632 – Energie, voda a komunikácie
Finančné prostriedky na energie boli čerpané vo výške 64 067,53 €. Podstatnú časť
výdavkov (71,31%) vo výške 45 688,89 € tvorili výdavky za elektrickú energiu, plyn, tepelnú
energiu. Výdavky vo výške 16 257,29 € boli vynaložené na poštové a telekomunikačné
poplatky . Vodné a stočné bolo vo výške 2 121,35€.
Položka 633 – Materiál
Výdavky na tejto položke dosiahli výšku 10 622,01 €. Podstatnú časť výdavkov (63,39 %)
tvorili výdavky na všeobecný materiál - kancelársky papier, tonery, materiál na drobnú
údržbu budovy vo výške 6 733,33 €. Reprezentačné výdavky boli čerpané v schválenej výške
269 €. Ostatné výdavky boli použité na nákup paliva ako zdroj energie do kosačky (15,91 €) a
predplatné za odbornú tlač (796,04 €).
Položka 634 – Dopravné
Rozpočet na tejto položke bol čerpaný v celkovej výške 4 065,08 €. Všetky vozidlá
obvodného úradu boli využívané len na služobné účely. 64,09 % výdavkov vo výške 2 605,45
€ bolo vynaložených na nákup pohonných hmôt. Ostatné výdavky vo výške 1 459,63 € boli
vynaložené na nevyhnutnú údržbu vozidiel (945,23 €), na úhradu havarijnej poistky (414,40
€) a na nákup diaľničných známok na rok 2 012 (100.- €).
Položka 635 – Rutinná a štandardná údržba
Výdavky na bežnú údržbu boli v roku 2012 čerpané vo výške 2 342,74 €. Z položky boli
uhradené výdavky za opravu výpočtovej techniky vo výške 1 574,64 €, za opravu
kancelárskych strojov vo výške 586,92 €, za nevyhnutnú opravu budov 181,18 €.
Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebola vykonaná potrebná údržba
administratívnych budov obvodného úradu (nedostatky z revízií – elektroinštalácia,
vyvložkovanie komínov, oprava striech, opadávajúcej fasády), výpočtovej ani kancelárskej
techniky (počítače, tlačiarne, kopírky), boli vykonané iba opravy havarijných stavov.
9

Položka 636 – Nájomné za nájom
Výdavky za nájom boli v roku 2012 vo výške 18 403,76 €.
Za prenájom nebytových priestorov sme v roku 2012 uhradili sumu vo výške 18 353,50 € (v
zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy) a sumu vo výške 50,26 € za prenájom poštového
priečinka.
Položka 637 – Služby
Výdavky za služby boli v roku 2012 čerpané vo výške 30 784,29 €. Podstatná časť
finančných prostriedkov bola použitá na úhradu výdavkov na školenia (45,- €), na inzerciu
(282,- € osobitné ponukové konanie na prenájom dočasne prebytočných nebytových
priestorov), na úhradu výdavkov na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru – kuriči
a upratovačka (1 764,39 €), na daň z nehnuteľnosti a miestne dane suma vo výške 2.332,74 €.
Na stravovanie zamestnancov boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 19 713,58 €
(64,03 %). Povinný prídel do sociálneho fondu tvoril (4 794,66 €), na úhradu poplatku za
ochranu budov bolo vynaložených (47,76 €), na úhradu odvodu za neplnenie povinného
zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou ÚPSVaR Komárno (905,- €).
b) 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 354,74 € z upraveného rozpočtu vo výške 355,- €
a to na odborné školenia v súvislosti s plnením úloh v zmysle ročného plánu odboru COaKR.
c) Funkčná oblasť: 0220 Civilná ochrana
Podprogram: 08C03 – Obvodné úrady
Finančné prostriedky v súvislosti s civilnou ochranou obyvateľstva boli čerpané v
celkovej výške 11 668,03 € a to vo výške 441,84 € na nákup pracovných odevov a obuvi, vo
výške 530,40 € na opravu sirén CO, vo výške 626,46 € na zabezpečenie obvodného kola
súťaže mladých záchranárov CO, vo výške 116,29 € na školenie CO, na refundáciu odmien
skladníkom CO materiálu vo výške 9 012,60 €, na prepravu nepoužiteľného materiálu CO
982,80 €.
d) Funkčná oblasť: 0360 Verejný poriadok a bezpečnosť
Podprogram: 08C03 – Obvodné úrady
Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej výške 49,93 € a to v súvislosti so školením
členov krízových štábov.
e) Funkčná oblasť: 0160
Upravený rozpočet 84.635,60 € bol vyčerpaný na stanovený účel (voľby do NR SR, nové
voľby do orgánov samosprávy obcí ) v celkovej výške 84.635,60 €.
Čerpanie zahŕňa:
73.233,11 € u - obce
11.402,49 € u - obvodný úradu
program 08C0502 – nové voľby do orgánov samosprávy obcí celkom 4 075,33 €
kategória 610 - mzdové prostriedky
kategória 620 - poistné fondy

621,35 €
205,95 €
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kategória 630 - tovary a služby
kategória 640 – transfery obciam

406,40 €
2 841,63 €

program 08C0505 - voľby do NR SR 2012 –celkom 80. 560,27 €
kategória 610 - mzdové prostriedky 5.164,00 €
kategória 620 - poistné fondy
105,00 €
kategória 630 - tovary a služby
3.238,04 €
kategória 640 – transfery obciam 72.053,23 €
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 133 749,94 € a hlásenia pobytu a registra občanov a
obyvateľov SR pre mesto a obce okresu Komárno vo výške 35 116,62 €. Celková výška
prostriedkov poukázaných obciam predstavovala sumu 168 866,56 €.

Položka 642 Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám
Finančné prostriedky boli použité na vyplatenie odstupného zamestnancom vo výške
11 127,50 €, na odchodné 3 178,50 € a na náhradu mzdy počas prvých 10 dní pracovnej
neschopnosti vo výške 3 062,17 €, položka 642 celkom vo výške 17 368,17 €.

C/ KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY / €/
V roku 2012 Obvodný úrad Komárno nehradil žiadne kapitálové výdavky .

6) Personálne otázky
Úlohy spojené s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov v služobnom úrade
a pracovnoprávnych vzťahov zabezpečoval osobný úrad obvodného úradu. Spolupracoval
s Ministerstvom vnútra SR pri plánovaní personálnych potrieb úradu, predkladal ministerstvu
vnútra podklady k návrhu na zostavenie systemizácie, ako aj žiadosti o zmeny v systemizácii.
Pravidelne mesačne predkladal ministerstvu vnútra údaje o čerpaní platových prostriedkov
zamestnancov úradu a o plánovanom a skutočnom počte zamestnancov úradu.
V roku 2012 bol k poslednému dňu roka evidenčný počet zamestnancov úradu 35
zamestnancov, z toho 21 žien. Na kratší pracovný čas boli zamestnané 2 zamestnankyne pre
výkon práce vo verejnom záujme. Dve zamestnankyne v priebehu roka nastúpili na materskú
dovolenku, jednej pokračovala rodičovská dovolenka a jedna sa vrátila z rodičovskej
dovolenky. V priebehu roka bol skončený pracovný pomer dohodou s jedným zamestnancom
vo verejnom záujme, s jedným zamestnancom v stálej štátnej službe, s jedným zamestnancom
v dočasnej štátnej službe. S dvoma zamestnancami, ktorí zastupovali štátne zamestnankyne
počas materskej a rodičovskej dovolenky, bol skončený štátnozamestnanecký pomer.
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V priebehu roka bolo podaných 15 žiadostí o prijatie do zamestnania na úrad, tri boli
vybavené kladne, z toho dvaja zamestnanci boli prijatí na dobu určitú na zastupovanie počas
materskej dovolenky zamestnankýň v štátnej službe a jeden zamestnanec bol prijatý na
zastupovanie zamestnankyne vo verejnom záujme počas rodičovskej dovolenky. V roku 2012
bolo uzatvorených 7 dohôd o vykonaní práce.
Prehľad o počte zamestnancov podľa odborov
Odbor

Štátna služba

Verejný záujem

Spolu

Prednosta a osobný úrad

2

0

2

Odbor organizačný a ekonomický

9

5

14

Odbor všeobecnej vnútornej správy

7

0

7

Odbor živnostenského podnikania

7

0

7

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

5

0

5

30

5

35

spolu

Počet funkčných miest pre obvodný úrad bol stanovený Ministerstvom vnútra SR
v tabuľkách zloženia a počtov. Celkový počet funkčných miest bol 34, z toho 30 miest
v štátnej službe a 4 miesta pre výkon prác vo verejnom záujme. Evidenčný počet
zamestnancov bol 35, z toho 30 v štátnej službe a 5 vo verejnom záujme. Jedno funkčné
miesto bolo rozdelené na dva kratšie úväzky.
Veková štruktúra zamestnancov
18 - 30 rokov

31 – 40 rokov

41 – 50 rokov

51 – 60 rokov

nad 60 rokov

2

4

7

16

1

0

0

2

1

2

2

4

9

17

3

Štátni
zamestnanci
Verejní
zamestnanci
Spolu úrad

Z tabuľky vekovej štruktúry zamestnancov je zrejmé, že vo vekovej kategórii nad 51
rokov bolo viac ako polovica zamestnancov obvodného úradu, pričom v kategórii do 30 rokov
boli len dvaja zamestnanci.
Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
vysokoškolské II. stupňa vysokoškolské I. stupňa Stredoškolské základné
Štátni zamestnanci
Verejní zamestnanci
Spolu

19

6

5

0

2

0

1

2

21

6

6

2
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Vzdelanostná štruktúra zamestnancov podľa odborov
Odbor
ekonomický
a
organizačný

Odbor
živnostenského
podnikania

2

7

3

5

5

0

2

1

2

0

Stredoškolské

0

3

3

0

0

Základné

0

2

0

0

0

Vzdelanie
Vysokoškolské
II.stupeň
Vysokoškolské
I. stupeň

Prednosta
a osobný
úrad

Odbor
všeobecnej
vnútornej
správy

Odbor civilnej
ochrany
a krízového
riadenia

Vo vzdelanostnej úrovni zamestnancov je pozitívne, že 77% zamestnancov má
vysokoškolské vzdelanie.
Osobný úrad v priebehu roka zabezpečil vzdelávanie zamestnancov úradu predovšetkým
na vzdelávacích aktivitách v rámci kontraktu medzi MV SR a IVS Bratislava. Jednalo sa
o vzdelávanie v oblasti dane z príjmov zo závislej činnosti a novely zákona o verejnom
obstarávaní. 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 rámci nasadenia IS Fabasoft do produktívnej prevádzky na obvodných úradoch boli
prednostom vyslaní na pracovné stretnutie pre správcov registratúry a vecných správcov
systému WinASU dvaja zamestnanci Obvodného úradu Komárno
Na základe usmernenia MV SR z odboru registratúr a správy dokumentov bolo
zabezpečené školenie školiteľov obvodných úradov v mesiaci máj 2012, na ktoré boli vyslaní
dvaja zamestnanci Obvodného úradu Komárno. Následne na to boli preškolení aj ostatní
budúci koncoví používatelia Fabasoftu z úradu.
Na základe dohody o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,
uzatvorenej medzi obvodným úradom a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, vykonával
na obvodnom úrade zapracovanie jeden evidovaný uchádzač o zamestnanie.
V rozsahu svojej pôsobnosti osobný úrad zabezpečoval vypracovanie a aktualizáciu
interných právnych predpisov:
- smernica Pracovný čas a služobný čas
- Služobný poriadok
- Pracovný poriadok
Osobný úrad pokračoval vo vydávaní potvrdení o odpracovanej dobe a vypracúvania
evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia pre zamestnancov bývalého ONV Komárno,
MNV v okrese Komárno a Školskej správy v Komárne do roku 2002. V roku 2012 bolo
vydaných 54 takýchto dokladov pre potreby Sociálnej poisťovne.
V druhej polovici roku 2012 prebiehali prípravy na realizáciu prvej etapy reformy
ESO spracovaním podkladov, pripomienkovaním pripravovaných zmien. V poslednom
štrvrťroku sa uskutočnili pohovory so zamestnancami, ktorí boli oboznámení s organizačnými
zmenami, od 1.1.2013.
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7) Ciele a prehľad ich plnenia
a) V personálnej oblasti
Od 1. januára 2013 je účinný zákon 345/2012 o niektorých opatreniach v miestnej štátnej
správe, ktorý realizuje zámery Programového vyhlásenia vlády na roky 2012 – 2016 a ciele
Programu ESO /Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa/. V priebehu roku 2012
prebiehali prípravy na realizáciu prvej etapy programu ESO, v rámci ktorej boli zrušené
obvodné úrady ako právnické osoby. Kompetencie v oblasti správy majetku štátu, verejného
obstarávania a personálnej oblasti sú realizované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
prostredníctvom Centier podpory.
Hlavnou úlohou v personálnej oblasti, sa tak stala príprava podmienok pre fungovanie
obvodného úradu od 1.1.2013, uskutočnenie pohovorov so zamestnancami, presun
zamestnancov zabezpečujúcich ekonomické činnosti a obslužné činnosti na Centrum podpory
Nitra.
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 2012 sa nám podarilo
zabezpečiť 1 uchádzača o zamestnanie na absolventskej praxi, podobne sa nám podarilo
zabezpečiť 1 uchádzača o zamestnanie na absolventskej praxi aj pre rok 2013.
b) V ekonomickej oblasti
V roku 2012 obvodný úrad naplnil príjmy za rok 2012 v celkovej výške 68 913,70 € t.j.
102,51% schváleného a 101,02 % upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2011, keď
príjmy dosiahli 23 368,79 €, boli príjmy o 45 544,91 € vyššie.
Na plnení príjmov sa podieľali najmä príjmy z prenajatých pozemkov vo výške 8.901,87 €,
príjmy z prenájmu nebytových priestorov vo výške 5.770,40 €, príjmy z pokút uložené
odborom živnostenského podnikania, 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 8.960,- €,
kapitálové príjmy vo výške 38.478,- € za predaj pozemkov v zmysle platných kúpnych zmlúv,
príjmy z dobropisov 4.622,59 € za uhradené faktúry za refaktúrované služby spojené s
nájmom nebytových priestorov (časové rozlíšenie výdavkov a príjmov) a príjmy z trov
konania a ostatné príjmy vo výške 2.179,58 €.
V oblasti bežných výdavkov na rok 2012 bol schválený rozpočet vo výške 96 494,- €,
jeho výška bola z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v priebehu roka upravená na
sumu 131 276,43 €, čerpanie rozpočtu k 31.12.2012 predstavuje sumu 131 276,43 €, t. j.
136,05 % schváleného a 100% upraveného rozpočtu. V porovnaní s rokom 2011 bolo
čerpanie nižšie o 23 627,79 €. V tejto oblasti sa pripravuje presun odboru COaKR v priebehu
začiatku roka 2013, čím by malo dôjsť k ďalšej úspore finančných prostriedkov v nákladoch
za plyn, elektrinu, telekomunikačné poplatky.
Na konci roku 2012 bola hlavnou úlohou obvodného úradu príprava delimitácie majetku
na MV SR na základe pokynov MV SR k prechodu správy majetku, majetkových práv
a záväzkov a inventarizácia k 31.12.2012.
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c) 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.
Počet priestupkových vecí, ktoré na odbor VVS došli v roku 2012 predstavuje celkový
počet 872 vecí, podobne ako tomu bolo v roku 2011, keď bolo doručených 876 vecí. Z roku
2011 do roku 2012 bolo prenesených celkom 203 priestupkových vecí. Odstúpených vecí
bolo v roku 2012 celkom 121, teda priestupkových vecí na spracovanie v sledovanom období
(2012) na Obvodnom úrade Komárno, odbore VVS predstavoval celkový počet 954 . V roku
2012 bolo na odbore VVS právoplatne vybavených 778 priestupkových vecí, čo predstavuje
nárast o 87 právoplatne vybavených priestupkových vecí. Do roku 2013 prešlo z roku 2012
celkom 176 priestupkových vecí ako nevybavených, čo je pokles o 90 priestupkových vecí.
Z vykonanej analýzy prejednaných priestupkov a uplatňovania zákona o priestupkoch,
výkonu štátnej správy na tomto úseku v roku 2012 vyplýva, že celkovo došlo k ďalšiemu
skvalitneniu procesu v postihu drobnej delikvencie občanov okresu 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 aj napriek poklesu zamestnancov ku koncu roku 2010 o jedného
zamestnanca na úseku priestupkov.
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.
d) 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. Zlepšenie spolupráce s orgánmi štátnej a verejnej správy na úseku
živnostenského podnikania, súdmi, prokuratúrou, políciou. Vytváranie dobrých podmienok
pre začínajúcich živnostníkov, znižovanie ich nákladov spojených so zakladaním živností, ich
rozširovaním a prijímaním podkladov pre prvozápisy právnických osôb. Zabezpečenie
konania 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. Oproti roku 2011 narástol počet podnikateľských subjektov o 386, čím sa zachoval
trend medziročného rastu z minulého roku (373). Službu jednotného kontaktného miesta
(ďalej „JKM“) využilo o 3192 podnikateľských subjektov, čo je približne na úrovni roku
2011
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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 e - 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. 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 31.12.2012 došlo na odbor
živnostenského podnikania celkovo 582 elektronických podaní v rámci elektronického
jednotného kontaktného miesta. Odbor živnostenského podnikania Obvodného úradu
Komárno sa v počte elektronických podaní v rámci Slovenska pohybuje na úrovni Obvodných
úradov v sídle kraja.
e) Voľby do Národnej rady SR 2012
Obvodný úrad organizačne a technicky zabezpečoval priebeh volieb do Národnej rady
Slovenskej republiky 10. 3. 2012 a aktívne sa podieľal na zabezpečení všetkých úloh
vyplývajúcich pre obvodný úrad v rámci plnenia úloh v zmysle zákona č.333/2004 Z.z. o
voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Finančné
vyjadrenia sú obsiahnuté v časti 5. Rozpočet organizácie.
f) Nové voľby do orgánov samosprávy obcí
Obvodný úrad organizačne a technicky zabezpečoval všetky úlohy vyplývajúce
z Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/2012 Z.z. o vyhlásení
nových volieb do orgánov samosprávy obcí. Pripravil harmonogram organizačnotechnického zabezpečenia nových volieb starostov obcí v obciach Bátorove Kosihy
a Zemianska Olča, ktoré sa konali dňa 27.10.2012 a aktívne sa podieľal na zabezpečení
všetkých úloh vyplývajúcich pre obvodný úrad. Finančné vyjadrenia sú obsiahnuté v časti 5.
Rozpočet organizácie.
g) Cvičenie Heineken 2012
Dňa 25.10.2012 sa za riadenia prednostu ObÚ JUDr. Miroslava Adamika uskutočnilo
cvičenie ,,HEINEKEN 2012“. Cvičenie bolo zamerané na činnosť orgánov krízového
riadenia ObÚ Komárno, MsÚ Hurbanovo a pivovaru Heineken Slovensko, a.s. Hurbanovo po
vzniku mimoriadnej situácie, technologickej havárii na kompresorovni pivovaru, úniku
amoniaku.
Cvičenie bolo rozdelené do troch období:
1. Obdobie: vznik mimoriadnej udalosti (ďalej len „MU“) v objekte Pivovaru
Hurbanovo Heineken Slovensko, a.s. (ďalej len „pivovar“)
Úlohy:
- prevzatie informácie o vzniku MU stálou službou objektu
- aktivácia zložiek a prostriedkov objektu na získanie údajov a prvotného zásahu
- vyrozumenie orgánov a organizácií o vzniku MU
- varovanie zamestnancov podniku a obyvateľstva v oblasti ohrozenia
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-

aktivovanie krízových štábov na všetkých úrovniach

2. obdobie: monitorovanie chemickej situácie
Úlohy:
- monitorovanie koncentrácie amoniaku v objekte pivovaru silami a prostriedkami
objektu, sledovanie meteosituácie (praktická ukážka), príprava podkladov pre
rozhodovací proces orgánov krízového riadenia
- rozhodovací proces krízových štábov
- vyhlásenie mimoriadnej situácie na území mesta Hurbanovo
- odovzdávanie správ, hlásení, obojsmerný tok informácií od cvičiacich zložiek a
orgánov krízového riadenia
- informovanie obyvateľstva
3. obdobie: realizácia opatrení na ochranu obyvateľstva
Úlohy:
- činnosť zložiek IZS pri plnení úloh podľa plánu ochrany obyvateľstva
- realizácia opatrení podľa plánu ochrany obyvateľstva: krátkodobá evakuácia
obyvateľstva, regulácia pohybu osôb a dopravných prostriedkov, monitorovanie
chemickej situácie
- praktická ukážka práce výjazdovej skupiny KCHL Nitra
- odvolanie mimoriadnej situácie
Podľa plánu vykonania a riadenia cvičenia boli prakticky vykonané zásahy objektovej
zložky na zabránenie šírenia nebezpečnej látky, ako aj praktická činnosť KCHL Nitra. Všetky
činnosti precvičované v praxi potvrdili, že úroveň pripravenosti a materiálneho vybavenia
objektových zložiek pivovaru je na dobrej úrovni. Materiálne sú vybavení modernými
dostupnými ochrannými prostriedkami ako aj meracími prístrojmi a monitorovacou
technikou. Vycvičenosť príslušných zamestnancov pivovaru sa ukázala ako dostatočná
a vytvára dobré predpoklady na zvládnutie podobných situácií. Nácviky sú v objekte pivovaru
riešené v zmysle harmonogramu pravidelne a sú zaznamenávané na videozáznam.
Najväčším prínosom cvičenia bolo zlepšenie spolupráce medzi cvičiacimi subjektmi,
členmi krízových štábov, krízových manažmentov a základných záchranných zložiek, aby sa
bližšie spoznali a oboznámili sa s možnosťami vzájomnej pomoci pri krízových situáciách.

8) Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2012
Ekonomický a organizačný odbor
Ekonomický a organizačný odbor plnil v prevažnej miere úlohy na úseku ekonomickom
a prevádzkovom, sťažností a petícií, poskytovania informácií, informatiky, úlohy na úseku
vzťahu k samospráve, úlohy súvisiace s organizovaním a zabezpečovaním chodu úradu od
porád, smerníc, príkazov prednostu a ostatných aktov riadenia.
Na úseku ekonomickom a prevádzkovom boli v prevažnej miere zabezpečované úkony
súvisiace s rozpočtovaním, so zabezpečovaním chodu a prevádzky úradu.
Boli to najmä decentralizačné dotácie, rozpočtové opatrenia a rozbory. Ďalej to boli úkony
so zabezpečovaním materiálneho vybavenia od žiadaniek, cez verejné obstarávanie, evidenciu
faktúr, vytvorenie platobných poukazov, pričom všetky doklady sú zároveň opatrené
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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 2012 sa uskutočnili voľby do NR SR ako aj doplňovacie voľby do orgánov
samosprávy obcí za aktívnej účasti zamestnancov odboru od príprav, materiálneho
zabezpečenia ako aj financovania spojeného s vyúčtovaním prostriedkov poskytnutých
obciam. Bližšie popísané v bode 7. Ciele a prehľad ich plnenia.
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.
rok 2010
počet oznámení zo SKP
počet predvolaných
počet uložených pokút
výška uložených pokút

7984
364
22
795,00 €

rok2011
9677
460
25
1 210,00 €

rok 2012
9353
519
30
1673,00 €

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. Na základe rozhodnutia
prednostu obvodného úradu bude v prvom polroku 2013 odbor COaKR presťahovaný do
priestorov na Nám. M. R. Štefánika 10, v dôsledku čoho je predpoklad šetrenia
prevádzkových nákladov.
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.
Po viacerých výzvach s požiadavkou na uvoľnenie priestorov tieto štátny archív uvoľnil na
konci roka 2012 a je možné ich v budúcnosti využiť 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 2012 boli zaevidované 2 sťažnosti na Obvodnom úrade Komárno. Obe
sťažnosti boli neopodstatnené.
V roku 2012 nebola na Obvodný úrad Komárno podaná žiadna petícia.
Podľa Zákona o slobode informácií č. 211/2000 Z.z v znení neskorších predpisov boli
zaevidované spolu 4 žiadosti. Tri žiadosti boli vybavené, jedna zaslaná na doplnenie.
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Zamestnanci na úseku informatiky vykonávali správu informačného systému Obvodného
úradu Komárno a MV SR - Štátny archív Nitra - pobočka Komárno a to hlavne:
• správu uzla VSNET v obvode Komárno
• správu a prevádzkovanie 3 lokálnych počítačových sietí
• správu a prevádzkovanie 2 komunikačných a poštových servrov, 3 Novell servrov, 1
databázového servra, 2 Windows servrov
• správu cca 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 boli 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 2012 sa zamestnanci odboru podieľali na príprave zavedenia
služieb e- JKM na odbore živnostenského podnikania.
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 6 ks. Predmetom
vyraďovania boli len registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty, ktorým už
uplynula lehota uloženia. V roku 2012 bola 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 1200 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,
zápočtu rokov a prehodnotenia odbornej praxe, a ktorý zostal súčasťou registratúry úradu, sú
mzdové doklady bývalých odborov školstva a príručná registratúra odboru živnostenského
podnikania.
Kapacita a využitie úložných miest registratúrneho strediska
OBÚ Komárno

600
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400

kapacita

300

využité

200
100
0
OŽP

Školstvo
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Senný trh

Aktuálna kapacita registratúrneho strediska spolu s príručnou registratúrou OŽP je
zobrazená v priloženom diagrame.
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.
Od 1.1.2013 dochádza k zmenám na základe reformy ESO. Na organizačnom odbore
v zložení vedúci odboru a 3 zamestnanci ostávajú činnosti:
• na úseku organizačnom
• na úseku administratívno – ekonomických činností
• na úseku vo vzťahov k územnej samospráve
• na úseku správy registratúry
• v oblasti poistenia motorových vozidiel,
Ostatné činnosti spolu so zamestnancami, ktorí ich zabezpečovali, boli od 1.1.2013začlenené
pod Centrum podpory Nitra.

Osobný úrad
Podľa Organizačného poriadku Obvodného úradu Komárno bol kontrolnou činnosťou
poverený osobný úrad. V rámci kontrolnej činnosti osobný úrad sledoval plnenie plánov
kontrolnej činnosti jednotlivých odborov a vykonal analýzu a vyhodnotenie výsledkov
z týchto kontrol. Na úrade boli uskutočnené aj dve vonkajšie kontroly zamestnancami
Ministerstva vnútra SR.
Zamestnancami odboru ekonomickej a finančnej kontroly, úradu kontroly, sekcie kontroly
a inšpekčnej služby MV SR bola vykonaná následná finančná kontrola dodržiavania
osobitných prepisov a interných noriem pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
dodržiavanie hospodárnosti a efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri dodržiavaní opatrení
k efektívnemu a hospodárnemu využívaniu rozpočtových prostriedkov v rezorte MV SR na
Obvodnom úrade Komárno, na základe ktorej bola vypracovaná správa o výsledku následnej
finančnej kontroly, prerokovaná a zapísaná do zápisnice dňa 15.2.2012.
Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva, zákona č.387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu, bola vykonaná zamestnancami MV SR, sekcie integrovaného záchranného
systému a civilnej ochrany, na základe ktorej bol vydaný záznam o kontrole zo dňa 28.5.2012.
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.
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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 6. Personálne otázky.

Odbor všeobecnej vnútornej správy
a) na úseku priestupkov
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 2012 a zároveň stručne
hodnotí dodržiavanie zákonnosti v konaní o priestupkoch.
Počet priestupkových vecí, ktoré na odbor VVS došli v roku 2012 predstavuje celkový
počet 872 vecí.
Z minulého obdobia do roku 2012 bolo prenesených celkom 203 priestupkových vecí,
teda priestupkových vecí na spracovanie v sledovanom období (rok 2012) na Obvodnom
úrade Komárno, odbore VVS predstavuje celkový počet 954 vecí.
V roku 2012 bolo na odbore VVS právoplatne vybavených 778 priestupkových vecí. Do
roku 2013 prešlo z roku 2012 celkom 176 priestupkových vecí, ako nevybavených.
Najpočetnejšiu skupinu v skladbe priestupkov, ktoré boli právoplatne do 31.12.2012
uzavreté na odbore VVS predstavujú priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa §
49 zákona o priestupkoch a to s počtom 446.
Druhou najpočetnejšiu skupinu v sledovanom období tvoria priestupky proti majetku
podľa § 50 ods. 1 zákona o priestupkoch s počtom 251.
Z vykonanej analýzy prejednaných priestupkov a uplatňovania zákona o priestupkoch
výkonu štátnej správy na tomto úseku v roku 2012 vyplýva, že celkovo došlo k ďalšiemu
skvalitneniu procesu v postihu drobnej delikvencie občanov okresu Komárno, ale aj občanov
z iných okresov, ktorí sa na území okresu Komárno dopustili priestupku. Celková odborná
činnosť odboru VVS nepoklesla, kvalita rozhodovacej činnosti sa nezhoršila a nedochádzalo,
ani k prieťahom v priestupkových 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 veľmi 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 v smere opisu skutku a v smere výšky
uloženej sankcie odôvodnené. Účastníci konania a ďalšie zúčastnené osoby boli riadne na
ústnych pojednávaniach o svojich právach poučení, čo je v spisoch riadne zaznamenané.
Priestupkové spisy boli po ich prejednaní a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutí včas
a riadne zožurnalizované a následne odovzdané na ich archiváciu.
V decembri roku 2012 bolo na odbor VVS doručených celkom 43 priestupkových vecí.
z toho:
- 22 vecí bolo v zmysle ust. § 67 ods. 3 zákona o priestupkoch vytýčených na
prejednanie,
- 4 veci boli v zmysle ust. § 66 ods. 2 písm. a) zákona o priestupkoch, odložené,
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-

4 veci boli v zmysle ust. § 55 ods. 3 zákona o priestupkoch, odstúpené,
6 vecí bolo v zmysle ust. § 71 písm. a) zákona o priestupkoch, odstúpených na OP,
2 veci boli riešené v rozkaznom konaní, ktoré nadobudli právoplatnosť do 31.12.2012
5 vecí bolo riešených v rozkaznom konaní, avšak do 31.12.2012 ešte nenadobudli
právoplatnosť a prešli do roku 2013, ako nevybavené.

Z celkového počtu 43 priestupkových oznámení, ktoré tunajší správny orgán obdržal
v decembri roku 2012, do roku 2013 prešlo celkom 27 priestupkových vecí, ako
nevybavených.
1/
2/
3/
4/
5/

V roku 2012 za spáchané priestupky boli uložené sankcie :
pokuta – uložená v 220 priestupkových veciach,
pokarhanie - uložené v 51 priestupkových veciach,
prepadnutie veci – neuložené,
zákaz činnosti – neuložené
prejednanie bez uloženia sankcie – uložené v 1 veci

V roku 2012 bolo uložené na :
1/ pokutách : celkom 23.508,-€
2/ na povinnosti uhradiť trovy konania : celkom 4.512,-€.
Stav zaplatených pokút, ktoré sú príjmom obcí za sledovaný rok 2012 predstavuje celkom
3.984,95,- €. Všetky boli zaplatené dobrovoľne, vymožené neboli žiadne, nakoľko v roku
2012 sa vymáhali pokuty za rok 2009 . Nakoľko pokuty, ktoré sú príjmom obcí boli do
30.08.2012 poukazované na účty jednotlivých obcí, bola odborom VVS dňa 13.12.2012
zaslaná emailom žiadosť na všetky obce o zaslanie zoznamu osôb, ktoré zaplatili pokuty na
základe rozhodnutí Obvodného úradu Komárno, odboru VVS za obdobie od 01.09.2008 do
31.08.2012.
Pri zostavovaní štatistických ukazovateľov teda odbor VVS za mesiac júl - august 2012
vychádzal z takto obdržaných neúplných údajov. Od 01.09.2012 bol na ObÚ Komárno
zriadený depozitný účet na ktorý boli uhrádzané platby z pokút, ktoré sú príjmom obcí a za
obdobie od 01.09.2012 do 31.12.2012 sa vychádzalo z týchto údajov, ktoré boli na OVVS
zaslané ekonomickým odborom.
Stav zaplatených trov konania za sledovaný rok 2012 je celkom 1.770,59 €. Všetky boli
zaplatené dobrovoľne, nakoľko v roku 2012 sa vymáhali trovy konania za rok 2009.
Stav zaplatených pokút do Štátneho rozpočtu za sledovaný rok 2012 predstavuje celkom
1.359,- €. Všetky boli zaplatené dobrovoľne, nakoľko v roku 2012 sa vymáhali len pokuty za
rok 2009.
Celkový stav vymáhaných pohľadávok ObÚ Komárno, odboru VVS / trovy konania /
predstavuje k 31.12.2012 celkom 13.185,84 €.
Celkový stav vymáhaných pohľadávok ObÚ Komárno, odboru VVS / pokuty, ktoré sú
príjmom Štátneho rozpočtu / predstavuje k 31.12.2012 celkom 65.324,38 €.
Celkový stav vymáhaných pohľadávok ObÚ Komárno, odboru VVS / pokuty, ktoré sú
príjmom obcí a miest / predstavuje k 31.12.2012 celkom 26.170,-€.
Inštitút rozkazného konania bol pri aplikácii zákona o priestupkoch v tejto skrátenej
forme, odborom VVS uplatnený v priebehu roka 2012 v 246 prípadoch. Celková suma
právoplatne uložených pokút v rozkaznom konaní za rok 2012 predstavuje 10.189,-€.
Z uvedeného počtu bolo riešených :
-

95 priestupkov proti majetku podľa § 50 ods. 1 zákona o priestupkoch,
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-

134 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. d) zákona
o priestupkoch,
5 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. b) zákona
o priestupkoch,
1 priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. e) zákona
o priestupkoch,
2 priestupky proti poriadku v správe podľa § 21 ods. 1 písm. f) zákona o priestupkoch,
7 priestupkov proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. a) zákona
o priestupkoch
1 priestupok proti poriadku v správe podľa § 48 zákona o priestupkoch,
1 priestupok na úseku podnikania podľa § 24 ods. 1 písm. c) zákona o priestupkoch.

V roku 2012 odbor VVS prijal celkom 41 návrhových priestupkov z ktorých
kvalifikovaných, ako priestupok :
-

bolo

podľa § 49 ods. 1 písm. a) zákona o priestupkoch celkom 41 vecí,

Z celkového počtu 41 návrhových priestupkov bolo :
A/ - 17 prípadov vybavených zmierom podľa ust. § 76 ods. 1 písm. k ) zákona o priestupkoch,
B/ - 2 prípady boli odložené v zmysle ust. § 66 ods. 2 písm. a) zákona o priestupkoch,
C/ - 6 prípadov bolo zastavených v zmysle ust. § 76 ods. 1 písm. c) zákona o priestupkoch,
D/ - 11 prípadov bolo riešených uložením sankcie spojenej s povinnosťou uhradiť trovy
konania,
E/ - 5 prípadov bolo zastavených v zmysle ust. § 76 ods. 1 písm. j) zákona o priestupkoch,
Obvodný úrad Komárno, odbor VVS v roku 2012 v rámci priestupkového konania
požiadal nadriadený orgán o predĺženie lehoty celkom v 13 prípadoch.
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
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.
Náročnosť plnenia úloh na úseku priestupkovom je v súčasnosti ovplyvnená hlavne tým,
že sme zaznamenali výrazný nárast priestupkových vecí a pritom v rámci predošlej
reorganizácie, bol znížený stav o jedného zamestnanca na úseku priestupkovom.
Celkovo bolo v roku 2012 vybavených 871 dožiadaní o lustráciu v evidencii priestupkov.
Odbor všeobecnej vnútornej správy vydal v roku 2012 celkovo 81 oznámení o začatí
výkonu rozhodnutia. V zložitejších prípadoch vymáhania pohľadávok boli v súlade so
zákonom o správnom konaní v priebehu roku 2012 zaslané návrhy na vykonanie exekúcie
exekútorskému úradu v 60 prípadoch.
b) na úseku matriky
ZMENA MENA A PRIEZVISKA
• vydané rozhodnutia o povolení zmeny mena alebo priezviska : 15 ks
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OSVEDČOVANIE
• fotokópie listín : 113 ks
• podpisy na listinách : 520 ks
VYŠŠIE OVERENIE DOKLADOV NA POUŽITIE V CUDZINE
• apostille : 88 ks
• legalizácia : 6 ks
SÚHLAS NA ZÁPIS CUDZIEHO ROZHODNIA DO MATRIKY
• vydaný súhlas : 1 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

•

zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju najneskôr do 28.

•

obvodný úrad uchováva zbierku listín oddelene od ostatných písomností a zabezpečuje jej
aktualizáciu a ochranu pred zničením a pred zneužitím

alebo ich zmenu v matrike
februára nasledujúceho roka odovzdá obvodnému úradu

• za okres Komárno bolo do obvodného matričného archívu odovzdaných
• hlásenie o narodení dieťaťa : 698 ks
• žiadosť o uzavretie manželstva : 356 ks
• list o prehliadke mŕtveho : 1147 ks
DODATOČNÉ ZÁZNAMY
•

hlásených zmien do zbierky listín za okres Komárno bolo : 518 ks

KONZULTÁCIE RÔZNYCH PRÍPADOV S MATRIKÁRKAMI
•

Priebežne podľa požiadaviek sa vykonávalo poradenstvo a usmerňovanie pre matrikárky
29 matričných úradov v pôsobnosti ObÚ Komárno.

ŠTATISTIKA
•

v roku 2012 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
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c) Verejné zbierky
•

V zmysle zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a lotériách a o iných podobných
hrách v znení neskorších predpisov odbor všeobecnej vnútornej správy vydal 6
rozhodnutí o povolení konania verejnej zbierky.
d) Štátne symboly

•

V zmysle zákona NR SR č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich
používaní v znení neskorších predpisov bolo v roku 2012 vykonaných 7 kontrol ohľadne
dodržiavania zákona v súvislosti s používaním štátneho znaku na budovách, listinách a na
úradných pečiatkach ako i dohľad nad spôsobom používania štátnej vlajky a zástavy.
Kontroly boli vykonané na vybraných obecných úradoch v okrese Komárno.
e) Na úseku volieb a referenda

•

•

Odbor všeobecnej vnútornej správy organizačne a technicky pripravoval a zabezpečoval
všetky úlohy vyplývajúce z Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.
132/2012 Z.z. o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí. Pripravil
harmonogram organizačno - technického zabezpečenia nových volieb starostov obcí
v obciach Bátorove Kosihy a Zemianska Olča, ktoré sa konali dňa 27.10.2012 a aktívne sa
podieľal na zabezpečení všetkých úloh vyplývajúcich pre obvodný úrad.
Odbor všeobecnej vnútornej správy organizačne a technicky organizačne a technicky
zabezpečoval priebeh volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 10. 3. 2012 a aktívne
sa podieľal na zabezpečení všetkých úloh vyplývajúcich pre obvodný úrad v rámci plnenia
úloh v zmysle zákona č.333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v
znení neskorších predpisov.

Odbor živnostenského podnikania
Odbor živnostenského podnikania v Centrálnom živnostenskom registri eviduje
podnikateľské subjekty, a to fyzické osoby i právnické osoby, ktorým boli vydané
živnostenské oprávnenia.
Činnosť odboru sa člení na úsek živnostenskej registrácie, úsek živnostenského registra
a úsek kontroly. Každý zamestnanec vykonával jednotlivé činnosti, ktoré súviseli s prácou na
odbore.
Na úseku živnostenskej registrácie, okrem ohlásení živností, oznámení o pozastavení,
resp. zmeny obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenia o ukončení
podnikania, vyznačovali sa zmeny údajov vo vydaných živnostenských oprávneniach
a v živnostenskom registri, zánik podnikateľských subjektov. Vyhotovovali sa výpisy zo
živnostenského registra pre podnikateľov, pre inštitúcie, organizácie, súdy, i pre iné fyzické
osoby.
V rámci služieb JKM (Jednotného kontaktného miesta) boli vyžiadané pre fyzické osoby
(ďalej len FO), a štatutárny orgán právnických osôb a pre zodpovedných zástupcov za
živnosti výpisy z registra trestov. V rámci už spomínanej služby JKM boli FO prihlasované
správcovi dane a príslušnej zdravotnej poisťovni. Nové právnické osoby (ďalej len PO) mali
možnosť využiť v rámci služby JKM pre prvozápis do obchodného registra (ďalej len OR).
Právnické a fyzické osoby mali možnosť využiť v rámci služby JKM2 získanie oprávnenia na
podnikanie podľa osobitných predpisov .
Vecná správkyňa vyznačovala zánik obchodných spoločností v programe CEZiR,
zapisoval sa vznik nových obchodných spoločností do programu CEZiR. Pri zmene sídla
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spoločnosti resp. zmene bydliska fyzických osôb boli vykonávané prevody podnikateľských
subjektov miestne príslušným obvodným úradom.
Na úseku registrácie zamestnanci vykonávajú nasledovné činnosti:
- Prijímajú ohlásenie živnosti právnických a fyzických osôb (PO a FO)
- Vydávajú osvedčenia o živnostenskom oprávnení (PO a FO)
- Vykonávajú zmeny údajov v živnostenskom registri
- Prijímajú oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti a oznámenia o ukončení
podnikania
- Rozhodujú o zrušení živnostenského oprávnenia
- Vedú živnostenský register a vydávajú výpisy z tohto registra pre PO a FO
- Plnia úlohy JKM vo vzťahu k daňovému úradu a zdravotnej poisťovni
- Na základe žiadosti ohlasovateľa živnosti – PO, zasielajú elektronickou formou návrh na
prvozápis do obchodného registra príslušnému súdu
Prehľad štatistických údajov za úsek registrácie a živnostenského registra za obdobie od
1.1.2012 do 31.12.2012 :
Celkový počet podnikateľských subjektov
s platným živnostenským oprávnením k 31.12.2012
z toho fyzické osoby
právnické osoby
počet FO SR, kt. vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet FO zahran., kt.vzniklo právo k podnikaniu v sled.období
počet PO SR, kt. vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet PO zahran., kt. vzniklo právo k podnikaniu v sledovanom období

14 052
7 723
6 329
549
5
789
3

počet FO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období
počet PO, kt. zaniklo právo k podnikaniu v sledovanom období

1 166
108

počet živnostenských oprávnení, ktoré vznikli v sledovanom období
počet živnostenských oprávnení, ktoré zanikli v sledovanom období

10 295
3 880

Úsek registrácie
Rozhodnutia vydané v sledovanom období spolu :
z toho rozhodnutie o zrušení oprávnenia z úradnej moci
rozhodnutie o prerušení konania
rozhodnutie o zastavení konania
rozhodnutie o nevzniknutí živ. oprávnenia (nad ohlásením)

37
9
2
6
20

Iné vybrané úkony v sledovanom období spolu :
z toho osvedčenie o živnostenskom oprávnení
oznámenie o pozastavení
zánik živnost. oprávnenia na základe oznámenia podnikateľom
zmena splynutím
zmena zlúčením
iná zmena vykonaná bez rozhodnutia
výpis zo živnostenského registra

8 475
2 431
637
1 363
1
3
2 363
1 677

Služby JKM vykonané v sledovanom období od 1.1.2012-31.12.2012
Počet subjektov, kt. využili službu JKM v sledovanom období

3 192
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z toho fyzické osoby
právnické osoby
Celkový počet úkonov JKM pre DR
Celkový počet úkonov služby JKM pre ZP
Celkový počet úkonov služby JKM pre OR

2 921
271
4 020
2 925
16

Počet elektronických podaní celkom
IMI (informačný systém vnútorného trhu : žiadosť Okresného
Úradu Saale (Sasko-Anhaltsko)
Lustrácie
počet výpisov z registra trestov
počet lustrácii v REGOB

582
1

2 109
2 944

Rozhodnutia o udelení výnimky pre zodpov. zástupcov
Potvrdenie o dĺžke nadobudnutej praxe

7
5

Úsek kontroly
V sledovanom období od 01.01.2012 do 31.12.2012 bol výkon štátnej správy na úseku
živnostenskej kontroly zabezpečovaný tromi zamestnancami.
V období od 1.1.2012 do 31.3.2012 kontrolná činnosť bola zameraná na kontrolu
podnikateľských subjektov, ktorí podnikateľskú činnosť vykonávali v prevádzkarniach a
u ktorých ešte nebola vykonaná kontrola. Okrem uvedených činností bolo vykonaných 5
kontrol na základe podnetu a 3 kontroly na základe žiadosti o vykonávanie funkcie
zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni.
Celkovo za uvedené obdobie bolo vykonaných 101 kontrol.
Kontrolná činnosť za obdobie od 1.4.2012 do 31.12.2012 bola zameraná na kontrolu
dodržiavania podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo zákona
č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov a kontrolu ustanovení dodržiavania podmienok a povinností, ktoré pre
podnikateľov vyplývajú z osobitných predpisov (zákon č.250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa a o zmene zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.355/2007
o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č.461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších
predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov).
V roku 2012 bola MV SR uložená obvodným úradom , odborom živnostenského
podnikania tématická úloha – vykonať kontrolu podnikateľských subjektov – príloha č.1
živnostenského zákona – SKUPINA 103-Výroba motorových a ostatných dopravných
prostriedkov
6. Opravy pracovných strojov
7. Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
- 19.5. Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
- 19.5.1 Pneuservis, tuning
8. Opravy karosérií
- 19.5.9 Lakovnícke práce (bez opravy karosérie striekaním)
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so zameraním na dodržiavanie podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo
živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie.
Iné úkony vykonané v sledovanom období boli nasledovné :
- oznámenie o začatí správneho konania 82 úkonov
- výzva
223 úkonov
- dodatok k záznamu z kontroly
180 úkonov
----------------------------------------------------------------Iné úkony v sledovanom období spolu : 485 úkonov
Počet kontrol, počet zistených porušení a uložených pokút podľa mesiacov za rok 2012:
Počet
Z toho
Počet
Počet
kontrol tematické prevádzkarne podnety výnimka zistených rozhodnutí blok.
porušení
pokút
január
32
30
0
2
0
23
2
4
február
41
40
0
0
1
29
2
7
marec
28
23
0
3
2
12
5
4
apríl
28
0
26
2
0
15
0
1
máj
38
1
34
2
0
31
2
5
jún
33
0
32
2
0
27
4
4
júl
28
1
26
1
0
23
5
3
august
25
0
23
2
0
33
6
5
september
41
0
33
5
3
32
8
4
október
40
0
35
5
0
49
13
8
november
42
0
42
0
0
40
13
3
december
14
0
14
0
0
16
17
5
spolu
390
95
265
24
6
330
77
53
Mesiac

Počet
počet
počet
kontrol zistených uložených
porušení
pokút
január
32
23
6
február
41
29
9
marec
28
12
9
apríl
28
15
1
máj
38
31
7
jún
33
27
8
júl
28
23
8
august
25
33
11
september
41
32
12
október
40
49
19
november
42
40
18
december
14
16
22
spolu
390
330
130

výška
pokút
235
414
382
33
295
462
339
805
952
1118
905
1245
7185

Z počtu 390 kontrol bolo 378 kontrol u subjektov - podnikateľov evidovaných
v živnostenskom registri a u 12 subjektov, ktoré neboli evidované v živnostenskom registri ,
boli vykonané kontroly na základe podnetu.
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Zistené porušenia:
počet kontrol
ustanovenie
§11/1
§11/2
§11/3
§11/5
§11/8
§11/9
§11/10
§16
§17/5
§17/6
§17/7
§28/1
§ 29/1

z toho:

390
počet
5
0
0
0
0
2
2
2
17
59
35
2
132

§29/1 - §17/7
§29/1 - §30/1
§29/1 - §52/1
§29/1 - §18/1
§29/1 - §18/10
§29/1 - §3a

27
10
37
26
23
2

§30/1
§30/3
§30/4
§30/5
§45
§49/1
§62/6

50
0
0
0
1
7
16
spolu
330
Okrem sledovania porušenia vybraných ustanovení v počte 310 boli kontrolórmi ObU
zistené ešte porušenia nasledovných ustanovení : § 16 v počte 2 porušenia, § 28/1 v počte 2
porušenia, § 62/6 v počte 16 porušení.

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
A)

KRÍZOVÉ RIADENIE
A1
A2

B)

CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA
B1
B2
B3
B4

C)

Úsek krízového riadenia
Úsek prípravy a odborného vzdelávania
Úsek civilnej ochrany
Úsek vyrozumenia osôb a varovania obyvateľstva
Úsek hospodárenia s materiálom civilnej ochrany a financovania
civilnej ochrany
Úsek prípravy a odborného vzdelávania

HOSPODÁRSKA MOBILIZÁCIA A OBRANA ŠTÁTU
C1
C2

Úsek hospodárskej mobilizácie
Úsek obrany štátu
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C3

Úsek prípravy a odborného vzdelávania

A) Oblasť krízového riadenia
A1. Úsek krízového riadenia:
Bezpečnostná rada okresu (ďalej len „BRO“) Komárno v uplynulom roku zasadala
celkove 4 krát a to v dňoch 15.3., 27.6., 20.9. a 06.12.2012.
Na jednotlivých rokovaniach BRO boli prerokovávané a schválené predkladané správy a
informatívne správy v zmysle Programu rokovania BRO Komárno na rok 2012:
• na 30. rokovaní: Hydromeliorácie, š.p.,
• na 31. rokovaní: obec Marcelová, VÚ 2207 Levice,
• na 32. rokovaní: obec Chotín, obec Tôň, obec Trávnik, obec Čalovec,
• na 33. rokovaní: RSaÚC Komárno, a.s., ObÚ Komárno, OR PZ v Komárne a OR
HaZZ v Komárne.
Programom každého rokovania boli aj informácie riaditeľa OR PZ v Komárne o
bezpečnostnej situácii a vývoji kriminality v okrese Komárno a riaditeľa OR HaZZ
v Komárne, týkajúcich sa vyhodnotenia zásahovej činnosti a rozbor požiarovosti v okrese
Komárno za predchádzajúce obdobie.
Odbor COaKR ObÚ pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení spolupracuje
i s príslušnými orgánmi Maďarska, konkrétne so sekretariátom Bezpečnostnej rady Župy
Komárom - Ostrihom. 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.
A2: Úsek prípravy a odborného vzdelávania
a) Na úseku prípravy a odborného vzdelávania je
využívaná možnosť pozývať
prednášateľov, ako sú zamestnanci SVP CO Nitra, alebo zamestnancov z ÚVS Nitra. Pri
zamestnaniach sa v plnej miere využívajú technické prostriedky a výpočtová technika
odboru COaKR. Témy zamestnaní sú určované v prvom rade v závislosti na
legislatívnych zmenách a úloh vyplývajúcich z analýzy územia.
b) Preškolenie zamestnancov zaradených na pracovisko sekretariátu BRO a KŠ ObÚ
Komárno z príslušných interných predpisov bolo vykonané dňa 14.3. za účasti 100 %
zamestnancov ObÚ Komárno. Zdokonaľovacia príprava členov a sekretariátu KŠ ObÚ
Komárno bola vykonaná dňa 25.10.2012 v rámci cvičenia ,,HEINEKEN 2012“.
c) Prílohami krízového plánu ObÚ Komárno sú aj dokumenty: „Postup ObÚ Komárno pri
plnení úloh a opatrení po vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného
stavu a núdzového stavu a „Pracovné plány vedúcich odborov pre činnosť po vyrozumení
o vypovedaní vojny, po vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu“.
d) Dňa 18.09.2012 bola vykonaná odborná príprava vedúcich odborov ObÚ Komárno
a zamestnancov odboru COaKR s cieľom oboznámiť prítomných s prílohami krízového
plánu.
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B) Oblasť civilnej ochrany obyvateľstva
B1.

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, čo potvrdila aj
kontrola zo Sekcie IZKM-CO MV SR v mesiaci máj. Aktualizácia Analýzy územia
z hľadiska možných mimoriadnych udalostí bola vykonaná k 31.12. 2012.
b) Plán evakuácie obyvateľstva bol aktualizovaný a doplnený o plány odborného
zabezpečenia evakuácie na úseku dopravného, zdravotného a zásobovacieho zabezpečenia
evakuácie. 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 obciach na webových stránkach obcí resp. na verejných tabuliach obcí.
Plnenie uvedenej povinnosti obcami je predmetom kontrolnej činnosti odboru na obciach.
c) Plán protiradiačnych, protichemických a protibiologických opatrení na základe Analýzy
územia z hľadiska možných mimoriadnych udalostí. Plán ochrany obyvateľstva pri
rozrušení vodných stavieb je spracovaný samostatne pre vodnú stavbu Gabčíkovo a vodnú
stavbu Liptovská Mara, Orava. Plány sú každoročne aktualizované.
d) Program CIPREGIS je aktualizovaný priebežne. Aplikácia „Karta obce“ je exportovaná
štvrťročne na ObÚ v sídle kraja Nitra.
e) Plány ukrytia vrátane evidencie stálych úkrytov boli aktualizované k 1.1.2012
a predložené na Obvodný úrad Nitra. Do 31.12.2012 bola spracovaná elektronická
databáza ochranných stavieb („Audit ochranných stavieb“) na základe metodiky vydanej
Sekciou IZKM-CO Ministerstva vnútra SR.
Za účasti zástupcu správcu úkrytov – mesta Komárno – bola vykonaná kontrola
technického stavu 21 úkrytov určených pre ukrytie obyvateľstva v meste Komárno.
Odborné prehliadky FVZ v roku 2012 boli vykonané v mesiaci september v 16 úkrytoch
určených na ukrytia obyvateľstva na 24 zariadeniach FVZ. Dodávateľ prác bol vybratý
mestom Komárno na základe verejného obstarávania. Pasport chráneného pracoviska
Obvodného úradu Komárno je spracovaný. Chránené pracovisko sa nachádza v suterénnej
časti budovy na ul. Zámoryho č. 12.
f) Na Obvodnom úrade Komárno sa neprevádzkuje kontinuálne meranie radiácie pomocou
meracej stanice. Periodické meranie podľa Plánu monitorovania na určených 10 bodoch
v okrese bolo vykonané podľa plánu v mesiacoch máj a október 2012 rádiometrom DC3E-83, namerané údaje boli zaslané na ObÚ v sídle kraja Nitra. Výsledky nevykazujú
významné odchýlky od obvyklých hodnôt.
g) Odbor COaKR ObÚ Komárno poskytoval metodickú pomoc a spolupracoval s obcami
a právnickými osobami 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 .
h) V roku 2012 mal odbor COaKR spracované dohody o spolupráci s Územným spolkom
Slovenského Červeného kríža v Komárne a s Dobrovoľnou požiarnou ochranou mesta
Komárno.
Cezhraničná spolupráca je v oblasti vzájomnej informovanosti v prípade vzniku MU
v podmienkach ObÚ Komárno zastupuje v zmysle dohody odbor COaKR. Na základe
dohody je najmä pravdivo sa navzájom informovanosť o veľkých prevádzkových
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haváriách, haváriách pri prevoze nebezpečných látok, haváriách na elektrozariadeniach,
požiaroch, záplavách a rozsiahlych epidémiách.
i) Kontrolná činnosť v roku 2012 bola vykonávaná v zmysle Ročného plánu činnosti odboru
COaKR ObÚ-KN-CO-2012/00028-2 a Zamerania činnosti pre obce ObÚ-KN-CO2012/00028-3. V roku 2012 bolo plánovaných 11 kontrol a bolo vykonaných 11 kontrol a
z toho 5 kontrol bolo plánovaných a vykonaných v súčinnosti s Územnou vojenskou
správou Nitra.
Kontroly boli vykonané v obciach:
Vrbová nad Váhom, Bajč, Hurbanovo, Chotín + ÚVS, Tôň + ÚVS, Trávnik + ÚVS,
Pribeta, Čalovec + ÚVS, Modrany, Šrobárová a Marcelová + ÚVS.
Na všetky kontroly bol spracovaný záznam o kontrole. Nebol spracovaný žiadny protokol.
j) V súlade so zákonom č. 7/2010 o ochrane pred povodňami a podľa Vyhlášky č. 261/2010
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania, obce spresnili Plány
povodňových záchranných prác a do 31.8.2012 ich predložili na ObÚ Komárno. Následne
na základe zmien v plánoch obcí sme aktualizovali Plán povodňových záchranných prác
okresu Komárno. Zmeny nastali asi u tretiny obcí v časti personálneho zabezpečenia
povodňových záchranných prác a v časti prehľadu techniky a materiálu využiteľného pri
vykovaní týchto prác. Uvedené zmeny boli zapracované do okresného plánu a plán bol
predložený na ObÚ v sídle kraja Nitra a na Obvodný úrad životného prostredia.
B2.

Úsek vyrozumenia a varovania:

a) Preskúšavanie sirén je vykonávané v stanovených termínoch podľa vydaných pokynov,
spolupráca s obcami je dobrá. Výstavba nových elektronických sirén je naďalej
pozastavená.
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 ObÚ 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) Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických sirén sú vykonávané pracovníkom
ObÚ Nitra. Elektronické sirény sú zabezpečované sekciou IZCO.
B3.

Úsek hospodárenia s materiálom civilnej ochrany a financovania:

a) Kontroly skladovania materiálu CO sú vykonávané podľa plánu kontrol v programe
EMCO, to znamená 20 % kontrol skladov, celkom bolo vykonaných 10 kontrol.
b) Inventarizácie materiálu CO bola vykonaná v zmysle vydaných pokynov. Pokyny na
objekty v obvode boli distribuované 25.10.2012 s termínom ukončenia a zaslania
dokumentov z inventarizácie 30.11.2012. Inventarizácia materiálu CO bola uskutočnená
k 31.12.2012
c) V rámci integrácie miest uloženia materiálu CO boli zrušené 4 sklady a celkový počet
skladov sa znížil na 45. V priebehu roka 2012 bol odsunutý do VTU prebytočný materiál
v hodnote takmer
37.500.- €, čím bola zabezpečená aj ekologická likvidácia
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neupotrebiteľného materiálu CO. Zo Slovenskej Ľupče bolo dovezených 4.980 ks masiek
CM-4, ktoré sú priebežne použité na obmenu masiek CM-3.
d) V mesiaci júl 2012 bol vykonaný výmenný spôsob ciachovania dozimetrickej techniky vo
VTU Slovenská Ľupča.
e) ObÚ obdržal na rok 2012 rozpočet na výdavky na CO vo výške 11 709,00,- €. Jednotlivé
podpoložky zahŕňali platby na:
- 633010
- pracovné odevy pre zamestnancov v služobnej pohotovosti
- 634004
- prepravu a likvidáciu nepotrebného materiálu CO Slovenská Ľupča
- 635005
- opravu zariadení CO - sirény
- 637001
- školenie jednotiek CO
- 637002
- zabezpečenie obvodného kola SMZ CO
- 637004
- revízie sirén a revízie FVZ zariadení v úkrytoch CO a na refundáciu
odmien pre skladníkov materiálu CO na obciach
B4. Úsek prípravy a odborného vzdelávania:
a) Príprava a odborné vzdelávanie boli vykonávané v zmysle Tematického plánu prípravy na
CO obyvateľstva ObÚ Komárno na rok 2012.
b) Príprava primátorov miest a starostov obcí na civilnú ochranu bola vykonaná 9.februára
2012 na tému aktuálne úlohy na jednotlivých úsekoch civilnej ochrany. Ďalšia príprava
bola vykonaná 25.septembra 2012 na tému Hospodárenie s materiálom CO, Vyhodnotenie
riešenia MU v obvode Komárno na základe skúseností z rokov 2010 až 2012
a Podrobnosti o uplatňovaní náhrad výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami. Na
tejto príprave vystúpili aj zástupcovia OR HaZZ Komárno, ÚVS Nitra ako aj prednosta
ObÚ Komárno JUDr. Miroslav Adamik.
c) Odborného vzdelávania sa zúčastnili zamestnanci odboru nasledovne: Odborná príprava
na získanie odbornej spôsobilosti na úseku CO obyvateľstva (Ing. Norbert Neuschl a Mgr.
Paulina Kováčová) v dňoch 21.5. – 31.5.2012 v Nitre, Odborné zhromaždenie
k aktuálnym úlohám na úseku hospodárenia s materiálom CO (Ing. Ján Kraslan) v dňoch
20.-21.3.2012 a dňa 23.10.2012 v Slovenskej Ľupči a Odborná príprava na
zabezpečovanie úloh radiačného monitoringu (Ing. Ladislav Agg) dňa 29.2.2012 v Nitre.
d) Výjazdová skupina ObÚ Komárno sa zriaďuje v prípade potreby na pokyn prednostu ObÚ
Komárno. Do výjazdovej skupiny sú určovaní pracovníci odboru COaKR ObÚ Komárno,
ktorých príprava sa vykonala dňa 13.3.2012 v rámci odborného vzdelávania pracovníkov
odboru COaKR ObÚ.

C. Oblasť hospodárskej mobilizácie a obrany štátu
C1.

Úsek hospodárskej mobilizácie:

a) ObÚ Komárno vo svojom územnom obvode v čase bezpečnosti priebežne riadi,
koordinuje a kontroluje 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 pre činnosť výdajní odberných opatrení 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.
Dôraz bol ďalej položený na pravidelnú aktualizáciu databázy údajových dokumentov
obcí a na uvedenie špecifického aplikačného programu JISHM/EPSIS do praxe na
vybraných obciach (18) územného obvodu Komárno.
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b) ObÚ priebežne spracováva a aktualizuje údaje potrebné na vykonávanie opatrení HM,
pričom spolupracuje s obcami, PO a FO - podnikateľmi územného obvodu Komárno.
V mesiaci marec 2012 bola aktualizovaná:
-

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,
Evidencia o nehnuteľnostiach PO, FO – podnikateľov a FO na plnenie.

V mesiaci jún 2012 na základe požiadavky MH SR, ako gestora HM, boli na ObÚ
v sídle kraja Nitra predložené aktuálne sumárne údaje obyvateľstva územného obvodu
Komárno (aktualizácia údajov „Vekové kategórie obyvateľstva“ so stavom k 31.05.2012)
so sumárnymi požiadavkami na potreby základných životne dôležitých tovarov.
V mesiaci september 2012 boli aktualizované prehľady:
-

Vyrozumenie mestských/obecných komisií pre MRO,
Personálne zabezpečenie vedúcich výdajní odberných oprávnení,
Prehľad počtu domácností a obyvateľov v obciach územného obvodu Komárno,
Prehľad prevádzkarní v meste/obci,
Prehľad o PO a FO oprávnených na podnikanie v obci v oblasti ubytovania a
stravovania.

Dňa 30.10.2012 bola spracovaná:
- evidencia držiteľov technických prostriedkov (cisternových prostriedkov na vodu) na
území obvodu Komárno v zmysle usmernenia MV SR k núdzovému zásobovaniu
obyvateľstva pitnou vodou v krízových situáciách, č. IZCO-48-34/2012 zo dňa
09.10.2012.
Ku dňu 15.06.2012 bol Krízový plán HM ObÚ Komárno, č.p.: ObÚ-KN-CO2012/00102-1 upravený v súlade s Vyhláškou MH SR č. 385/2011 Z. z., podľa Pokynu
MV SR na zabezpečenie jednotného postupu obvodných úradov pri vypracúvaní
krízového plánu HM a podľa osnovy krízového plánu pre obvodné úrady.
Dňa 18.09.2012 bola vykonaná odborná príprava vedúcich odborov ObÚ Komárno
a zamestnancov odboru COaKR s cieľom oboznámiť prítomných s prílohami krízového
plánu – Postup ObÚ Komárno pri plnení úloh a opatrení po vypovedaní V, po vyhlásení
VS, VýS a NS a s Pracovnými plánmi vedúcich odborov pre činnosť po vyrozumení o
vypovedaní V, po vyhlásení VS, VýS a NS.
V roku 2012 bol špecifický aplikačný programu JISHM/EPSIS uvedený do praxe aj na
vybraných (18) obciach územného obvodu Komárno.
Usmernenie vybraných obcí pre prácu s programom EPSIS bolo vykonané na
odbornej príprave starostov obcí územného obvodu Komárno dňa 09.02.2012
a 25.09.2012.
Zamestnanci odboru COaKR vykonali 15 výjazdov na obce za účelom inštalácie
programu EPSIS a poskytnutia metodickej pomoci pri práci s jednotlivými modulmi
programu. Ďalším 3 obciam bola metodická pomoc poskytnutá osobne na odbore COaKR,
2 obce pracujú samostatne a 1 obec čaká na doručenie USB tokenu od VUJE, a.s. Trnava,
aby mohla s programom pracovať.
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Priebežne, podľa záujmu a potreby, bola poskytovaná obciam metodická pomoc aj
telefonicky.
Dňa 29.10.2012 bolo na obce pracujúce s programom EPSIS zaslané usmernenie,
v zmysle ktorého má byť dokončené doplnenie, resp. je potrebné aktualizovať údaje
v základných moduloch programu a doplniť ďalšie údaje v špecifických moduloch pre
obce.
Vzorová dokumentácia obce pri plnení úloh na úseku HM (Dokumentácia pre činnosť
výdajne odberných oprávnení, Dokumentácia k špecifickému aplikačnému programu
JISHM/EPSIS, Dokumentácia organizácie dopravného zabezpečenia, Dokumentácia
organizácie stavebných a sanačných činností, Dokumentácia k zabezpečeniu núdzového
zásobovania pitnou vodou) bola aktualizovaná a na internetovej stránke odboru COaKR
zverejnená dňa 12.01.2012, 09.02.2012, 20.09.2012 a 31.10.2012.
Dokumentácia obcí, týkajúca sa zavedenia regulácie predaja životne dôležitých
výrobkov a životne dôležitých tovarov a výdajní odberných oprávnení v pôsobnosti ObÚ
Komárno, „Opatrenia na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov alebo
životne dôležitých tovarov s využitím MRO počas krízovej situácie na území obce ...“ je
v jednotlivých obciach územného obvodu Komárno priebežne aktualizovaná. 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 boli aktualizované v mesiaci máj a september 2012.
Odborná príprava vedúcich výdajní odberných oprávnení miest a obcí územného
obvodu Komárno bola zameraná na aktuálne otázky v oblasti HM s dôrazom na plnenie
úloh po vyhlásení MRO a na aktualizáciu dokumentácie pre činnosť výdajní odberných
oprávnení. Odborná príprava sa uskutočnila dňa 25.09.2012.
Odborná príprava členov ObKMRO 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 predaj životne dôležitých výrobkov alebo
životne dôležitých tovarov s využitím MRO počas krízovej situácie sa v roku 2012
uskutočnila dňa 25.09.2012.
c) ObÚ Komárno, odbor COaKR, za účelom poskytnutia údajov do evidencie ľudských
zdrojov na plnenie pracovných úloh po vyhlásení krízovej situácie priebežne spolupracuje
s Obvodným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno a so Sociálnou
poisťovňou, pobočka Komárno.
Rokovanie vedúceho odboru COaKR ObÚ Komárno a riaditeľky Obvodného úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno o poskytnutí údajov o uchádzačoch o
zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa profesie na účel možnosti
uloženia pracovnej povinnosti v období krízovej situácie sa uskutočnilo dňa 19.10.2012.
Z rokovania vyplynula Dohoda o vzájomnej spolupráci, spôsobe a obsahu poskytnutia
údajov z evidencie uchádzačov o zamestnanie.
Evidencia vecných prostriedkov na účely vecného plnenia po vyhlásení krízovej
situácie je priebežne aktualizovaná údajmi z evidencie vozidiel P PZ v územnej
pôsobnosti ObÚ Komárno a údajmi vyžiadanými od obcí územného obvodu Komárno
(marec 2012).
d) Evidencia o PO a FO, 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 marec 2012.
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e) Kontrolná činnosť ObÚ Komárno na úseku HM bola v roku 2012 vykonaná
u nasledovných 11 obciach, subjektoch HM: OcÚ Bajč, OcÚ Čalovec, MsÚ Hurbanovo,
OcÚ Chotín, OcÚ Marcelová, OcÚ Modrany, OcÚ Pribeta, OcÚ Šrobárová, OcÚ Tôň,
OcÚ Trávnik a OcÚ Vrbová nad Váhom.
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) Menný zoznam zamestnancov ObÚ Komárno požadovaných k oslobodeniu od povinnosti
vykonať mimoriadnu službu bol zaslaný na ÚVS Nitra dňa 2.1.2012. Schválený počet
k oslobodeniu máme 13 zamestnancov. Počet oslobodených je 10.
Usmernenie obcí k oslobodzovaniu od výkonu mimoriadnej služby bol zaslaný dňa
15.12.2011. V uvedenom usmernení boli rozpracované úlohy obcí k realizácii oslobodenia
od výkonu mimoriadnej služby v zmysle 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 9.1.2012 boli primátori miest a starostovia obcí obvodu vyzvaní na plnenie úlohy
voči ÚVS Nitra vyplývajúca zo zákona č. 570/2005 Z. z. k vykonaní aktualizácie spojenia.
Všetky obce úlohy splnili.
Dňa 8.6.2012 bol primátorom miest a starostom obcí okresu emailom pripomenuté
plnenie úloh rozpracované v dokumentácii obce k termínu 31.06. a zároveň
v elektronickej forme zaslané tabuľky k vyplneniu pre ÚVS Nitra a ObÚ Komárno.
V priebehu mesiaca jún 2012 sa priebežne vykonávala aktualizácia doručovateľov
obcí. Omeškaným obciam (2) bola úloha pripomenutá telefonicky dňa 14.8.2012.
Ku dňu 31.6.2012 úlohu splnilo 39 obcí. Oneskorene splnili úlohy obce Búč
a Kravany nad Dunajom.
Dňa 30.7.2012 bol na ÚVS Nitra zaslaný zoznam doručovateľov obcí.
Dňa 2.11.2012 bolo na ÚVS Nitra zaslané potvrdenie o zabezpečených priestoroch pre
vykonanie odvodu a prieskumu.
Dňa 7.6.2012 sa zamestnanec zodpovedný za úsek obrany zúčastnil medzirezortného
cvičenia k zladeniu činností pri plnení úloh na úseku obrany v priestoroch ÚVS Nitra.
b) V oblasti kontrolnej činnosti odboru COaKR boli v roku 2012 v spolupráci s ÚVS Nitra
vykonané nasledovné kontroly:
• 20.3.2012
- obec Marcelová, obec Chotín, MERKANUS s.r.o. Chotín, WESTSZEG, s.r.o. Chotín.
• 17. 5.2012 - obec Tôň, obec Trávnik, obec Čalovec, REGAMA, spol.s r.o. Okoličná
naOstrove, ZERO SPED s.r.o. Klížska Nemá.
Vykonanými kontrolami neboli v kontrolovaných subjektoch zistené porušenia
všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov vydaných na ich
základe, v dôsledku čoho výsledkom kontroly boli záznamy.
c) ObÚ Komárno na základe podkladov obdržaných od ÚVS Nitra pravidelne spresňuje
zoznam pripravených rozhodnutí. K dnešnému dňu vedie 64 rozhodnutí v elektronickej
forme na dodanie vecných prostriedkov pre 4 vojenské útvary. Zároveň má spracované
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obálky aj podacie hárky v elektronickej forme. ÚVS nepožaduje od ObÚ Komárno uložiť
povinnosť poskytnúť ubytovanie ani povinnosť pracovnej povinnosti.
d) 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.
C3.

Úsek prípravy a odborného vzdelávania:

a) Odborná príprava – preškolenie zamestnancov odboru COaKR ObÚ Komárno zameraná
na prehĺbenie vedomostí o povinnostiach v oblasti evidencie a hospodárenia s majetkom
štátu určeným na účely HM bola vykonaná dňa 17.02.2012 a 23.11.2012.
b) Odborná príprava vedúcich odborov ObÚ Komárno a zamestnancov odboru COaKR bola
vykonaná dňa 18.09.2012, prítomní boli oboznámení s Krízovým plánom HM ObÚ
Komárno a s jeho prílohami - „Postup ObÚ Komárno pri plnení úloh a opatrení po
vypovedaní V, po vyhlásení VS, VýS a NS“ a s pracovnými plánmi vedúcich odborov pre
činnosť po vyrozumení o vypovedaní V, po vyhlásení VS, VýS a NS.
c) Odborná príprava členov ObKMRO 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 predaj životne dôležitých výrobkov alebo životne
dôležitých tovarov s využitím MRO počas krízovej situácie sa v roku 2012 uskutočnila
dňa 25.09.2012.
d) Odborná príprava vedúcich výdajní odberných oprávnení miest a obcí územného obvodu
Komárno bola zameraná na aktuálne otázky v oblasti HM s dôrazom na plnenie úloh po
vyhlásení MRO a na aktualizáciu dokumentácie pre činnosť výdajní odberných oprávnení.
Odborná príprava sa uskutočnila dňa 25.09.2012.

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:
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JUDr. Miroslav Adamik

