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1. IDENTIFIKÁCIA KRAJSKÉHO ÚRADU PRE CESTNÚ DOPRAVU 

A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V NITRE 

 
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre (ďalej len “KÚ CDPK“) ako aj 

úrady v jeho pôsobnosti – Obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, 

Komárne, Leviciach, Nových Zámkoch, Topoľčanoch, Šali ( ďalej len „ObÚ CDPK“) boli zriadené 

ako samostatné úrady  v zmysle zákona NR SR č.534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku 

cestnej dopravy a pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Názov úradu    : Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre 

Sídlo úradu    : Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra 

Rezort     : Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

Kontakt    : tel.: 037/ 65 49 393, fax.: 037/65 15 649 

Forma hospodárenia  :    rozpočtová organizácia 

Prednosta úradu   : Ing. Miroslav Mikulášik 

 

Adresy pracovísk organizácie a riadenia úradov : 
 

 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre 

Štefániková trieda 88, 949 01 Nitra 

 

 Riaditeľ úradu : Ing. Anton Žikla 

 tel. č. / fax : 037/ 6513832 

 

 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Komárne 

Senný trh 4, 935 36 Komárno 

 

 Riaditeľ úradu : Ing. Marek Pikor 

 tel. č. / fax : 035/ 7701672 

 

 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Leviciach 

Ľudovíta Štúra 53, 934 26 Levice 

 

 Riaditeľ úradu : Ing. Alojz Palaj 

 tel. č. / fax : 036/ 6229144 

 

 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nových Zámkoch 

Podzámska 25, 940 36 Nové Zámky 

 

 Riaditeľka úradu: Ing. Andrea Heclová 

 tel. č. / fax : 035/ 6420421 

 

 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Topoľčanoch 

Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany 

 

 Riaditeľ úradu : Ing. Ladislav Kmeť 

 tel. č. / fax : 038/ 5223147 
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 Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Šali 

Námestie Sv. Trojice 7,  927 15 Šaľa 

 

 Riaditeľ úradu       :      Ing. Peter Jaroš 

 tel. č. / fax             :        031/ 7706586 

 

        Umiestnenie KÚ CDPK v Nitre a  ObÚ CDPK vo svojej pôsobnosti je uvedené v tabuľke, ktorá tvorí  

prílohu č.8 

 

Hlavné činnosti organizácie: 

 
Základným účelom zriadenia organizácie je : 

 

 výkon miestnej štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v 

územnom obvode kraja podľa osobitných predpisov, 

 výkon štátneho odborného dozoru na úseku cestnej dopravy a výkon štátneho odborného 

dozoru a štátneho stavebného dohľadu na úseku pozemných komunikácií v územnom obvode 

kraja podľa osobitných predpisov, 

 riadenie, kontrola a koordinovanie výkonu štátnej správy uskutočňovanej Obvodnými  úradmi 

pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie so sídlom v Nitre, Šali, Nových Zámkoch, 

Leviciach, Komárne a Topoľčanoch, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 2 zákona NR SR 

č.534/2003 Z.z. 

 

 

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE 

KÚ CDPK v Nitre ako miestny orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií bol zriadený zákonom č. 534/2003 Z.z. o organizácii štátnej správy na úseku cestnej 

dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Je to rozpočtová 

organizácia štátu, finančnými vzťahmi zapojená na štátny rozpočet Ministerstva dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR, ktorý plní funkciu jeho zriaďovateľa. V rámci svojho rozpočtu 

zabezpečuje výdavky aj na činnosť obvodných úradov dopravy. 

 

KÚ CDPK v Nitre je služobným úradom štátnych zamestnancov, ktorí vykonávajú štátnu 

službu v KÚ CDPK v Nitre a ObÚ CDPK v kraji, je zamestnávateľom zamestnancov, ktorí 

vykonávajú verejnú službu v KÚ CDPK v Nitre. 

Vykonáva štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií v územnom 

obvode kraja. Riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný ObÚ CDPK v kraji. 

Spravuje majetok vo vlastníctve štátu, ktorý slúži na činnosť KÚ CDPK v Nitre a ObÚ CDPK v kraji. 

Zabezpečuje materiálno - technické vybavenie KÚ CDPK v Nitre a ObÚ CD PK v jeho pôsobnosti. 

 

ObÚ CDPK vykonávajú štátnu správu na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií vo 

svojich územných obvodoch, konajú a rozhodujú v administratívnoprávnych veciach samostatne. 

 

 

KRAJSKÝ ÚRAD PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE V 

NITRE  

 
Náplň prierezových činností: 

 

Kancelária prednostu, referát právny a kontroly 
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1. Zabezpečuje kontrolu úloh súvisiacich s riadením a kontrolou výkonu štátnej správy 

uskutočňovaného obvodnými úradmi dopravy, v tom: 

- pripravuje porady prednostu s riaditeľmi obvodných úradov pre cestnú dopravu a pozemné 

komunikácie 

- pripravuje informácie z podkladov krajského úradu dopravy a obvodných úradov dopravy na 

hodnotenie výkonu štátnej správy v pôsobnosti krajského úradu dopravy a obvodných úradov 

dopravy 

- vypracúva závery z porád prednostu 

- zabezpečuje kontrolu plnenia úloh, ktoré vyplynuli zo záverov z porady prednostu 

- zabezpečuje odborné a administratívne práce pre prednostu 

- poskytuje informácie Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o plnení 

úloh krajského úradu dopravy a obvodných úradov dopravy v oblasti výkonu štátnej správy a 

v iných rozhodujúcich činnostiach 

2. Plní úlohy súvisiace so sprístupňovaním informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Vedie centrálnu evidenciu o poskytnutých informáciách podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám. 

4. Stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloženie (§16 

zákon č. 395/2002 Z. z.,). 

5. Odovzdáva archívne dokumenty na uschovanie príslušnému štátnemu archívu. 

6. Zabezpečuje odborné práce pri preberaní, evidovaní, ukladaní, ochrane, využívaní a 

vyradení registratúry. 

7. Zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného systému správy registratúry 

úradu. 

8. Zabezpečuje čiastkové odborné agendy na úseku správy registratúry a informačného 

systému. 

9. Preberá osobne doručené zásielky adresované krajskému úradu dopravy. 

10. Zabezpečuje administratívny styk s poštovým úradom. 

11. Zabezpečuje centrálnu evidenciu doručených záznamov. 

12. Zabezpečuje odoslanie zásielok z krajského úradu dopravy. 

13. Vypracováva zameranie kontrolnej činnosti krajského úradu dopravy. 

14. Vedie centrálnu evidenciu sťažností na krajskom úrade dopravy, vykonáva kontrolu 

vybavovania sťažností a podľa vecnej príslušnosti ich prešetruje. 

15. Vedie centrálnu evidenciu petícií na krajskom úrade dopravy, vykonáva kontrolu 

vybavovania petícií a podľa vecnej príslušnosti ich prešetruje. 

16. Vykonáva priebežnú, predbežnú a následnú finančnú kontrolu (zákon č. 502/2001 Z. z.). 

Osobný úrad a informatika 

 

Na úseku osobného úradu 

 

1. Osobný úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú služobnému úradu zo 

štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov 

upravujúcich služobný pomer voči štátnym zamestnancom, ktorí vykonávajú štátnu službu 

v krajskom úrade dopravy a v obvodných úradoch dopravy.
 

2. Osobný úrad zabezpečuje aj uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov pri vykonávaní 

práce vo verejnom záujme v krajskom úrade dopravy.
 

3. Vedie agendu osobných spisov štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme vrátane zabezpečenia ochrany osobných údajov zamestnancov. 
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4. Plní funkciu osobného úradu pre zamestnancov krajského úradu dopravy a obvodných 

úradov dopravy. 

5. Plní úlohu osobného úradu pre riaditeľov obvodných úradov dopravy. 

6. Komplexne zabezpečuje agendu vo veciach vzniku, zmeny a skončenia 

štátnozamestnaneckého pomeru. 

7. Komplexne zabezpečuje agendu vykonávania pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme. 

8. Komplexne zabezpečuje prípravu, vykonanie a vedenie agendy výberu na obsadenie 

voľných štátnozamestnaneckých miest a voľných miest zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme. 

9. Zabezpečuje úlohy v oblasti vzdelávania zamestnancov. 

10. Vypracúva služobné predpisy upravujúce podrobnosti uplatňovania zákona  č. 400/2009 

Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

11. Sleduje plnenie povinnosti štátnych zamestnancov vo veciach majetkového priznania. 

12. Realizuje politiku stratégie rozvoja a plánovania ľudských zdrojov v štátnej službe pri 

výkone pôsobnosti krajského úradu dopravy a obvodných úradov dopravy. 

13. Zabezpečuje vydávanie služobných preukazov. 

14. Vybavuje podania zamestnancov a poskytuje informácie v oblasti ľudských zdrojov. 

15. Vypracováva oznámenia o výške a zložení funkčného platu štátnych zamestnancov a 

platové dekréty zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

16. Vykonáva činnosti súvisiace s odmeňovaním a likvidáciou miezd zamestnancov v štátnej 

službe a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

21. Zabezpečuje štatistické zisťovanie o platoch zamestnancov v štátnej službe 

a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.  

 

Na úseku informatiky 

 

1. Spoluzodpovedá s riaditeľmi obvodných úradov dopravy za uplatňovanie zákona č. 

261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme pri prevádzke Informačného systému 

miestnej štátnej správy v odvetvovej pôsobnosti Ministerstva dopravy, výstavby a 

regionálneho rozvoja SR. 

2. Zabezpečuje prevádzku, správu a servis centrálnych počítačových sietí úradu a servis 

samostatných počítačov na krajskom úrade dopravy a obvodných úradoch dopravy. 

3. Spoluzodpovedá s obvodnými úradmi dopravy za uplatňovanie zákona č. 428/2002 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a zákona  č. 34/2001 Z. z. tzv. autorský zákon. 

4. Vykonáva metodické – inštruktážne previerky na úseku informatiky obvodných úradov 

dopravy v pôsobnosti krajského úradu dopravy. 

5. Pripravuje podklady pre plánovanie finančných prostriedkov na nákup informačných 

technológií v rámci ročného rozpočtu krajského úradu dopravy. 

6. Navrhuje a spolurealizuje opatrenia na ochranu výpočtovej techniky a s ňou spojenú 

komunikačnú techniku na úrade. 

7. Vykonáva funkciu správcu internetovej stránky úradu. 

8. Zabezpečuje na základe predložených podkladov zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr 

na internetovej stránke úradu v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

 

Referát ekonomiky 

 

1. Vedie účtovnú evidenciu o stave a pohybe majetku štátu v správe krajského úradu dopravy. 

2. Vedie účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve. 
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3. Zostavuje účtovnú uzávierku k poslednému dňu účtovného obdobia. 

4. Vyhotovuje výkazy ku dňu účtovnej uzávierky. 

5. Zabezpečuje platobný a zúčtovací styk s bankou, účtovanie príjmov a výdavkov za krajský 

úrad dopravy a obvodné úrady dopravy. 

6. Zodpovedá za vedenie a uchovávanie úplných záznamov o všetkých uskutočňovaných 

finančných operáciách. 

7. Zabezpečuje pokladničnú činnosť. 

8. Pripravuje podklady k dokladovej inventarizácii. 

9. Kontroluje účtovné doklady mesačného vyúčtovania. 

10. Zodpovedá za uchovávanie všetkých dokladov v súlade so všeobecnými účtovnými 

zásadami. 

11. Spravuje a kontroluje rozpočtové prostriedky krajského úradu dopravy. 

12. Vypracováva návrh rozpočtu na rozpočtové obdobie pre krajský úrad dopravy. 

13. Zabezpečuje rozpis dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 

obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu  pre miestne a účelové 

komunikácie. 

14. Vypracováva návrh záverečného účtu pre krajský úrad dopravy. 

15. Zabezpečuje úlohy súvisiace so stravovaním zamestnancov. 

16. Zabezpečuje podklady pre zverejňovanie faktúr v  súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám. 

 

Referát správy majetku 

 

1. Zabezpečuje správu majetku štátu, ktorý je v správe krajského úradu dopravy, jeho ochranu 

a efektívne vyžitie, vedie účtovnú evidenciu o stave  majetku,  vypracováva protokoly o 

zaradení, vyradení, presunoch a tiež protokoly o odovzdaní a prevzatí majetku pri ukončení   

zamestnaneckého pomeru, zabezpečuje prevádzkyschopnosť  priestorov  v užívaní krajského 

úradu dopravy a obvodných úradov dopravy,  zabezpečuje údržbu, servis kancelárskych 

zariadení a  reprografickej techniky, okrem výpočtovej techniky. 

2. Zabezpečuje poistenie hnuteľného majetku. 

3. Zabezpečuje auto prevádzku - na základe predložených údajov  spracováva mesačné 

výkazy o spotrebe PHM a iného materiálu,  spracováva dohody o zverení vozidiel do 

starostlivosti a na používanie,  zabezpečuje poistenie vozidiel. 

4. Zabezpečuje podklady pre plnenie  poistných udalostí. 

5. Zabezpečuje materiálno-technické zásobovanie. 

6. Zabezpečuje verejné obstarávanie dodávok tovarov, prác a služieb potrebných pre činnosť 

krajského úradu dopravy a obvodných úradov dopravy, rozhoduje o použití metódy verejného 

obstarávania. 

7. Zabezpečuje podklady k vykonávaniu fyzickej inventarizácie majetku, vyhotovuje 

a uchováva záznamy o jej vykonaní a prípadných rozdieloch. 

8. Zabezpečuje  podklady potrebné k vyraďovaniu a likvidácii neupotrebiteľného majetku  

okrem výpočtovej techniky. 

9. Zodpovedá za evidenciu zmlúv a dodatkov k zmluvám. 

10. Zabezpečuje podklady pre zverejňovanie objednávok a zmlúv v  súlade so zákonom č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

11. Vedie evidenciu úradných pečiatok, ktoré používa krajský úrad dopravy a obvodné úrady 

dopravy. 
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Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie  
 

Činnosť vyplývajúca zo zákona  č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

najmä: 

 

1. zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a 

pokynov vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a z jeho 

opatrení prijatých pri kontrolách výkonu štátnej správy, 

2. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií uskutočňovanej obvodnými úradmi dopravy vydávaním pokynov a usmernení a 

vykonávaním plánovaných alebo mimoriadnych kontrol, 

3. stará sa o riadnu evidenciu záznamov, zodpovedá za ich účelné a bezpečné uloženie (§ 16 

zákona č.395/2002 Z.z.), 

4. poskytuje informácie v zmysle zákona č. 211/2002 Z. z.  

 

Činnosť vyplývajúca zo zákona  č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov : 

- v zmysle ustanovenia § 4, ods.5 citovaného zákona krajský úrad dopravy plní úlohy a 

predkladá podklady na základe požiadania prednostu krajského úradu dopravy pri riešení 

spoločensky závažných javov. Tiež spolupracuje s inými miestnymi orgánmi štátnej správy v 

územnom obvode kraja. 

 

V správnom konaní vykonávanom na úseku dopravy a pozemných komunikácií podľa 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z. a v znení zákona 

č. 527/2003 Z. Z., najmä: 

1. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu, v ktorom v prvom stupni rozhodol obvodný 

úrad dopravy a preskúmava jeho rozhodnutie mimo odvolacieho konania,  

2. rozhoduje o autoremedúre vlastných vydaných rozhodnutí, 

3. rozhoduje o proteste prokurátora proti vlastnému rozhodnutiu alebo rozhodnutiu vydaného 

obvodným úradom dopravy, ak o ňom nerozhodol tento úrad, 

4. vymáha peňažné a nepeňažné plnenie vyplývajúce z vlastných rozhodnutí 
 

Referát cestnej dopravy KÚ CDPK 

 

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave 

v znení neskorších predpisov krajský úrad dopravy (do 28.02.2012) 

 

1. udeľuje a odníma povolenie na nepravidelnú autobusovú dopravu, nákladnú cestnú dopravu 

alebo taxislužbu , 

2. odovzdáva vnútroštátnym dopravcom prepravné povolenia, ak je na to poverený 

ministerstvom ( §23, ods. 2), 

3. vydáva potvrdenie o vykonávaní medzinárodnej autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu 

alebo na neziskové alebo nekomerčné účely (§ 21b ods.2), 

4. zriaďuje skúšobné komisie na preukázanie odbornej spôsobilosti a vymenúva a odvoláva 

ich členov (§ 3 ods.4). 
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Krajský úrad dopravy, ak nejde o pravidelnú autobusovú dopravu: 

1. vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji a ukladá pokuty za porušenie 

povinností (§ 35 ods. 1 a 2), 

1. prejednáva priestupky (§ 36), 

2. zabezpečuje organizačne činnosť skúšobných komisií a na návrh skúšobnej komisie 

vydáva osvedčenie o odbornej spôsobilosti, 

3. je zberným miestom údajov pre jednotný informačný systém v cestnej doprave. 

 

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave  

krajský úrad dopravy (od 01.03.2012) 

 

a) udeľuje a odníma povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy,  

b) vydáva a odníma licencie Spoločenstva,  

c) udeľuje a odníma koncesie na výkon taxislužby, 

d) vydáva a odníma preukazy vodiča, 

e) odovzdáva dopravcom na základe poverenia ministerstva prepravné povolenia pridelené 

príslušným orgánom iného štátu dopravcom so sídlom alebo s trvalým pobytom v Slovenskej 

republike, 

f) vydáva osvedčenia o prevádzkovaní cestnej dopravy pre vlastnú potrebu podľa osobitného 

predpisu,  

g) zriaďuje skúšobné komisie na preukazovanie odbornej spôsobilosti vedúcich dopravy a 

prevádzkovateľov cestnej dopravy podľa § 6 ods. 6 a na výkon taxislužby, vymenúva a 

odvoláva ich členov a zabezpečuje organizačno-technicky ich činnosť, 

h) vydáva na základe výsledku skúšky osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 9, 

i) je zberným miestom údajov do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov 

cestnej dopravy podľa § 41 ods. 1 písm. l) a do jednotného informačného systému podľa § 41 

ods. 3, 

j) ukladá v prvom stupni pokuty za iné správne delikty a prejednáva v prvom stupni 

priestupky v cestnej doprave, ku ktorým došlo v jeho územnom obvode, okrem pravidelnej 

dopravy a taxislužby,  

k) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje obec. 

 

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, najmä: 

 

1. riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach registrácie autoškôl a inštruktorských 

oprávnení vykonávaný obvodnými úradmi dopravy, 

2. vykonáva štátny odborný dozor nad autoškolami. 

 

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 725/2004 Z. z. o podmienkach 

prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, najmä: 

 

1. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy vykonávaný obvodnými úradmi dopravy 

podľa tohto zákona v jeho územnej pôsobnosti; na kontrolu sa vzťahujú ustanovenia 

všeobecných predpisov o kontrole upravujúce vnútornú kontrolu v štátnej správe, 

2. vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona, 

3. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých správnom konaní v prvom 

stupni rozhodujú obvodné úrady dopravy podľa tohto zákona v jeho územnej pôsobnosti, 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-56#f7058356#f7058356
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-56#f7058361#f7058361
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-56#f7058773#f7058773
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-56#f7058794#f7058794
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-56#f7058794#f7058794
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4. je odvolacím orgánom proti rozhodnutiam o priestupkoch vydaným obvodnými úradmi 

dopravy v jeho územnej pôsobnosti, 

5. spolupracuje s krajským dopravným inšpektorátom policajného zboru pri koordinácii 

činností obvodných úradov dopravy pri výkone štátnej správy podľa tohto zákona. 

 

Podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku 

niektorých vodičov: 

 

1. zostavuje skúšobnú komisiu a zabezpečuje vykonávanie skúšok, 

2. zabezpečuje, aby bol protokol o vykonaní skúšky spolu s dokumentáciou o priebehu kurzov 

a skúšky súčasťou registratúry krajského úradu dopravy, 

3. vydáva vodičovi osvedčenie o základnej kvalifikácii, osvedčenie o pravidelnom výcviku, 

kvalifikačnú kartu vodiča.  

 

Referát pozemných komunikácií KÚ CDPK 

 

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov, najmä: 

 

1. vykonáva štátnu správu vo veciach ciest I. triedy najmä: 

- povoľuje pripojenie, zriaďovanie vjazdov z ciest I. triedy na  susedné nehnuteľnosti, úpravy 

alebo zrušuje pripojenie pozemných komunikácií a vjazdy na susedné nehnuteľnosti 

- povoľuje uzávierky, obchádzky a odklony na cestách I. triedy 

- povoľuje zvláštne užívanie ciest I. triedy 

- povoľuje výnimky zo zákazu činnosti v ochranných pásmach ciest I. triedy 

- povoľuje umiestnenie  a druhové zloženie cestnej zelene 

- povoľuje umiestnenie vedenia v telese ciest I. triedy 

- vykonáva štátny odborný dozor nad cestami I. triedy 

- povoľuje športové a iné podujatia na cestách, ak trasa podujatia presahuje územie jedného 

obvodného úradu alebo kraja, po dohode s dotknutými krajskými úradmi dopravy a krajskými 

dopravnými inšpektorátmi. 

2. povoľuje zvláštne užívanie diaľnic a ciest na prepravu nadmerne ťažkých alebo 

rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť 

pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (nadmerná a 

nadrozmerná preprava), ak prepravná trasa presahuje územný obvod jedného obvodného 

úradu dopravy. Ak prepravná trasa presahuje územný obvod kraja a začína na území kraja, 

povoľuje po dohode s dopravným inšpektorátom, 

3. dodatočne vyberá rozhodnutím zvýšený správny poplatok podľa osobitného predpisu, ak sa 

nadmerná a nadrozmerná preprava vykonala na diaľnici alebo na ceste bez povolenia (§8 

ods.5) a nepovolená preprava bola zistená na území tunajšieho kraja, 

4. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom 

stupni rozhodujú obvodné úrady dopravy, 

5. riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovaný obvodnými úradmi dopravy, 

6. ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie cestného zákona, alebo rozhodnutí 

vydaných vo svojej pôsobnosti, 

7. vymáha ním uložené a nezaplatené pokuty, 

8. určuje so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných 

značiek a dopravných zariadení na cestách I. triedy a na cestách I. triedy povoľuje zriadenie 

vyhradených parkovísk. Ak ide o zastavané územie alebo územie na zastavanie určené, aj po 
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prerokovaní s obcou; v prípade nesúhlasu príslušného okresného dopravného inšpektorátu 

môže súhlas udeliť príslušný krajský dopravný inšpektorát. 

9. sa vyjadruje pri prerokovaní územných plánov regiónov. 

 

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad pre cesty I. triedy, najmä: 

 

1. povoľuje stavby ciest I. triedy, ich zmeny a povoľuje alebo nariaďuje odstránenie stavby 

cesty I. triedy, 

2. vykonáva štátny stavebný dohľad nad cestami I. triedy, 

3. vydáva užívacie povolenie na stavbu cesty I. triedy, ktorú povolil, 

4. nariaďuje nevyhnutné zabezpečovacie práce, ak stavba cesty svojím stavom ohrozuje život 

alebo zdravie osôb, 

5. dáva súhlas na realizáciu drobných stavieb ciest I. triedy, 

6. povoľuje zmenu užívania stavby cesty I. triedy, 

7. ukladá pokuty právnickým a fyzickým osobám za porušenie stavebného zákona vo vzťahu 

ku cestám I. triedy, alebo za nedodržanie podmienok rozhodnutí vydaných vo svojej 

pôsobnosti, 

8. ako dotknutý orgán miestnej štátnej správy vydáva stanoviská k stavbám a vyjadruje sa pri 

prerokovaní územných plánov regiónov. 
 

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie 

 

Činnosť vyplývajúca zo zákona č. 534/2003 Z. z. o organizácii štátnej správy na úseku 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

najmä:  

 

1. zabezpečujú úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a 

pokynov vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a z jeho 

opatrení prijatých pri kontrolách výkonu štátnej správy, 

2. plnia úlohy vyplývajúce z predpisov a smerníc vydaných krajským úradom pre cestnú 

dopravu a pozemné komunikácie v Nitre (v ďalšom iba „krajský úrad dopravy“). Konajú a 

rozhodujú v administratívnoprávnych veciach samostatne. Kontrolujú prenesený výkon 

štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií uskutočňovaných obcami 

vykonávaním plánovaných alebo mimoriadnych kontrol, 

3. poskytujú informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.. 

 

Činnosť vyplývajúca zo zákona č. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov : 

 

- v zmysle ustanovenia § 4, ods.5 citovaného zákona ObÚ CDPK plnia úlohy a predkladajú 

podklady na základe požiadania prednostu KÚ v Nitre pri riešení spoločensky závažných 

javov. Tiež spolupracuje s inými miestnymi orgánmi štátnej správy v územnom obvode kraja. 

 

V správnom konaní vykonávanom na úseku dopravy a pozemných komunikácií podľa 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z. z. a v znení zákona 

č. 527/2003 Z. z., najmä: 

 

1. rozhodujú o odvolaniach proti rozhodnutiu, v ktorom v prvom stupni rozhodli obce a 

preskúmavajú ich rozhodnutia mimo odvolacieho konania, 
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2. rozhodujú o proteste prokurátora proti vlastným rozhodnutiam alebo rozhodnutiam 

vydaných obcami, ak o nich nerozhodli obce, 

3. rozhodujú o autoremedúre vlastných vydaných rozhodnutí. 

 

Referát cestnej dopravy ObÚ CDPK 

 

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, najmä: 

 

1. rozhoduje o registrácii autoškôl a o zrušení registrácie autoškôl a vedie evidenciu vydaných 

osvedčení, 

2. udeľuje a odníma inštruktorské oprávnenie a vydáva a odoberá inštruktorské preukazy, 

vykonáva v nich zmeny, predlžuje ich platnosť, 

3. vedie evidenciu na evidenčných kartách podľa § 15, 

4. overuje spôsobilosť technickej základne autoškôl, 

5. vykonáva štátny odborný dozor nad autoškolami, 

6. ukladá pokuty za správne delikty a prejednáva priestupky. 

 

Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 725/2004 Z. z. o podmienkach 

prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, najmä: 

 

a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu podľa tohto zákona,  

b) vykonáva štátny odborný dozor podľa tohto zákona,  

c) vystupuje ako schvaľovací úrad (§ 2 písm. g) a plní jeho funkcie, v rámci ktorých :  

1. povoľuje výrobu jednotlivo vyrobeného vozidla a povoľuje prestavbu jednotlivého vozidla 

a vedie ich evidenciu; postupuje pritom podľa tohto zákona a osobitných predpisov,
 

 

2. schvaľuje jednotlivo vyrobené, dovezené alebo prestavané vozidlá, schvaľuje jednotlivo 

vyrobené alebo dovezené systémy, komponenty alebo samostatné technické jednotky a vedie 

ich evidenciu,  

3. vydáva osvedčenia o evidencii časti II a technické osvedčenia vozidiel v rozsahu 

ustanovenom týmto zákonom a o ich vydaní vedie evidenciu,  

4. vykonáva zápisy schválených systémov a samostatných technických jednotiek do 

osvedčenia o evidencii časti II a technického osvedčenia vozidla v rozsahu ustanovenom 

týmto zákonom a osobitnými predpismi, vykonáva zmeny v osvedčení o evidencii časti II 

okrem základných údajov o evidencii vozidla a farby vozidla a vykonáva zmeny v 

technickom osvedčení vozidla a vedie ich evidenciu,  

5. opätovne schvaľuje vozidlá podľa § 16d a vedie ich evidenciu,  

d) rozhoduje o dočasnom vyradení alebo trvalom vyradení vozidiel z premávky na 

pozemných komunikáciách a o ich opätovnom uvedení do premávky podľa § 24 až 24b a 

vedie ich evidenciu,  

e) povoľuje zriadenie stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska 

kontroly originality,  

f) rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení oprávnení na vykonávanie 

technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo na montáže plynových 

zariadení,  

g) rozhoduje o udelení, zmene, pozastavení alebo zrušení osvedčení o odbornej spôsobilosti 

na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality alebo montáže 

plynových zariadení,  
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h) vedie evidenciu oprávnených osôb technickej kontroly, oprávnených osôb emisnej 

kontroly, oprávnených osôb kontroly originality, oprávnených osôb montáže plynových 

zariadení, kontrolných technikov, technikov emisnej kontroly, technikov kontroly originality 

a technikov montáže plynových zariadení v rámci svojej územnej pôsobnosti a poskytuje 

údaje do jednotného informačného systému,  

i) rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie občanov z iných členských štátov, ktorí chcú 

vykonávať činnosť kontrolného technika, technika emisnej kontroly, technika kontroly 

originality alebo technika montáže plynových zariadení podľa tohto zákona, o uznaných 

kvalifikáciách vedie evidenciu a nahlasuje údaje ministerstvu školstva podľa osobitného 

predpisu,
 

 

j) vedie evidenciu dokladov o odbornej kvalifikácii žiadateľov z iných členských štátov na 

odborné činnosti uvedené v § 38 ods. 5, § 39 ods. 4, § 56 ods. 5, § 57 ods. 4, § 73 ods. 5, § 74 

ods. 4, § 87 ods. 5 a § 88 ods. 4, nahlasuje ministerstvu údaje v rozsahu, spôsobom a v 

lehotách ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie 

tohto zákona,  

k) sleduje, či prevádzkovateľ vozidla podrobuje vozidlo v ustanovených lehotách technickým 

kontrolám pravidelným podľa § 50 ods. 1 a emisným kontrolám pravidelným podľa § 68 

ods.1 a tieto údaje porovnáva s databázou evidovaných vozidiel,  

l) prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu,
 

ak boli spáchané na úseku štátnej správy 

v pôsobnosti obvodného úradu dopravy,  

m) poskytuje orgánom štátnej správy súčinnosť pri zisťovaní žiadateľov o schválenie 

jednotlivo dovezeného vozidla, uznanie typového schválenia ES a uznanie typového 

schválenia jednotlivo dovezeného vozidla podľa § 16 až § 16c. 

 

Podľa zákona č. 25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov 

pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon): 

-  prejednávajú priestupky podľa § 8 odseku 1 zákona č. 25/2007 Z.z.  príslušné obvodné 

úrady dopravy 

 

Referát pozemných komunikácií ObÚ CDPK 

 

Podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov : 

1. vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy najmä: 

- povoľuje pripojenie, zriaďovanie vjazdov z ciest II. a III. triedy na susedné nehnuteľnosti, 

úpravy alebo zrušuje pripojenie pozemných komunikácií a vjazdy na susedné nehnuteľnosti, 

- povoľuje uzávierky, obchádzky a odklony na cestách II. a III.  triedy, 

- povoľuje zvláštne užívanie ciest II. a III.  triedy, 

- povoľuje výnimky zo zákazu činnosti v ochranných pásmach ciest II. a III.  triedy, 

- povoľuje umiestnenie  a druhové zloženie cestnej zelene, 

- povoľuje umiestnenie vedenia v telese ciest II. a III.  triedy, 

- vykonáva štátny odborný dozor nad cestami II. a III.  triedy, 

- povoľuje športové a iné podujatia na cestách, ak trasa podujatia nepresahuje územie jedného 

obvodného úradu, po dohode s príslušným okresným dopravným inšpektorátom. 

2. povoľuje zvláštne užívanie diaľnic a ciest na nadmernú a nadrozmernú prepravu, ak 

prepravná trasa nepresahuje územný obvod jedného obvodného úradu dopravy, 

3. vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom 

stupni rozhoduje obec, 

4. riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej obcami, ako prenesený výkon 

štátnej správy a výkon štátneho odborného dozoru vykonávaného obcami, 
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5. prejednáva priestupky podľa § 22c na úseku pozemných komunikácií, okrem priestupkov 

na úseku miestnych a účelových komunikácií, 

6. ukladá pokuty fyzickým osobám za porušenie cestného zákona, alebo rozhodnutí vydaných 

vo svojej pôsobnosti, 

7. vymáha ním uložené a nezaplatené pokuty. 

8. určuje so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných 

značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách II. a III. triedy 

povoľujú zriadenie vyhradených parkovísk. Ak ide o zastavané územie alebo územie určené 

na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou; v prípade nesúhlasu príslušného okresného 

dopravného inšpektorátu môže súhlas udeliť príslušný krajský dopravný inšpektorát. 

9. sa vyjadruje pri prerokovaní územných plánov obcí a zón. 

 

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

zákon) v znení neskorších predpisov, ako špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy, 

najmä: 

1. povoľuje stavby ciest II. a III. triedy, ich zmeny a povoľuje alebo nariaďuje odstránenie 

stavieb ciest II. a III. triedy, 

2. vykonáva štátny stavebný dohľad nad cestami II. a III. triedy, 

3. vydáva užívacie povolenie na stavbu cesty II. a III. triedy, a povoľuje zmenu ich užívania, 

4. nariaďuje nevyhnutné zabezpečovacie práce, ak stavba cesty II. a III. triedy svojím stavom 

ohrozuje život alebo zdravie osôb, 

5. dáva súhlas na realizáciu drobných stavieb ciest II. a III. triedy, 

6. ukladá pokuty právnickým a fyzickým osobám za porušenie stavebného zákona vo vzťahu 

ku cestám II. a III. triedy, alebo za nedodržanie podmienok rozhodnutí vydaných vo svojej 

pôsobnosti, 

7. ako dotknutý orgán miestnej štátnej správy vydáva stanoviská k stavbám a vyjadruje sa pri 

prerokovaní územných plánov obcí a zón. 

Slobodný prístup k informáciám 

 

1. KÚ CDPK je v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. povinnou osobou na sprístupnenie 

informácií, ktoré má k dispozícií, všetkým žiadateľom v rozsahu a podľa pravidiel 

stanovených týmto zákonom. 

 

2. KÚ CDPK a ObÚ CDPK sú povinné poskytovať informácie v zmysle zákona č. 211/2000 

Z. z. 
 

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO 

PLNENIE 

KÚ CDPK v Nitre ani ObÚ CDPK v kraji nemajú podpísaný žiadny kontrakt s ústredným 

orgánom štátnej správy, ani inou inštitúciou. 

 

4. ČINNOSTI (PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY)  

Zoznam základných produktov / činností KÚ CDPK v Nitre a ObÚ CDPK v kraji je podrobne 

uvedený v bode 2 výročnej správy. Uvedený zoznam, spolu s operatívnou činnosťou pre MDVRR SR 

plne vyťažil kapacity rozpočtovej organizácie. Prevažná časť úloh je charakteru stáleho. Činnosti 
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úradu boli v roku 2012 zamerané len na plnenie úloh štátnej správy v zmysle platných právnych 

predpisov.  

 

      KÚ CDPK a ObÚ CDPK v jeho pôsobnosti pri výkone miestnej štátnej správy vykonávajú činnosti 

vyplývajúce najmä zo zákonov č.534/2003 Z.z., č.725/2004 Z.z. č.168/1996 Z.z., č. 56/2012 Z.z.,  č.135/1961 

Zb., č.50/1976 Zb., č.71/1967 Zb., č. 93/2005, č. 280/2006 Z.z., č. 25/2007 Z.z a ich vykonávacích predpisov. 

Pri výkone miestnej štátnej správy uvedené predpisy boli dodržiavané, čo vyplýva aj z ďalšej časti správy. 

Ostatné činnosti, ktoré vyplývajú z funkcie osobného úradu, rozpočtu, účtovníctva, kontroly, verejného 

obstarávania, správy majetku a iné sa riadili v zmysle ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov 

a vnútorných smerníc KÚ CDPK v Nitre. Všetky uvedené predpisy boli v roku 2012 dodržané.  

Rozbor výkonu štátnej správy v správnom konaní podľa zadelených registratúrnych 

značiek spisov z hľadiska : 

- počtu podaní 

 

Rozbor výkonu štátnej správy v správnom konaní podľa zadelených registratúrnych značiek spisov.  

V rámci KÚ CDPK a ObÚ CDPK v Nitrianskom kraji bolo evidovaných počas hodnoteného obdobia 

31 603 podaní. Z toho bolo vybavených 20 891 podaní v správnom konaní. Ostatné podania boli 

vybavené ako bežné písomnosti, do ktorých môžeme zaradiť bežnú korešpondenciu, spracovanie 

analýz, výkazov a štatistík a podobne. Prehľad podaní podľa jednotlivých ObÚ CDPK a KÚ CDPK 

v Nitre je v tabuľke príloha č. 1. 

 

- počtu vydaných rozhodnutí v príslušnom členení – príloha č.2 a 3 

- včasnosti a správnosti rozhodovacieho procesu 

 

     KÚ CDPK v Nitre za sledované obdobie vybavil v správnom konaní celkovo 2703 podaní, ktoré sú 

rozčlenené v tabuľke príloha č. 2 podľa jednotlivých zákonov a ukladacích znakov. Pri rozhodovaní 

boli dodržané všeobecne záväzné právne predpisy, metodické usmernenia a nariadenia. 

V rozhodovacom procese boli dodržané zákonom stanovené lehoty. V prípadoch, keď neboli 

predložené všetky potrebné náležitosti, účastník konania bol vyzvaný, aby v stanovenej lehote 

predložil potrebné náležitosti a správny orgán konanie prerušil ak sa jednalo o podanie, ktoré sa riešilo 

v správnom konaní. Ak žiadateľ v lehote nepredložil potrebné náležitosti, konanie bolo zastavené. 

Najviac podaní podľa zákona č. 168/1996 Z.z. a č.56/2012 Z.z. v správnom konaní na KÚ CDPK 

tvorili povolenia na vykonávanie medzinárodnej cestnej dopravy, vrátane povolení na zvýšený počet 

vozidiel a licencií ES v počte 797, ďalej podľa zákona č.135/1961 Zb. bolo najviac podaní o povolenie 

na zvláštne užívanie ciest (nadmerná a nadrozmerná doprava, povoľovanie športových podujatí, 

vyberanie zvýšených správnych poplatkov rozhodnutím) v celkovom počte 414, povoľovanie 

ukladania vedení do telesa cesty v počte 55. V zmysle zákona č.50/1976 Zb. bolo 15 podaní o vydanie 

stavebného a užívacieho povolenia. V zmysle zákona č.280/2006 Z.z. bolo vydaných 676 osvedčení 

o základnej kvalifikácii vodičov a 679 kvalifikačných kariet vodiča. 

 

    Proti rozhodnutiam vydaným KÚ CDPK v Nitre bolo podané 2 odvolania, ktoré boli MDVRR SR 

zamietnuté a rozhodnutia boli potvrdené v celom rozsahu. 

V druhom stupni tunajší úrad v roku 2012 riešil 39 odvolaní., 16 rozhodnutí bolo potvrdených 

a odvolanie bolo zamietnuté, 17 rozhodnutí bolo zrušených a vrátených na nové prejednanie 

a rozhodnutie a 2 rozhodnutia bolo zrušené v celom rozsahu. 

KÚ CDPK v Nitre riešil 4 mimoodvolacie konania, z ktorých všetky 4 rozhodnutia boli zrušené.  

 

    ObÚ CDPK v Nitrianskom kraji za sledované obdobie vybavili 18188 podaní v správnom konaní, 

ktorých prehľad podľa jednotlivých registratúrnych značiek je v tabuľke príloha č.2, a príloha č.9 za 

zákony č. 725/2004, č. 93/2005 Z.z.. Z uvedených rozhodnutí najväčšia časť pozostávala z činností 

vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. a to najmä zo schvaľovania technickej spôsobilosti 

jednotlivo dovezeného vozidla, uznania typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla 

a uznania typového schválenia (národného) jednotlivo dovezeného vozidla v celkovom počte 13828, 
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vyraďovanie vozidiel z úradnej moci v celkovom počte 334, vyradenie vozidiel z cestnej premávky 

a zrušenie vyradenia vozidiel z cestnej premávky v celkovom počte 15011. Z ostatných činností sa 

najviac na rozhodnutiach podieľali činnosti vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb., a to povolenia na 

zvláštne užívanie ciest (nadmerná a nadrozmerná doprava, povoľovanie športových podujatí) 

v celkovom počte 157, povoľovanie ukladania vedení do telesa cesty v celkovom počte 144 

a povoľovanie pripájania komunikácií v celkovom počte 47. 

     Pri rozhodovaní boli dodržané všeobecne záväzné právne predpisy, metodické usmernenia 

a nariadenia. V rozhodovacom procese boli dodržané zákonom stanovené lehoty. 

 

Rozbor iných činností rozhodujúceho charakteru, okrem činností patriacich do režimu 

správneho konania: 
 

Počet podaní vybavených mimo správneho konania za rok 2012 za KÚ CDPK v Nitre a ObÚ CDPK v jeho 

pôsobnosti bol 10712. Rozpis je uvedený podľa jednotlivých ObÚ CDPK a KÚ CDPK v Nitre v tabuľke 

príloha č. 1.   
KÚ CDPK v Nitre vybavil mimo správneho konania celkovo 2442 podaní. Na počte podaní mimo správneho 

konania sa najviac na KÚ CDPK v Nitre podieľajú podania zo zákona NR SR č. 168/1996 Z.z., a 56/2012 

Z.z. a to skúšky z odbornej spôsobilosti v cestnej doprave v celkovom počte 340 a vydávanie jednorazových 

prepravných povolení iných štátov v počte 440, ďalej zo zákona č.135/1961 Zb. - určovanie dopravného 

značenia a dopravných zariadení v počte 217 a vyjadrovanie sa k projektovým dokumentáciám stavieb 

z hľadiska dopravy v počte 90, čo vyplýva z tabuľky príloha č.3  

 

Za rok 2012 bolo prijatých z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálního rozvoja SR 25 281 ks povolení, z 

toho vydaných bolo 6 666 ks povolení. Na medzinárodnú kamiónovú dopravu bolo prijatých 24 868 ks 

povolení, z toho vydaných bolo 6 443 ks povolení. 

Na medzinárodnú autobusovú dopravu bolo prijatých 413 ks povolení, z toho bolo vydaných 223 ks 

povolení. 

 

V januári 2012 sa ešte vydávali prepravné povolenia z roku 2011, ktorých platnosť bola do 31.01.2012. 

V januári 2012 bolo vydaných 115 ks povolení z roku 2011. 

Prehľad o počte prijatých a vydaných jednorázových prepravných povolení viď. príloha č.11. 

        

ObÚ CDPK v Nitrianskom kraji vybavili mimo správneho konania celkovo 8009 podaní. Z toho zo zákona č. 

135/1961 Zb. najviac vybavených podaní bolo vyjadrovanie sa z hľadiska dopravy k projektom a stavbám 

a k územným plánom obcí v celkovom počte 548, určovanie dopravného značenia na cestách II. a III. tried v 

počte 440, povoľovanie uzávierok ciest II. a III. tried v celkovom počte 68. 

Počty jednotlivých podaní vybavených mimo správneho konania podľa jednotlivých ObÚ CDPK, KÚ 

CDPK a registratúrnych značiek spisov sú uvedené v tabuľke v prílohe č. 3 a príloha č. 9 za zákony 

č.725/2004, č. 93/2005 Z.z. 

 

- vybrané správne poplatky 

KÚ CDPK v Nitre a ObÚ CDPK v pôsobnosti vykonávali miestnu štátnu správu aj v zmysle 

ustanovení zákona NR SR č.145/1995 Z.z. správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 

Správne poplatky za úkony a konania vyberané vo forme kolkových známok (vyhláška MF SR 

č.95/1993 Z. z. o kolkových známkach), poštovou poukážkou, alebo prevodom z účtu v banke na účet 

úradu (Štátna pokladnica).  

V súlade s §15a citovaného zákona je na KÚ CDPK v Nitre a ObÚ CDPK v pôsobnosti vedená 

evidencia vybraných správnych poplatkov.   

 

V roku 2012 KÚ CDPK v Nitre vybral správne poplatky vo výške 228878 eur a ObÚ CDPK 

v pôsobnosti 1 817 408,50 eur, čo je spolu 2 046 286.50 eur.    
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Rozbor rozhodovania o priestupkoch a deliktoch.  

KÚ CDPK v Nitre roku 2012 riešil žiadne priestupky.  

ObÚ CD a PK v Nitrianskom kraji bolo zistených 22 priestupkov a správnych deliktov, oznámených bolo 

138 priestupkov a správnych deliktov, z ktorých bolo 16 postúpených na vybavenie iným vecne a miestne 

príslušným správnym orgánom štátnej správy a z toho prejednaných 94 - tabuľka v Prílohe č. 4. Výška 

uložených sankcií bola 26 639.24 eur a výška zaplatených sankcií 15 843,88 eur. 

ObÚ CD a PK prejednávali v roku 2012 priestupky na úseku pozemných komunikácií podľa zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.372/1990 Zb.“) a podľa § 22c 

zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 135/1961 Zb.“). Priestupky sa týkali porušenia § 22c ods.1 písm. g) zákona č.135/1961 Zb., keď 

vodiči (ako fyzické osoby) použili vymedzené úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy, bez 

označenia motorového vozidla diaľničnou nálepkou,  respektíve platnou diaľničnou nálepkou, ktorou sa 

preukazuje zaplatenie úhrady a  § 8 ods. 2 zákona č.25/2007 Z.z. o elektronickom výbere mýta za užívanie 

vymedzených úsekov pozemných komunikácií, keď vodič použil motorové vozidlo bez palubnej jednotky 

a bez úhrady mýta na spoplatnenom úseku cesty.   

 

Rozbor vybavovaných petícií a sťažností občanov 

KÚ CDPK v Nitre a ObÚ CDPK v pôsobnosti vybavili za obdobie roku 2012 nasledovný počet petícií 

a sťažností: 

 

Sťažnosti: 

                KÚ CDPK v Nitre a ObÚ CDPK vybavili 7 sťažností: 

Z tohto počtu boli 2 sťažnosti odložené a 5 sťažností postúpených. 

 

Petície: 

 KÚ CDPK v Nitre a ObÚ CDPK vybavili 5 petícií. Z tohto počtu boli 2 petície    

 odložené a 3 boli prešetrené. Z prešetrených petícií boli 2 opodstatnené a 1   

 neopodstatnená. Zameranie petícií bolo: 

-   zákaz státia autobusov na ceste II. triedy pred bytovým domom, 

-   obmedzenie rýchlosti na ceste II. triedy na 30 km/hod., 

-   riešenie bezpečnostnej situácie na ceste II. triedy, 

-   zrušenie zákazu odbočenia na ceste I. triedy. 

 

 

Kontrolná činnosť 
 

Vyhodnotenie vykonanej kontrolnej činnosti a výkonu ŠOD za vykazované obdobie na úrovni 

KÚ CDPK a riadených ObÚ CDPK  

 

Kontroly boli vykonávané podľa plánu kontrolnej činnosti na rok 2012, resp. mimoriadne kontroly boli 

vykonané na základe nariadenia MDVRR SR. Prehľad o počtoch ŠOD a ŠSD je v prílohe č. 10. 

 

Kontroly vykonané KÚ CDPK v Nitre na úseku: 

 

                    a) cestná doprava 

KÚ CD a PK v Nitre v roku 2012 vykonal v zmysle programu a zamerania kontrolnej 

a dozornej činnosti kontrolu dodržiavania ustanovení zákona NR SR č. 168/1996 

Z.z.(resp. č. 56/2012 Z.z.) o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Spolu bolo 

vykonaných 17 kontrol. Z uvedeného počtu kontrol bolo:  

- 16 zameraných na kontrolu dopravných a sprievodných dokladov a označenia vozidiel 

obchodným menom dopravcu. Uvedené kontroly boli vykonané v cestnej premávke za 

súčinnosti dopravnej polície. Z vykonaných kontrol bolo vypracovaných 16 záznamov. 
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- 1 zameranú na kontrolu dodržiavania ustanovení súvisiacich s Európskou dohodou 

o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí – ADR. Kontrola bola vykonaná 

v sídle dopravcu. Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. 

o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ustanovení súvisiacich s Európskou 

dohodou o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí. 

 

                    b) pozemné komunikácie 

KÚ CDPK v Nitre v roku 2012 vykonal v zmysle plánu vonkajšej kontroly, kontrolu 

dodržiavania ustanovení zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný 

zákon) v znení neskorších predpisov a kontrolu dodržiavania ustanovení zákona 

 č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 

neskorších predpisov.  

 

Boli vykonané 3 štátne stavebné dohľady, z ktorých boli vypracované záznamy. KÚ 

CDPK v Nitre kontroloval plnenie podmienok vyplývajúcich z vydaných stavebných 

povolení pri realizovaní stavieb a tiež, či je stavba realizovaná podľa projektovej 

dokumentácie overenej stavebným úradom. Boli kontrolované nasledovné stavby : 

- „Cesta I/75 Plášťovce, zosuv“, 

- „Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Nitrianskom kraji“, cesta I/64 od 

km 14,902 po km 31,800 v úseku Nové Zámky – Šurany, 

- „Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách I. tried v Nitrianskom kraji“, cesta I/64 od 

km 57,234 po km 67,154 v úseku Ivanka pri Nitre - Nitra. 

      Ďalej bolo vykonaných 28 kontrol v rámci výkonu ŠOD, z čoho bolo vypracovaných 

18 záznamov a 10 protokolov.  

 

     ŠOD boli zamerané na kontrolu dopravného značenia na cestách I. triedy 

v Nitrianskom kraji, kontrolu nepovolených pripojení na cesty I. triedy v súčinnosti s KR 

PZ - KDI, OR PZ - ODI jednotlivých okresov a SSC, IVSC Bratislava a tiež na kontrolu 

dočasného dopravného značenia počas čiastočných uzávierok ciest I. tried v súvislosti 

z realizáciou stavieb, resp. kontroly zamerané na plnenie podmienok vydaných povolení 

na uzávierku cesty. Ďalej boli ŠOD zamerané na kontrolu zvláštneho užívanie ciest I. 

triedy a výnimky z ochranného pásma uvedených ciest. Z vykonaných 28 ŠOD bolo 

vypracovaných 18 záznamov a 10 protokolov. 

 

                          Kontrolné zistenia v prípade vypracovaných protokolov sú nasledovné: 

 

      V dvoch prípadoch sa jednalo o premiestnenie a umiestnenie dopravnej značky bez 

určenia cestného správneho orgánu, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 3, ods.4, písm. f) 

zákona č. 135/1961 Zb. Bol určený spôsob, ktorým sa nariadilo zodpovednému 

odstránenie nedostatkov. Nedostatky boli v stanovenom termíne odstránené, čo bolo 

následne skontrolované.          

      V troch prípadoch sa jednalo o umiestnenie reklamného zariadenia v cestnom 

ochrannom pásme cesty bez platného povolenia, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 11 

ods.2  zákona č. 135/1961 Zb. Boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

V dvoch prípadoch boli reklamné zariadenia v stanovenej lehote z cestného ochranného 

pásma cesty odstránené, čo bolo následne skontrolované. V jednom prípade sme požiadali 

príslušný mestský úrad o začatie konania vo veci odstránenia reklamných zariadení. 

      V jednom prípade sa jednalo o predaj ovocia v cestnom ochrannom pásme cesty bez 

platného povolenia, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 11 ods.2  zákona č. 135/1961 Zb. 

Bolo nariadené okamžité ukončenie predaja ovocia a zabezpečenie jeho bezodkladného 

odvezenia z ochranného pásma cesty. Nariadenie bolo predajcom rešpektované.   

      V jednom prípade sa jednalo o nepovolené pripojenie objektu na cestu bez súhlasu 
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cestného správneho orgánu, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 3b zákona č. 135/1961 

Zb.  Bol určený spôsob, ktorým sa nariadilo zodpovednému odstránenie nedostatkov. 

Nedostatky boli v stanovenom termíne odstránené. 

      V troch prípadoch sa jednalo o nepovolené uzávierky ciest, čím došlo k porušeniu 

ustanovenia § 7 ods.1  zákona č. 135/1961 Zb. Z toho v jednom prípade bola zistená aj 

rozkopávka cesty, čím došlo k porušeniu ustanovenia § 8 ods.1  zákona č. 135/1961 Zb. 

Bol určený spôsob, ktorým sa nariadilo zodpovednému odstránenie nedostatkov. 

Nedostatky boli v stanovenom termíne odstránené. 

 

c) výcvikové zariadenia autoškôl  

Zamestnanci KÚ CD a PK v Nitrianskom kraji v roku 2012 vykonávali štátny odborný 

dozor v zmysle zákona č.93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, poverenými zamestnancami na dodržiavanie ustanovení citovaného zákona 

a vyhlášky MDPT SR č.349/2005 Z.z.. Spolu bolo vykonaných 3 kontroly v cestnej 

premávke v súčinnosti s dopravnou políciou, v 3 prípadoch bol vypracovaný záznam  

 

d) stanice technickej kontroly, emisnej kontroly a kontroly originality  

 Boli vykonané 2 súčinnostné kontroly na STK a EK v okrese Komárno a Nové Zámky, 

z ktorých boli vypracované záznamy.  

 

e) ostatné 

Na základe písomného poverenia prednostu KÚ CD a PK v Nitre bola vykonaná kontrola 

výkonu miestnej štátnej správy vykonávanej ObÚ CD a PK v Komárne, v Nových 

Zámkoch a v Topoľčanoch. 

Kontrolami neboli zistené nedostatky a z kontrol bol vypracovaný záznam o výsledku 

kontroly. 

 

Na KÚ CD a PK v Nitre boli v roku 2012 vykonané v zmysle plánu kontrol a zásad 

vnútorného kontrolného systému nasledovné kontroly: 

- kontrola pokladne v zmysle § 29 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve – 4 kontroly. 

 

Kontroly vykonané ObÚ CD a PK v Nitrianskom kraji  na úseku: 

 

      Kontroly boli vykonávané podľa plánu kontrolnej činnosti na rok 2012, resp. mimoriadne kontroly boli 

vykonané na základe nariadenia MDPT SR alebo KÚ CDPK v Nitre.  

a)  cestná doprava 

Na tomto úseku ObÚ CDPK kontrolnú činnosť nevykonávali 

b)  pozemné komunikácie 

Poverení zamestnanci ObÚ CD a PK vykonali kontroly v priebehu roka 2012 podľa 

vypracovaného plánu kontrolnej činnosti za spoluúčasti regionálnych správ a údržieb 

ciest, okresných dopravných inšpektorátov jednotlivých okresov a tiež samostatne 

kontroly ciest II. a III. triedy v ich pôsobnosti v celkovom počte 117 kontrol. Kontroly 

boli zamerané na dodržiavanie ustanovení zákona č.135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona  č.50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov, najmä na výkon zimnej údržby ciest II. a III. triedy, jarnú obhliadku 

pozemných komunikácií po zimnom období v spojení s kontrolou priepustov (odvádzanie 

dažďových vôd) a mostných objektov. Ďalej to boli kontroly zvislého a vodorovného 

dopravného značenia a dopravných zariadení, zvláštneho užívania ciest II. a III. tried 

a následného uvedenia cesty do pôvodného stavu (rozkopávky, pretláčania), predaj ovocia 

a zeleniny na súčastiach ciest II. a III. tried, výnimky z cestného ochranného pásma 

(umiestňovanie reklamných, propagačných a informačných zariadení), kontrola 
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železničných priecestí, a kontroly zamerané na plnenie podmienok vyplývajúce 

z vlastných vydaných rozhodnutí. Tiež boli vykonané následné kontroly zamerané na 

preverenie odstránenia nedostatkov. 

Z celkového počtu 117 kontrol, bol z 76 kontrol vypracovaný záznam a z 41 protokol. 

Nedostatky boli zistené v trvalom dopravnom značení (poškodenie, resp. odcudzenie 

dopravných značiek), neodsúhlasenie dopravného značenia a jeho osadenie bez povolenia 

cestného správneho orgánu, osadenie reklamných zariadení bez príslušného povolenia, 

znečistenie vozovky ciest, nepovolené zásahy na cestnom pozemku a v ochrannom pásme 

cesty, znečistenie krajnice cesty z dôvodu nedostatočného odvodnenia cesty, nepovolená 

úprava vjazdu na pozemok osadením priepustu malého profilu (nedostatočné odvádzanie 

povrchových vôd), nedodržanie podmienok vydaných rozhodnutí, na základe uvedených 

kontrolných zistení boli vypracované protokoly, v ktorých boli prijaté opatrenia a termíny 

na odstránenie zistených nedostatkov. Na základe prijatých opatrení kontrolované 

subjekty odstránili zistené nedostatky v stanovených termínoch, čo následne oznámili 

príslušnému cestnému správnemu orgánu. Cestný správny orgán opätovne prekontroloval 

odstránenie nedostatkov, správnosť a úplnosť dopravného značenia a plnenie podmienok 

z vydaných rozhodnutí. 

Ďalej uvádzame, že ObÚ CD a PK v Nitrianskom kraji vykonali 26 kontrol na vybraných 

obciach, zameraných na prenesený výkon štátnej správy a výkon štátneho odborného 

dozoru. Z výsledkov kontrol boli v 12 prípadoch vypracované záznamy a v 14 prípadoch 

protokoly. Na základe zistených nedostatkov pri výkone kontroly preneseného výkonu 

štátnej správy sa uložilo starostom obcí prijať opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov a ich príčin a predložiť ich orgánu kontroly aj so správou o splnení opatrení 

na odstránenie nedostatkov a ich príčin. Obce následne zaslali na ObÚ CD a PK správu 

o plnení prijatých opatrení. ObÚ CD a PK vykonajú na uvedených obciach následnú 

kontrolu. Medzi hlavné nedostatky výkonu štátnej správy uskutočňovanej obcami je 

nevykonávanie štátneho odborného dozoru nad miestnymi a účelovými komunikáciami 

a nepostupovanie v zmysle Smernice MDPT SR č. 8/2006 zo dňa 20.04.2006 o 

vykonávaní štátneho odborného dozoru nad pozemnými komunikáciami a väčšina 

kontrolovaných obcí nemá vypracovaný pasport miestnych komunikácií.  

 

c) schvaľovania  vozidiel 

V  roku 2012 bolo ObÚ CD a PK v Nitrianskom kraji schválených jednotlivo dovezených 

vozidiel, uznaných typových schválení ES a typových schválení národných v počte 13828 

vozidiel. V rámci schvaľovania vozidiel zamestnanci ObÚ CD a PK vykonávali fyzické 

kontroly VIN čísiel a schvaľovacích znakov EÚ na štítku jednotlivo dovezených 

vozidlách.  

 

d)  výcvikových zariadení autoškôl  

Zamestnanci ObÚ CD a PK v Nitrianskom kraji v roku 2012 vykonávali štátny odborný 

dozor v zmysle § 14 zákona č.93/2005 Z.z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, poverenými zamestnancami  ObÚ CD a PK na dodržiavanie ustanovení 

citovaného zákona a vyhlášky MDPTSR č.349/2005 Z.z.. Kontroly boli vykonané vo 

výcvikových zariadeniach  autoškôl (vrátane kontrol pred skúškou žiadateľov o vodičské 

oprávnenie) a v cestnej premávke v súčinnosti s dopravnou políciou. 

Kontroly boli zamerané na kontrolu dodržiavania plnenia povinností prevádzkovateľa 

autoškoly, prevádzkovanie autoškoly v rozsahu registrácie autoškoly, na kontrolu 

pracovných zmlúv inštruktorov v jednotlivých zariadeniach, kontrolu predpísanej 

dokumentácie, evidenčných dokladov, nájomných zmlúv, schválených výcvikových 

vozidiel, autocvičisko (vlastníctvo, platnosť nájomných zmlúv), matričné knihy, knihy 

trenažérov, triedne knihy, výkaz o prevádzke výcvikového vozidla, výučba teórie 

a praktickej jazdy. 

Spolu bolo vykonaných 117 kontrol, z ktorých bol zo 106 kontrol vypracovaný záznam a 

v 11 prípadoch bolo zistené porušenie citovaných  právnych predpisov, t.j. bol 
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vypracovaný protokol z kontroly. V 6 prípadoch boli protokoly vypracované z kontrol 

v cestnej premávke v súčinnosti s dopravnou políciou. Bolo zistené, že záznamy vo 

výkaze o prevádzke výcvikového vozidla a v záznamníku boli vedené neúplne, inštruktor 

neoprávnene použil v cestnej premávke motorové vozidlo s označením výcvikového 

vozidla, čím bola porušená vyhláška č. 349/2005 Z.z.. V 5 prípadoch boli protokoly 

vypracované z kontrol vykonaných na pracovisku autoškoly. Bolo zistené, že výcvikové 

vozidlá neboli podrobované technickým a emisným kontrolám v ustanovených lehotách, 

neúplné vedenie dokumentácie o jednotlivých kurzoch, nedodržanie zákonom 

stanoveného počtu hodín praktického výcviku. 

V uvedených prípadoch po prerokovaní výsledného protokolu z kontroly autoškoly prijali 

nápravné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ich príčin. O plnení opatrení 

podali následne písomnú informáciu príslušnému ObÚ CDPK. 

 

e)  staníc technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality, montáže plynových 

zariadení  

Poverení zamestnanci ObÚ CD a PK vykonali kontroly v  priebehu roka 2012 podľa 

vypracovaného plánu kontrolnej činnosti. Kontroly boli zamerané na dodržiavanie 

ustanovení zákona NR SR č.725/2004 Z.z., vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z.z. a  

metodík schválených a vydaných ministerstvom.  

ObÚ CD a PK spolu vykonali 74 kontrol. Z  kontrol boli vypracované 4 protokoly a 70 

záznamov.  

Na pracovisku technickej kontroly bol vypracovaný jeden protokol. Bolo porušené 

ustanovenie § 43 ods. 10 písm. a) zákona 725/2004 Z.z. 

Na pracovisku emisnej kontroly boli vypracované jeden protokol, z dôvodu porušenia 

metodiky na vykonávanie emisných kontrol vozidiel tým, že technik emisnej kontroly 

nezaznamenal do protokolu o emisnej kontrole všetky potrebné údaje, čím porušil 

ustanovenie §61 ods. 10, písm. a) zákona č. 725/2004 Z.z.  a oprávnená osoba porušila § 

58 ods. 1 písm. f) zákona 725/2004 Z.z.  

Na pracoviskách kontroly originality boli vypracované 2 protokoly, z dôvodu porušenia 

metodiky na vykonanie kontrol originality vozidla. Bolo porušené ustanovenie § 75 ods.1, 

písm. f) zákona č.725/2004 Z. z.. 

Na základe vypracovaných protokolov kontrolované subjekty prijali opatrenia, o ktorých 

plnení podali následne písomnú informáciu príslušnému ObÚ CD PK a zároveň boli 

uložené sankcie technikom EK, KO a oprávnenej osobe.  

 

 

5. ROZPOČET ORGANIZÁCIE  

   

Listom  Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, značka č.27635/2011-

SRHS/z.67681  zo dňa 27.12.2011 nám boli zaslané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 

2012. 

Na základe smerných čísiel bol urobený podrobný rozpis rozpočtových prostriedkov podľa 

funkčného a ekonomického členenia rozpočtovej kvalifikácie platnej pre rok 2011 až do úrovne 

podpoložiek, tak pri bežných, ako aj pri kapitálových výdavkoch, vrátane rozpisu podľa programov 

v elektronickej forme prostredníctvom Rozpočtového informačného systému – modulu ZORO 

a Registra investícií. 

Po obdržaní rozpisu záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu bol rozpočet nahratý aj do IBU až 

na podpoložky rozpočtovej kvalifikácie. 
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Rozpočtové opatrenia  MDVRR SR v roku 2012: 

 

RO č. 1. 

     Listom číslo spisu 08952/2012/SRVS a číslo záznamu 15596/2012 zo dňa 13.032012  bolo 

vykonané rozpočtové opatrenie  bežné výdavky (620) v sume 7000,- € na doplnkové dôchodkové 

poistenie zamestnancov - podpoložka 627. 

RO č. 2.   

      Listom značka 09442/2012-SRHS/z.21141 - vybavuje  Ing. Zaťková zo dňa 11.4.2012 boli 

rozpočtovým  opatrením  v sume 1 263,37 € - pridelené prostriedky na zakúpenie rozmnožovacieho 

zariadenia vhodného na tlač licencií, ktorými sa slovenskí dopravcovia preukazujú v zahraničí pri 

vykonávaní nákladnej cestnej dopravy kontrolným orgánom.  

 RO č.3.   

      Listom číslo spisu 13945/2012-SRF a číslo záznamu 31694/2012 zo dňa 01.06.2012 bolo vykonané 

rozpočtové opatrenie v sume 500,- €  na nemocenské dávky položka 642015.. 

RO č. 4.  

     Listom číslo spisu 15125/2012/SRF a číslo záznamu 31856/2012 zo dňa 05.06.2012 bolo vykonané 

rozpočtové opatrenie v sume 37375,01 €. Išlo o dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu 

štátnej správy obciam na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne 

komunikácie a účelové komunikácie. 

RO č. 5.  

     Listom číslo spisu 17350/2012/SRF a číslo záznamu 43827/2012 zo dňa 02.08.2012 bolo vykonané 

rozpočtové opatrenie v sume 14791,00- €  z toho na poistné (620) 3700,- € a bežné transfery (640) 

11091,00 €. 

RO č. 6.  

     Listom číslo spisu 21760/2012/1910 SRF  a číslo záznamu 43382/2012 zo dňa 24.10.2012 bolo 

vykonané rozpočtové opatrenie v sume 1840,00 €.  Prostriedky boli vyplatené  na  odchodné (642 013). 

RO č. 7. 

      Listom číslo spisu 21760/2012/1910 SRF  a číslo záznamu 62220/2012  zo dňa 05.11.2012 bolo 

vykonané rozpočtové opatrenie v sume 7850,00 € - kapitálové výdavky na nákup motorového vozidla. 

RO č. 8.   

      Listom číslo spisu 25085/2012/1910 SRF  a číslo záznamu 68405/2012  zo dňa 29.11.2012 bolo 

vykonané rozpočtové opatrenie v sume -9850 €. Z toho  odvody a poistné (620) - 2000,00 € a tovary 

a služby – 7850,00 €. 

RO č. 9.  

      Listom číslo spisu 21760/2012/1910 SRF a záznamu 73128/2012 bolo vykonané rozpočtové 

opatrenie – bežné transfery (642) v sume 1920,00 € na odchodné a odstupné pre jednu pracovníčku. 
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Plnenie rozpočtu za rok  2012. 

  

                                                                                                                              

 Bežné výdavky boli vynakladané hospodárne na plnenie úloh pre zabezpečenie riadneho 

chodu úradu.  

          

          

Vyčíslenie majetku v správe KÚ CDPK v Nitre ku dňu 31.12.2012  v obstarávacích cenách  je 

nasledovné: 
 

 

Druh majetku 

Stav majetku KÚ CDPK v Nitre v eurách (€) 

Stav 

31. 12. 2011 

Prírastok 

za rok 2012 

Úbytok 

za rok 2012 

Stav 

k 31.12.2012 

HDM: 

 - maj. trieda 5 

 - maj. trieda 6 

 - maj. trieda 7 

 

62 966,70 

135 850,33 

3 766,09 

   

    0,00 

   11 989,99    

0,00 

        

 

     14 326,13  

0,00 

 0,00 

 

 

48 640,57 

147 840,32 

3 766,09 

DHM (hmotný, nehmotný) 

 maj. trieda 93 

 

183 067,62 

 

  7 406,80 

 

    11 135,17 

 

179 339,25 

OTE 

maj. trieda 94 

 

67 713,44 

 

2 803,84 

 

4 660,61 

 

65 856,67 

Celkom: 453 364,18       22 200,63 30 121,91 445 442,90 

 

 

Vyčíslenie odpisovaného hmotného dlhodobého majetku (HDM) k 31.12.2011  

 

Majetková trieda Vstupná cena v € Zostatková cena v € 

majetková trieda 5 48 640,57 2 555,03 

majetková trieda 6 147 840,32 11 489,99 

majetková trieda 7 3 766,09    0,00 

 S p o l u: 200 246,98         14 045,02 

  

Položka 

Rozpočet v €    

Schválený 

rozpočet 

ročný 

Upravený 

rozpočet 

ročný 

Čerpanie   

 

k 31.12.2012                      

Rozdiel 

 

Nedaňové príjmy    

                                   

200 x x     26494,88  

    

x 

 

 

Bežné výdavky    

z toho:    

 

 

 

Kapitálové výdavky 

 

 Výdavky celkom      

                                               

 

 

 (600) 

610 

620 

630 

640 

700 

 

 

 

700327,00 

401995,00 

140497,00 

157005,00 

830,00 

4149,00 

 

  704476,00 

 

 

 

 

753326,38 

401995,00 

149197,00 

148578,37 

   53556,01 

   11999,00 

 

765325,38 

 

 

751963,76 

401995,00 

148209,83 

148574,18 

53184,75 

11989,99 

 

763953,75 

 

 

1362,62 

      0,00 

   987,17 

       4,19 

     371,26 

        9,01 

 

    1371,63 
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6. PERSONÁLNE OTÁZKY 

 

Evidenčný počet zamestnancov KÚ CD a PK a ObÚ  CD a PK a ich funkčné  zaradenie. 

 
Evidenčný počet pracovníkov KÚ CDPK a ObÚ CDPK v Nitrianskom kraji k 31. 12. 2012 predstavoval 42 

zamestnancov v nasledovnom členení: 

KÚ CDPK v Nitre 13 zamestnancov 

ObÚ CDPK v Nitre  9   zamestnancov 

ObÚ CDPK v Leviciach   4   zamestnancov 

ObÚ CDPK v Topoľčanoch     4   zamestnancov 

ObÚ CDPK v Nových Zámkoch      5   zamestnanci 

ObÚ CDPK v Komárne         4   zamestnanci 

ObÚ CDPK v Šali  3   zamestnancov 

 

Funkčné zaradenie zamestnancov KÚ CDPK a ObÚ CDPK: 

 

Štátna služba - funkcia Počet Práca vo verejnom záujme Počet 

Radca 8 Správa majetku 1 

Samostatný radca 13 Účtovník 1 

Odborný radca 9 Podateľňa, registratúra úradu 1 

Hlavný radca 8   

Štátny radca 1   

SPOLU 39  3 

 

K 31.12.2012 bolo obsadených 39 štátnozamestnaneckých miest, z toho 1 miesto bola zamestnankyňa 

zaradená mimo činnú štátnu službu.  

 

Platná organizačná štruktúra. 

Krajský úrad dopravy sa vnútorne člení na referáty: 

a) kancelárie prednostu, právny a kontroly 

b) osobný úrad a informatika 

c) ekonomiky 

d) správy 

e) cestnej dopravy 

f) pozemných komunikácií 

 

Obvodné úrady dopravy sa vnútorne členia na referáty: 

a) cestnej dopravy 

b) pozemných komunikácií 

 

Plnenie systemizácie 

Systemizácia - § 12 zákona o štátnej službe – zrušená zákonom NR SR č. 231/2006 Z.z. 

KÚ CDPK v Nitre mal k 31.12.2012 stanovený rozpočtovým opatrením 43 pracovných miest, z toho 40 

štátnozamestnaneckých miest a 3 miesta vykonávané podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo 

verejnom záujme.  

Z celkového počtu 39 obsadených štátnozamestnaneckých miest je 7 miest vo verejnej funkcii, 0 miest 

mimoriadnej významnosti, 1 miesto je zamestnankyňa zaradená mimo činnú štátnu službu. 
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Vzdelanostná štruktúra zamestnancov KÚ CDPK a ObÚ CDPK. 

Z celkového počtu 42 zamestnancov k 31.12.2012 je 33 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním (79%) a 

9 zamestnancov s úplným stredoškolským vzdelaním (21%). 

 

Prehľad vzdelávacích aktivít. 

Vzdelávacie aktivity, ktorých sa zamestnanci KÚ CDPK v Nitre a ObÚ CDPK v roku 2012 zúčastnili sú 

uvedené v prílohe č.6.  

Všetci novoprijatí zamestnanci sa zúčastnili na vstupnom školení z BOZP a PO. Školenia BOZP sa 

zúčastňujú aj absolventi vykonávajúci absolventskú prax na základe dohody s úradom práce. 

Novoprijatí štátni zamestnanci ako oprávnené osoby boli poučení o právach a povinnostiach ustanovených 

zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Kvalifikačný predpoklad vzdelania si v súčasnosti nedopĺňa žiadny zamestnanec. 

     

    Úlohy vyplývajúce z plnenia zákona č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). 

 

     V zmysle § 63, ods. 5 zákona odovzdali všetci zamestnanci v štátnozamestnaneckom pomere majetkové 

priznanie za rok 2012 do stanoveného termínu. 

Osobný úrad v zmysle zákona č. 400/2010 Z.z. o štátnej službe ďalej vykonal tieto úlohy: 

realizácia výberu podľa § 23 -  2 výbery 

uzatvorenie služobnej zmluvy – 9 ks 

oznámenie o výške a zložení funkčného platu – 130 ks 

potvrdenie o štátnej službe – 5 ks 

potvrdenie o skončení štátnej služby – 3 ks 

dohoda o skončení štátnozamestnaneckého pomeru – 2 ks 

dodatok k služobnej zmluve – 33 ks 

oznámenie o odmene - 6 ks 

 

7.   CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA 

 
    Cieľom KÚ CD a PK v Nitre a ObÚ CD a PK v jeho pôsobnosti je kvalitné vykonávanie miestnej 

štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a tiež kvalitné vykonávanie 

štátneho odborného dozoru a štátneho stavebného dohľadu, ktorých plnenie vyplýva  zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov pre uvedené úseky činností. Pri výkone miestnej štátnej správy je 

potrebné dodržiavať aj metodické usmernenia, smernice a pokyny MDPT SR, príslušné STN, 

vnútorné smernice vydané KÚ CD a PK v Nitre s pôsobnosťou aj pre ObÚ CD a PK v jeho 

pôsobnosti.  

    K prehľadu plnenia cieľov uvádzame, že KÚ CD a PK v Nitre a ObÚ CD a PK v jeho pôsobnosti 

vybavili podania fyzických a právnických osôb a tiež iné úlohy v zmysle príslušných osobitných 

zákonov, v požadovanej kvalite a zákonom stanovených lehotách. V závere možno konštatovať, že 

ciele a hlavné priority boli splnené. 

 

8. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE  V DANOM 

ROKU 
 

KÚ CD a PK v Nitre a ObÚ CD a PK v pôsobnosti si ako orgány miestnej štátnej správy splnili 

v plnom rozsahu úlohy vyplývajúce z jednotlivých ustanovení platných právnych predpisov, 

metodických usmernení, pokynov MDVRR SR a  uznesení vlády SR.  

 

Naďalej pri zabezpečovaní chodu úradov vychádzame z účinného systému pre vnútornú 

a vonkajšiu kontrolu, čo nám umožňuje zabezpečovať kvalitu výkonu miestnej štátnej správy, 

plynulé a efektívne čerpanie štátneho rozpočtu v oblasti nákladov, miezd, verejného obstarávania 

tovarov, služieb, dodržiavania pracovnej disciplíny a využívania fondu pracovnej doby.  
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Pri hodnotení obdobia roku 2012 je potrebné uviesť, že MDVRR SR pre chod a činnosť úradov 

dopravy vytváralo optimálne podmienky, bola to priama pomoc najmä v oblasti ekonomiky, 

správy majetku, osobného úradu, informatiky, ďalej metodickej a kontrolnej činnosti.  

  

Záverom konštatujeme, že v roku 2012 bolo pre nás  prioritou zvyšovať účinnosť vnútorného a 

vonkajšieho systému kontroly, ktorý je súčasťou skvalitňovania riadiacej a rozhodovacej činnosti 

úradu, zabezpečovať kvalitný výkon miestnej štátnej správy a vytvárať optimálne pracovné 

podmienky pre zamestnancov jednotlivých úradov.  

 

9. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIÁCIE 
 

Medzi hlavných užívateľov výstupov organizácie patria: 

 

 MDVRR SR, MŽP SR 

 Úrady miestnej štátnej správy v Nitrianskom kraji 

 Krajské dopravné inšpektoráty v SR, Okresné dopravné inšpektoráty v Nitrianskom kraji 

 Slovenská správa ciest – IVSC Bratislava, Národná diaľničná spoločnosť, Regionálne správy 

a údržby ciest 

 Mestá a obce v Nitrianskom kraji 

 Nitriansky samosprávny kraj, odbor dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja 

 Projektanti 

 Stavebníci 

 Dopravcovia 

 Fyzické a právnické osoby,  podľa pôsobností vykonávaných KÚ CD a PK v Nitre a ObÚ 

CDPK v Nitrianskom kraji uvedených v bode 2 tejto výročnej správy 

 Odborná verejnosť. 

  

 

 

 
V Nitre dňa 15.04.2013 
 

 

 

Ing. Miroslav Mikulášik 

             riaditeľ 

 

 



Príloha č. 6

Vzdelávanie - forma

Počet 

zamestnancov

Rozsah vzdelávania               

v dňoch

Daň z príjmov  zo závislej činnosti 1 1

Seminár k novým podmienkam podnikania v CD 6 1

Úradné dokumenty v praxi 1 1

Novelizácia zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 1 1

Metodický výklad k novele č. 69/2012 o finančnej kontrole verejnej správy 2 1

Školenie vodičov refer. vozidiel 8 1

Zmeny a novely v sociálnom a zdravotnom poistení 1 1

Konferencia BCP 2012 3 1

Zmeny v individuálnej účtovnej závierke 1 1

Zákonník práce 1 1

Školenie vodičov refer. vozidiel 10 1

Bezpečnosť dopravy na PK 2 3

Vzdelávacie aktivity, ktorých sa zamestnanci KÚ CDPK a ObÚ CDPK zúčastnili v roku 2012



Príloha  č. 1

KÚ NR ObÚ NR ObÚ NZ ObÚ LV ObÚ TO ObÚ SA ObÚ KN

V správnom konaní 2 703 4227 3131 2 160 3 504 1728
3438

20 891

Mimo správneho 

konania
2 442 2261 1232 1 153 683 485

2456
10 712

Celkový počet 5 145 6488 4363 3 313 4187 2213 982 31 603

ÚRADY CDPK 
Spolu

Prehľad o počtoch podaní v členení na jednotlivé úrady v roku 2012



Príloha č. 2

KÚ NR ObÚ KN ObÚ LV ObÚ NR ObÚ NZ ObÚ TO ObÚ SA

BD6, 

Povolenia na vykonávanie MCD vrátane povolení na 

zvýšený počet vozidiel, koncesii na taxi, zrušenie 

povolení

797
0

0 0 797

Zákon NR SR č. 50/1976 Zb. 

BC2 Pozemné komunikácie - stavebné a užívacie povolenia 15 1 5 2 1 4 0 28

Zákon č. 135/1961 Zb.

BC5 Povolenia na zvláštne užívanie diaľnic a ciest 414
58

20 9 4 49 17 571

BC8
Pripájanie komunikácií /vjazdy, výjazdy, poľné 

komunikácie/
21

9
10 15 4 5 4 68

BC11 Cestná zeleň - povolenie 3
0

3 3 8 1 18

BC12 Pokuty a priestupky 2
4

9 5 4 1 25

BC14 Ukladanie vedení do telesa cesty - povolenia 55 0 26 60 31 27 0 199

Zákon č.725/2004 Z.z.

BF1
Schválenie dovezených vozidiel, uznanie typového 

schválenia ES a národného schválenia 2104
1634 3140 2478 2874 1598 13828

BG1 Vyradenie vozidiel z úradnej moci
11

41 215 22 45 0 334

BG2 Vyradenie vozidiel z CP a zrušenie vyradenia
295

165 372 272 352 55 1511

BH1 BH2   BL1 

BL2 
Technické služby, osvedčenia technikov 5 18 27 34 23 2 109

Zákon č. 280/2006 Z.z.

BE5
Osvedčenie o základnej kvalifikácii vodiča 

apravideľnom výcviku
676 0 0 676

BE 6 Kvalifikačná karta vodiča 679 0 0 679

II. stupeň štátnej správy

AL Rozhodovanie v II. stupni 43 14 0 57

BD4 Konanie na ulož. pokuty za neplatnú TK, EK 43 43

BY5 Výmena TOV za OE časť II 70 70

BF2 Povolovanie jednotlivo vyrob. a prestavby vozidla 116 116

Počet podaní v správnom konaní podľa registratúrnych značiek spisov za rok 2012

Reg. znak Podľa predpisu
Úrady CDPK 

Spolu



Príloha č. 3

KÚ NR ObÚ KN ObÚ LV ObÚ NR ObÚ NZ ObÚ TO      ObÚ SA

BD3 Odborná spôsobilosť – osvedčenia 340 340

BD5
Jednotný informačný systém v cestnej doprave

– poskytovanie údajov
0 0

BD7 Vydávanie jednorázových povolení 385 385

BC1 Uzávierky, odklony a obchádzky - povolenia 73
8

17 26 12 3 2 141

BC7 Cestné ochranné pásmo – výnimky 31
1

5 3 1 4 5 50

BC9
Dopravné značky a dopravné značenie – 

určenie
217

43
89 160 34 85 29 657

BC10 Projekty a stavby - vyjadrenia z hľadiska dopravy 90
31

186 160 63 78 30 638

BC13
Parkoviská – zriaďovanie vyhradených 

parkovísk
0

0
0 0 0 0 0

BC15 Reklamné zariadenia - umiestňovanie 34
0

0 1 0 3 38

BC16
Ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a 

udržiavacích prác
41

1 6 7 4 1 0 60

Počty vybavených podaní okrem činností spadajúcich do režimu správneho konania podľa 

registratúrnych značiek spisov za rok 2012

Zákon č. 135/1961 Zb., Zákon č. 50/1976 Zb.

Reg. znak

Zákon č. 168/1996 Z.z.

Úrady CDPK 
Spolu



Príloha č. 4

Rozbor rozhodovania o priestupkoch správnych deliktoch v roku 2012

KÚ NR ObÚ KN ObÚ LV ObÚ NR ObÚ NZ ObÚ SA ObÚ TO

Počet nevybavených 

z minulého roku
1 7 12 22 1 0 43

Počet zistených 10 0 19 1 0 2 32

Počet oznámených 30 30 14 63 0 1 138

Počet postúpených 4 0 3 8 1 0 16

Počet prejednaných 10 18 51 20 55 2 3 159

Počet neprejednaných 9 5 9 0 0 23

Výška uložených sankcií 

v euro
1 200,00 5545,84 9 435,84 860 9 947,56 800,00 50,00 27 839,24

Výška zaplatených sankcií 

v euro  
*) 400,00 3082,34 2 026,00 860 9 075,54 800,00 0,00 16 243,88

SpoluPriestupky
Úrady  CDPK



31.7.

31.12.

OKEČ 

(vypísať názov prevažujúcej činnosti):

Názov a 

adresa sídla organizácie:  

Ing. Miroslav Mikulášk

Nám. Slobody 6

Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Sekcia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov

Odoslané dňa:

Okres:  

037/6549336

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre 

Nitra

Štefánikova tr. 69, 949 01  Nitra

spravodajskej jednotky:

Výkaz zostavil

(meno a priezvisko):

1 2

ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI VYKONÁVANEJ OBVODNÝMI

ÚRADMI PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE 

od 01.01.2012 do 31.12.2012

MINISTERSTVO DOPRAVY, VÝSTAVBY                                                                 

A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

6 1 4

Spravodajská jednotka doručí :

Vážený respondent, 

Podpis vedúceho 

CD (MDVRR SR) 3 - 02 - AZ

Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej 

republiky a obvodné úrady Slovenskej republiky pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie

Mesiac IČO

810 05 Bratislava

Rok

1x

I. r.

Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu:

Pečiatka:

IČO – vypĺňa sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch 

miestach nuly

75.11

Výkon činností v zmysle zákona NR SR č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky 

vozidiel v premávke na pozemných komunikáciach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov

Klapka:

Telefón (smerové číslo):

E - mail: otto.baranik@nr.kud.gov.sk

OKEČ  - Odvetvová štatistická klasifikácia ekonomických činností

30.01.2013

 Ing. Baraník

2 3 7

Mesiac – vypĺňa sa kód 06 (na I. polrok), 12 (na II. polrok) 

V riadku 01

1

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykonáva uvedené štatistické zisťovania za účelom získania potrebných

informácií pre rozhodovacie procesy vrcholového orgánu dopravy SR. Toto zisťovanie vyplýva zo zákona 725/2004 Z. z. o podmienkach

prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene niektorých zákonov. V záujme zabezpečenia objektívnych

výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických vysvetliviek, a o jeho

doručenie v ustanovenom termíne organizácií uvedenej na tomto formulári. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na

ďalšiu spoluprácu.

7 1
výkaz  za 1. polrok do

výkaz za rok do
90 2

mailto:otto.baranik@nr.kud.gov.sk


Príloha č. 10

Štatistická tabuľka výkonu ŠOD a ŠSD za rok 2012

Zákon/úrad KÚ CDPK NR ObÚ CDPK KN ObÚ CDPK LV ObÚ CDPK NR ObÚ CDPK NZ ObÚ CDPK SA ObÚ CDPK TO Spolu

č. 50/1976 Zb. 3 0 1 2 0 0 0 6

č. 93/2005 Z. z. 3 12 14 39 21 11 20 120

č. 135/1961 Zb. 28 18 37 25 10 10 14 142

č. 168/1996 Z. z. 17 0 0 0 0 0 17

č. 725/2004 Z. z. 4 9 12 21 14 6 12 78

Prenesený výkon 

štátnej správy
4 6 4 4 4 4 26



Prijaté a vydané povolenia za rok 2012 

Názov povolenia Prijaté povol. Príjem Presun Počet vyd. Zostatok

z MDVRR nevyuž. pov. povolení

Albánsko biltr 70 70

Arménsko biltr 7 1 6

Azerbajdžan biltr 45 3 42

Bielorusko unive 2 550 1 428 1122

Bosna-Hercegovina bilat 400 9 391

Bosna-Hercegovina treto 55 6 49

Bulharsko treto 100 100

Čierna Hora treto 33 33

Kazachstan treto 23 -9 9 5

Fínsko treťo 60 8 52

Gruzínsko biltr 20 3 17

Irán biltr 260 260

Irán treto 80 80

Kazachstan biltr 150 29 121

Kirgizstan biltr 20 6 14

Maďarsko treto 130 89 41

Maroko bilat 115 115

Moldavsko biltr 160 3 157

Nemecko treto 30 18 12

Nórsko treto 35 4 31

Polsko treto 190 6 184

Rakúsko treto 130 37 93

Rumunsko treto 50 -10 40

Rusko biltr 2 950 1 409 1 541

Rusko treto 816 719 97

Srbsko bilat 1 800 221 1 579

Srbsko treto 45 22 14

Švédsko treto 208 -9 5 203

Turecko bilat 1 025 298 727

Turecko tranz 5 000 3 4 997

Turecko treto 850 221 629

Ukrajina bilat 2 600 490 2 110

Ukrajina tranz 4 500 1094 3 406

Ukrajina treto 355 300 55

Uzbekistan biltr 6 2 4

24 868 -28 6 443 18 397

Bosna-Hercegovina bus jedno 10 6 4

Bielorusko bus jedno 35 35

Chorvátsko bus  kyvad 135 105 30

Srbsko bus jedno 48 33 15

Srbsko bus kyvad 75 67 8

Ukrajina bus jedno 110 12 98

Spolu 25 281 -28 6 666 18 587



Príloha č. 12

ks € ks € ks € ks € ks € ks € ks € ks €

 č.725/2004 Z.z. 14 4 759,84 46 7 635,84 8 1427,84 51 16 302,00 0,00 119 30 125,52

 č.93/2005 Z.z. 22 3050,00 0

 č.135/1961 Zb. 2 1200 4 86,00 4 1 800,00 11 1050,00 800,00 21 4 936,00

 č.50/1976 Zb. 0 0,00 0

 č.168/1996 Z.z. 0 0,00 0

 Spolu: 2 1 200,00 18 4 845,84 50 9 435,84 41 5527,84 51 16 302,00 0 800,00 160 38 111,52

ObÚ CDPK KN ObÚ CDPK TO

Spolu

KÚ CDPK

Pokuty udelené za rok 2012

Podľa zákona

Počet uložených pokút ( počet / výška uložených pokút (v €)

ObÚ CDPK LV ObÚ CDPK NR ObÚ CDPK NZ ObÚ CDPK SA
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