
Pokyny vydané náčelníkom MsP pre hliadkovaciu činnosť 
v priebehu dňa 

 
Úloha Od - do Priebeh a činnosť hliadkovania Miesto Hliadka 

1. 

Podľa  
uváženia 
Veliteľa 
hliadky 
 
07,00-10,00 
 
 
14,00-21,00 
(13,00-22,00) 

Vykonať kontrolu pracovníkov DOS, 
ktorí budú v uvedenom čase v službe 
podľa týchto pokynov: 
 
hliadkovanie na uliciach: Tehelná, 
Letecká, ZŠ Nad Medzou, Ing. Straku, B. 
Nemcovej a J. Fabiniho, okolie hlavnej 
pošty a OC Jednota 
 
hliadkovanie Tehelná, J. Wolkera, Tr. 1. 
mája, (smer Diskonto, smer OC Tesco, 
smer OC Kaufland a späť) 

 

JIB 120 
Prípadná 
dohoda medzi 
hliadkami. 
DOS 
 
 
 
DOS 
 
 
 
 

2. 
Čas uvážiť 
podľa 
operačného SS 

Vykonať 2- 3x pešie kontroly celého 
centra mesta – Letná a Zimná ul. 
VZN 7/2015,6/2003 

centrum 

JIB 120 moto 
Prípadná 
dohoda medzi 
hliadkami. 

3. 
Čas uvážiť 
podľa 
operačného SS 

Vykonať 1 - 2x pešiu kontrolu  
VZN 6/2003, 7/2015, 8/2009 

Hl. pošta 
Jednota 
Dom 
kultúry 

JIB 120 moto 
Prípadná 
dohoda medzi 
hliadkami. 

4. 
Čas uvážiť 
podľa 
operačného SS 

Zamerať sa na parkovanie OMV  
(zákaz vjazdu) – veľa sťažností občanov  
- zohľadniť zákazníkov  
- vykonať kontrolu nákupu.  
8/2009 
 

Ul. Ing. 
Straku 

JIB 120 moto 
JIB 121 moto 
Prípadná 
dohoda medzi 
hliadkami. 

5. 
Čas uvážiť 
podľa 
operačného SS 

Vykonať 3x pešiu kontrolu v okolí 
Bytového družstva - Kamenárska 5 - 
parkovanie na zeleni, kontrola 
priestorov školy , MŠ a CVČ - ul. 
Hutnícka, kontrola okolia pohostinstva 
ul. Kolárska. Zamerať sa na Vandalizmus 
a verejný poriadok 

Sídl. Západ 

JIB 120 moto 
Prípadná 
dohoda medzi 
hliadkami. 
(JIB 121– 
19,00-19,30) 

6. 
Čas uvážiť 
podľa 
operačného SS 

Vykonať 2x pešie kontroly pri OC 
Komfos CBA a Diskonto na Šafarikovom  
nám. na sídl. Mier 
VZN 7/2015,6/2003 
 

Sídl. Mier 

JIB 120 moto 
Prípadná 
dohoda medzi 
hliadkami. 

 
7. 
 
 

Čas uvážiť 
podľa 
operačného SS 

Zamerať sa 1x na kontrolu ulice 
Elektrárenskej v okolí zimného štadióna 
VZN 7/2015 a 6/2003 

Ul.  
Elektrárenská 

JIB 120 moto 
Prípadná 
dohoda medzi 
hliadkami. 

Pokyny vydané náčelníkom MsP pre hliadkovaciu činnosť v 
priebehu noci 



Úloha Od – do Priebeh a činnosť hliadkovania Miesto Hliadka 

1. 
20,30-21,00 
 
20,00-22,00 

Vykonať kontrolu pracovníkov DOS, 
ktorí budú v uvedenom čase v službe 
podľa týchto pokynov: 
hliadkovanie OS zadné trakty Kozí vrch - 
poriadok, nočný pokoj 

 
Vilčurňa 

 
 
 

JIB 120 
 
 

DOS 

2. 
Čas uvážiť 
podľa 
operačného SS 

Vykonať 2x pešie kontroly centra mesta  
Letná, Zimná ul., 
 VZN 7/2015, 6/2003 

centrum 
JIB 120 moto 
JIB 121 moto 

3. 
Čas uvážiť 
podľa 
operačného SS 

Vykonať 2x pešie kontroly  
pri OC Komfos CBA a Diskonto  
na Šafárikovom  nám. - sídl. Mier 
VZN 7/2015, 6/2003 

Sídl. Mier 
JIB 120 moto 
JIB 121 moto 

4. 
Čas uvážiť 
podľa 
operačného SS 

Vykonať 2x pešie kontroly  
- zamerať sa na mládež - alkohol, 
vandalizmus v okolí priestorov školy 
a škôlky - ul. Hutnícka - DREGER ,  
- zamerať sa na zlé parkovanie, na 
zeleni, na chodníkoch a v križovatkách 

Sídl. Západ 
JIB 120 moto 
JIB 121 moto 

5. 
Čas uvážiť 
podľa 
operačného SS 

Hliadkovanie okolo cintorínov,  
zadné trakty Letná, Zimná  

JIB 121 moto 
 

6. 
21,00 - 22,00 
  (Pia – So) 

Zamerať na kontrolu mládeže v Madars 
parku - konzum alkoholu, 
poškodzovanie verejného 
majetku, znečisťovanie verejného 
priestranstva a rušenie nočného pokoja  
 

Sad 
mládeže 

V prípade 
zistenia väčšieho 

počtu osôb 
požiadať cez SS 
o súčinnosť OO 

PZ SR. 

7. 
 

07,00 - 07,15 
 

Zabezpečiť kontrolu  príslušníkov DOS  

 
JIB 120 moto 

 

8. 07,20 - 07,40 

Zabezpečenie regulácie priechodov  (pri 
ZŠ)  
Po – ul. Levočská 
Ut – ul. Hutnícka 
St – Ul. Komenského 
Št – Ul. Z. Nejedlého 
Pia – ul. Nad Medzou  

ZŠ 
JIB 120 moto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prioritné úlohy v priebehu služby:  denná  zmena 
30.08.2021 Pracovníci DOS od 2. 9. 2021  pracovnú dobu:  

7.00 – 09.00 hod.  
jeden pri OD Jednota Štefánikovo námestie 
druhy Fabiniho ulica a pri osobitnej škole 
Po prestávke od 12.00 do 22.00 Tehelná a 
Vilčurňa(12-hodinová zmena)  
a od 14.00 do 22.00 hod. (10-hodinová 
zmena).  
DOS pravidelne a často kontrolovať priestor 
za bytovkami, aby sa nehromadil odpad 
z bytoviek 

Do odvolania 

17.09.2021 Na základe pokynov MsÚ a primátora mesta 
vykonávať pravidelné kontroly na ulici 
Levočskej a aj pri ostatných ZŠ v meste so 
zameraním na parkovanie vozidiel pred 
priechodmi pre chodcov.  
Za týmto účelom je potrebné využívať aj 
kamerový systém (Levočská) 

dodovolania 

30.9.2021 Hliadky MsP v denných aj nočných zmenách 
zvýšiť podstatným spôsobom kontrolu 
majiteľov psov/prihlásenie psa a poplatky, 
zabezpečenie  pri venčení a pod./ 
Taktiež opakovane niekoľko krát v noci 
kontrolovať v blízkosti objektu na Brezovej 
ulici zaparkované OMV, opakovane dochádza 
k prepichovaniu pneumatík tam 
zaparkovaným vozidlám 

Do odvolania 

01.12.2021 Pri akomkoľvek  verejnom (kultúrnom) 
podujatí resp. zhromaždení, bude MsP 
v úlohe zástupcu mesta. Podľa zákona 96/91 
Zb. o verejných, kultúrnych podujatiach § 3 
usporiadateľ je povinný písomne oznámiť 
zámer usporiadať podujatie obci (7 dní 
vopred). Ak sa organizátor nepreukáže 
splnenou oznamovacou povinnosťou ,  
organizátor bude vyzvaný, aby zhromaždenie 
rozpustil. Informovať PZ a zakročovať spolu 

do odvolania 

24.11.2021 Na základe porady na MsÚ hliadky sa majú 
zamerať na častejšie pešie kontroly garáži na 
sídl. Západ  pred potokom, hlavne za  
potokom, so zameraním na VP a podozrivé 
osoby. Taktiež peši hliadkovať okolie potoka 
v zadnom trakte Kamenárska, Strojnícka 
a Kováčska.   

do odvolania 

 
Nariadenie: 

Všetky hliadky môžu prísť na útvar MsP iba v prípade K 7. Po celú zmenu sa musia zdržiavať 
hliadky v určených sektoroch! 



 
 
 
 

Prioritné úlohy v priebehu služby:  nočná  zmena 
30.08.2021 Pracovníci DOS od 2. 9. 2021  majú pracovnú dobu:  

7.00 – 9.00 hod.:  
jeden pri OD Jednota Štefánikovo námestie  
druhy Fabiniho ulica a pri osobitnej škole 
Po prestávke od 12.00 do 22.00 Tehelná a Vilčurňa 
(12-hodinová zmena) a od 14.00 do 22.00 hod.  
(10-hodinová zmena).  
DOS pravidelne a často kontrolovať priestor za 
bytovkami, aby sa nehromadil odpad z bytoviek 

Do odvolania 

17.09.2021 Na základe pokynov MsÚ a primátora mesta 
vykonávať pravidelné kontroly na ulici Levočskej a aj 
pri ostatných ZŠ v meste so zameraním na parkovanie 
vozidiel pred priechodmi pre chodcov.  
Za týmto účelom je potrebné využívať aj kamerový 
systém (Levočská) 

Do odvolania 

28.09.2021 Vo večerných hodinách vykonávať opakovane kontrolu 
objektu starej pôrodnice na Rázusovej ul.  
(eliminovať schádzanie mládež, ktorá tam robí 
neporiadok, hluk a na idúce autá hádže plastové fľaše) 

do odvolania 

30.9.2021 Hliadky MsP v denných aj nočných zmenách zvýšiť 
podstatným spôsobom kontrolu majiteľov 
psov/prihlásenie psa a poplatky, zabezpečenie  pri 
venčení a pod./ 
Taktiež opakovane niekoľko krát v noci kontrolovať 
v blízkosti objektu na Brezovej ulici zaparkované OMV, 
opakovane dochádza k prepichovaniu pneumatík tam 
zaparkovaným vozidlám 

Do odvolania 

02.11.2021 V priebehu noci vykonávať opakovanú kontrolu objektu 
Združenej (zboku, od Venuše a zozadu, nakladacie 
rampy, so zameraním na bezdomovcov) 
(zhromaždili tam matrace a pod., je tam neporiadok, 
v noci tam prespávajú) 

Do odvolania 

9.11.2021 Nočná zmena opakovane viackrát počas zmeny 
kontrolovať peším hliadkovaním  pamätník  700-ročnice 
na sídlisku Tarča/v parčíku  vpravo/za OC na Lipovej ul.  
a tiež za objektom MŠ Lipová zo všetkých strán. 
Porušovanie VZN 7/2015 a ZVP 
Kontroly hlásiť SS a zapisovať do správy 

Do odvolania 

24.11.2021 Na základe porady  na MsÚ hliadky sa majú zamerať na 
častejšie pešie kontroly okolia garáži na sídl. Západ  so 
zameraním na VP a podozrivé osoby.  
Taktiež pešo pre hliadkovať okolie CVČ,  

do odvolania 



okolie potoka v zadnom trakte Kamenárska, Strojnícka 
a Kováčska ul. 

17.12.2021 V súvislosti s vykrádaním garáží hliadka hliadkuje 
v nočných hodinách aj v Novoveskej Hute 

do odvolania 

05.01.2022 Na novom cintoríne (hlavne v novej časti) dochádza 
k občasným výpadkom verejného osvetlenia. V prípade 
takéhoto zistenia počas hliadkovania treba dať 
telefonicky, príp. emailom vedieť Ing. Hamrákovi, príp. 
p. Klacikovej. 

do odvolania 

 
Nariadenie: 

Všetky hliadky môžu prísť na útvar MsP iba v prípade K 7. Po celú zmenu sa musia zdržiavať 
hliadky v určených sektoroch! 

 


