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Váš list:

Naše číslo:

Vybavuje:

MsP 37/2022

Ing. Marcel GARČÁR

V Spišskej Novej Vsi
Dňa: 15. 3. 2022

tel.: 053/442 20 32

VEC: Výkaz štatistických údajov správy o činnosti mestskej polície
za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2003 Z. z.
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Počet príslušníkov mestskej polície
Plánovaný počet príslušníkov mestskej polície
Skutočný počet príslušníkov mestskej polície
Počet prijatých príslušníkov mestskej polície
Počet prepustených príslušníkov mestskej polície
Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie
úmyselného trestného činu
Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti
podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

28
26
0

0
0
26

Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície
Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície
Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície

0
0

Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov mestskej polície
Počet vykonaných zákrokov
Počet prípadov použitia zbrane
Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu
Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov – bežné DP/TPZOMV
Z toho neoprávnených
Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval
Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku
Z toho spôsobením škody na majetku obce
Počet útokov na príslušníkov mestskej polície (pri plnení úloh mestskej polície, alebo
v súvislosti s ich plnením)
Z toho so zranením príslušníka mestskej polície
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V.

Činnosti pri plnení úloh mestskej polície

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka mestskej polície
Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície
Počet osôb predvedených na útvary policajného zboru SR
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

0
0
0
0
0
0

Priestupky

Celkový počet zistených
1 priestupkov vlastnou
činnosťou
Celkový počet oznámených
2 priestupkov na útvar
mestskej polície
Celkový počet uložených
3
priestupkov
Celkový počet odložených
4
priestupkov
Celkový počet odovzdaných
5
priestupkov.
Celkový počet oznámených
6
priestupkov .
Celkový počet priestupkov
7 prejednaných v blokovom
konaní
Výška finančnej hotovosti
Celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom
8 konaní vydaním bloku na
pokutu nezaplatenú na
mieste
Výška finančnej hotovosti

§ 47- 48

§ 49

§ 50

§ 22

6 - 494

0

0

885

71 - 202

5

29

0-0

2

0-0

Všeobecne
záväzné
nariadenia
obce

Ostatné

Spolu

4

133

1522

287

5

48

647

2

2

0

0

6

0

11

10

0

0

21

0-1

0

1

8

0

0

10

0-1

0

0

0

0

7

15

12 - 33

1

13

701

7

28

795

120 €- 255 €

5€

125 €

6 760 €

125 €

335 €

7 725 €

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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VI.

a)
Por.
číslo

Opisná časť údajov správy o činnosti mestskej polície za obdobie od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021 v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2003 Z. z.
Zoznam príslušníkov mestskej polície Spišská Nová Ves
Titul
priezvisko
meno
príslušníka
Ob.P/MsP

Dátum
narodenia

Adresa trvalého
pobytu
Ulica, číslo/ mesto

Miesto
vydania
osvedčenia
o odbornej
spôsob. prísl.
Ob.P/MsP

b)

V roku 2021 na odbornú prípravu nenastúpil žiadny príslušník.

c)

Za rok 2021 nebola prijatá žiadna sťažnosť.

Dátum
vydania
osvedčenia

Evidenčné
číslo
osvedčenia

d)
V roku 2021 činnosť mestskej polície v Spišskej Novej Vsi bola zameraná na
mimoriadnu udalosť COVID-19 a to pri plnení úloh podľa vydaných opatrenia pri riešení
pandemickej situácie. V meste Spišská Nová Ves zabezpečovali verejný poriadok
a bezpečnosť občanov v okolí odberných miest, verejnej a individuálnej dopravy. Vykonávali
v širšej miere kontrolu dodržovania protipandemických opatrení, hlavne v súčinnosti
s verejnou a štátnou správou.
e)
Plnenie úloh mestskej polície je vykonávané v plnom rozsahu podľa § 3 základné
úlohy, zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. V priebehu
roka 2021 odpracovali príslušníci v Spišskej Novej Vsi v zásahovej službe, hliadkovej službe
a na stálej službe celkom 31 332,75 hodín čo je o 4 346,5 hodín menej ako v roku 2020.
Z uvedeného bolo odpracovaných v rannej a odpoludňajšej zmene 17 279,75 hodín, kde
prevažná časť pracovnej doby spadá do času medzi 06.00 a 22.00 hodinou a v nočnej zmene
14 053 hodín, kde prevažná časť pracovnej doby spadá do času medzi 22.00 a 06.00 hodinou.
K plneniu úloh na úseku výkonu služby boli využívané služobné motorové vozidlá, s ktorými
bolo najazdených 76 969 km. Príslušníci mestskej polície v Spišskej Novej Vsi v roku 2021
vykonali celkom 3 268 zákrokov, čo je o 1 430 zákrokov menej v porovnaní s rokom 2020.
Príslušníci mestskej polície pri plnení úloh najčastejšie zakročovali proti porušovateľom
právnych noriem, 2 169 porušení zákonov, čo predstavuje 66,37 % z celkového počtu
evidovaných zákrokov. V roku 2021 príslušníci mestskej polície celkom zistili vlastnou
činnosťou 1 522 priestupkov. V zmysle zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane
nefajčiarov bolo zistených 15 priestupkov. V zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.
o civilnej ochrane obyvateľov bolo zistených 137 priestupkov. V zmysle zákona NR SR č.
355/2007 Z. z., O ochrane a podpore verejného zdravia bolo zistených 10 porušení. V zmysle
zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov bolo
zistených 5 priestupkov. V zmysle platných právnych noriem bolo z územia mesta
odstránených 23 starých vozidiel (vrak). V zmysle zákona NR SR č. 372/1990 Z. z.
o priestupkoch bolo orgánom činným v trestnom konaní oznámených 7 podozrení zo
spáchania trestného činu.
V roku 2021 bolo prejednaných v blokovom konaní príslušníkmi mestskej polície celkom
795 priestupkov s celkovou sumou za pokuty vo výške 7 725,- €.
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Príloha č.1
Zoznam a počet zákrokov „Inej činnosti“, kde bol zákrok vyhodnotený
a ukončený bez zistenia porušenia právnej normy.
počet
Pomoc občanovi - servis
Kontrola evidencie psov
Pomoc občanovi
Pomoc občanovi - etalizovaná osoba
Strata nález veci
Asistencia súdu
Kontrola objektu
Spolupráca s...
Asistencia - MsÚ
Kontrola podozrivej osoby
Vraky

236
29
154
111
137
40
17
30
75
95
23

Strata nález osoby

26
9
1
5
102
8
1

Iná činnosť spolu

1 099

Asistencia - PZ SR
Asistencia - RZP
Asistencia – Obvodný úrad
Asistencia - HaZZ
Lustrácia motorových vozidiel
Kontrola podozrivého vozidla

f)
Počas roku 2021 príslušníci MsP s využitím platného všeobecne záväzného nariadenia
mesta Spišská Nová Ves č. 7/2015 „O zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov“
riešili celkom 429 priestupkov. Na základe zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. (o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb) mestská polícia zistila a oznámila 6 prípadov konzumácie alkoholických
nápojov osôb mladistvých do 18 rokov a maloletých do 15 rokov.
g)
Pri zabezpečovaní priebehu hokejových TIPSPORT Extraligových zápasoch,
basketbalových a futbalových zápasov bol vždy zabezpečený výkon hliadkovej služby.
Príslušníci zabezpečovali v súčinnosti s organizátormi organizovanie dopravy, verejný
poriadok v meste ako aj presun návštevníkov ku športoviskám. Športove podujatia Beh
Novoveskou Hutou, Tour de Slovakia, DNI MESTA, SPIŠ Fest organizované mestom,
cyklistické preteky „DUATLON 2021“, „Dni cyklistiky na Spiši“, „9 ročník EXTRÉME
333“ príslušníci boli nasadený vo väčšom počte aj ako spoluorganizátori.
Taktiež boli vykonávané kontroly na dodržiavanie zákona NR č. 1/2014 Z. z.
o organizovaní verejných športových podujatí. Spoluprácou s PZ SR a usporiadateľmi
nedošlo v ich priebehu k závažnému narušeniu verejného poriadku. V priebehu hodnoteného
obdobia boli zabezpečované poriadkové aktivity aj počas ohlásených zhromaždení občanov.
h) Pri plnení úloh mestská polícia v priebehu roka 2021 spolupracovala s príslušným
útvarom PZ SR, orgánmi dozoru vo veciach životného prostredia, požiarnej ochrany,
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krízovým štábom mesta a inými orgánmi.
Dňa 15. 6. 2021 bola vykonaná strelecká príprava ukončená praktickou streľbou,
vyhodnotenou u každého jednotlivca ako vyhovujúca.
Kvalitu spolupráce s občanmi zabezpečuje MsP pravidelnou účasťou príslušníkov,
takzvaných „gestorov“ na všetkých zasadnutiach mestských výborov, kde je predkladaná
aktuálna i priebežná informácia o bezpečnostnej situácii v územnej časti mesta. Spätne sú
posudzované predkladané návrhy občanov na verejný poriadok. Taktiež je denne zabezpečená
elektronická výmena udalosti medzi obvodným odd. PZ SR a MsP. Z výstupov a poznatkov
je príkazom náčelníka MsP operatívne riešená pešia hliadková činnosť v problémových
lokalitách a kritických časoch.
i)
Náčelník MsP cestou masovokomunikačných prostriedkov (TV stanice Reduta,
INFORMATOR mesačník mesta Spišská Nová Ves, TV stanice JOJ a TA3), kde informoval
občanov o bezpečnostnej situácií v meste, ako aj prijatých bezpečnostných opatreniach
smerujúcich k skvalitneniu práce MsP a zvýšeniu bezpečnosti občanov v Spišskej Novej Vsi.
Zabezpečovaním pravidelnej aktualizácie informácii o stratách a nálezoch bolo dosiahnuté
vrátenie viacerých hodnotných nálezov späť k majiteľom. Operatívne nariaďoval potrebné
opatrenia zo strany mestskej polície, na základe podnetov občanov na bezpečnostnú
problematiku na webovej stránke mesta a úradný e-mail mestskej polície.
V oblasti viktimológie t.j. špecifický orientovanej prevencie kriminality, ktorá sleduje
cieľ, aby sa človek nestal obeťou trestného činu, odpracovali príslušníci MsP v roku 2021
celkom 9 hodín aktivitami formou prednášok (besied) za účasti 142 účastníkov. V projekte
z Operačného programu ľudské zdroje v realizácii UPSVaR sa jeden príslušník poverený
prevenciou zúčastnil aktivity v rozsahu 11,5 hodiny v projekte „Podpora deti pred násilím“
Denne počas školského roka zabezpečujú príslušníci bezpečnosť chodcov na priechodoch
pre chodcov v blízkosti základných škôl s najväčším stupňom rizika. Hliadky zabezpečovali
dodržiavanie a kontrolu protikovidových opatrení v objektoch a lokalitách z väčším pohybom
osôb. (MsÚ, Pošta, Testovacie miesta a ostatné lokality.)
j) Osobné dopravné prostriedky:

1 ks ŠKODA Fabia combi
1 ks ŠKODA Rapid
2 ks DACIA Duster

Všetky vozidlá sú určené na plnenie úloh mestskej polície a sú v plnom rozsahu označené
v zmysle § 22a, Zák. SNR č. 564/1991 Zb.
k) Krátke guľové zbrane:
26 ks GRAND POWER K 100 - 9 mm LUGER
(u zbraní GRAND POWER K100, bola v priebehu roka 2021 vykonaná kompletná
kontrola, odstránenie porúch, nedostatkov a prestavba tela priamo u výrobcu)
2 ks CZ 83 – 9 mm BROWNING
Narkotizačná puška plynová:

1 ks DRULOV 93 - 13mm

l) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves č. 4/2011 upravuje používanie
ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov MsP.
Každý príslušník je vystrojený a ošatený v zmysle § 22, zák. SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov.
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Rovnošata príslušníka obecnej polície:
Muž - letné obdobie
Muž - prechodné obdobie
Muž - zimné obdobie
Univerzálny - pracovný oblek
- vode odolný oblek
m)

Technické prostriedky používané príslušníkmi mestskej polície:
- samostatná budova sídlo mestskej polície (Školská ulica č. 1)......................... 1
- telefónne čísla a číslo núdzového volania 159................................................. 5
- rádiové pokrytie celého územia mesta s počtom rádiostaníc .......................22
- interná PC sieť s počtom jednotiek ...................................................................8
- komplexné záznamové zariadenie na telefónne linky a rádiové spojenia........ 1
- prístroje na meranie alkoholu v dychu ..............................................................2
- technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového vozidla...................5
- komplexný kamerový systém s počtom kamier .......................................... ...43
- plnohodnotné záznamové zariadenie na uchovanie záznamu z kamier.............2

n)
Na plný úväzok zamestnávame 3 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou
na dobu neurčitú v súvislosti s využitím kamerového systému v ,, chránenej dielni“ .
Finančné prostriedky sú čerpané v zmysle § 60 zákona č. 5/2004 Z. z. Štvrtý zamestnanec nie
je so zmenenou pracovnou schopnosťou. Aj napriek tomu pracovisko kamerového systému
spĺňa podmienky „chránenej dielne“ v zmysle § 55 zákona č. 5/2004 Z. z., nakoľko podiel
zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou je 75 %. Týmto bolo zabezpečené
nepretržité monitorovanie, čím sa zvýšila efektívnosť práce na uvedenom pracovisku mestskej
polície v Spišskej Novej Vsi.
o) Kamerový monitorovací systém je ucelený systém, ktorý sníma centrum mesta,
historické objekty, prístupové ulice, železničnú stanicu taktiež rizikové miesta na všetkých
sídliskách. Využitím tohto technického prostriedku sa v priebehu hodnoteného obdobia
podarilo odhaliť páchateľov vandalizmu, kritickej dopravnej situácie a násilnej trestnej
činnosti. Pravidelne je poskytovaný záznam pre potreby policajného zboru či už v rámci
dopravy ako aj iných porušení právnych noriem. Uvedené nežiaduce správanie sa často
presúva z centra mesta a územných časti snímaných kamerou do okrajových častí, na ktoré
kamery nemajú dosah.
Ku koncu hodnoteného obdobia ma mestská polícia k dispozícii 43 plne funkčných
kamier, rozmiestnenie je uvedené v Prílohe č. 2. Kamerový systém je technicky ukončený
a plne funkčný. Výsledky a výstupy z kamerového systému sú uvedené v prílohe č. 3.
Príloha č.2
Rozmiestnenie kamerového systému v rámci ulíc mesta Spišská Nová Ves
umiestnenie kamier
Letná ulica:
Radničné námestie:
Zimná ulica:
Štefánikovo námestie:
Duklianska ulica:
J. Fabiniho ulica:
Tehelná ulica:

otočné
kamery č.7, 21
kamery č. 1, 2, 4
kamery č. 3
kamery č. 5, 6, 10, 21
kamery č. 11
kamery č.
kamera č. 8

statické
18, 19, 20, 21
1, 5
2, 4, 10,11,16,17
15
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Nábrežie Hornádu:
Levočská ulica:
Ulica Odborárov:
Lipová ulica:
Šafárikovo námestie:
Trieda 1 mája:
Bezručova ulica:
Tkáčska ulica:
Hutnícka ulica:
Stolárska ulica:
Školská ulica:

kamera č. 9
kamera č. 12
kamera č. 13
kamera č.
kamera č. 14
kamera č. 16
kamera č. 15
kamera č. 17
kamera č. 18
kamera č.
kamera č. 20

3
13,14
12
9
22
7, 8
16

Príloha č.3
Kamerový systém
-

dopravné priestupky
priestupky na úseku verejného poriadku
priestupky na úseku verejného zdravia (Zák. č. 355/2007 Z. z.)
dopravné nehody
spracované a odovzdané záznamy
spolu skutočnosti v súvislosti s kamerovým systémom

439
315
62
0
31
847

p) Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi nevyužíva ústredňu zabezpečujúcu signalizáciu.
Zabezpečuje cez telefónnu linku napojené tri objekty v majetku mesta Spišská Nová Ves a to:
- Objekt 1 – budova mestského cintorína na ulici Slovenskej
- Objekt 2 – budova komunitného centra na ulici Potočnej
- Objekt 3 – budova Vysokej školy sv. Alžbety na ulici Zimnej
Ani v jednom z objektov nedošlo k obmedzeniu osobnej slobody v súvislosti s narušením
objektu.
q) Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi v roku 2021 nemala služobnú kynológiu.
r)
Činnosť mestskej polície v Spišskej Novej Vsi upravujú dve všeobecne záväzné
nariadenia mesta:
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sp. Nová Ves č. 1/2013, ktorým mesto Spišská
Nová Ves zriaďuje mestskú políciu Spišská Nová Ves
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sp. Nová Ves č. 4/2011 o ďalších výstrojných
súčiastkach rovnošaty príslušníka mestskej polície Spišská Nová Ves
s)
Zoznam všeobecne záväzných nariadení obce (ďalej len VZN obce), ktorých
dodržiavanie kontroluje mestská polícia.
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Príloha č.4
VZN 7/2015 - O zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov
VZN 6/2003 - O čistote mesta SNV
VZN 2/2008 - Trhový poriadok
VZN 4/2018 - O pravidlách času predaja a času prevádzky
VZN 9/2015 - O nakladaní s komunálnym a stavebným odpadom
VZN 1/2018 – O niektorých podmienkach držania psov na území mesta
VZN 8/2015 - O prevádzkovom poriadku pohrebísk
Priestupky podľa uvedených VZN
spolu

429
260
8
1
2
4
1
705

Iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou mestskej polície.
Pod správu mestskej polície v Spišskej Novej Vsi patrí:
- Správa parkovísk, kde pracovali šiesti zamestnanci mesta.
- Dobrovoľná občianska stráž, kde pracovali štyria zamestnanci mesta, ktorí monitorujú
dodržiavanie verejného poriadku v najväčšej z troch rómskych osád na území mesta Spišská
Nová Ves, sprevádzajú deti z prvého stupňa do základných a špeciálnych škôl.
t)

V Spišskej Novej Vsi: 16. 3. 2022

Ing. Marcel Garčár

Ing. Pavol Bečarik
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