
MESTSKÁ  POLÍCIA   SPIŠSKÁ  NOVÁ VES

Štatistika  za  rok 2010
8500Počet vykonaných zákrokov
7548Porušenie právnych noriem
952Iná činnosť

2Počet prípadov použitia  zbrane

4Počet sťažnosti na prísluš. MsP
0Ukončené iným spôsobom- (vzatá späť)
0Z toho opodstatnených

 
29/211Počet použitých donucovacích prostriedkov (DP/ TPZOMV)

0Počet prípadov vzniknutej škody pri použití donucov. prostriedkov
0Počet prípadov poranení pri použití donucov. prostriedkov

25Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda
18 z toho predvedenie na MsP k zisteniu totožnosti,podanie vysv.
7z toho prevedenie na PZ SR ( podozrivý z TČ)

6731Celkový po čet zistených porušení zákona vlastnou činnostou
817Celkový po čet oznámených porušení zákona na útvar MsP
7548Spolu
4083- § 22 bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

5- § 30 ochrana pred alkoholizmom
283- § 47 verejný poriadkok
2754- § 48-46  všeobecne záväzne nariadenia mesta (VZN)
31- § 49 občianské spolunažívanie

293- § 50 proti majetku
7- ostatné (§ 21, § 24, § 45, )
47- § 7  zák. SNR č. 377/2004 Z.z.  O ochrane nefajčiarov
45- podozrenie z trestneho činu v zmysle Zák. SNR č.300/2005 Zb.

7398Riešené-ukon čené veci v kompetencii  MsP
3891- v blokovom konani na mieste  (1)

0- v blokovom konaní šekom  (1)
41- uložené  (5)

113- odložené  (4)
3353- dohovorom  (2)
150Odstúpené vecne a miestne príslušným orgánom
45- odovzdané veci ( podozrenia z trest.činu )
15- odovzdané veci ( priestupky mimo kompetencie MsP ) ( 6...22)
90- oznámene správnemu orgánu- PZ SR, Obv.Ú, Ms.Ú (3)
0- v riešení   

33527,-€V blokovom konaní boli uložené a vybraté pokutý v h odnote  
 
 



 
 

Porušenia pravných noriem po mesiacoch za rok 2010
spoluXII.XI.X.IX.VIII.VII.VI.V.IV.III.II.I.

666566056408438646349764535Zák.SNR č.372/90 o priestupkoch
28311191774125392527441810§ 47 priestupky proti verej. poriadku
31007213353421§ 49 priestupky proti obč.spolunaž.

29345403126429122514211414§ 50 priestupky proti majetku
5000000110300§ 30 priestupky ochrana pred alkoholiz.
4000400000000§ 24 priestupky na úseku podnikania
3011000010000§ 45 na úseku životného prostredia
0000000000000§ 21 na viacerých úsekoch správy

4700010196541110§ 7, zák.377/04 o ochrane nefajčiarov
0000000000000ostatné priestupky

§ 22 priestupky proti bezpe čnosti a 
408470214237275187289303547437568551406plynulosti cestnej premávky

491184128211843346731655669-B34 zákaz zastavenia
42136120378425-V12b žlta súvisla čiara

554152517393381729066414332-B1,B2 zákaz vjazdu
1000001000000-Cyklista na chodniku

44573242393620206971412543-B33 zákaz státia
2253199912615789126129269242385384228 Zák. SNR č.  8/2009 Zb. § 25
29810141818918454519324129-ostat. poruš. hlavne - (IP16)

275469160272212199262267322315261222193§ 48-46 priestupky proti VZN mesta
11671761100100901381211571431197150-3/2009 konzum alkoholu na verej.

822267936313562-2/2008 trhový poriadok
8021041000000-1/2001 o podmienkách podnikania 

57327367305786-4/2009 o podmienkách držania psov
140845931511008978137160160129137129-6/2003 o čistote mesta

16000211312006-7/2003 o tvorbe a údržbe zelene
4000000021100-5/2006 o nakladaní s komunal. odpad
1000000001000-3/2007 o stanovištiach pre TAXI
7007000000000-7/2008 o miestných daniach
4200001010000-Ostatne VZN mesta

45551952023544Zák. SNR č. 300/05 Zb. podozr. z T Č
2000110000000-§ 188 lúpež
5200201000000-§ 194 porušovanie domovej slobody
0000000000000-§ 171 nedovolená výr.omam.psych.látok
0000000000000-§ 156 ublíženie na zdraví- úmysel
0000000000000-§ 359 násilie proti skup. a jednotliv.
2000100000010-§ 360 nebezpečné vyhrážanie
1000100000000-§ 208 týranie blízkej a zverenej osoby

23241231021313-§ 212 krádež
1000000000100-§ 348 marenie výkonu úradnéh roz.
2001000001000-§ 245 poškodzovanie cudzej veci
1000000000100-§ 295 nedovolené ozbrojovanie 
6110100001020-§ 364 výtržníctvo
0000000000000-§ 221 podvod
1000000000001-§378 týranie zvierat
0000000000000-§ 323 útok na verejného činiteľa

7548200439566536475591634934804910821638počet za mesiac/ celkom
1204160223722369súčet po štvr ťrokoch
4/43/42/41/4  

 
 
 
 



 

Štatistika  inej činnosti

spolu4/43/42/41/4
15935494233Pomoc občanovi
10826312625Pomoc občanovi - etalizovaná osoba
22042376576Pomoc občanovi - servis

52003Počet kontrol na podávanie alkoholu mladistvým
128004Počet kontrolovaných prevádzok

00000Predvedenie osoby
214773Vraky
51310Strata nález osoby
44718811Strata nález veci
10001Nález mrtvoly
31002Dopravná nehoda

12228154435Asistencia- Súdu
61221                  - HaZZ
37191161                  - Exekútor
34312109                   - MsÚ
20200                   - Obvodný úrad
00000                   - Iná obec
193358                   - PZ SR
10010                   - ŽP SR
133235                   - RZP
6012172110 Spolupráca s... 
00000 Ina činnosť ( bezdomvci, preverené oznamy bez zistení)
00000 Otvorenie bytu
10001 Kontrola podozrivého vozidla
20101 Hľadaná osoba po ktorej bolo vyhlásené pátranie
8319161830 Kontrola podozrivej osoby
00000 Hľadaná vec po ktorej bolo vyhlasené pátranie
50113 Kontrola evidencie psov
10010 Krajná núdza (použitie zbrane proti zvieraťu)

953207227261258Ina činnos ť spolu

952Typ zásahu
2556861745201  vlastný
1433325444102  na žiadosť inštitúcie
5239813513415606 na žiadosť občana
328699kamerovým systémom  

 
 
 
 
 
 



 

               Donucovacie prostriedky 

Použitie sily

4/43/42/41/4
spoluXII.XI.X.IX.VIII.VII.VI.V.IV.III.II.I.mesiac
24042115262139212819221212spolu za mesiac
2113151225193319241922119TPZOMV
11011112110012hmaty-chvaty
7101003110000hmaty-chvaty,údery,kopy
2010010000000služobné putá
4011001010000hmaty ,chvaty, putá

2000000010001Použitie sl. zbrane
3030000000000Použitie sl. psa

Obmedzenie osobnej slobody

spoluXII.XI.X.IX.VIII.VII.VI.V.IV.III.II.I.mesiac 
25125013144112spolu za mesiac
18003013143012Predved.MsP
7122000001100Predved. PZ SR  

 
 
 

Kamerový systém za rok 2010
a) Štatistika zistených skutkov 

spolu4/43/42/41/4
914126241322225spolu 

Zák.SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
32361112§ 24 priestupok na úseku podnikania
7516182318§ 47 priestupok proti verejnému poriadku
218445§ 50 priestupok proti majetku

§ 22 priestupok na úseku dopravy:
593122519        - B 31 zákaz  zastavenia
26437659765        - 8/2009 § 25 vodič nesmie zastaviť a stáť
20011        - jazda pod vplyvom alkoholu 
148600        - B1 zákaz vjazdu

§ 48 priestupok proti VZN mesta SNV
239237010145       - VZN č. 1/1996 konzumácia alkoholu na verejnosti
9113342222       - VZN č. 6/2003 o čistote mesta
29041213       - VZN č. 7/2003 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

Zák. SNR č. 377/2004 Zb. o ochrane nefaj čiarov
00000§ 7- miesta, kde je fajčenie zakázané  



Iná činnos ť
00000-dopravná nehoda
215664-pomoc občanovi -etalizovaná osoba
729152820-podozrivé osoby
00000-nález osoby
51121-podozrivé vozidlo
00000-požiar

b) Štatistika činnosti v súvislosti s kamerovým systémom

15320326734spolu
855204515Pracovníkom kamerového systému bolo zdokumento-

vaných a zaevidovaných priestupkov

4810101513spätne analýzované záznamy

205276spracované a odovzdané záznamy pre potrebu OČ

c) Sumár

1067146273389259 Záznamy spolu  ( a+b)  
 

Prevenčná činnos ť
Téma prednášky-besedy-aktivitaúčastnícihod.prednašky Organizácia
- Policajt je môj kamarát-ukážky so psom2111Materské školy1.
- Kompetencie MsP-štatistika za 20092611612Základné školy2.
- Vandalizmus-nebezpečný jav
- Postihy pre maloletých delikventoch
- Sankcie v rámci priestupkov
- Trestná zodpovednosť a vek

Projekt : "Nový prístup k prevencii krimi- 2012021
nality mladých Rómov"
- Kompetencie MsP-štatistika za 2009233118Stredné školy3.
- Vandalizmus-nebezpečný jav
-Trestná zodpovednosť mladistvých
- Čo zo šikanovaním
- Sankcie v rámci priestupkov
- Obchodovanie s ľudmi
- Kompetencie MsP-štatistika za 20096272Kluby dôchodcov4.
-Ako sa nestáť obeťou podvodu
-Prevencia seniorov v doprave
- Kompetencie MsP-štatistika za 20095322Spišská knižnica5.
- Trestná zodpovednosť mládeže
-Kompetencie MsP, 12163Sp. Osvetové 6
-Súčinnosť a spolupráca zo školamy stredisko

77116349spolu
Iné preventívne aktivity 

- Deň polície
- Deň deti
- Systematické zabezpečovanie priechodov pri školách spolu so žiakmi  
 
 



 
 

Analýza ukazovate ľov  za roky 2009-2010
rozdiel20102009
-1883850010383Počet vykonaných zákrokov
-170175489249Porušenie právnych noriem
-1829521134Iná činnosť

220Počet prípadov použitia  zbrane
341Počet sťažnosti na prísluš. MsP
000Ukončené iným spôsobom- (vzatá späť)
000Z toho opodstatnených 

10/-6929/21119/280Použité donucovacích prostriedkov (DP/ TPZOMV)
00Počet prípadov vzniknutej škody pri použití donucov. prostried.
00Počet prípadov poranení pri použití donucov. prostriedkov

-42529Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda
-61824predvedenie na MsP k zisteniu totožnosti, podanie vysvet.
275prevedenie na PZ SR podozrivý z TČ

-199867318729Počet zistených porušení zákona vlastnou činnos ť
297817520Počet oznámených porušení zákona na útvar MsP

-170175489249Spolu
-85040834933- § 22 bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
-7512- § 30 ochrana pred alkoholizmom

-186283469- § 47 verejný poriadkok
-52827543282- § 48-46  všeobecne záväzne nariadenia mesta (VZN)
-593190- § 49 občianské spolunažívanie
48293245- § 50 proti majetku
-8715- ostatné (§ 21, § 24, § 45 )
-6147108- § 7  zák. SNR č. 377/2004 Z.z.  O ochrane nefajčiarov
-504595- podozrenie z trestneho činu - Zák. SNR č.300/2005 Zb.

-164373989041Riešené-ukon čené veci v kompetencii  MsP
-100838914899- v blokovom konani na mieste  (1)

-303- v blokovom konaní šekom  (1)
-94150- uložené  (5)
9113104- odložené  (4)

-63233533985- dohovorom  (2)
-58150208Odstúpené vecne a miestne príslušným orgánom
-504595- odovzdané veci ( podozrenia z trest.činu )
-21517- odovzdané veci ( priestupky mimo kompetencie MsP ) 
-69096- oznámene správnemu orgánu- PZ SR, Obv.Ú, Ms.Ú (3)
000- v riešení   

6777,-€33527,-€40304,-€V blokovom konaní uložené a vybraté pokuty v hodnot e  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Kamerový systém 
Analýza ukazovate ľov  roky  2009-2010

rozdiel20102009
-1029141016spolu 

Zák.SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
-63238§ 24 priestupok na úseku podnikania
-197594§ 47 priestupok proti verejnému poriadku
92112§ 50 priestupok proti majetku

§ 22 priestupok na úseku dopravy:
-375996        - B 31 zákaz  zastavenia
-2264266        - 8/2009 § 25 vodič nesmie zastaviť a stáť
-527        - jazda pod vplyvom alkoholu 
8146        - B1 zákaz vjazdu

§ 48 priestupok proti VZN mesta SNV
-19239258       - VZN č. 1/1996 konzumácia alkoholu na verejnosti
-3191122       - VZN č. 6/2003 o čistote mesta
-272956       - VZN č. 7/2003 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene

Zák. SNR č. 377/2004 Zb. o ochrane nefaj čiarov
-606§ 7- miesta, kde je fajčenie zakázané

Iná činnos ť
-101-dopravná nehoda
72114-pomoc občanovi -etalizovaná osoba
397233-podozrivé osoby
-404-nález osoby
253-podozrivé vozidlo
000-požiar

b) Štatistika činnosti v súvislosti s kamerovým systémom

-90153243spolu
Pracovníkom kamerového systému bolo zdokumento-

-7085155vaných a zaevidovaných priestupkov

-154863spätne analýzované záznamy

-52025spracované a odovzdané záznamy pre potrebu OČ

c) Sumár

-19210671259 Záznamy spolu  ( a+b)  
 
 


