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VEC:    Výkaz   štatistických    údajov    správy   o   činnosti  mestskej   polície 
          za  obdobie   od 01.01.2017 do 31.12.2017  v  zmysle vyhlášky MV SR 
č.  532/2003 Z.z. 
 
 
I.  Počet príslušníkov  mestskej polície 

 
1 Plánovaný počet príslušníkov mestskej polície 28 
1a Skutočný počet príslušníkov mestskej polície 27 
2 Počet prijatých príslušníkov mestskej polície 0 
3 Počet prepustených príslušníkov mestskej polície 0 
4 Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie 

úmyselného trestného činu 
 
0 

5 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 

 
27 

 
II.  Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície 
 
1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície 0 
2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície 0 

 
III.  Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov mestskej polície 
 
1 Počet vykonaných zákrokov 7653 
2 Počet prípadov použitia zbrane 0 
2a Z toho neoprávnených 0 
3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0 
3a Z toho neoprávnených 0 
4 Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov – bežné DP/TPZOMV 6/506 
4a Z toho neoprávnených 0 
5 Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval 0 
6 Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval 0 
7 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby 0 
8 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby 0 
9 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku 0 
9a Z toho spôsobením škody na majetku obce 0 
10 Počet útokov na príslušníkov mestskej polície (pri plnení úloh mestskej polície, alebo 

v súvislosti s ich plnením) 
1 

10a Z toho so zranením príslušníka mestskej polície 0 

 

 

 

Váš list: Naše číslo: Vybavuje:  V Spišskej Novej Vsi 

 MsP-47/2018 Bc. Jančík Pavol   Dňa: 05.03.2018 

  tel.:053 44220 32  
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IV.  Činnosti pri plnení úloh mestskej polície 
 
1 Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka mestskej polície 7 
2 Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície 7 
3 Počet osôb predvedených na útvary policajného zboru SR 0 
4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 
5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 
6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

 
 
 
V. Priestupky 
 
   

§ 47- 48 
 

§ 49 
 

§ 50 
 

§ 22 
Všeobecne 

záväzné 
nariadenia 

obce 
 

 
Ostatné 

 
Spolu 

1 Celkový počet zistených 
priestupkov vlastnou 
činnosťou 

 
135-1800 

 
6 

 
1 

 
2807 

 
20 

 
118 

 
4887 

2 Celkový počet oznámených 
priestupkov na útvar 
mestskej polície 

 
19-426 

 
15 

 
55 

 
456 

 
15 

 
34 

 
1020 

3 Celkový počet uložených 
priestupkov 

0-0 0 1 1 0 0 2 

4 Celkový počet odložených 
priestupkov 

1-0 0 18 40 0 1 61 

5 Celkový počet odovzdaných 
priestupkov 

0-0 0 1 16 0 0 17 

6 Celkový počet oznámených 
priestupkov príslušnému 
orgánu 

 
1-0 

 
0 

 
2 

 
2 

 
0 

 
32 

 
37 

7 Celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom 
konaní 

 
29-154 

 
10 

 
31 

 
2256 

 
27 

 
36 

 
2543 

 Výška finančnej hotovosti 320-930, 
-€ 

100,
-€ 

280,-
€ 

21 830, 
-€ 

345, 
-€ 

215, 
-€ 

24 020, 
-€ 

8 Celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom 
konaní vydaním bloku na 
pokutu nezaplatenú na 
mieste 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
0 

 
 
0 
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 Výška finančnej hotovosti 0,-€ 0,-€ 10,-€ 40,-€ 0,-€ 0,-€ 50,-€ 
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VI.  Opisná časť údajov správy o činnosti mestskej polície za obdobie  od 01.01.2017 
do 31.12.2017 v  zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2003 Z.z. 

 
 
 
a) V  roku 2017 na   odbornú prípravu nastúpil jeden  nový príslušník. Záverečnú skúšku 
o odbornej spôsobilosti  vykonal  úspešne v riadnom termíne 28.03.2017. Jeden príslušník 
ukončil pracovný pomer z dôvodu odchodu na invalidný dôchodok,  dohodou k 31.08.2017.  
 
 
b) V roku 2017   činnosť mestskej polície  v Spišskej  Novej Vsi nebola zameraná na 
žiadnu   mimoriadnu udalosť. Útok na príslušníka mestskej polície bol spáchaný pri kontrole 
vodiča, ktorý sa dopustil dopravného priestupku porušením dopravnej značky B1 - Zákaz 
vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch). Osoba pri nevyhnutných úkonoch potrebných na 
zistenie totožnosti vodiča najprv verbálne a následné aj fyzicky opakovane útočila na 
príslušníka msp, päsťami ho udieral do hrude a iných častiach trupu, až kým hliadka 
útočníkovi v protiprávnom konaní nezabránila. K zraneniu príslušníkov ani k zraneniu 
zadržanej osoby nedošlo. 
 
c) 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  okrem 
využívania ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pultu 
centrálnej ochrany). V priebehu roka 2017 odpracovali príslušníci msp v Spišskej Novej Vsi 
v zásahovej službe, hliadkovej službe a na stálej službe celkom 37 089,5 hodín čo je o 101,5 
hodín viacej  ako v roku 2016.  Z uvedeného bolo odpracovaných v rannej a odpoludňajšej 
zmene 26 408 hodín, kde prevažná časť pracovnej doby spadá do času medzi 06.00 a 22.00 
hodinou a v nočnej zmene 10 681,5 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 85 446 km. Príslušníci msp 
v Spišskej Novej Vsi v roku 2017 vykonali celkom 7 653 zákrokov čo je o 707 zákrokov 
menej v porovnaní s rokom 2016. 
       Príslušníci mestskej polície pri plnení úloh najčastejšie zakročovali proti porušovateľom 
právnych noriem 5 907 porušení zákonov, čo  predstavuje 77,2%  z celkového počtu 
evidovaných zákrokov. V roku 2017 príslušníci mestskej polície celkom zistili vlastnou 
činnosťou 4 887  priestupkov. V zmysle  zákona NR SR č.  377/2004  Z.z. o ochrane 
nefajčiarov  bolo zistených 45 priestupkov.  V zmysle  zákona NR SR č.  282/2002  Z.z. 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov bolo zistených 71 priestupkov. 
V zmysle  zákona NR SR č.  372/1990 Z.z. o priestupkoch bolo organom činným v trestnom 
konaní oznámených  9 prípadov podozrenia zo spáchania trestného činu.  
      Rozsiahla činnosť mesta Sp. Nová Ves je zameraná  aj na  zvyšovanie bezpečnosti na 
miestnych komunikáciách a to najmä  odstraňovaním  príčin  dopravných priestupkov,  
budovanie parkovacích miest a  garážových  boxov, ako aj  odstraňovanie „vrakov“ na 
najľudnatejších sídliskách. V roku 2017 bolo na území mesta odstránených činnosťou msp 24 
starých vozidiel označených ako „vrak“.   V roku 2017 bolo zistených 55,23% priestupkov na 
úseku dopravy. Druha najrozšírenejšia činnosť je zameraná na verejný poriadok, čistotu 
a konzumáciu alkoholických nápojov na verejnom priestranstve a verejne prístupných 
miestach, kde bolo zistených 38,27% priestupkov. Hliadky vo večerných a nočných hodinách 
hlavne v centre mesta, v okolí pohostinstiev, zábavných zariadení a klubov s nočnou 
prevádzkou opakovanou kontrolou  dodržiavania času predaja a dodržiavania nočného kľudu 
znížili počet oznámení oproti roku 2016 o jednu tretinu.  V roku 2017 bolo  prejednaných v  
 blokovom konaní   príslušníkmi mestskej polície celkom  2 546 priestupkov s celkovou 
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vybratou sumou za pokuty  vo výške 24 070,00,- €.  
 

Príloha č.1 
 

        Zoznam a počet zákrokov „Inej činnosti“, kde bol zákrok vyhodnotený 
a ukončený  bez zistenia porušenia právnej normy. 
 

1/4 2/4 3/4 4/4 spolu 

Pomoc občanovi - servis 111 101 96 84 392 

Kontrola evidencie psov 66 58 134 23 281 

Pomoc občanovi 34 59 61 94 248 

Pomoc občanovi - etalizovaná osoba 35 48 40 34 157 

Strata nález veci 31 34 39 41 145 

Asistencia súdu (96% činnosti sú doručovanie súdnych zásielok) 42 35 33 24 134 

Kontrola objektu 26 12 22 17 77 

Spolupráca s...  25 13 15 23 76 

Asistencia - MsÚ 29 12 14 20 75 

Kontrola podozrivej osoby 9 21 15 17 62 

Vraky 5 6 10 3 24 

Asistencia - PZ SR 3 4 8 6 21 

Asistencia - RZP 4 1 0 6 11 

Asistencia – Okresný úrad 3 4 4 0 11 

Asistencia - HaZZ 3 1 1 2 7 

Asistencia - Exekútor 2 0 3 1 6 

Kontrolám dodržiavania prevádzkových hodín 1 0 2 3 6 

Kontrola podozrivého vozidla 3 2 0 0 5 

Dopravná nehoda 3 1 0 0 4 

Otvorenie bytu 1 0 0 1 2 

Strata nález osoby 0 1 0 0 1 

Kontrola podávania alk. nápojov mladistvým a maloletým osobám 0 0 1 0 1 

Iná činnosť spolu 436 413 498 399 1746 
 
 
f)     Počas roku 2017 príslušníci msp s využitím platného  všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Spišská Nová Ves č. 7/2015 „O zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov“ 
riešili celkom 1 236 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 26 prípadov  konzumácie alkoholických 
nápojov z toho bolo 22 osôb mladistvých a 4 prípady  maloletých. Ostatné 3 prípady boli 
zistené a riešené ako priestupky v zmysle zákona NR SR č.  372/1990  Z.z. § 30 odst.1 písm. 
a,.  
    
 g)      Pri  zabezpečovaní  priebehu hokejových, basketbalových a futbalových zápasov bol 
vždy zabezpečený výkon hliadkovej služby. V priebehu  Majstrovstiev  sveta v hokeji hráčov 
do 18 rokov, ktoré sa konali  od 13. do 23. apríla 2017 v  Spišskej Novej Vsi bol nasadený 



6 
Školská ulica 1, 052 01 Spišská Nová Ves, Tel.: 159, 053/442 20 30, msp@mestosnv.sk 

IČO: 00329614, Prima banka Slovensko, a. s.,  IBAN: SK1656000000003400422003, BIC: KOMASK2X 

 
 

plný počet príslušníkov msp. Títo zabezpečovali v súčinnosti s organizátormi organizovanie 
dopravy a verejný poriadok v meste ako aj na samotnom štadióne. 
Taktiež boli prevádzané kontroly na dodržiavanie zákona SNR 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 všetkých kultúrnych podujatí, ktorých 
usporiadateľom bolo mesto Spišská Nová Ves bez mimoriadnych udalosti.    
 
h)   Pri plnení úloh mestská polícia v priebehu roka 2017 spolupracovala s príslušným 
útvarom PZ SR, miestne príslušným colným úradom,  orgánmi dozoru vo veciach životného 
prostredia, požiarnej ochrany a inými orgánmi. 
     Dvakrát do roka bola vykonaná strelecká príprava ukončená  praktickou streľbou, 
vyhodnotenou u každého jednotlivca ako vyhovujúca.  
     Veliteľmi smien boli na poradách  priebežne oboznamovaní príslušníci o aktuálnych 
úlohách,  zmenách a doplnkoch právnych noriem.  
Dňa 14.12.2017 bolo vykonané preškolenie a preskúšanie všetkých príslušníkov msp  zo 
zákona NR SR č.  08/2009  Z.z.  o cestnej premávke. 
Dňa 14.12.2017 bolo vykonané preškolenie a preskúšanie zo zdravotnej prípravy 
a poskytovania prvej pomoci.  
Dňa 20.12.2017 bolo vykonané preškolenie všetkých príslušníkov msp  zo zákona NR SR č.  
327/1990 Z.z.  o priestupkoch v rozsahu objasňovania a postupov pri objasňovaní priestupku. 
      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, rozmiestnenie kamerového 
systému a zvyšovanie celkovej bezpečnosti v meste. Taktiež je denne zabezpečená 
elektronická výmena udalosti medzi obvodným odd. PZ SR a msp.  Z  výstupov a poznatkov 
je príkazom náčelníka msp  operatívne riešená hliadková činnosť v problémových lokalitách 
a kritických časoch. V priebehu roka 2017 bolo zabezpečené priebežné odosielanie 
priestupkov riešených v blokovom konaní do Ústrednej evidencie priestupkov Min. vnútra 
SR. 
      Hodnotenie dosiahnutých výsledkov  činnosti MsP v Spišskej Novej Vsi bolo vykonané 
dňa 17.01.2018 a zároveň boli stanovené ďalšie  úlohy a priority zamerané na skvalitnenie  
práce msp v Spišskej Novej Vsi na rok 2018. 
 
i)    Náčelník msp pravidelne cestou masovokomunikačných prostriedkov /  TV staníc Reduta, 
 STV. Markiza, JOJ, TA3 ako aj   denníka   Korzár a INFORMATOR mesačník mesta 
Spišská Nová Ves / informuje 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  nariaďuje 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 2017 
celkom 264 hodín aktivitami v rámci preventívneho projektu ako aj formou  prednášok 
(besied ) za účasti 1 612 poslucháčov. V rámci uvedenej preventívnej  činnosti boli témami 
prednášok: ,,Kompetencie msp“, ,,Vandalizmus“, ,,Sankcie za spáchané priestupky“, 
„Obchodovanie s ľuďmi“, ,,Šikanovanie“ „Ako sa nestáť obeťou podvodu“, „ Prevencia 
seniorov v doprave“ a podobne. 
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      Uvedené prednášky boli určené pre žiakov základných a stredných škôl, ktoré sú aj 
integrované do osnov vzdelávania v rámci etickej výchovy so zámerom pripraviť mládež na 
osvojenie si uplatňovania preventívnych opatrení, ktorými by mohli znížiť  riziko vlastného 
ohrozenia. Svoje miesto v preventívnej činnosti našla aj skupina seniorov. Počas prednášok 
boli seniori upozorňovaní na riziká spojené s návštevami rôznych podomových predajcov, 
falošných opravárov, plynárov, poisťovacích agentov a osobami vo veľkej finančnej tiesni,  
ktorí by mohli zneužiť ich nepozornosť a dôverčivosť k páchaniu krádeží cenných predmetov 
a finančnej hotovosti. Denne počas školského roka zabezpečujú príslušníci bezpečnosť 
chodcov na priechodoch pre chodcov v blízkosti vybraných základných škôl s najväčším 
stupňom rizika.  Aj týmto preventívnym opatrením nedošlo v poslednom období k dopravnej 
nehode na priechode v blízkosti škôl.  
       Vzhľadom na narastajúcu agresivitu, rozmáhajúce sa záškoláctvo, požívanie 
alkoholických nápojov, vandalizmus, ako aj páchanie ďalšej protiprávnej činnosti boli aj 
ďalšie aktivity  smerované na ich zníženie. 
              Na základe žiadosti o dotáciu  bol schválený a zrealizovaný projekt „Drogy? Tie nie 
sú pre mňa...“,  financovaný Ministerstvom vnútra SR - zo štátneho rozpočtu na 
financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017 
 Cieľom projektu je  formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie už na základnej 
škole, podpora žiakov v uvedomovaní si zodpovedného rozhodovania sa v situáciách, keď sú 
vystavení tlakom skupiny alebo tlakom vnútorného prostredia. Cieľovou skupinou projektu sú  
žiaci druhého stupňa základných škôl v kompetencii mesta Spišská Nová Ves (7 základných  
škôl), konkrétne žiaci  6 a 7 ročníkov. Projekt má  ambíciu poskytnúť mladým ľuďom na 
základných školách dostatok informácií pre formovanie zdravého životného štýlu. Priblížiť im 
spôsoby, ako sa v situáciách, keď sú vystavení tlakom skupiny alebo tlakom vnútorného 
prostredia zachovať. 
Na základe výzvy  č. III. KMV 2016 so zameraním na  preventívne aktivity smerujúce 
k riešeniu aktuálnych otázok rizikovej skupiny obyvateľstva – seniorov s ohľadom na 
znižovanie kriminality a jej prevenciu bol schválený projekt „AKADÉMIA SENIOROV 
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI“ financovaný Ministerstvom vnútra SR - zo štátneho rozpočtu na 
financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017 a jeho realizácia prebehne 
v prvom kvartáli roku 2018. 
Čiastkovým cieľom je hlavne príprava cieľovej skupiny na správne a bezpečné interakcie 
s neznámymi osobami a nečakanými situáciami. 
 

 
j)    Osobné dopravné prostriedky:         1 ks ŠKODA Fabia 
                                                                    1 ks ŠKODA Fabia  combi 
                                                                    1 ks ŠKODA  Rapid                                                                
                                                                    1 ks ŠKODA Roomster 
 
Všetky vozidlá sú  určené na plnenie úloh mestskej polície  a sú v plnom rozsahu označené 
v zmysle § 22a,  Zák. SNR č. 564/1991 Zb. Taktiež  ŠKODA Roomster je vybavená a  
označená pre potreby pracovných činnosti Stanice pre odchyt túlavých zvierat.  
 
k)    Krátke guľové zbrane:           26 ks  GRAND POWER K 100-  9 mm LUGER 
                                                            2 ks  CZ 83 – 9 mm BROWNING 
Narkotizačné pušky plynové:          1 ks  DRULOV 93- 13mm 
                                                            1 ks  DIST  INJECT 35 N-  11-13mm 
 
l)    Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves  č. 4/2011   upravuje používanie 
ďalších výstrojných súčiastok príslušníkov MsP.    
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Každý  príslušník   je  vystrojený a ošatený v zmysle § 22, zák. SNR č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii  v znení neskorších predpisov.   

        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 .......................26 
- interná PC sieť s počtom jednotiek .................................................................12 
- 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 ...............................................40 
-     plnohodnotné záznamové zariadenie na uchovanie záznamu............................1 

 
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.. Zároveň nepretržitým 
monitorovaním 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.  
        V druhom kvartáli roku 2015  začala  generálna oprava a komplexná prestavba 
kamerového systému, ktorá pokračovala  v  roku 2016 a  v roku 2017. Ku koncu hodnoteného 
obdobia ma mestská polícia k dispozícii 40 kamier, rozmiestnenie je uvedené v Prílohe č.2. 
Kamerový systém je  v štádiu dostavby, ktorá by mala byť ukončená do polovice roku 2018. 
Výsledky  a výstupy z kamerového systému  sú už viac menej kompletne a sú uvedené 
v tabuľke č. 3. 
 
Príloha č.2 
 
Rozmiestnenie kamerového systému v rámci ulíc mesta Spišská Nová Ves 
 
Letná ulica:      kamery č. 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21 
Radničné námestie:     kamery č. 1, 2, 6, 8 
Zimná ulica:      kamery č. 3, 4, 5 
Štefánikovo námestie:    kamery č. 9, 10, 11, 24 
Duklianska ulica:     kamery č. 12, 13, 25 
J. Fabiniho ulica:     kamery č. 14, 15 
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Tehelná ulica:      kamera č. 22 
Nábrežie Hornádu:     kamera č. 23 
Levočská ulica:     kamera č. 26  
Ulica Odborárov:                                                      kamera č. 27 
Lipová ulica:                                                             kamera č. 28,29 
Šafárikovo námestie:                                                kamera č. 30,31 
Trieda 1 mája:                                                           kamera č. 32,33,35 
Bezručova ulica:                                                       kamera č. 34 
Tkáčska ulica:                                                           kamera č. 36,37 
Hutnícka ulica:                                                         kamera č.  38,39   
Stolárska ulica:                                                         kamera č. 40   
 
Príloha č.3 
 
Kamerový systém         
 
-dopravné priestupky...................................................................................714 
-priestupky na úseku verejného poriadku....................................................623 
-zistenia bez porušenia právnej normy (Iná činnosť)..................................116   
-spracované a odovzdané záznamy ...............................................................89      
  spolu skutočnosti v  súvislosti s kamerovým systémom.......................1542       
 
p)   Mestská polícia v Spišskej  Novej Vsi nevyužíva ústredňu zabezpečujúcu signalizáciu,  
cez zabezpečovací systém je pripojený jeden objekt v správe mesta -  komunite centrum 
v rómskej osade na ulici Potočnej. 

 
q)    Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi  v roku 2017  nemala  služobnú kynológiu. 

 
r)   Činnosť mestskej polície v Sp. 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.  
 
 
Príloha č.4 
 

VZN 7/2015 - O zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov 1236 
VZN 6/2003 - O čistote mesta SNV 983 
VZN 1/2010 - O odťahovaní starých vozidiel 24 
VZN 2/2008 - Trhový poriadok 23 
VZN 3/2013 - O pravidlách času predaja a času prevádzky 12 
VZN 9/2015 - O nakladaní s komunálnym a stavebným  odpadom  7 
VZN 2/2015 - O výkone  taxislužby na území mesta 0 
VZN 5/2011 - O prevádzkovom poriadku pohrebísk 0 
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Priestupky podľa uvedených VZN                                                         spolu 2285 

 
t)     Iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou mestskej polície. 
       Pod správu mestskej polície v Spišskej Novej Vsi patrí: 

-  Stanica pre odchyt túlavých zvierat a  útulok mesta Spišská Nová Ves, kde pracujú 
dvaja  zamestnanci mesta 
-  Správa trhoviska, kde pracuje jeden zamestnanec  mesta 
-  Správa parkovísk, kde pracujú siedmi  zamestnanci mesta  

         -  Dobrovoľná občianska stráž, kde pracujú štyria zamestnanci mesta,  
ktorí monitorujú dodržiavanie verejného poriadku v najväčšej z troch rómskych osád na 
území mesta Spišská Nová Ves,  ako aj pri školách a tiež sprevádzajú deti na ceste do školy 
a po vyučovaní domov hlavne na priechodoch pre chodcov.  
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi:........................... 
 
 
 
 
 
 
   
   JUDr. Michal Komara, PhD.                                                          PhDr. Ján Volný,  PhD. 

 
 


