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VEC:    Výkaz   štatistických    údajov    správy   o   činnosti  mestskej   polície 
          za obdobie od  1. 1. 2014 do 31. 12. 2014  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 26 
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 

26 

 
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 7047 
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 7/520 
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-50/2015 Bc.  Pavol Jančík    dňa: 20. 2. 2015 

  tel.: 053/442 20 32  
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IV.  Činnosti pri plnení úloh mestskej polície 
 
1 Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka mestskej polície 4 
2 Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície 4 
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 § 49 § 50 § 22 Všeobecne 

záväzné 
nariadenia 

obce 
§ 46 + § 48 

Ostatné Spolu 

 celkom 235 10 124 2438 63+1905 202 4977 
1 Celkový počet zistených 

priestupkov vlastnou činnosťou 
64 4 5 2082 49+1640 174 4018 

2 Celkový počet oznámených 
priestupkov na útvar mestskej 
polície 

171 6 119 356 14+265 28 959 

3 Celkový počet uložených 
priestupkov 

0 0 9 0 0+0 0 9 

4 Celkový počet odložených 
priestupkov 

0 1 25 0 0+0 0 26 

5 Celkový počet odovzdaných 
priestupkov 

1 0 6 15 0+0 2 24 

6 Celkový počet oznámených 
priestupkov príslušnému orgánu 

1 0 0 7 0+0 35 43 

7 Celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom konaní 

50 4 84 1808 41+60 38 2085 

 Výška finančnej hotovosti 505 € 45€ 1045
€ 

19455 
€ 

450 € +395 € 230 € 22 125 € 

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

2 0 0 0 0 0 2 

 Výška finančnej hotovosti 60 € 0 0 0 0 0 60 € 
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VI.  Opisná časť údajov správy o činnosti mestskej polície za obdobie od 1. 1. 2014 do 
31. 12. 2014 v  zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2003 Z. z. 

 
 
 
a) V  roku 2014 na odbornú prípravu nenastúpil ani jeden príslušník. Jeden príslušník bol 
dlhodobo nemocný,  kde práceneschopnosť presiahla 11,5 mesiaca a jeden príslušník nastúpil 
na materskú dovolenku a čerpal ju 6 mesiacov.  
 
b) V roku  2014 na príslušníkov MsP nebola prijatá ani jedná sťažnosť.  
 
c) V roku 2014 činnosť MsP v Spišskej  Novej Vsi nebola zameraná na žiadnu   
mimoriadnu udalosť. Útok na príslušníka mestskej polície bol spáchaný počas kontroly 
zaplatenia parkovného na mestskom parkovisku. Vodič, ktorý nemal uhradený poplatok za 
parkovné pri odjazde z parkoviska nerešpektoval pokyn príslušníka na zastavenie, pokúsil sa 
príslušníka  zraziť,  keď tento uskočil tak vodič z parkoviska ušiel. 
 
d) Plnenie úloh mestskej polície je vykonávané  v plnom rozsahu podľa § 3 základné  
úlohy, zák. SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii,  okrem využívania ústrední 
zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pultu centrálnej ochrany). 
V priebehu roka 2014 odpracovali príslušníci MsP v Spišskej Novej Vsi v zásahovej službe, 
hliadkovej službe a na stálej službe celkom 33214,75 hodín čo je o 2 947 hodín menej ako 
v roku 2013.  Z toho bolo odpracovaných v rannej a odpoludňajšej zmene 23 399,35 hodín, 
kde prevažná časť pracovnej doby spadá do času medzi 06.00 a 22.00 hodinou a v nočnej 
zmene 9 815,4 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 77 134 km. Príslušníci MsP v Spišskej Novej Vsi v roku 2014 
vykonali celkom 7 047 zákrokov čo je o 1316 zákrokov menej v porovnaní s rokom 2013. 
       Príslušníci mestskej polície pri plnení úloh najčastejšie zakročovali proti porušovateľom 
právnych noriem 4 977 zákrokov, čo  predstavuje 70,62 % z celkového počtu evidovaných 
zákrokov. V roku 2014 príslušníci mestskej polície celkom zistili vlastnou činnosťou 4 018  
priestupkov.  
      Rozsiahla činnosť mesta Sp. Nová Ves a mestskej polície je zameraná  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 2014 tvorili priestupky na úseku dopravy 
najväčší počet 2 438. Najrozšírenejšia činnosť je zameraná na verejný poriadok, čistotu 
a nočný kľud. Hliadky vo večerných a nočných hodinách hlavne v centre mesta, v okolí 
pohostinstiev, zábavných zariadení, klubov a  diskoték s nočnou prevádzkou opakovanou 
kontrolou  dodržiavania času predaja a dodržiavania nočného kľudu znížili počet oznámení na 
polovicu oproti roku 2013.  1 968 priestupkov na úseku porušovania Všeobecne záväzných 
nariadení mesta Sp. Nová Ves je primeraný počtu platných  Všeobecne záväzných  nariadení 
mesta.  
     V roku 2014 bolo prejednaných v  blokovom konaní príslušníkmi mestskej polície celkom 
2 087 priestupkov. 
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Príloha č.1 
 

        Zoznam a počet zákrokov „Inej činnosti“, kde bola vec vyhodnotená a ukončená 
bez zistenia porušenia právnej normy. 

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

Pomoc občanovi - servis 76 99 118 91 384 

Asistencia – súdu ( 98% doporučené zásielky) 104 88 57 73 322 
Kontrola podozrivého objektu 50 118 13 17 198 
Pomoc občanovi 43 56 35 53 187 
Kontrola evidencie psov 58 77 22 17 174 

Pomoc občanovi - etalizovaná osoba 40 44 38 34 156 

Kontrola podozrivej osoby 28 39 52 36 155 

Asistencia - MsÚ 40 48 42 22 152 

Spolupráca s...  15 85 17 17 134 
Strata - nález veci 20 26 26 28 100 

Asistencia - PZ SR 6 8 2 8 24 

Kontrola vozidiel podozrivých na vrak 4 2 7 3 16 
Asistencia - RZP 5 2 4 3 14 
Asistencia - obvodný úrad 6 3 2 1 12 
Asistencia - exekútor 3 1 2 5 11 
Asistencia - HaZZ 1 5 2 2 10 
Kontrola podozrivého vozidla 0 4 1 1 6 
Strata - nález osoby 1 2 1 0 4 

Kontrola dodržiavania prevádzkových hodín 1 1 2 0 4 
Kontrola podávania alkoholických nápojov 
mladistvým a maloletým osobám  2 0 0 0 2 
Nález mŕtvoly 0 0 0 1 1 

Dopravná nehoda 0 0 0 1 1 

Otvorenie bytu 0 0 0 1 1 
Hľadaná vec po ktorej bolo vyhlásené pátranie 0 0 0 0 0 
Hľadaná osoba po ktorej bolo vyhlásené pátranie 0 0 0 0 0 

Iná činnosť spolu 505 708 443 414 2070 
 
 
 
f)     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 19 prípadov konzumácie alkoholických nápojov osobami maloletými 
a mladistvými.    
 
 g)      Pri  zabezpečovaní  priebehu hokejových, basketbalových a futbalových zápasov bol 
vždy zabezpečený výkon hliadkovej služby v zvýšenom počte. Usporiadatelia všetkých 
športových klubov boli písomne upozornení 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 
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obdobia boli zabezpečované poriadkové aktivity počas všetkých kultúrnych a športových 
podujatí, ktorých usporiadateľom bolo mesto Spišská Nová Ves, bez mimoriadnych udalosti.    
 
h)    Pri plnení úloh mestská polícia v priebehu roka 2014 spolupracovala s príslušným 
útvarom PZ SR, miestne príslušným Colným úradom, orgánmi štátneho odborného dozoru 
nad bezpečnosťou práce, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi dozoru vo veciach 
životného prostredia, požiarnej ochrany a inými orgánmi. 
      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 2014 bolo zabezpečené priebežné odosielanie 
priestupkov riešených v blokovom konaní do Ústrednej evidencie priestupkov Min. vnútra. 
      Hodnotenie dosiahnutých výsledkov  činnosti MsP v Spišskej Novej Vsi bolo vykonané 
dňa 4.  februára 2015. a zároveň boli stanovené ďalšie  úlohy a priority zamerané na 
skvalitnenie  práce MsP v Spišskej Novej Vsi na rok 2015. 
 
i)    Náčelník MsP pravidelne cestou masovokomunikačných prostriedkov / TV staníc Reduta, 
 STV 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, zrealizovali príslušníci MsP v roku 2014 
celkom 35 prednášok (besied) za účasti 728 poslucháčov. V rámci uvedenej prevenčnej 
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. 
      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. Pomáhali pri organizácii rôznych aktivít pre detí,  najmä v období 
prázdnin v detských táboroch, ako „Mesto deťom“, „Deti mestu“ a podobne. Denne počas 
školského roka zabezpečujú príslušníci MsP bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov 
v blízkosti škôl.  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 MsP smerované na ich zníženie. 
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      Na základe výzvy  rady Vlády SR pre prevenciu kriminality bol v treťom kvartáli roku 
2014 znovu podaný projekt „BEZPEČNOSTNÁ RETIAZKA “ zo zameraním na ochranu 
verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku. Hlavným cieľom projektu je zníženie miery 
a závažnosti trestnej činnosti a zvyšovanie pocitu bezpečia občanov a ochrana rizikových 
skupín občanov a znemožnenie  páchania trestnej činnosti na cieľovej skupine. Prioritou 
projektu je prevencia kriminality, efektívna pomoc a podpora cieľovým skupinám, 
namontovaním bezpečnostných retiazok seniorom, ktorí sú  starší ako 60 rokov  samostatne 
žijúci, seniori starší ako 65 rokov žijúci v spoločnej domácnosti a osoby zo zdravotným 
postihnutím.  
       Hlavnou myšlienka projektu „Bezpečie nie je prepych!“ je očakávanie, že bezpečnostné 
retiazky majú ohrozeným občanom slúžiť ako mechanická podpora zabezpečenia ich bytu, ale 
tiež ako psychická podpora, kedy sami nie  sú schopní neodbytnú osobu odmietnuť. 
 
j)    Osobné dopravné prostriedky:         1 ks ŠKODA Fabia 
                                                                    2 ks ŠKODA Fabia  combi 
                                                                    1 ks ŠKODA Roomster 
 
Všetky vozidlá sú  určené na plnenie úloh mestskej polície  a sú v plnom rozsahu označené 
v zmysle § 22 a, 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 - 13 mm 
 
l)    VZN mesta Sp. Nová Ves  č. 4/2011 upravuje používanie ďalších výstrojných súčiastok 
príslušníkov MsP.    
Každý  príslušník MsP 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 
                            - vodeodolný oblek   
 

m)     Technické prostriedky používané príslušníkmi mestskej polície:  
- samostatná budova sídlo MsP (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 .................................................................11 
- komplexné záznamové zariadenie na telefónne linky a rádiové  spojenia........1 
- prístroje na meranie alkoholu v dychu ..............................................................2 
-     technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového vozidla...................3 
 

n)     Na plný úväzok zamestnávame 2 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 MsP v Spišskej Novej 
Vsi.  
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o)     Kamerový monitorovací systém je  ucelený systém, ktorý sníma nielen centrum mesta, 
historické objekty, prístupové ulice, železničnú stanicu, ale aj ďalšie rizikové miesta. 
Využitím tohto technického prostriedku sa  v priebehu hodnoteného obdobia  podarilo odhaliť 
páchateľov vandalizmu, krádeží ako aj požívania alkoholu na verejných priestranstvách. 
Uvedené nežiaduce správanie sa  často presúva z centra mesta a územných časti snímaných 
kamerou do okrajových častí, na ktoré kamery  nemajú dosah.  
     Kamerový monitorovací systém je   hlavne preventívnym prostriedkom. Výstupy z neho  
sú nápomocné pri dokazovaní aj orgánom činným v trestnom konaní, pri odhaľovaní  
majetkovej (krádeže na osobe) a násilnej kriminality (lúpežné prepadnutia, ublíženia na 
zdraví).   
    V roku 2014 bol podaný projekt na   získanie  finančných prostriedkov z výzvy MV SR vo 
výške 30 000,- € na opravu kamerového systému. Plánovane schválenie projektu do 30. marca 
2014 sa neuskutočnilo, bolo schválené až v treťom štvrťroku 2014 vo výške 8 000,- €. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky vo výške 72 000,- €. V prvom kvartáli 
roku 2015 formou verejného obstarávania začne  generálna oprava a komplexná prestavba 
kamerového systému v celkovej sume 80 000,- €.  
 

 
     Rozmiestnenie kamerového systému v rámci mesta Spišská Nová Ves 

Kamera č.  1 :  križovatka ulíc Zimná a Ing. Kožucha 
Kamera č.  2:  ul. Levočská, kruhová križovatka, časť ul. Hviezdoslavovej 
Kamera č.  3 :  ul. Letná – oproti Radnici 
Kamera č.  4 :  ul. Duklianska, Starosaská a Odborárov 
Kamera č.  5 :  okolie železničnej stanice, ul. Fabíniho 
Kamera č.  6 :  Štefánikovo nám. ul. Školská, Elektrárenská a Gorkého 
Kamera č.  7 :  ul. Duklianska, križovatka Hypernova - Kaufland 
Kamera č.  8 :  sídlisko Západ ,ulica Hutnícka, príchodová cesta a objekt ZŠ 
Kamera č.  9 :  ul. Letná, Gréckokatolícky kostol, Reduta, časť mestského parku 
Kamera č.10 :  sídlisko Mier, Tr.1. mája, Z. Nejedlého 
Kamera č.11 :  sídlisko Mier, ul. Wolkerova, Jilemnického 
Kamera č 12 :  sídlisko Tarča, obchodné centrum 
Kamera č.13 :  ul. Fabiního – autobusové nástupište  
 
Dočasne nefunkčné kamery sú: 
 
Kamera č. 14 :  sídlisko Západ, ulice Strojnícka, Kolárska,  
Kamera č. 15  :  sídlisko Západ, ul. Stolárska - objekt MŠ 
Kamera č. 16 :  sídlisko Mier, obchodné centrum 
 

 
p)  MsP v Sp. Novej Vsi nevyužíva ústredňu zabezpečujúcu signalizáciu,  ani iné          
zabezpečovacie systémy. 

 
q)    Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi ukončila rok 2014 s jedným služobným psom, 
 ktorý  ma skúšku  „odbornej spôsobilosti“ so zameraním na klasickú kynológiu s dôrazom na 
obranu, zadržanie páchateľa,  prehliadku objektu a poslušnosť. Služobný pes je využívaný 
ako donucovací prostriedok pri  vykonávaní preventívno-bezpečnostných akcií, pri kontrole 
narušených objektov, pohostinských zariadení v súvislosti s podávaním alkoholu, pri 
zabezpečovaní verejného poriadku počas kultúrno-spoločenských a športových akciách. Pre 
potreby odbornej pripravenosti je mesačne na jeho výcvik vyčlenených 12 hodín.  
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r)      Činnosť Mestskej polície v Sp. Novej Vsi upravujú dve VZN 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 tých Všeobecne záväzných nariadení obce (ďalej len VZN obce), ktorých    
dodržiavanie kontroluje MsP.  
 
Príloha č.3 
 

VZN 6/2003 - O čistote mesta SNV 1 899 
VZN 2/2008 - Trhový poriadok 54 
VZN 5/2006 - O nakladaní s komunálnym a stavebným  odpadom  5 
VZN 3/2013 – O pravidlách času predaja a času prevádzky 6 
VZN 1/2010 -  O odťahovaní starých vozidiel 1 
VZN 3/2007 - O zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby 2 
VZN 2/2013 – O miestnych daniach a miestnych poplatkoch 1 
Priestupky podľa uvedených VZN                                                         spolu 1 968 

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

-  Stanica pre odchyt túlavých zvierat, kde pracujú dvaja  zamestnanci mesta 
-  Správa trhoviska, kde pracujú dvaja zamestnanci mesta 
-  Správa parkovísk, kde pracujú šiesti zamestnanci mesta  

         -  Dobrovoľná občianska stráž, kde pracujú štyria zamestnanci mesta,  
ktorí monitorujú dodržiavanie verejného poriadku v najväčšej z troch rómskych osád a jej 
bezprostrednom okolí.  
 
 
 
 
 
V Spišskej Novej Vsi:........................... 
 
 
 
 
 
 
   
   JUDr. Michal Komara, PhD.                                                          PhDr. Ján Volný,  PhD. 

 
 


