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INFORMATÍVNA  SPRÁVA O ČINNOSTI 
MESTSKEJ  POLÍCIE   SPIŠSKÁ NOVÁ VES  

ZA ROK 2008 
 
 
 
     Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi (ďalej len MsP), ako poriadkový útvar mesta Spišská Nová Ves 
v zmysle zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení, na území mesta zabezpečovala 
v hodnotenom období verejný poriadok a plnila základné úlohy na úseku ochrany majetku mesta 
a občanov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. 
     Pri plnení úloh spolupracovala s príslušným útvarom policajného zboru, orgánmi štátneho odborného 
dozoru nad bezpečnosťou práce, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi dozoru vo veciach 
životného prostredia, požiarnej ochrany a inými orgánmi. 
     MsP sa podieľala na plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení 
mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta Spišská Nová Ves. 
     V priebehu roka 2008 sa dôraz kládol na spoluprácu s  občanmi a to hlavne aktívnou účasťou na 
zasadnutiach mestských výboroch. Návrhy na zlepšenie práce v oblasti verejného poriadku, občianskeho 
spolunažívania, ochrany mládeže pred prejavmi výtržníctva, násilnostiam, neúcty k spoločnému majetku, 
ochrany  pred alkoholizmom  a  inou  toxikomániou  sa  následne premietali do prijatých opatrení. 
Občania územnej  časti sídliska Západ  sa podieľali  na  rozmiestnení  kamerového  systému  v závere 
roka 2008. 
 
 
 
 
 

1. OBLASŤ -  RIADIACA  A  KONTROLNÁ  ČINNOSŤ.  
 

V súčasnosti je zamestnaných na MsP v Spišskej Novej Vsi 27 príslušníkov, pričom k naplneniu 
tabuliek zloženia početných stavov prebieha v súčasnosti výberové konanie na doplnenie početného stavu 
prijatím ďalšieho príslušníka mestskej polície. V závere roka 2008 požiadal o ukončenie pracovného 
pomeru  príslušník  p. Fifik,  ktorý po úspešnom výberom konaní v súčasnosti pracuje na Železničnej 
polícii SR.  Dôvodom odchodu menovaného, ktorý prevláda aj pri odchode policajtov z iných polícií, sú 
platové pomery. Priemerný služobný plat na MsP v Spišskej Novej Vsi za rok 2008 (bez príplatkov za 
nočnú službu a dni pracovného voľna) je  17 795 Sk. V porovnaní s PZ SR a inými bezpečnostnými 
zložkami,  kde prevažne odchádzajú mestskí policajti,  je tento u MsP podstatne nižší. 

     Za účelom stabilizácie boli v priebehu roka 2008  upravené služobné platy okrem valorizácie platov 
 ich zvýšením o + 5 %. V rozpočte na rok 2009,  ktorý bol mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej 
Vsi na rok 2009 schválený, sú navrhované okrem valorizácie zvýšenie výdavkov na mzdy v rozpätí 3 – 
5%. Obdobné opatrenia zamerané na úseku personálnej činnosti prijímajú aj iné mestské a obecné polície 
v rámci SR.  

  
     Čerpanie výdavkov na činnosť MsP v Spišskej Novej Vsi za rok 2008 bolo nasledovné: 
 

- výdavky na činnosť  .......................... 135 929,09 EUR – 4 095 000Sk 
- výdavky na  mzdy    .......................... 306 711,81 EUR – 9 240 000 Sk 
- výdavky na odvody  .......................... 106 552,47 EUR – 3 210 000 Sk 



C e l k o m :                                        549 193,38 EUR – 16 545 000 Sk 
 

          Celkové čerpanie rozpočtu v roku 2008: 545 451,27 EUR – 16 432 265,82 Sk t. j. 99,31 %. 
 
 

  Všetci príslušníci MsP spĺňajú požiadavku odbornej spôsobilosti pre plnenie úloh tak ako to 
ukladá § 25 odst.1l zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Prezídium ZNOMP Slovenskej 
republiky, ktorej členom je aj náčelník MsP, predložilo na Prezídium PZ SR návrhy k pripravovanej 
rekodifikácii zákona o obecnej polícii. Návrhy boli predložené z dôvodu zachovania nosnej myšlienky 
doterajšej právnej úpravy obecnej polície, aby táto plnila úlohy poriadkového útvaru obce. Zo strany 
Prezídia PZ SR bolo do zákona navrhované  pravidelné preskúšavanie odbornej spôsobilosti príslušníkov 
obecnej polície, pravidelné preskúšavanie služobných psov, ako aj rozšírenie dohľadu nad činnosťou 
obecných polícii zo strany MV SR. 

 Náklady ktoré by vznikli v prípade realizácie týchto návrhov, by v praktickej činnosti na 
podmienky mesta Spišská Nová Ves predstavovali sumu  25 000 EUR. 

 Vzdelávanie príslušníkov MsP sa vykonáva počas pravidelných mesačných porád na základe 
plánu odborno-bezpečnostnej prípravy. V priebehu roka 2008 boli preškolené témy : 

Trestný zákon č. 300/2005 Z .z. 
Trestný poriadok č. 301/2005 Z. z 
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 
Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení 

 
V priebehu hodnoteného obdobia bola vykonaná formou testu previerka vedomosti z preškolených 

zákonov pričom 4 príslušníci dosiahli celkové hodnotenie ,,výborný“ 11 príslušníkov MsP dosiahlo 
celkové hodnotenie ,,dobrý“  a 10 príslušníci dosiahlo celkové hodnotenie ,,vyhovujúci“. 

Za účelom skvalitnenia komunikácie s verejnosťou boli všetci príslušníci, ako aj pracovníci MsP 
začlenení do projektu vzdelávania, ktorého realizátorom bolo Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej 
Vsi.  Osvedčenie získané uvedenou formou vzdelávania s celoštátnou pôsobnosťou by sa malo prejaviť aj 
v smere dôveryhodnosti MsP. Anketa, ktorá v priebehu roka 2008 bola zo strany vedenia mesta vykonaná, 
hodnotila prácu MsP pozitívne, pričom je potrebné aj v budúcom období klásť dôraz na skvalitnenie 
komunikácie s občanmi. 

V zmysle plánu vzdelávania, výcviku a streleckej prípravy príslušníkov MsP boli v roku 2008 
vykonané fyzické previerky, ktoré sa konali na športovom areáli Tatran v Spišskej Novej Vsi. Išlo 
o previerku ktorá doposiaľ na MsP nebola praktizovaná. Z celkového počtu 24 príslušníkov MsP, ktorí sa 
fyzických previerok zúčastnili dosiahli celkové hodnotenie ,,výborný“ 4 príslušníci MsP, 15 príslušníkov 
bolo vyhodnotených ako ,,dobrých“ a  4 príslušníci MsP dosiahli celkové hodnotenie ,,nevyhovujúci“. 
Previerky zo zdravotných dôvodov neabsolvoval jeden príslušník.  S príslušníkmi MsP, ktorí na fyzických 
previerkach nevyhoveli bol vykonaný pohovor, pričom v náhradnom termíne začiatkom roka 2009 budú  
podrobení fyzickým previerkam. Za účelom zvyšovania fyzickej prípravy bola v priebehu roka 2008 
doplnená posilňovňa MsP a vytvorený priestor pre všetkých príslušníkov na fyzickú prípravu. Mesačne 
majú v rámci fondu pracovnej doby vyčlenené 6 hodiny na fyzickú prípravu. 

Na úseku streleckej prípravy boli  v roku 2008 vykonané previerky polročne na strelnici 
v Shulerohu. Obmena služobných zbraní, ktorá bola vykonaná v priebehu rokov 2007-2008, sa prejavila aj 
na výslednosti previerok. Z celkového počtu 27 príslušníkov bolo hodnotených stupňom ,,výborný“ 9 
príslušníkov  a   ostatní  príslušníci  dosiahli   výsledky   na  úrovni  hodnotenia ,,dobrý“.  Príslušníci MsP  
v priebehu roka 2008 úspešne reprezentovali na streleckých podujatiach na úrovni okresu.  
 Dosiahnuté výsledky na úseku vzdelávania, fyzickej a streleckej prípravy boli jedným z hodnotiacich 
ukazovateľov pri udeľovaní odmien a úprave osobných hodnotení príslušníkov MsP v roku 2008. 

 Pravidelné mesačné porady príslušníkov a pracovníkov MsP, týždenné operatívne porady vedenia 
s ukladaním konkrétnych a termínovaných úloh s s určením osobnej zodpovednosti za splnenie úlohy 
malo v konečnom štádiu za následok zvýšenie efektívnosti práce MsP v roku 2008. 



 Vo väčšom rozsahu došlo k pravidelnému informovaniu občanov mesta cestou 
masovokomunikačných prostriedkov (TV Reduta a denník Korzár) o bezpečnostnej situácii v meste, ako 
aj prijatých bezpečnostných opatreniach zo strany MsP. 

Na MsP na úseku kontrolnej činnosti sa zaviedla kniha kontrol, do ktorej sa evidujú všetky 
vykonané kontroly zo strany vedenia MsP ako aj vedenia mesta. Za rok 2008 bolo v tomto smere celkom 
vykonaných 45 kontrol. V prípade zistenia nedostatkov sú následne uvádzané aj aké boli v smere nápravy 
zo strany vedenia MsP prijaté opatrenia. Za hodnotené obdobie roku 2008 boli  v zmysle zákona 
č.152/1998 Z. z. o sťažnostiach podané 2 sťažnosti na útvar hlavného kontrolóra, ktoré boli ukončené 
iným spôsobom.  Na základe dotazov zo strany občanov mesta, ktoré boli zverejňované na webovej 
stránke, boli následne zo strany náčelníka MsP poskytované informácie, ktoré prevažne naväzovali na 
činnosť MsP a SPOTZ.  

 
 

2. OBLASŤ -  VEREJNÝ   PORIADOK  A  DOPRAVA.  
 

 Výkon služby na MsP je vykonávaný v 12 – hodinových zmenách s nástupom o 08.00 a 20.00 
hodine. Na posilnenie výkonu hliadkovej služby vychádzajúc pritom z nápadu kriminality je zhustený 
výkon služby od 13.00 hod.-01.00 hod.(pondelok -štvrtok), resp. od 16.30 hod. – 04.30 hod.  (piatok – 
sobota). 

V priebehu roka 2008 odpracovali príslušníci MsP v Spišskej Novej Vsi v hliadkovej a na  stálej 
službe celkom 50962 hod.  (- 1265 hod.  oproti roku 2007). Pokles v počte odslúžených hodín v roku 2008 
bol ovplyvnený začlenením novoprijatého policajta do základnej školy s cieľom nadobudnutia odbornej 
spôsobilosti.  Pre výkon služby príslušníkov MsP sú využívané 3 služobné motorové vozidla na ktorých 
bolo najazdených 82 819 km (+ l 322 km oproti roku 2007). Mierne zvýšenie počtu najazdených km bolo 
ovplyvnené zvýšeným nápadom  zásahov vykonávaných v priebehu hodnoteného obdobia.  S vozidlom 
zn. Favorit,  ktoré je využívané na SPOTZ, bolo najazdených v roku 2008 celkom 15 140 km  (- 560 
km).   Vzhľadom na technický stav vozidla (17 rokov)  bola do rozpočtu na rok 2009 vyčlenené čiastka vo 
výške 11 620 EUR na zakúpenie nového služobného vozidla. Zakúpením vozidla pre potreby SPOTZ sa 
skvalitnia  podmienky pri preprave odchytených zvierat . 

 V priebehu roka 2008 zo strany MsP v Spišskej Novej Vsi bol zákrok vykonávaný v 9 559 
prípadoch (+ 1 873 oproti roku 2007 a + 2 647 zákrokov v porovnaní s rokom 2006). Efektívnosť práce 
bola dosiahnutá bez zvyšovania tabuľkových stavov príslušníkov MsP. 

 Pojem „zákrok“ nie je legislatívne definovaný pojem, pre účely zákona o obecnej polícii je však 
prezentovaný ako zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť, ktorou sa bezprostredne 
zasahuje do základných práv a slobôd osôb, pričom pri jeho vykonávaní príslušník obecnej polície 
používa zákonné oprávnenia a donucovacie prostriedky. 

 Z uvedeného počtu vykonaných zákrokov v roku 2008 v smere zistenia porušenia právnych 
noriem bolo zistených porušení právnych noriem v 7 937 prípadoch (+1 787 oproti roku 2007 a  + 2 591 
v porovnaní s rokom 2006). 

Podstatne sa zvýšila aj efektívnosť práce pri zistení porušenia zákona vlastnou činnosťou MsP, 
nakoľko nárast pri zistení 7 485 vecí v porovnaní s rokom 2007 predstavuje  + 33,35 %  (5 613 vecí 
v roku 2007) a s rokom 2006 dokonca o + 57,73 % (4 744  prípadov). 

 Pri ukladaní sankcii za priestupok a jej výmery sa prihliada na závažnosť priestupku, najmä na 
spôsob jeho spáchania a na jeho následky a okolnosti, za ktorých bol spáchaný. 

Najčastejšou formou sankcie za spáchaný priestupok v podmienkach MsP v roku 2008, tak ako aj 
v predošlých obdobiach bola pokuta. V rámci blokového konania uložením pokuty na mieste bola táto 
realizovaná v 5214 prípadoch (+ 1 220 priestupkov v porovnaní s rokom 2007 resp. + 2 688 priestupkov 
v porovnaní s rokom 2006). 

Príslušníci MsP celkové uložením pokuty na mieste alebo uložením pokuty nezaplatenej na mieste 
(poukážkou)  vybrali  v  roku  2008  pokuty  v  sume 34 726,14 EUR t. j. l 046 250 Sk (oproti roku 2007 
 + 43,06% resp. + 133.53 % v porovnaní s rokom 2006). Ostatné hodnotiace ukazovatele o nápade 
 priestupkov za hodnotené obdobie tvoria prílohu č. 1, 2 a 3.  



V zmysle § 3 odst. l písm. e  zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii je jednou z úloh  ktoré 
podľa vecnej príslušnosti vykonáva MsP dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení (ďalej len VZN).
 Porušenie VZN mesta Spišská Nová Ves v priebehu roka 2008 bolo zistených v 3 379 prípadoch 
(+ 144 vecí v porovnaní s rokom 2007). Zvlášť výrazný nárast v smere porušovania VZN nastal v roku 
2008 u VZN č. 1/1996 o požívaní alkoholických nápojov na verejnosti (+ 857  prípadov). Jedným 
z dôvodov väčšieho počtu  odhalených prípadov porušenia citovaného nariadenia je efektívnejšie 
využívanie kamerového systému a skvalitnenie výkonu hliadkovej služby pešou formou. Pokles v nápade 
v roku 2008 nastal pri odhaľovaní VZN na úseku miestnych dani z dôvodu  nálezu Ústavného sudu SR na 
úseku miestnych daní za dočasné parkovanie.(bližšie príloha č.4). 

Na úseku inej činnosti, ktorá bola MsP v priebehu roka 2008  vykonávaná (pomoc občanovi, 
vlastné  represívno-bezpečnostné  akcie,  asistencie  a  spolupráca) bol zásah vykonaný v 1622 prípadoch 
(+ 86 v porovnaní s rokom 2007) .  

Donucovacie prostriedky  v zmysle § 13 ods.1 zákona č. 564/1991 Zb. boli v roku 2008 použité 
v 155 prípadoch (+ 26 použití v porovnaní s rokom 2007).  Pri použití donucovacieho prostriedku nedošlo 
k zraneniu osoby proti ktorej bol donucovací prostriedok použitý, pričom táto skutočnosť bola hlásená 
a následne vyhodnocovaná náčelníkom MsP.   Najčastejšie využívaným donucovacím  prostriedkom  bolo 
použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla, ktorý bol použitý v roku 
2008 v 145 prípadoch. Vzhľadom na dlhodobé používanie uvedeného donucovacieho prostriedku ako aj 
ich opotrebovanie,  chceme v priebehu roka 2009 vykonať obmenu  ,,papúč“ za univerzálne parkovacie 
prostriedky. 

 Značnú časť zistených porušení zákona vlastnou činnosťou MsP alebo na základe oznámení 
občanov tvoria priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Nápad priestupkov na 
úseku dopravy bol za rok 2008 štatisticky na podmienky MsP evidovaný v 3603 prípadoch (+ 1491 
priestupkov v porovnaní s rokom 2007) čo v percentuálnom prevedení predstavuje 45,39% z celkového 
počtu zistených porušení právnych noriem. 

Hlavné zastúpenie tvoria porušenia zákazu vjazdu B1, B2 – l286 priestupkov a zákazu zastavenia 
B 31 – 1239 priestupkov. 

 Napriek tomu, že v priebehu roka 2008 boli vytvorené nové parkovacie miesta, zo strany vodičov 
je snaha o parkovanie mimo určených parkovísk. V konečnom štádiu, zvlášť na sídliskách, môže mať 
svojvoľné parkovanie za následok  sťaženie zásahu pri využívaní dostupnej techniky zo strany Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, ako aj v prípade poskytnutia prvej 
pomoci pri zásahu RZP. 

V rámci mesta Spišská Nová Ves sú   v centre  nainštalované 11 parkovacie automaty určené 
na samoobslužný predaj parkovacích lístkov a 2 ks rampové parkovacie systémy. V súvislosti so 
zavedením EURO meny bolo v 1. etape vykonané duálne zobrazovanie ceny  a v prechodnom období od  
1. - 16. 1. 2009 následne nastavenie na akceptáciu EURO meny, okrem parkovacieho systému na 
Štefánikovom námestí, ktorý je v užívaní od roku 1999, kde akceptácia na euro menu by bola 
v budúcnosti poruchová. Ostatné parkovacie automaty a systém boli nastavené na euro menu. 

 
Príjem za parkovanie v rámci mesta Spišská Nová Ves za rok 2008 je nasledovný : 

 
     parkovacie automaty ..................... 37 020,28 €  - 1 115 273 Sk (+ 297 153 Sk) 
     park. systém pri pošte ................... 15 086, 30 €  -   454 490 Sk  (+ 178 555 Sk)   
     park. systém detská poliklinika ...   22 089, 05 €  -   665 455 Sk  (+ 642 825 Sk) 
     parkovacie známky  ...................... 33 537, 47 €  - 1 010 350 SK (+ 345 750 Sk) 
     parkovacie karty ............................ 7 186 ,81 €  -    216 510 Sk  (-  214 340 Sk) 
     __________________________________________________________________ 
     S p o l u :                                     114 919, 93 €     3 462 078 Sk (+ l 252 943 Sk) 
    

3. OBLASŤ -  KAMEROVÝ  SYSTÉM   MsP . 
 



 Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi dňa 29. 6. 2003 na svojom zasadnutí schválilo 
projekt ,,Bezpečné mesto Spišská Nová Ves“, ktorého obsahom sú okrem represívnych opatrení 
aj preventívne opatrenia s využitím technických prostriedkov. 

V rámci realizácie projektu je kladený dôraz na využívanie kamerového systému ako jedného 
z prostriedkov na ochranu majetku mesta a občanov, ako aj celkovú bezpečnosť osôb v meste Spišská 
Nová Ves. 

Kamerový systém, ktorý je zriadený v rámci mesta Spišská Nová Ves, je využívaný na základe 
schválenej Smernice č. 6/2003. Smernica upravuje používanie kamerového systému a nakladanie so 
záznamom získaným z týchto kamier v zmysle  zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a odporúčania splnomocnenca na ochranu osobných  údajov v informačných systémoch. 

Jednou z hlavných úloh MsP v roku 2008  bolo ďalšie rozširovanie kamerového systému 
s dôrazom  ich rozširovania na priľahlé územné časti mesta. Vzhľadom k tomu, že centrum mesta je 
dostatočne  pokryté kamerovým systémom, vychádzajúc z vykonanej analýzy nápadu kriminality ako aj 
oprávnených požiadaviek občanov, bolo vytipované sídlisko Západ.     

                      
Mestská polícia sa zapojila do výzvy MV SR na predkladanie projektov v oblasti prevencie 

protispoločenskej činnosti na rok 2008, v ktorej aj bola úspešná. V súlade s uznesením č. 17/2008 z         
3. mimoriadneho zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality zo dňa 14.augusta 
2008, mesto Spišská Nová Ves získalo 13 277,57 EUR – 400 000 Sk na rozširovanie kamerového 
systému. Vyčlenené kapitálové výdavky boli aj v priebehu roka vyčerpané. Ušetrené finančné prostriedky 
ktoré boli plánované na rozširovanie kamerového systému na sídlisko Západ, takto môžu byť použité na 
inú územnú časť mesta Spišská Nová Ves.  
 

Rozmiestnenie kamerového systému v rámci mesta Spišská Nová Ves je nasledovné: 
 
     Kamera č . 1 :  križovatka ulíc Zimná a Kožuchová 
     Kamera č.  2 :  Štefánikovo nám., ul. Školská, Elektrárenská a Gorkého 
     Kamera č.  3 : ul. Letná, Gréckokatolícky kostol, Levočská brána a časť mestského  
                            parku 
     Kamera č.  4 : ul. Letná – oproti Radnici 
     Kamera č.  5 : ul. Duklianska , Starosaská a Odborárov 
     Kamera č.  6 : ul. Levočská, kruhová križovatka, časť ul. Hviezdoslavovej 
     Kamera č.  7 : križovatka ul. Hviezdoslavovej  a Odborárov 
     Kamera č.  8 : ul. Duklianska, križovatka Hypernova – Kaufland 
     Kamera č.  9 : okolie železničnej stanice, ul. Fabíniho  
     Kamera č. 10 : sídlisko Západ ul. Stolárska – objekt MŠ a budúcej pošty 
     Kamera č. 11 : sídlisko Západ , ulice Strojnícka, Kolárska, reštauračné zariadenia  
     Kamera č. 12:  sídlisko Západ ul. Hutnícka, príchodová cesta a objekt ZŠ  
     Kamera č. 13 : športový areál – futbalové ihrisko 
 

 Za hodnotené obdobie roku 2008 bolo pomocou kamerového systému zistených 733 priestupkov 
a záznamov (+ 282 oproti roku 2007). Prevažne išlo o priestupky v zmysle zák. SNR č. 372/1990 Zb., 
ktorých za pomoci kamier bolo zistených 618 porušení. Viď príloha č. 4 a 5.  Pre potreby orgánov činných 
v trestnom konaní bolo odovzdaných 18 záznamov (lúpežné prepadnutia, majetková kriminalita). 

Úlohy na úseku kamerového systému v smere monitoringu plní pracovník,  kde finančné 
prostriedky boli čerpané z nenávratného finančného príspevku na zriadenia chránenej dielne alebo 
chráneného pracoviska v zmysle § 56 zákona č. 5/2004 Z. z. Vzhľadom na rozširovanie kamerového 
systému ako aj úsporu finančných prostriedkov, cestou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej 
Novej Vsi chceme požiadať o poskytnutie príspevku na chránenú dielňu o ďalšieho pracovníka. Okrem 
toho, že sa ušetria vlastné mzdové prostriedky, ktoré nám na základe dohody budú poskytnuté, skvalitni sa 
aj práca v smere nepretržitého monitorovania . 

 



4. OBLASŤ -  ODCHYT TÚLAVÝCH ZVIERAT, SLUŽOBNÁ KYNOLÓGIA 
NA MsP A TRHOVISKO.  

 
 Súčasťou organizačnej štruktúry  MsP v Spišskej Novej Vsi je Stanica pre odchyt túlavých zvierat 

(ďalej len SPOTZ), ktorá bola zriadená dňa 1. 7. 1995. Plnenie úloh na SPOTZ zabezpečujú dvaja 
pracovníci. 

V roku 2008 bolo celkové odchytených 175 ks túlavých zvierat (- 70 ks v porovnaní s rokom 2007). 
V skladbe odchytených zvierat prevládajú psy, ktorých bolo odchytených 148 (- 65 ks). V rámci 
kontrolnej činnosti sa sprísnil postih priestupcov ktorí sa opakovane dopustili porušenia VZN č. 1/ 2003 
o podmienkach držania psov. Celkové v roku 2008 bolo zistených 115 porušení citovaného nariadenia 
obce (+ 28 prípadov). 

Zverejňovaním odchytených psov na webovej stránke SPOTZ s popisom a fotografiou psa sa 
podstatne zvýšil záujem o odchytených psov, pokiaľ sa neprihlási pôvodný majiteľ. Celkové bolo 
odpredaných na základe cenníka v roku 2008 61 ks psov (+ 24 ks). Utratených psov na základe posudku 
veterinárneho lekára bolo 37 ks zvierat (- 99 ks oproti roku 2007),  pričom  len v 12 prípadoch išlo 
o psov.  Koordináciou činnosti od odchytu až po umiestnenie v Útulku Kežmarok sa našlo riešenie 
v dlhodobom probléme pri utrácaní zvierat, ktorý bol aj medializovaný. Finančné prostriedky, ktoré boli 
v minulosti vynakladané na utrácanie zvierat a ich následnú asanáciou sú súčasnosti použité na 
skvalitnenie útulku. 

Na úseku služobnej kynológie pre potreby výkonu služby MsP sú ustajnené tri služobné psy. 
V priebehu roka 2008 bol vyradený zo stavu služobný pes ASTOR z dôvodu vysokého veku (13 rokov) 
ako aj zhoršenému zdravotnému stavu, ktorý nevyhovoval jeho zaradeniu do služby.   Ich začlenenie do 
výkonu hliadkovej služby je uplatňované hlavne v nočnej dobe, kde najčastejšie  dochádza k nápadu 
násilnej a majetkovej kriminality. Pre potreby odbornej pripravenosti je mesačne na ich výcvik 
vyčlenených 12 hodín. Okrem výcviku v smere poslušnosti a  zadržania páchateľa sú využívané aj na 
kontrolu priľahlých chatových základni. 

 Psovodi sa aktívne zapájajú aj do súťaži na úseku služobnej kynológie. V  roku 2008 psovod p. 
Mikolaj obsadil na okresnom preteku v Smižanoch 4. miesto a psovod p. Melo na kynologickom preteku 
o Pohár primátora mesta Spišská Nová Ves  za účasti psovodov z celo-slovenskou pôsobnosťou 5.miesto.  
V spolupráci s Kynologickým klubom Spišská Nová Ves za pomoci vedenia mesta sa obnovila činnosť 
kynológie v meste, o ktorú prejavuje záujem aj mládež. Pozitívne hodnotíme aj súčinnosť na úseku 
služobnej kynológie s OR PZ v Spišskej Novej Vsi a to hlavne pri rôznych preventívnych akciách. 

Dohľad nad dodržiavaním VZN č. 2/2008 – trhový poriadok je vykonávaný vyčlenenými pracovníkmi 
MsP, ktorí zároveň v zimnom období plnia úlohy na úseku kamerového systému. Za trhové služby 
v smere poskytnutia predajných stolov (predaj zeleniny),  ktoré boli v priebehu roka 2008 využívané 
v počte 10 – 12 ks bol finančný príjem  5 548,03 EUR – 167 140 Sk (- 33 790 Sk oproti roku 2007, resp. – 
68 460 Sk v porovnaní s rokom 2006). 

Z uvedeného vyplýva, že každoročne dochádza k poklesu príjmu za služby. Obdobný stav je aj na 
úseku príjmu za 8 ks  funkčných stánkov kde je mesačný príjem 89,62 EUR – 2700 Sk, je taktiež  ročný 
pokles v príjme.  

Predajné stánky a stoly nezodpovedajú súčasnej kultúre predaja, ktorá je určite jedným z dôvodov 
nezáujmu o trhový predaj zo strany občanov. Do budúcna je preto potrebné uvedený stav riešiť zriadením 
zastrešeného trhoviska, prípadným presunom na iné miesto.          

 
 

5. OBLASŤ -  PREVENCIA A SPOLUPRÁCA.  
 

V zmysle § 3 odst.1 písm. h zákona SNR č. 564/1991 Zb. plní mestská polícia úlohy na úseku 
prevencie v rozsahu pôsobnosti  ustanovenej týmto zákonom. Preventívna činnosť vyčlenených 
príslušníkov MsP bola orientovaná na prednášky, besedy a iné aktivity, ktorých cieľom bolo, aby sa občan 
nestal obeťou násilia a zároveň vedel posúdiť porušovanie zákonnosti. 



Uvedená prevenčná činnosť bola orientovaná na materské školy, základné školy, stredné školy, kluby 
dôchodcov a občianske združenia. Celkové takto bolo vykonaných   43   aktivít zo strany MsP, na ktorých 
sa zúčastnilo 717 účastníkov.  

Prednášky určené pre žiakov základných a stredných škôl, ktoré sú integrované do osnov vzdelávania 
v rámci etickej výchovy so zámerom pripraviť mládež na osvojenie si a uplatňovanie preventívnych 
opatrení, ktorými by  mohli  znížiť riziko svojho ohrozenia kriminalitou. 

Prednášky na témy ,,Obchodovanie s ľuďmi´´, ,,Vandalizmus´´, ,,Trestná zodpovednosť´´ sa stretli s 
veľkým záujmom zo strany študentov. Ohlas medzi verejnosťou mali aj prijaté preventívne opatrenia 
zamerané na prechody pri školách, kde do výkonu boli zapojení so súhlasom rodičov a vedenia škôl aj 
žiaci základných škôl. 

Aktivity v smere k seniorom spočívali v praktických ukážkach základných prvkov sebaobrany,  ako aj 
prednášky na tému ,,Ako sa nestať obeťou podvodu´´,  budú aj v roku 2009 začlenené do plánu na úseku 
prevencie vzhľadom na prejavený záujem zo strany seniorov. V spolupráci s OR PZ v Spišskej Novej Vsi 
na základe podpísanej dohody sú plnené úlohy pri výkone hliadkovej služby pri významných  kultúrno-
spoločenských podujatiach (Spišské trhy, Vianočné trhy, oslavy 740 výročia prvej písomnej zmienky 
o vzniku mesta a pod.). Pre potreby  trestného konania sa policajti MsP zúčastňujú pri výkone domových 
prehliadok a poskytovanie záznamov z kamerového systému k závažnej trestnej činnosti. S pozitívnym 
ohlasom medzi verejnosťou a hlavne deťmi mala spoločná akcia ,,Deň polície´´ na ktorej bola 
prezentovaná činnosť policajných zložiek. 

V priebehu hodnoteného obdobia bolo pre potreby PZ, Obvodného úradu a Colného úradu  celkom 
odstúpených podľa vecnej príslušnosti 172 vecí. 

 Pozitívne možno hodnotiť aj spoluprácu s Okresným súdom v Spišskej Novej Vsi a Okresnou 
prokuratúrou v Spišskej Novej Vsi a to hlavne na realizácii projektov na úseku kriminality mládeže. 

Mestská polícia sa v priebehu roka 2008 aktívne zapájala aj do preventívnych programov. Na základe 
výzvy MV SR a následnom vyhodnotení projektu Radou vlády SR pre prevenciu  bola MsP úspešná 
s projektom ,,Ja som bol jedným z nich´´,  na realizáciu ktorého získala 3 319,39 EUR – 100 000 Sk. 
Cieľovou skupinou realizovaného projektu bola 15 členná skupina študentov ZŠ ul. Komenského  
v Spišskej Novej Vsi. Vytvorením priestoru na neformálnu spoluprácu všetkých zainteresovaných – MsP, 
škola, prokuratúra, súd, úrad práce sociálnych vecí a rodiny, centrum voľného času a mimovládne 
organizácie počas realizácie projektu sa sledovalo zvýšenie právneho vedomia ohrozenej skupiny 
mládeže. 

O pokračovanie realizovaného projektu aj v roku 2009 prejavili záujem aj ďalšie základne školy 
v rámci mesta Spišská Nová Ves. 

Nárast delikvencie maloletých a mladistvých má stále stúpajúcu tendenciu. Za rok 2008 sa maloletí 
dopustili 113 štatisticky evidovaných priestupkov (+ 22 v porovnaní s rokom 2007) . Podiel mladistvých 
osôb na evidovaných priestupkoch je vykazovaný v 1012 prípadoch (+ 569 prípadov). Prevažne ide 
o priestupky na úseku požívania alkoholu (VZN č. 1/1196) a čistote v meste (VZN č. 6/2003).  Okrem 
realizácie projektov na úseku prevencie je zo strany  vedenia MsP za využitia masmédií na tento stav 
otvorene poukazované. 

 Prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov (TV Reduta a Korzár) bolo v roku 2008 
z úrovne vedenia zrealizovaných 29 diskusných relácii alebo článkov. Hlavným cieľom zverejňovania 
informácii bolo obyvateľov mesta Spišská Nová Ves informovať o aktivitách MsP a prijatých vlastných 
opatreniach na elimináciu protispoločenskej činnosti .       

Špecifické postavenie v organizačnej štruktúre MsP v Spišskej Novej Vsi má Dobrovoľná občianska 
stráž v rómskej osade Vilčurňa. V súčasnosti v tejto územnej časti občiansku stráž vykonávajú štyria 
pracovníci. V priebehu roka 2008 sa aktívne zapájali do odhaľovania trestnej činnosti krádeže drevnej 
hmoty, nedovolenému odberu elektrickej energie a inej majetkovej kriminality. Pozitívne možno hodnotiť 
aj ich činnosť na úseku odovzdávania poznatkov o zanedbávaní starostlivosti o povinnú školskú 
dochádzku a znečisťovaní  prostredia tvorením nepovolených skládok .   

 
Dňa 27.januára 2009 za účasti primátora mesta PhDr. Jána Volného a ďalších predstaviteľov vedenia  

MsÚ, orgánov činných v trestnom konaní,  policajtov a pracovníkov MsP bolo vykonané vyhodnotenie 
práce za rok 2008 vo všetkých úsekoch činnosti MsP. 



Zároveň boli stanovené  ďalšie úlohy zamerané na  skvalitňovanie práce, zvyšovanie efektívnosti 
práce a realizáciu projektov hlavne na úseku prevencie.  

 
    Ú l o h y    n a   n á s l e d u j ú c e   o b d  o b i e : 
 
1 ) Pokračovať v ďalšom rozširovaní kamerového systému v územných častiach mesta  
      Spišská Nová Ves (sídliska MIER a TARČA). Úspešnosťou pri realizácii projektov 
      získavať finančné prostriedky z iných zdrojov na ich rozširovanie. 
 
2 ) V spolupráci s PZ a inými zložkami realizovať preventívno-bezpečnostné akcie  
      zamerané na sprejerov, alkoholizmus, vandalizmus a excentrické hnutia mládeže.    
 
3 ) Dennou inštruktážou s ukladaním konkrétnych úloh ovplyvňovať výkon poriadkových 
     aktivít a zároveň plynulému začleňovaniu hliadkovej služby v územných častiach 
     mesta Spišská Nová Ves. 
             
4) V spolupráci s vecne príslušnými odbormi MsÚ v Spišskej Novej Vsi venovať zvýšenú  
     pozornosť vytváraniu nepovolených záberov verejných priestranstiev a vzniku   
     nelegálnych obydlí,  chatrčí a skládok odpadu. 
    
5 ) Vzhľadom na nevyhovujúci stav v poskytovaní služieb na trhovisku hľadať riešenie na 
      skvalitnenie daného stavu. 

 
 
 
 
                                                                                      Náčelník Mestskej polície 
                                                                                      Spišská Nová Ves 
 
                                                                                      JUDr. Vladislav Chroust 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

                                                                                             

 
 
 
 



                                                                 
 


