Straty a nálezy
Alebo naopak, niečo ste našli a radi by ste to
vrátili pôvodnému majiteľovi?
Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi na tejto stránke ponúka služby,
aby sa mohli občania vzájomne informovať o veciach hľadaných alebo nájdených.
Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na linku mestskej polície „159“ a vec priniesť do budovy MsP
na Školskej ul. č. 1 v Spišskej Novej Vsi.
Nálezy sú následne uložené na MsP do vyzdvihnutia majiteľom.
Sme tu pre Vás, radi Vám pomôžeme.

STRATY A NÁLEZY

2021
13. 5. 2021
Nález zväzku 7-tich kľúčov a el. čip, na čiernej šnúrke z názvom British kouncil na Ul. Nábrežie
Hornádu. IC 4202021
13. 5. 2021
v čase o 22.00 h bol na školskom dvore ZŠ Hutnícka nájdený detský horský bicykel zn. MAYO hobby 24“ čiernej farby. IC 424/2021

Bol na sídl. Mier - Komenského ul. 11 ( zo zadnej strany
v tráve) nájdený zväzok 6-tich kľúčov - 3 ks s čiernym rozlišovačom, 2 ks s modrým a 1 ks s
červeným. IC 4082021
29. 4. 2021
V parku pri fontáne bol nájdený zväzok kľúčov – 2 ks zn. GISA, 1 ks FAB a 1 ks asi od bicykla.
IC 3722021

Okolo 15.00 h bol na Štefánikovom námestí na zastávke MHD (oproti DK)
nájdený zväzok 6 kľúčov. IC 365/2021

IC 364/2021

V čase okolo 14.40 h bol na Letnej ul. pri prevádzke NOSTALGIA nájdený fitness náramok zn:
XIAOMI MI Band 4, čiernej farby. IC 345/2021
6. 4. 2021
V čase okolo 18.00 h bol na Modrom vrchu (Blaumont) za Nemocnicou s poliklinikou Svet
zdravia nájdený zväzok 6 ks kľúčov s príveskom - žltý, plyšový smajlík. IC 2291/2021

Na Svätoplukovej ul. bol nájdený mobilný telefón zn. Huawei.
10. 2. 2021
Na Štúrovom nábreží bol o 19.20 h nájdený kľúč od vozidla zn. Ford s príveskom. IC1342021
12. 2. 2021 o 11.40 h priniesla občianka mesta kľúč od osobného motorového vozidla zn. Toyota
s príveskom „Michelin“ nájdený na ul. Gorazdovej 1 - pri veľkej bráne k lekárom.

2020

Na Gorazdovej ul. bol v blízkosti vchodu č. 29 na chodníku nájdený zväzok kľúčov v počte 8 ks
z toho 1 ks elektronický čip a čierna šnúrka. IC 1402/2020

Nález kľúčov na Starom
cintoríne:
zväzok jedenástich kľúčov, farebne od seba odlíšených na dvoch krúžkoch + čierny čip,
nález dvoch kľúčov + karabínka + žltý prívesok (označník),
kľúč od os. motorového vozidla + diaľkový ovládač čiernej farby

Nález zväzku kľúčov 7ks + elektronický čip + prívesok. IC 1315/2020

15. 10. 2020
Na útvare MsP bol dňa 15.10.2020 odovzdaný nález širokého pánskeho prsteňa (obrúčky) zo
žltého kovu bez puncu. IC 1209/2020

IC 1167/2020
19. 9. 2020
Nález zväzku ôsmich kľúčov (4 + 4) na karabíne zavesenej na čiernom popruhu. Kľúče boli
nájdené v lokalite medzi Malým Poľom a Medveďou hlavou.

Nálezkyňa priniesla dnes ráno mobilný
telefón IPHONE, ktorý našla v mestskom parku medzi fontánou a ev. kostolom. IC 10672020
9. 9. 2020
Na útvar MsP priniesol ráno nálezca horský bicykel čierno-červenej farby, zn. Kenzel nájdený
na Svätoplukovej ul, v blízkosti malého kostola. IC 10602020

Na útvare MsP bol odovzdaný nález detských alebo dámskych
kolieskových korčulí ružovo-čiernej farby. IC 10012020

24. 8. 2020
Nález diaľkového ovládača (pravdepodobne od brány) čiernej farby, s karabínkou a 4 tla
čidlami na Slovenskej ulici pri Pohrebnej službe R. Findura. IC 992/2020

Koncom júla na Ul. J. Wolkera 16 boli nájdené dámske hodinky zo žltého
kovu s poškodeným náramkom.
náramkom IC 9152020

pracovníčka Informácií v OC Kaufland odovzdala nález:
mobilný telefón Xiaomi čiernej farby IC 911/2020 a
maskáčový fitness náramok Xiaomi MI Band IC 910/2020
Uvedené nálezy boli v úschove OC Kaufland cca mesiac...

29. 7. 2020

Na útvare MsP bol odovzdaný nález zväzku troch kľúčov s dvomi čipmi. IC 8572020

IC 849/2020

27. 6. 2020
Na Sadovej ul. na parkovisku pri ZOO nález zväzku 4 ks kľúčov - jeden červený a jeden
modrý, ďalšie dva kľúče sú klasické FAB. Na kľúčoch je tiež prívesok – otvárač na fľaše
modrej farby.
Na Šafárikovom námestí (sídl. Mier) bolo nájdených 9 ks kľúčov a elektromagnetický čip. Na k
ľúčoch je čierny, modrý a červený označovač. Jeden kľúč je od uzamykania os. mot. vozidla
defendlook. Všetko je na červenej šnúrke ŠARIŠ.
1. 7. 2020 o 11.00 h
3 ks kľúčov nájdené na chodníku za MPC. Jeden väčší s nápisom FAB CONTROL.

Nájdený na cyklistickom chodníku - Štúrovo nábrežie 10 - fitnes náramok
medenej farby, zn. Honor. IC 653/2020.
21.
Nájdený tlačidlový MT značky Samsung na Komenského ul.
IC566/2020
19. 5. 2020
Na Štefánikovom námestí bol nájdený zväzok 5 kľúčov na retiazke. Jeden FAB kľúč má
červený označník.
4. 5. 2020
Našli sa dioptrické okuliare vo Ferčekovciach. IC 499/2020
17. 4. 2020
Nález 7 ks kľúčov, 1 ks elektromagnetický čip, 1 ks prívesok – nápis Love Egypt a 1 ks prívesok
veže – žltého kovu. Kľúče nájdené pri dvojkríži na Vyšnom Hámri.

Na Ul. Vyšný Hámor nájdený kľúč (vyskakovací) čiernej
farby od motorového vozidla neznámej značky. IC 345/2020

IC 254/2020
27. 2. 2020
Nájdený zväzok 6 ks kľúčov a 1 ks prívesok na Šafárikovom námestí pri prevádzke Agromilk.
IC 202/2020
Čierna peňaženka s finančnou hotovosťou nájdená na sídl. Tarča. IC 198/2020
15. 2. 2020
IC 161/2020

13. 2. 2020
Nález ruksaku na Hviezdoslavovej ul. 1 pestrofarebnej farby s obsahom – čierna kožená bunda
a červený uterák. IC 153/2020

Nález zväzku kľúčov (2 ks FAB) na kovovej reťazi. IC 134/2020
8. 2. 2020
Nález zväzku 3 ks kľúčov a 1 čierny značkovač + žetón do nákupného košíka logo P. B.
nájdeného na Letnej ul. IC 129/2020
22. 1. 2020
IC: 65/2020

bol na Štúr. nábr. ne
ďaleko Lidl nájdený zväzok 3 ks kľúčov s el. čipom modrej farby od vchod. dverí na šnúre
s logom HK SNV. IC 27/2020

bol na útvare MsP odovzdaný nález mobilný telefón zn. XIAOMI
nájdený na Svätoplukovej ul. v SNV. IC 22/2020
6. 1. 2020
IC: 18/2020

