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Obligatórna časť

1

1.1 Úvod
Správa o činnosti Mestskej polície Hnúšťa (ďalej len „mestská polícia“) za obdobie od
01.01.2019 do 31.12.2019 bola spracovaná v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona
SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovení §
1 ,2
Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z. z. ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnej polícii“).

1.1.1 Údaj o sídle mestskej polície, o názve mesta, ktorá zriadila mestskú políciu, ich
kontaktné údaje a údaj o hodnotenom období
Sídlo mestskej polície: Mestská polícia Hnúšťa sídli v meste Hnúšťa na Ul. Francisciho č.
951/48. s doručovacou adresou Ul. Francisciho č. 74/2; PSČ 981 01 Hnúšťa, okres Rimavská
Sobota.
Zriadená: 15.07.1991 uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti č. 5/91 zo dňa
04.07.1991, podľa ustanovení § 19 ods. 1 Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení.
Zriaďovateľ: Mesto Hnúšťa, ul. Francisciho č. 74/2; 981 01 Hnúšťa, IČO: 00318744
Kontaktné údaje: telefón: 047/2028810, 047/5423261, 0908885127, mail: msp@hnusta.org
Hodnotené obdobie: 01.01.2019 – 31.12.2019
1.1.2 Štatistické údaje
1.1.2.1 Výkaz štatistických údajov správy o činnosti mestskej polície za
obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019
I.

1
1a
2
3
4

Počet príslušníkov obecnej polície
Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície
Skutočný počet príslušníkov obecnej polície
Počet prijatých príslušníkov obecnej polície
Počet prepustených príslušníkov obecnej polície
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie
úmyselného trestného činu
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti
podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
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II.

1
2

Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície
Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície
Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície

4

7
6
1
0
0

6

0
0

III.

Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov mestskej polície

1
2
2a
3
3a
4
4a
5

Počet vykonaných zákrokov
Počet prípadov použitia zbrane
Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu
Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov
Z toho neoprávnených
Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval

3
0
0
0
0
3
0
0
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Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval (do
24 hod.

0

Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby (do 24
8
hod.)
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku
9
9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce
Počet útokov na príslušníkov mestskej polície (pri plnení úloh obecnej polície alebo v
10
súvislosti s ich plnením)
10a Z toho so zranením príslušníka mestskej polície
7

Činnosť pri plnení úloh obecnej polície
Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka mestskej
polície
Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície
Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

0
0
0
0
2
0

IV.

1
2
3
4
5
6

Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov)
Všeobecne
§ 47
záväzné
až
§ 49 § 50 § 22
Ostatné
nariadenia
§ 48
mesta
Celkový počet zistených
1 priestupkov
124
18
15
430
130
50
vlastnou činnosťou

3
3
0
0
0
0

V.

5

Spolu

767

2

3
4
5

6

7

8

Celkový počet
oznámených
13
priestupkov
na útvar obecnej polície
Celkový počet uložených
0
priestupkov
Celkový počet odložených
0
priestupkov
Celkový počet odovzdaných
1
priestupkov
Celkový počet
oznámených
0
priestupkov
príslušnému orgánu
Celkový počet
priestupkov
123
prejednaných
v blokovom konaní
výška finančnej hotovosti (eur)
978
Celkový počet priestupkov
prejednaných
124
v blokovom konaní vydaním bloku
na
pokutu nezaplatenú na mieste
výška finančnej hotovosti (eur)
1 908

12

8

10

64

35

142

0

1

20

0

4

25

2

2

153

0

6

163

1

2

3

0

0

7

0

0

0

0

0

0

12

0

211

112

15

473

159

0

1 317

724

351

3 529

3

3

9

15

1

155

63

42

125

215

15

2

1.1.2.2 Opisná časť
1.1.2.3 Zoznam príslušníkov mestskej polície s uvedením ich mena, priezviska, titulu,
dátumu narodenia, adresy trvalého pobytu, dátumu a miesta vykonania skúšky o
odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície a evidenčného čísla osvedčenia
o odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície
Mgr. Milan MIGAĽA, identifikačné číslo: HN014 - náčelník
Ing. Peter RUKAVICA, identifikačné číslo: HN021- náčelník (od termínu 16.05.2019)
Mgr. Miloš BARTO, identifikačné číslo: HN010 - príslušník
Dezider KALOČAI, identifikačné číslo: HN004 - príslušník
Jozef VRANEC,

identifikačné číslo: HN013 - príslušník

Ján KATRENIAK, identifikačné číslo: HN018 - príslušník
Igor VINCLAV,

identifikačné číslo: HN020 - príslušník
6

368

1.1.2.4 Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí v hodnotenom období nastúpili na
odbornú prípravu mestskej polície
V hodnotenom období na odbornú prípravu mestskej polície nenastúpil ani jeden príslušník
mestskej polície. U novoprijatého príslušníka (Ing. Petra Rukavicu) nebol potrebný nástup na
odbornú prípravu. V zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z. z.
o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave
príslušníkov obecnej polície získal v súlade s § 25 ods. 5 písm. b) zákona o obecnej polícii
odbornú spôsobilosť na plnenie úloh príslušníka obecnej polície. Dňa 10.06.2019 mu bolo
vydané v zmysle § 25 ods. 1 zákona o obecnej polícii Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky osvedčenie evidenčného čísla 002599 o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej
polície.
1.1.2.5 Prevažujúce predmety sťažností na príslušníkov mestskej polície
V hodnotenom období na príslušníka mestskej polície nebola podaná ani jedna sťažnosť.
1.1.2.6 Plnenie úloh mestskej polície pri mimoriadnych udalostiach
V roku 2019 príslušníci mestskej polície plnili úlohy pri mimoriadnej udalosti v meste
Hnúšťa počas protipovodňových prácach so začiatkom dňa 13.11.2019. Jednalo sa
o zabezpečenie úloh na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na miestnych
komunikáciách, asistencia príslušníkov v rámci zabezpečenia bezpečnosti dynamickej dopravy
pri čistiacich prácach miestnych komunikácií a sledovania výšky hladiny toku rieky Rimava.
1.1.2.7 Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste,
ochrany životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných
verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach
Z celkového počtu 838 podozrení z priestupkov bolo 430 priestupkov na úseku proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v zmysle zákona číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch
(ďalej len „zákon o priestupkoch“), 32 priestupkov evidovaných ako iný priestupok proti
poriadku v správe podľa § 46 zákona o priestupkoch, 124 priestupkov kvalifikovaných ako
priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47, § 48 zákona o priestupkoch, 18 ako priestupky
proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona o priestupkoch, 4 priestupky ako
priestupky na úseku ochrany životného prostredia podľa § 45 zákona o priestupkoch a 2
priestupky na úseku podnikania podľa § 24 zákona o priestupkoch. 12 priestupkov ako
porušenie Zákona NRSR o ochrane nefajčiarov č. 377/2004 Z. z. 15 priestupkov bolo
evidovaných ako priestupok proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch, 130 udalostí bolo
kvalifikovaných ako porušenie všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN“) mesta. Z
celkového počtu vyhľadaných a oznámených porušení všeobecne záväzných nariadení mesta
bolo 13 porušení VZN č. 4/91 o zdravom životnom prostredí, ochrane verejného poriadku a
zelene na území mesta (okrem porušení súvisiacich s dopravou). Ďalších 37 priestupkov bolo
kvalifikovaných ako porušenie VZN č. 85/09 o podmienkach predaja, podávania a používania
alkoholických nápojov na území mesta Hnúšťa, 37 prípadov ako porušenie VZN č. 118/2014 o
podmienkach držania psov na území mesta Hnúšťa. 39 priestupkov súviselo s porušením VZN
č. 131/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Hnúšťa a jeho mestských častiach. 4 priestupky boli zaevidované ako porušenie VZN č.
7

144/2019 o podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
mesta Hnúšťa.
V 163 prípadoch podozrenia zo spáchania priestupku nenapĺňali povinné znaky priestupku
v zmysle časti I zákona o priestupkoch.
V roku 2019 príslušníci mestskej polície v obvode mesta v rámci riešenia porušení VZN
a porušení Zákona NR SR č. 282/2002 o podmienkach držania psov odchytili 6 túlavých,
opustených zbehnutých a stratených psov.
Všetky boli umiestnené novým majiteľom bez ich ujmy na zdraví. V súvislosti
s problematikou množiaceho sa počtu túlavých psov je nutné podotknúť, že mestská polícia
v roku 2019 za účelom zvýšenia identifikácie ich majiteľov zabezpečila pre svoju činnosť
scanner mobilných transpondérov (mobilné zariadenie na čítanie údajov z mikročipov týchto
psov). Používaním tohto zariadenia je možné konštatovať, že v 99% pes nie je čipom opatrený.
Ďalším problémom je následné umiestňovanie odchytených psov do zmluvného
zariadenia náhradnej starostlivosti vo Fiľakove. V roku 2019 bol umiestnený do tohto
zariadenia len jeden pes. Najčastejším dôvodom odmietnutia prijatia je naplnená ich kapacita.
1.1.2.8 Plnenie úloh mestskej polície pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov
a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18
rokov
V hodnotenom období nebola zistená osoba, ktorá porušila zákaz požitia alkoholických
nápojov a iných návykových látok osobou maloletou, alebo mladistvou.
1.1.2.9 Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste pri
organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných
podujatí
Mestská polícia ako poriadkový útvar mesta Hnúšťa zabezpečoval verejný poriadok
v jeho obvode počas podujatí s hromadnou účasťou obyvateľstva, buď priamo v mieste
konania akcie, prípadne v okolí areálov a na prístupových komunikáciách. Organizovala
parkovanie a riadila dopravu. Vo všetkých prípadoch súvisiace úlohy jej príslušníci plnili
vlastnými silami a prostriedkami a posilnené boli policajtmi z Obvodného oddelenia
Policajného zboru v Hnúšti, ako aj policajtmi z odboru železničnej polície Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici a to v prípade zabezpečenia verejného
poriadku počas konania Dní mesta Hnúšťa. K hromadnému narušeniu verejného poriadku ani
k mimoriadnym udalostiam počas podujatí nedošlo.
Jednalo sa o nasledovné podujatia:
01.01.2019 zabezpečenie verejného poriadku na Námestí J. Francisciho počas kultúrnospoločenskej akcie organizovanej mestom – silvestrovské oslavy a vítanie nového roka spojené
s ohňostrojom,
- 23.01.2019 zabezpečenie verejného poriadku a nerušeného priebehu pietneho aktu na Nám.
J. Francisciho: oslavy 74. výročia oslobodenia Hnúšte
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- 01.05.2019 zabezpečenie verejného poriadku počas kultúrno-spoločenskej akcie
organizovanej mestom: osláv Sviatku práce a 15. výročia vstupu SR do Európskej únie s
hromadnou účasťou obyvateľstva, akcia na verejnom priestranstve Nábrežia Rimavy v Hnúšti
- 31.05. - 02.06.2019 zabezpečenie verejného poriadku počas akcií Dní mesta Hnúšťa výluka
a organizácia dopravy na ul. Francisciho, Námestí Janka Francisciho, organizovanie
jarmočiska, kontrola a usmerňovanie predajcov na jarmoku, dohľad nad verejným poriadkom
počas súvisiacich kultúrnych podujatí a počas konania hudobných produkcií v amfiteátri mesta
Hnúšťa a v Záhrade 1. mája,
- 31.08.2019 zabezpečenie športovej akcie v Záhrade 1. mája v rámci konania „Detského
Gladiátora“,
- 02.09.2019 zabezpečenie verejného poriadku a nerušeného priebehu pietneho aktu na
Námestí Janka Francisciho pri príležitosti osláv výročia SNP,
- 28.09.2019 zabezpečenie verejného poriadku a nerušeného priebehu XI. ročníka súťaže vo
varení kotlíkovej kapusty a prehliadky dychovej hudby „Tečkova trubka“ na ul. M. R.
Štefánika,
- 01.11.2019 zabezpečenie verejného poriadku, organizácie dopravy a parkovania na
centrálnom pohrebisku vo Sviatok všetkých svätých,
- 02.11.2019 zabezpečenie verejného poriadku, organizácie dopravy a parkovania na
centrálnom pohrebisku počas Pamiatky zosnulých,
- 16.12. - 17.12.2019 zabezpečenie verejného poriadku a kontroly dodržiavania podmienok
predaja a podávania alkoholu počas konania „Vianočných adventných dní 2019“,
- 28.12. - 31.12.2019 preventívno - bezpečnostné opatrenie zamerané na kontrolu dodržiavania
obmedzení a pravidiel predaja pyrotechnických výrobkov,
- 31.12.2019 preventívno - bezpečnostné opatrenie zamerané na kontrolu dodržiavania
obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta,
- 31.12.2019 zabezpečenie verejného poriadku počas silvestrovského programu a súvisiacich
osláv na verejnom priestranstve Nám. J. Francisciho.
Iné policajné akcie:
- 05.06.2019 policajná akcia zameraná na združovanie závadových osôb vo vytipovaných
lokalitách mesta Hnúšťa, v ktorých dochádza ku protiprávnej činnosti,
- 02.07.2019 policajná akcia zameraná na kontrolu dodržiavania rýchlosti motorových
vozidiel v meste Hnúšťa spoločným výkonom s policajnou hliadkou Obvodného oddelenia
Policajného zboru Hnúšťa,
- v mesiaci júl a august 2019 pravidelné policajné akcie zamerané na dodržiavanie verejného
poriadku a Prevádzkového poriadku mestského letného kúpaliska v Hnúšti,
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- od 13.06.2019 do 30.09.2019 realizovaná v jednotlivých rodinných domoch v oblasti
individuálnej bytovej výstavby miestne preverovanie so zameraním na dodržiavanie
podmienok na držanie psa v zmysle ustanovení VZN č. 118/2014 o podmienkach držania
psov na území mesta Hnúšťa,
- 28.09.2019 policajná akcia zameraná na monitorovanie priebehu zberu nebezpečného
odpadu v meste Hnúšťa,
- 07.10.2019 policajná akcia zameraná na monitorovanie parkovísk v meste Hnúšťa, ich
obsadenosť a dodržiavanie zákonných ustanovení v rámci parkovania vozidiel,
- 18.10.2019 policajná akcia zameraná na dodržiavanie verejného poriadku v časti Kolónia
v dobe poberania sociálnych dávok. Akcie sa zúčastnili okrem príslušníkov aj členovia
komisie na ochranu verejného poriadku pri Mestskom zastupiteľstve Hnúšťa,
- 28.10.2019 policajná akcia zameraná na objasňovanie priestupkov na úseku hospodárenia
s bytmi a nebytovými priestormi podľa § 26 ods. 1 zákona o priestupkoch v bytovom dome
č. 197 na Ul. Clementisovej v Hnúšti,
- 05.11.2019 policajná akcia zameraná na objasňovanie priestupkov na úseku hospodárenia
s bytmi a nebytovými priestormi podľa § 26 ods. 1 zákona o priestupkoch v bytovom dome
č. 115 a 116 na Ul. Štúrovej v Hnúšti,
- 09.12.2019 policajná akcia zameraná na monitorovanie dodržiavania bezpečnosti chodcov
na ceste I triedy v úseku Hačava - Hnúšťa a na zisťovanie stavu používania ochranných
reflexných prvkov v dobe zníženej viditeľnosti spojenej s odovzdávaním týchto prvkov
účastníkom cestnej premávky za účasti primátora mesta PhDr. Romana Lebedu,
- 16.12.2019 policajná akcia na kontrolu dodržiavania verejného poriadku ako aj
spolupodieľania sa na zabezpečení majetku osôb – zákazníkov obchodného reťazca Tesco a
Obchodného domu Jednota na Ul. Francisciho v Hnúšti.
1.1.2.10 Stručný opis spolupráce obecnej polície s inými orgánmi
Na úseku spolupráce s inými bezpečnostnými zložkami v roku 2019 je nutné uviesť
nadštandardnú spoluprácu a koordináciu jednotlivých policajných činností s riaditeľom
Obvodného oddelenia Policajného zboru Hnúšťa Okresného riaditeľstva PZ v Rimavskej
Sobote a výbornú spoluprácu s policajtami tohto oddelenia. Spolupráca spočívala v oblasti
včasnosti a kvality informačného toku a pri vykonávaní pravidelných činností smerujúcich k
zabezpečeniu verejného poriadku, cielenému vyhľadávaniu latentných majetkových deliktov,
realizácii prvkov generálnej a situačnej prevencie ako aj na úseku pátrania po hľadaných
osobách.
Všetky formy spolupráce boli realizované v intenciách Dohody o spolupráci pri ochrane
verejného poriadku a v obecných veciach verejného poriadku uzatvorenej medzi Krajským
riaditeľstvom PZ v Banskej Bystrici a Mestom Hnúšťa zo dňa 13.09.2012.
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Spolupráca na dobrej úrovni bola aj zo strany príslušníkov Policajného zboru zaradených
do operatívnych zložiek, ktorá sa prejavovala hlavne vo výmene informácií relevantných pre
operatívno-pátracie činnosti, ktoré pri svojej činnosti získali príslušníci mestskej polície.
Dobrá spolupráca bola aj s policajtami Okresného dopravného inšpektorátu Okresného
riaditeľstva Policajného zboru v Rimavskej Sobote, ktorá sa prejavovala hlavne v pomoci pri
zabezpečení organizácii dopravy v meste počas realizácie kultúrnych a spoločenských akciách.
Na požadovanej úrovni bola spolupráca s mestskými a obecnými políciami. V roku 2019
Mestská polícia Hnúšťa spolupracovala hlavne s Mestskou políciou Tisovec a Obecnou
políciou Klenovec.
Pozitívne možno hodnotiť výsledky spolupráce s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, odboru sociálnych vecí a rodiny, Úradu práce a sociálnych vecí v
Rimavskej Sobote pri predchádzaní, ale aj riešení výchovných problémov v rodinách detí s
poruchami správania a postihovaní maloletých páchateľov trestných činov a priestupkov.
Mestská polícia v roku 2019 spolupracovala pri asistenciách pre terénnych sociálnych
pracovníkov mesta pri šetreniach v sociálne vylúčených skupinách.
Korektná spolupráca bola s prokurátormi Okresnej prokuratúry v Rimavskej Sobote,
ktorá bola založená na realizácii povinností mestskej polície upravených právnymi normami.
Pri plnení preventívnych a výchovno-vzdelávacích úloh mestská polícia v roku 2019
aktívne spolupracovala nielen so základnými a materskými školami v zriaďovacej pôsobnosti
mesta, ale so všetkými školskými zariadeniami v meste, ako aj pôsobiacich mimo mesta
Hnúšťa (Rimavská Sobota, Hrachovo, Klenovec a Tisovec).
Základnou formou je denná asistencia na priechodoch pre chodcov pri dvoch základných
školách. Ďalšou formou spolupráce bola prednášková činnosť na I. a II. stupni oboch
základných škôl s tematickým okruhom určeným triednymi učiteľmi.. Preventívne a
prezentačné aktivity mestskej polície realizovala aj medzi deťmi oboch materských škôl v
meste, žiakmi a deťmi Špeciálnej základnej školy v Klenovci, Detského domova z Hrachova,
Materskej školy Klenovec, Základnej školy Klenovec, Základnej školy Tisovec a
Komunitného centra Klubu rómskych aktivistov na SR v Hnúšti a Klubu dôchodcov so
sídlom v mestskej časti Likier (Kolónia).
Veľmi dobrú úroveň spolupráce v roku 2019 dosiahla Mestská polícia s vedením a
dobrovoľníkmi združenými v Slovenskej aliancií ochrancov zvierat. Mestská polícia Hnúšťa
oceňuje občiansku angažovanosť a materiálnu pomoc občanov mesta Hnúšťa, pracovníčky
Slovenskej aliancie ochrancov zvierat.
1.1.2.11 Názov a stručný opis uskutočneného preventívneho projektu alebo iných
uskutočnených preventívnych aktivít
Pravidelná preventívna aktivita: „Bezpečná pošta“
Preventívnym bezpečnostným opatrením, v ktorom mestská polícia pozitívnych
skúsenostiach z rokov 2009 až 2018 pokračovala, bolo v mesačných intervaloch zriaďovanie
stáleho stanovišťa policajnej hliadky príslušníkov mestskej polície pred objektom a v objekte
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pošty na ul. Rumunskej armády, v dopoludňajších hodinách, od 18. dňa do 22. dňa v každom
kalendárnom mesiaci, teda v období vyplácania sociálnych dávok, za účelom zabezpečenia
verejného poriadku, eliminácie úžery, priestupkov proti verejnému poriadku a občianskemu
spolunažívaniu priamo pred objektom pošty. Počas prítomnosti policajnej hliadky mestskej
polície v objekte pošty nebol v priebehu roka zaznamenaný žiaden majetkový delikt súvisiaci
s krádežou hotovosti alebo osobných vecí klientov a ani žiaden násilný delikt. Počas jej
realizácie sa nevyskytli prípady spáchania priestupkov proti verejnému poriadku, ktoré
príslušníci mestskej polície by riešili na mieste.
Pravidelná preventívna aktivita: „Bezpečná cesta do školy“
Počas celého školského roka, v dňoch školského vyučovania, bol od 07:35 hod. do 08:00
hod. vykonávaný dozor a dohľad príslušníkmi mestskej polície nad bezpečnosťou žiakov pri
školách pri prechode žiakov bez sprievodu zodpovednej osoby cez priechod pre chodcov pri
obidvoch základných školách. Počas realizácie tejto aktivity nedošlo ku ohrozeniu života
a bezpečnosti alebo ujmy na zdraví týchto žiakov. Rozšírená bolo v nepravidelných intervaloch
kontrola dodržiavania bezpečnosti chodcov – žiakov, ktorí sa do školy prepravujú hromadnými
dopravnými prostriedkami a presúvajú sa z areálu železničnej a autobusovej stanice do objektu
škôl. Zaznamenané boli nedostatky, ktoré príslušníci riešili na mieste. Jednalo sa o žiakov, ktorí
na tento presun nevyužívali určený chodník.
Pravidelná preventívna aktivita: „výchovno-vzdelávacia prednášková činnosť“
Medzi ďalšie preventívne bezpečnostné opatrenia patrili výchovno-vzdelávacie
prednášky. V kalendárnom roku 2019 príslušníci mestskej polície Hnúšťa zorganizovali a
zrealizovali 36 prednášok a výchovno-vzdelávacích aktivít, z toho 30 zameraných na
teoretickú a praktickú časť dopravnej výchovy detí a mládeže. Uvedených prednášok sa
zúčastnilo 462 poslucháčov.
Príslušníci mestskej polície v roku 2019 sa prednáškovej činnosti – teoretickej prevencie
sa nevenovali. Realizovali len praktickú časť v priestoroch dopravného ihriska v rámci
praktickej časti dopravnej výchovy. Prednáškovú činnosť bola realizovaná náčelníkom
mestskej polície.
Od darcov a z vlastných zdrojov sme rozšírili cyklopark dopravného ihriska o 4 použité
bicykle. Použité bicykle repasoval a sfunkčnil referent kamerového systému Ľubomír Balaška
vo svojom voľnom čase, začo mu patrí poďakovanie. Poďakovanie patrí aj pracovníkom
Technických služieb mesta Hnúšťa, ktorí zabezpečovali údržbu trávnika v areáli dopravného
ihriska, ako aj v jeho blízkom okolí. Na tejto činnosti sa zúčastňovali aj aktivační pracovníci
mesta.
Za účelom efektívneho využitia bicyklov z dopravného ihriska aj v čase letných školských
prázdnin a víkendov sme zapožičaním 13 bicyklov a prilieb podporili aktivity miestneho
turistického informačného centra v rámci organizovaných cyklobusov do okolitej prírody.
Pred začiatkom letnej turistickej sezóny boli na mestskej polícii zabezpečené 2 ks
elektrobicyklov, ktoré boli zapožičané na využívanie tohto centra v rámci organizovania cykloturistických výletov.
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V roku 2019 absolvovalo praktickú časť dopravnej výchovy 462 detí (rok 2018 – 1237),
v 2 samostatných blokoch zo Klokočova v Hnúšti, Materskej školy Nábrežie Rimavy a
Klokočova v Hnúšti,
Špeciálnej základnej školy v Hnúšti a v Klenovci, Detského domova z Hrachova, Materskej
školy Klenovec, Základnej školy Klenovec a Tisovec, Komunitného centra Klubu rómskych
aktivistov v Hnúšti. Z uvedených skutočností vyplýva, že aj v roku 2019 kontinuálne prebiehal
výchovno-vzdelávací projekt: „Vráťme deťom bezpečnosť na cestách“ zameraný na teoretickú
dopravnú výchovu na školách v meste a následnú praktickú časť dopravnej výchovy.
1.1.2.12 Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh mestskej
polície
Počas celého hodnoteného obdobia, to znamenaná od 01.01.2019 do 31.12.2019, mestská
polícia používala k plneniu pracovných povinností osobné motorové vozidlo Škoda YETI
evidenčného čísla RS 524CK. Inými dopravnými prostriedkami mestská polícia v hodnotenom
období nedisponovala.
Uvedené vozidlo je vybavené označením vozidla symbolmi mestskej polície v zmysle
zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Zadné sedadlá sú vybavené hygienickými
umývateľnými poťahmi. Batožinový priestor je prispôsobený na prepravu odchytených psov.
Od priestoru pre pasažierov je oddelený kovovou ochrannou mrežou. Podvozok vozidla je
doplnený o ochranné prvky pre minimalizáciu poškodení pri jazde na nespevnených
komunikáciách. Vozidlo nie je vybavené výstražným svetelným a rozhlasovým zariadením.
K termínu 31.12.2019 je na uvedenom vozidle evidovaný stav 72 511 najazdených
kilometrov. V súvislosti s jeho prevádzkou je vedená vozová kniha. V roku 2019 uvedené
vozidlo absolvovalo úspešnú technickú ako aj emisnú kontrolu.

1.1.2.13 Počet, druh a typ výzbroje používanej príslušníkmi mestskej polície pri plnení
úloh mestskej polície
Pištoľ samonabíjacia, typ: ČZ 75/9mm/ v. č.: J8296, preukaz zbrane: BA854113
Pištoľ samonabíjacia, typ: ČZ 75/9mm/ v. č.: M3488, preukaz zbrane: BA854114
Pištoľ samonabíjacia, typ: ČZ 82/9mm/ v. č.: 139374, preukaz zbrane: BA854111
Revolver Luger
v. č.: 60504, preukaz zbrane: BA854112
Revolver Luger
v. č.:60511, preukaz zbrane: BA854110
Všetky krátke guľové zbrane zaradené do výzbroje príslušníkov mestskej polície boli v
roku 2012 podrobené autorizovanej technickej kontrole a tlakovým skúškam. Ku všetkým
zbraniam boli dňa 28.11.2017 vydané správnym orgánom nové preukazy zbraní. Držiteľovi
zbrojnej licencie bola dňa 28.11.2017 vydaná nová zbrojná licencia : CA 006055, z dôvodu
zmeny miesta uloženia zbraní.
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1.1.2.14 Druh a stručný opis výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi mestskej
polície pri plnení úloh mestskej polície, ktoré určilo mesto všeobecne záväzným
nariadením
Mesto Hnúšťa všeobecne záväzným nariadením č. 73/2008 zo dňa 21.04.2008, účinné od
06.05.2009 o používaní rovnošiat, výstrojných súčiastok, pracovných pomôcok a zariadení
príslušníkmi MsP Hnúšťa určilo nasledovné výstrojné súčiastky:
okrem typu a súčastí rovnošaty a ich označenia príslušníka mestskej polície určenú
ustanoveniami § 22 ods. 1, ods. 2, ods. 4 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, môžu
príslušníci mestskej polície používať pri plnení pracovných povinností a pri príležitostiach
určených týmto zákonom:
a) pokrývku hlavy - šiltovku s nápisom bielej farby „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou
písmen najmenej 10 mm nad šiltom v čelovej oblasti,
b) bundu do pása s odnímateľnými rukávmi a odnímateľnou podšívkou, s bielym
nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 20 mm na chrbtovej strane,
s bielym nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou písmen najmenej 10 mm
umiestneným na ľavej prednej strane bundy nad stredom horného okraja ľavého náprsného
vrecka a identifikačným odznakom obsahujúcim nápis „MESTSKÁ POLÍCIA“, názov
obce, erb obce a identifikačné číslo príslušníka mestskej polície a s kruhovým znakom
mestskej polície umiestneným na ľavom rukáve bundy vo vzdialenosti 100 mm od švu
rukáva, s priemerom najmenej 100 mm, s erbom mesta vyobrazeným podľa heraldických
pravidiel v strede znaku s veľkosťou najmenej 30 mm s nápisom „ MESTSKÁ POLÍCIA“ a
názvom mesta umiestneným po obvode znaku s veľkosťou písmen najmenej 5 mm a s
nápisom “MESTSKÁ POLÍCIA“, umiestneným nad kruhovým znakom mestskej polície v
tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm a šírkou 20 mm,
c) tričko s krátkym rukávom s bielym nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou
písmen najmenej 30 mm na chrbtovej strane, s bielym nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA“ s
veľkosťou písmen najmenej 20 mm umiestneným na ľavej prednej strane trička a s
kruhovým znakom mestskej polície umiestneným na ľavom rukáve trička vo vzdialenosti
100 mm od švu rukáva, s priemerom najmenej 100 mm, s erbom mesta vyobrazeným podľa
heraldických pravidiel v strede znaku s veľkosťou najmenej 30 mm s nápisom „
MESTSKÁ POLÍCIA“ a názvom mesta umiestneným po obvode znaku s veľkosťou
písmen najmenej 5 mm a s nápisom “MESTSKÁ POLÍCIA“ umiestneným nad kruhovým
znakom mestskej polície v tvare polkruhovej výseče s priemerom najmenej 100 mm a
šírkou 20 mm,
d) dlhé nohavice s vreckami umiestnenými po oboch stranách bokov pod pásom, v oblasti
sedacej časti a po oboch stranách stehien,
e) „taktickú“ zásahovú vestu s bielym nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA“ s veľkosťou
písmen najmenej 20 mm na chrbtovej strane, s bielym nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA“ s
veľkosťou písmen najmenej 10 mm umiestneným na ľavej prednej strane vesty nad stredom
horného okraja ľavého náprsného vrecka a identifikačným odznakom obsahujúcim nápis
„MESTSKÁ POLÍCIA“, názov obce, erb obce a identifikačné číslo príslušníka mestskej
polície,
f) čierne vysoké topánky na šnurovanie športového strihu,
g) nylonový opasok na suchý zips, s nylonovými puzdrami na služobnú zbraň, putá,
pútkom na obušok a puzdrom na zásobník k zbrani
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V roku 2015 bola do používania zaradená ďalšia výstrojná súčasť rovnošaty: reflexná
bunda do pása s odnímateľnými rukávmi (s indentifikátormi a insígniami zhodnými ako pri
súčasti v bode 1, písm. b/). Zaradenie uvedenej súčasti rovnošaty bola realizovaná v rámci
zvyšovania bezpečnosti príslušníkov mestskej polície pri plnení pracovných povinností, najmä
v súvislosti s udalosťami v cestnej premávke.
1.1.2.15 Druh a stručný opis technických prostriedkov používaných príslušníkmi
mestskej polície pri plnení úloh mestskej polície
V roku 2019 využívala mestská polícia k plneniu pracovných povinností a stanovených
úloh jedno motorové vozidlo. V roku 2019 bolo základné pracovisko mestskej polície vybavené
jednou novou počítačovou zostavou. Aktuálny počet funkčných počítačových zostáv na
pracoviskách mestskej polície je šesť. Funkčné počítačové vybavenie tvoria štyri stolové
počítače a dva notebooky, 1 ks čiernobiela laserová tlačiareň, 1 ks multifunkčné zariadenie s
farebnou tlačiarňou. K vizuálnej dokumentácii miesta činu je používaný digitálny fotoaparát –
zrkadlovka SONY typ α200. Technické vybavenie pracovísk mestskej polície je z hľadiska
počítačového vybavenia dostatočné. Nevyhovujúci softvér bol v dvoch počítačových zostavách
nahradený novým. V roku 2019 pri dokazovaní v priestupkovom konaní príslušníci mestskej
polície používali prístroj na meranie koncentrácie alkoholu v dychu typ: ALCO Sensor IV CM
s mobilnou tlačiarňou. V rok 2019 bol alkotester podrobený kalibrácii a následnému overovaniu
v certifikovanom metrologickom pracovisku. Vzhľadom k jeho opotrebovanosti uvedený
prístroj už nespĺňal požadované kritérium merania menej ako 5% presnosti. Bol nahradený
novým, ktorý má platný certifikát SMÚ pre kategóriu meradla do termínu 11.11.2020.
Predchádzajúci prístroj je využívaný v podmienkach mestskej polície len na orientačné
dychové skúšky nespojené s procesnými úkonmi. V rámci realizácie všeobecne záväzného
nariadenia č. 144/2019 o podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách mesta Hnúšťa bolo pre príslušníkov mestskej polície zabezpečené meračské
pásmo s platným certifikátom o kalibrácii za účelom priameho merania aktuálnych vzdialeností
motorových vozidiel nachádzajúcich sa na dopravných zariadeniach, miestnych
komunikáciách a na parkoviskách, ako aj merania samotných dĺžok týchto vozidiel.
Mestská polícia disponuje voliérou, ktorá už nespĺňa parametre karanténnej voliéry pre
odchytené a opustené psy, s dvomi samostatnými kójami, pričom plánovaná rekonštrukcia a
obnova po opotrebovaní prebehla ešte v roku 2017, aj to len čiastočne (nahradenie drevenej
podlahy betónovou, vybudovanie zberačov na odvádzanie tekutých odpadov a povrchovej
vody). Aktuálne umiestnenie voliéry v areáli mestskej polície je z hygienických a
prevádzkových dôvodov nevyhovujúce. Pre účely odchytu zbehnutých a voľne sa
pohybujúcich zvierat pomocou veterinárnych anestetík mestská polícia v roku 2019
nedisponovala funkčnou odchytovou súpravou. Takisto príslušníci mestskej polície
nedisponujú certifikovaným oprávnením na samotný odchyt týchto psov. Disponuje len
odchytovou tyčou, pre mechanický odchyt zvierat. Pre účely prevozu a manipulácie s
odchytenými zvieratami je k dispozícii prenosový box. Pre účely komunikácie medzi
príslušníkmi mestskej polície zaradenými do tej istej pracovnej zmeny a referentmi pracoviska
kamerového systému nedisponuje mestská polícia žiadnou rádiostanicou ako univerzálnym a
najrýchlejším prostriedkom sprostredkovanej komunikácie pri operatívnom riešení pracovných
úloh. Vzhľadom k pomeru obstarávacia cena + náklady na prevádzku a údržbu a očakávanému
prínosu systému rádiostaníc je však zaradenie takéhoto technického prostriedku nerentabilné.
V odpoludňajšej a nočnej zmene boli používané prenosné svietidlá zn. Maglite. Mestská polícia
v roku 2019 nedisponovala technickými prostriedkami na zabránenie odjazdu motorového
vozidla.
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1.1.2.16 Využívanie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Od termínu 15.08.2010 mestská polícia využíva chránené pracovisko zriadené pre účely
zabezpečenia aktívneho monitorovania verejných priestranstiev pomocou kamerového
monitorovacieho systému. Pracovisko v roku 2019 bolo zabezpečené trojzmennou
prevádzkou, 7 dní v týždni, s dennou obslužnosťou 22,5 hodiny. V chránenom pracovisku
pracuje 5 referentov kamerového systému. Po personálnej stránke bolo v roku 2019 pracovisko
stabilizované, traja operátori pracujú na svojich pozíciách od zriadenia pracoviska v roku 2010,
štvrtý od 01.01.2014. Piaty operátor nastúpil na pracovnú pozíciu 01.09.2018. V zmysle plánu
školení a zvyšovania odbornosti zamestnancov mesta všetci operátori, každoročne, absolvujú
školenia zamerané na zvyšovanie technických zručností a ochranu osobných údajov.
Metodicky sú vedení a usmerňovaní náčelníkom mestskej polície a počas pracovnej zmeny
operatívne aj veliteľom policajnej hliadky mestskej polície.
Pred zaradením na pracovisko absolvovali všetci operátori dvojtýždňové zaškolenie
vrátane školenia o nakladaní s osobnými údajmi a ich ochrane. Cyklus bol ukončený písomným
testom z odbornej spôsobilosti, ktorému všetci piati referenti vyhoveli. Školenie obsluhy
zabezpečilo mesto Hnúšťa z vlastných finančných zdrojov. Fluktuácia operátorov na
pracovisku je minimálna. Posledná výmena na pracovnej pozícii v roku 2018 bola z dôvodu
odchodu operátora do dôchodku.
Priestory chráneného pracoviska boli čiastočne
rekonštruované na jeseň 2016. V roku 2018 bola realizovaná ďalšia fáza rekonštrukcie –
výmena strešnej krytiny a zvodov na dažďovú vodu. Pri plánovaní ďalšej časti rekonštrukcie
bude nevyhnutné počítať s kompletnou výmenou elektroinštalácie a riešením bezbariérovosti
pracoviska.
1.1.2.17 Počet a stručný opis používaných monitorovacích kamerových systémov, počet
kamier a iné informácie súvisiace s ich využívaním
Kamerový monitorovací systém nebol v roku 2019 rozšírený o nový snímací prvok.
Kontinuálny záznam zo všetkých 16 kamier je možné uchovávať 10 dní. Optickú časť
monitorovacieho zariadenia aktuálne tvoria 4 statické a 12 otočných kamier monitorujúce
verejné priestranstvá. Pracovný režim na chránenom pracovisku určuje smernica náčelníka
mestskej polície Hnúšťa č. 1/2009, č. p.: GK-1/MsP-2009: BEZPEČNOSTNÁ SMERNICA
MESTSKÉHO KAMEROVÉHO MONITOROVACIEHO SYSTÉMU (CCTV). Táto smernica
upravuje pravidlá a podmienky používania mestského bezpečnostného kamerového systému
(ďalej len „kamerový systém“), vymedzuje základné pojmy súvisiace s používaním systému,
určuje okruh oprávnených užívateľov, vymedzuje účel použitia systému a stanovuje
bezpečnostné pravidlá používania kamerového systému. V roku 2019 referenti kamerového
systému vyhľadali 1005 (rok 2018 - 1111 udalostí), ktoré zakladali podozrenie z priestupku,
resp. iného protiprávneho deliktu. Z uvedeného počtu sa v 430 (rok 2018 - 768) prípadoch
jednalo o podozrenie z porušenia pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 225 (rok
2018 - 274) prípadov zakladalo podozrenie z porušenia niektorého všeobecne záväzného
nariadenia mesta a 32 prípadov bolo iného druhu (rok 2018 – 69). V 318 prípadoch vec
nevykazovala znaky priestupku.
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1.1.2.18 Stručný opis ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích
systémov používaných príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh mestskej
polície, celkový počet pripojených objektov a počet osôb, ktorým bola
obmedzená osobná sloboda v súvislosti s narušením objektu
Mestská polícia pre svoju činnosť nepoužíva pri plnení svojich úloh žiadnu ústredňu
zabezpečujúcu signalizáciu z pripojených objektov.
1.1.2.19 Počet služobných psov používaných príslušníkmi mestskej polície pri plnení
úloh mestskej polície a zabezpečenie ich výcviku
Mestská polícia pre svoju činnosť nemá a nepoužíva žiadneho služobného psa.
1.1.2.20 Zoznam všeobecne záväzných nariadení mesta upravujúcich činnosť mestskej
polície
Štatút mestskej polície v Hnúšti zo dňa 20.01.2000, schválený uznesením mestského
zastupiteľstva č. 13/2000, účinný od 20.01.2000. Pracovný poriadok pre mestskú políciu ako
poriadkový útvar mesta Hnúšťa, vydaný primátorom mesta Hnúšťa dňa 01.09.2015, účinný od
03.09.2015. Poriadok odmeňovania pracovníkov mestskej polície zo dňa 10.02.1999,
schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 2/1999, účinný od 10.02.1999,
Registratúrny poriadok Mesta Hnúšťa zo dňa 01.11.2016, účinný od 01.12.2016,
Organizačný poriadok Mestského úradu v Hnúšti zo dňa 01.12.2011, účinný od 01.12.2011.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 73/2008 zo dňa 21.04.2008, účinné od
06.05.2009 o používaní rovnošiat, výstrojných súčiastok, pracovných pomôcok a zariadení
príslušníkmi MsP Hnúšťa a
Vnútorná smernica Mesta Hnúšťa o zásadách podávania, preverovania a evidovania
podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z., účinná od 29.06.2015.
1.1.2.21 Zoznam všeobecne záväzných nariadení mesta, ktorých dodržiavanie
kontroluje mestská polícia
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 4/1991 zo dňa 04.07.1991, účinné od
20.07.1991 o zdravom životnom prostredí, ochrane verejného poriadku a zelene na území
mesta,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 33/2003 zo dňa 03.07.2003, účinné od
17.07.2003 o protipovodňových opatreniach na území mesta Hnúšťa,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 45/2004 zo dňa 20.10.2004, účinné od
04.11.2004 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení zmeny
č. 1 VZN č. 101/2011, zo dňa 22.06.2011, účinného 07.07.2011,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 73/2008 zo dňa 21.04.2008, účinné od
06.05.2009 o používaní rovnošiat, výstrojných súčiastok, pracovných pomôcok a zariadení
príslušníkmi MsP Hnúšťa,
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 85/2009 zo dňa 27.10.2009, účinné od
11.11.2009 o podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na území
mesta Hnúšťa,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 131/2016 zo dňa 27.06.2016, účinné od
12.07.2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
mesta Hnúšťa a jeho mestských častiach,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 100/2011 zo dňa 22.06.2011, účinné od
07.07.2011 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 105/2011 zo dňa 07.12.2011, účinné od
01.01.2012 o ovzduší a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 111/2012 zo dňa 03.12.2012, účinné od
01.01.2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 115/2013 zo dňa 09.10.2013, účinné od
24.10.2013 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie predvolebných plagátov v čase
volebnej kampane,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 117/2014 zo dňa 26.02.2014, účinné od
13.03.2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 118/2014 zo dňa 24.03.2014, účinné od
08.04.2014 o podmienkach držania psov na území mesta Hnúšťa,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 128/2015 zo dňa 30.11.2015, účinné od
01.01.2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v podmienkach mesta Hnúšťa a mestských častí Hačava, Likier, Polom, Brádno,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 134/2016 zo dňa 05.12.2016, účinné od
21.12.2016 o podmienkach predaja a používania pyrotechnických výrobkov na území mesta
Hnúšťa,
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hnúšťa č. 144/2019 zo dňa 10.07.2019, účinné od
26.07.2019 o podmienkach parkovania na miestnych komunikáciách a verejných
priestranstvách mesta Hnúšťa.

1.1.2.22

Iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou mestskej polície

1.1.2.22.1 Fond pracovného času a personálne obsadenie
Mestská polícia Hnúšťa ako poriadkový útvar Mesta Hnúšťa v roku 2019 vykonávala
svoju činnosť len v neúplnom trojzmennom režime, pričom fond pracovného času bol
rozvrhnutý nerovnomerne. Dôvodom je nedosiahnutý tabuľkový stav príslušníkov. Mesto
Hnúšťa ako zamestnávateľ vyhlásilo 30.10.2019 v zmysle Pracovného poriadku pre mestskú
18

políciu, výberové konanie na obsadenie voľnej pracovnej pozície príslušníka mestskej polície.
K výberu úspešného uchádzača v roku 2019 nedošlo.
V roku 2019 bol pracovný čas v rannej pracovnej zmene určený od 07:30 hod. do 15:00
hod. (v prípade potreby predĺžený do 18:30 hod.). Základný pracovný čas odpoludňajšej zmeny
bol určený od 14:45 hod. do 22:15 hod. (v prípade potreby predĺžený do 01:45 hod.). V 1. ako
aj v 2. polroku 2019 boli do odpoludňajšej pracovnej zmeny, v pracovné dni, zaraďovaní traja
príslušníci MsP, dvaja pre bežný výkon policajných činností v celom obvode a jeden cielene
na vysunuté pracovisko v Kolónii.
Pracovný režim chráneného pracoviska kamerového systému bol od 01.01.2019 do
31.12.2019 rozdelený do troch pracovných zmien, trojzmennej prevádzky, 7 dní v týždni s
obslužnosťou 22,5 hodiny/deň.
V celom hodnotenom období bolo v rámci chráneného pracoviska kamerového systému
mestskej polície zamestnaných 5 referentov so zníženou pracovnou spôsobilosťou.
V roku 2019 príslušníci mestskej polície mali plánovaný fond pracovnej doby 1 547 dní,
čo predstavuje 10 228 hodín. Skutočne odpracovali 1 228 dní, čo predstavuje 8 596 hodín.
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že skutočne odpracovaný fond príslušníkov MsP je nižší oproti
plánovanému o 319 dní, čo predstavuje 2 233 hodín. Dôvodom zníženia bola dlhodobá
práceneschopnosť jedného príslušníka a neobsadenosť jedného pracovného miesta. V roku
2019 odpracovali príslušníci celkom 332 hodín nad rámec určený týždenný pracovný čas
vyplývajúci z vopred rozvrhnutého pracovného času a vykonanú mimo rámca rozvrhnutých
pracovných zmien v zmysle ustanovení § 13a ods. 8 , ods. 9, ods. 10 Pracovného poriadku pre
Mestskú políciu Hnúšťa. Dôvodom bolo zabezpečenie verejného poriadku počas Dní mesta
Hnúšťa, letnej turistickej sezóny – letné kúpalisko a počas sviatkov Všetkých svätých
a Pamiatky zosnulých. Počet služieb v trvaní 10,5 hodín bolo nutné odpracovať z dôvodu
zabezpečenia verejného poriadku počas poberania sociálnych dávok. Celkom bolo
odpracovaných 101 služieb.
Na pracovisku referentov kamerového systému bol plánovaný fond pracovnej doby
1 547 dní, čo predstavuje 10 829 hodín. Celkom bolo odpracovaných 1 228 dní, čo činí 7 441
hodín. Rozdiel skutočne odpracovaného fondu tvorí dlhšia práceneschopnosť jedného
referenta.
1.1.2.22.2 Analýza uličnej kriminality
Z uvedeného prehľadu vyplýva, že oproti roku 2018 klesol počet spáchaných priestupkov
celkom o 19 skutkov, čo predstavuje -2,41 %. Nárast bol zaznamenaný u páchaní priestupkov
na úseku verejného poriadku (§ 47,48 zákona o priestupkoch), u priestupkov proti majetku
a u ostatných priestupkoch. Pokles bol zaznamenaný u páchaní priestupkov na úseku
porušovania VZN a na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Stúpol počet
uložených blokových pokút vyplatených na mieste. Naopak klesla výsledná finančná hodnota
uložených blokových pokút.
Pri ukladaní blokov na pokuty nezaplatených na mieste dochádza u priestupcov ku trendu
tieto neuhrádzať, čím sa marí uložením takejto pokuty výchovná zložka ukladania. Dôvodom
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ich neuhrádzania je vlastná skúsenosť priestupcov z kriminálnej minulosti, kedy nedošlo ku ich
postihu a taktiež finančný dlh nebol vymožiteľný ani exekučnou činnosťou.
V roku 2019 podiel uložených blokových pokút príslušníkmi mestskej polície ku blokom
na pokuty nezaplatených na mieste predstavoval 3:1 (počet uložených blokov zaplatených na
mieste/počtu blokov na pokuty nezaplatených na mieste). V roku 2019 z celkovej výšky
uložených pokút nezaplatených na mieste (2 368,00 €) bola uhradená čiastka vo výške 13,00€.
Čo sa týka miesta spáchania jednotlivých priestupkov, najväčší počet spáchaných
priestupkov je zaevidovaný na Ul. Klokočovej (33 skutkov s podielom 22,91 %). Je nutné
uviesť, že v tejto lokalite dochádza najčastejšie ku páchaniu priestupkov na úseku čistoty
a hygieny. Na úseku páchania priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (§
22 zákona o priestupkoch) dochádza k najpočetnejšiemu páchaniu na Ul. 1. mája (10 skutkov
s podielom 6,94 % Námestí Janka Francisciho.
Čo sa týka skladby priestupcov, prevažujú muži (51,48 % podiel). V 6 prípadoch spáchali
priestupky mladistvé osoby (vo veku od 15 do 18 rokov). V 25 prípadoch nedošlo ku
individuálnej identifikácii priestupcov a vec bola v zmysle § 60 ods. 3 písm. b) zákona
o priestupkoch uložená.
V rámci skvalitnenia prijímania oznámení od občanov o spáchaní protispoločenskej
činnosti, bola vyhotovená na mestskej polícii, ako aj na pracovisku kamerového systému kniha
fonogramov, v ktorej sú uvedené všetky udalosti počas operačného dňa. Analýzou jej obsahu
bolo zistené, že priemerný mesačný počet oznámení je 78. Z územnej časti obvodu č. 3, ktorý
tvorí mestskú časť Likier a Kolóniu, je priemerný počet oznámení 7, čo tvorí podiel na
celkovom počte týchto oznámení 8,97 %.
Najväčšie percentuálne zaťaženie (43,22 %) počtu spáchaných priestupkov (okrem
priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v jednotlivých územných častí
obvodu je v obvode č. 1, ktorú tvorí severnú centrum – severná časť mesta. Za ním nasleduje
územná časť obvodu č. 4 (30,34 %), ktorú tvorí západnú časť mesta, ďalej nasleduje územná
časť obvodu č. 2 (18,06 %), ktorú tvorí samotný centrum mesta a najmenší je podiel
spáchaných priestupkov v územnej časti obvodu č. 3 (8,18%), ktorú tvorí časť mesta a to už
uvedenú mestskú časť Likier a Kolóniu.
Z hľadiska objektívnosti je nutné diferencovať lokalitu spáchania druhmi priestupkov.
Najpočetnejším druhom priestupkov sú na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (§
22 zákona o priestupkoch, ktoré sú teritoriálne rozmiestnené v podielmi 63,73 % v územnej
časti 1, v územnej časti 4 je podiel 24,65 %, v územnej časti 2 je podiel 8,60 % a v územnej
časti 3 je podiel 3,02 %.
1.1.2.22.3 Viktimologické hľadisko
V 3 prípadoch obeťami spáchania priestupkov boli osoby maloleté (do 15 veku svojho
života). Najväčší podiel tvorí poškodenie verejného záujmu (86,35%).
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Poškodenými sa v dvoch prípadoch stali aj samotní príslušníci a to z dôvodu spáchania
prečinu útoku na verejného činiteľa bez spôsobeného ublíženia na zdraví, len s materiálnou
ujmou.
Najviac ku páchaniu priestupkov dochádza v tretí deň v týždni – streda, za ňou nasleduje
pondelok. Pri analýze tohto ukazovateľa dochádza ku čiastkovému časovému skresleniu a to
z dôvodu plánovania pracovných zmien príslušníkov v zmysle platného Pracovného poriadku
príslušníkov mestskej polície (absencia hliadkovej a obchôdzkovej činnosti počas dní
pracovného kľudu, pokoja a sviatkov). Značne sa to prejavuje vo vlastnej vyhľadávacej
činnosti príslušníkov.
Čo sa týka časového údaju, v ktorom dochádza ku najpočetnejšiemu páchaniu priestupkov,
je v intervale od 10:00 hod. do 11:00 hod. (22 skutkov). Vysoký podiel na tomto časovom údaji
má páchanie priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky formou
nerešpektovania dopravného značenia, alebo dopravného zariadenia parkujúcich vodičov
v dobe vysokej intenzity dynamickej a statickej dopravy v samotnom meste Hnúšťa.
Druhým exponovaným časom páchania priestupkov je interval od 16:00 hod. do 17:00 hod.
(17 skutkov).
1.1.2.22.4 Sankcie
V zmysle § 84 ods. 1 zákona o priestupkoch počas kalendárneho roka 2019 bolo 473
priestupkov (v roku 2018 409 priestupkov) riešených v blokovom konaní, z ktorého počtu 153
prípadov vyplatených na mieste,
V kalendárnom roku 2019 príslušníci uložili v uvedených konaniach 473 blokových pokút
(rok 2018 505 pokút). Z uvedeného počtu bolo 318 blokových pokút uhradených na mieste (rok
2018 - 251) a 155 blokových pokút s vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste (rok 2018
254 pokút). Priemerná výška sankcie predstavovala sumu 7,46 € (rok 2018 – 8,77 €).
V zmysle § 84 ods. 2 zákona o priestupkoch bolo riešených napomenutím 244 prípadov
(v roku 2018 254).
V zmysle § 60 ods. 3 písm. a) zákona o priestupkoch bolo v roku 2019 odložených celkom
163 priestupkov. V roku 2018 bolo 176.
V zmysle § 60 ods. 3 písm. b) zákona o priestupkoch bolo v roku 2019 uložených 25 vecí,
v roku 2018 64 vecí.
V zmysle § 60 ods. 3 písm. c) zákona o priestupkoch bolo v roku 2019 odovzdaných
celkom 7 prípadov, v roku 2018 23 prípadov.
V zmysle § 60 ods. 3 písm. d) zákona o priestupkoch bolo v roku 2019 nebol oznámený
príslušnému orgánu ani jeden prípad, v roku 2018 4 prípady.
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Z uvedených údajov vyplýva, že najčastejšie dochádza k meritórnemu rozhodnutiu vo
veci napomenutím a odložením veci. Ku odloženiu veci príslušníkmi dochádza najčastejšie
v prípadoch podozrení zo spáchania priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky, ktoré vyhľadali referentmi kamerového systému. Ku rozhodnutiu vo veci
napomenutím dochádza v prípadoch, kedy je možné vrátiť protiprávne konanie do právneho
stavu samotným priestupcom bez ujmy účastníkom konania (zakladanie nelegálnych skládok
a znečistenie verejného prostredia).
1.1.2.22.5 Metodická, analytická a kontrolná činnosť, systém hodnotenia práce
Za účelom efektívneho využívania fondu pracovného času príslušníkov, zabezpečenia
včasného plnenia pracovných úloh vyplývajúcich z aktuálnej ako aj dlhodobej bezpečnostnej
situácie bola v priebehu celého kalendárneho roka 2019 každá pracovná zmena pred nástupom
do výkonu písomne inštruovaná k všeobecným a aktuálnym úlohám, každá pracovná zmena
spracovávala záznam zo služby v písomnej podobe, registratúrne záznamy k udalostiam a
písomná agenda mestskej polície bola aj v roku 2019 vedená v zmysle registratúrneho plánu a
poriadku mesta.
Systém hodnotenia a odmeňovania príslušníkov je na základe spracovaných kritérií
hodnotenia práce príslušníkov, ktoré sú špecifikované v Pracovnom poriadku platnom od roku
2015. Stanovené kritériá a hodnotiaci systém sú zároveň kľúčom k rozdeľovaniu osobných
príplatkov, ktoré sa prehodnocujú každý mesiac ako aj pre udeľovanie odmien.
Mestská polícia vedie registratúrny denník – protokol udalostí, denník priestupkových
spisov, denník priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, knihu inštruktáží k
výkonu služieb, knihu záznamov zo služieb, záznamové knihy držiteľa zbrojnej licencie,
prehľadný materiál o územných častiach obvodu, protokol archivovaných záznamov
mestského kamerového monitorovacieho systému, protokol utajovaných písomností,
elektronickú evidenciu priestupcov a delikventov a register priestupkov. Samostatný protokol
udalostí vedie aj pracovisko mestského kamerového monitorovacieho systému. Pri aplikácii
právnych noriem v praxi, pri výkone právomocí príslušníkov a osobitne pri spracovávaní
priestupkových spisov boli policajti aj v roku 2019 písomne metodicky vedení a usmerňovaní.
Za účelom zvýšenia pripravenosti na prácu priamo v teréne príslušníci v priebehu
hodnoteného obdobia absolvovali odbornú streleckú prípravu s nácvikom taktiky a osobitnú
prípravu zameranú na bezpečné používanie služobných zbraní na strelnici TRITON v
Jesenskom, pod vedením certifikovaného streleckého inštruktora.
1.1.2.22.6 Grafická časť
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Graf č. 5 Prehľad % nápadu páchania priestupkov v územných častiach obvodu (§22)
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2.1 Úvod
Za účelom zlepšenia výkonu služby príslušníkov, skvalitnenia vyhľadávacej činnosti a
objasňovania,
obchôdzkovej
a hliadkovej
služby,
preventívnej
a výchovnej
činnosti, dodržiavania finančnej disciplíny a efektívneho využívania pridelených finančných
prostriedkov, boli pre obdobia roka 2020 vypracované na mestskej polícii nasledovné ciele
a úlohy na rok 2020.
2.1.1 Ciele a úlohy mestskej polície na rok 2020
Program 5
: Bezpečnosť
Zámer
: Mesto Hnúšťa – bezpečné miesto pre život
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a služby mestskej polície
Zámer
: 1. ochrana životov, zdravia obyvateľov mesta a osôb na území mesta,
2. zabezpečenie verejného poriadku
3. spolupodieľanie sa na ochrane majetku mesta a osôb
Prvok 5.1.1: Hliadková a obchôdzková činnosť, dohľad nad dodržiavaním verejného
poriadku, vyhľadávanie latentnej protispoločenskej činnosti
Zodpovednosť: mestská polícia
Cieľ
1.

2.

3.

Zabezpečiť verejný
poriadok v obvode
mesta, hliadkovou a
obchôdzkovou
činnosťou,
vyhľadávať latentnú
protispoločenskú
činnosť,
prítomnosťou v obvode
mesta monitorovať
bezpečnostnú situáciu v
meste a bezodkladne
reagovať na aktuálne
potreby vyplývajúce z
bezpečnostnej situácie

Merateľný ukazovateľ

Hodnota

- počet hodín príslušníkov mestskej
polície v hliadkovej činnosti za rok
- počet hodín príslušníkov mestskej
polície v obchôdzkovej činnosti za rok
- počet hodín práce v noci príslušníkov
mestskej polície v hliadkovej a
obchôdzkovej činnosti v roku
- počet hodín práce v sobotu a nedeľu
príslušníkov mestskej polície v
hliadkovej a obchôdzkovej činnosti
v roku
- počet hodín práce vo sviatok
príslušníkov mestskej polície v
hliadkovej a obchôdzkovej činnosti
v roku
- počet hodín práce príslušníkov mestskej
polície na vysunutom pracovisku v
Kolónii
- priemerný počet pokút uložených v
blokovom konaní za mesiac

32 000

64 000

420

168

70

1 800

8
12/12
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- priemerný počet stotožnených a
usvedčených páchateľov
priestupkov a trestných činov za mesiac
- priemerný počet odjazdených km
služobným motorovým vozidlom za
mesiac
- podiel kalendárnych mesiacov z
kalendárneho roka, so skutočnou
spotrebou PHM menšou ako je
normovaná spotreba
4. Zabezpečiť verejný
poriadok a plynulosť
dopravy v obvode mesta
počas konania masových,
kultúrnych, športových a
spoločenských podujatí
organizovaných a
spoluorganizovaných
mestom a v obvode mesta

- počet hodín práce nadčas príslušníkov
mestskej polície pri zabezpečovaní
masových podujatí v roku

5. Minimalizovať počet
túlavých zvierat, najmä
psov v obvode mesta za
účelom eliminácie rizika
prenosu nákazlivých
chorôb a rizika
poškodenia zdravia
občanov útokom zvieraťa

- percentuálny podiel úspešných
odchytov túlavých zvierat z nahlásených
a vyhľadaných prípadov túlavých psov
- percentuálny podiel indentifikovaných
odchytených psov

60
500

12/12

332

85%

60%

Prvok 5.1.2: Preventívna prednášková činnosť, teoretická a praktická dopravná
výchova, preventívno-bezpečnostné akcie v súčinnosti so zložkami OR PZ
Rimavská Sobota
Zodpovednosť: mestská polícia
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Hodnota

1. Prednáškami v školských a
predškolských zariadeniach zvyšovať
právne vedomie mládeže a znalosť
právnych predpisov súvisiacich s
úlohami, právomocami a činnosťou
mestskej polície

- počet pripravených
a zrealizovaných výchovnovzdelávacích prednášok
mestskou políciou za rok
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2. bezpečnostnými akciami v spolupráci
s OR PZ Rimavská Sobota a OO PZ
Hnúšťa monitorovať a potláčať
zneužívanie návykových látok
mládežou a súvisiace prejavy
delikvencie

- počet hodín príslušníkov
mestskej polície zaradených do
súčinnostných akcií v obvode
mesta za rok

96
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Prvok 5.1.3: Objasňovanie a prejednávanie priestupkov a administratíva
Zodpovednosť: mestská polícia
Cieľ

Merateľný ukazovateľ

Hodnota

1. Udržať priemerný čas
potrebný na objasnenie a
doriešenie jedného
priestupku a uzavretie
priestupkového spisu z roku
2019

- priemerný čas potrebný na
objasnenie, doriešenie a ukončenie
jedného priestupkového spisu
- počet hodín príslušníkov MsP
potrebných na vykonávanie dôkazov v
priestupkovom konaní a súvisiace
administratívne úkony za rok
- percentuálny podiel objasnených
priestupkov zo všetkých priestupkov
objasňovaných v rámci
priestupkového konania

19 dní

2400

90 %

Prvok 5.1.4: Zvyšovanie odbornej vedomostnej úrovne, adaptability a pripravenosti
príslušníkov MsP
Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície
Cieľ
1. Zvyšovať a kontrolovať
odbornú vedomostnú
úroveň, flexibilitu,
samostatnosť a fyzickú
pripravenosť príslušníkov
mestskej polície

Merateľný ukazovateľ
- počet praktických cvičení zo
streleckej prípravy príslušníkov
mestskej polície za rok

Hodnota

2

Podprogram 5.4: Chránená dielňa - monitorovací kamerový systém
Zámer
: Systematické a kontinuálne monitorovanie exponovaných lokalít v
meste
Zodpovednosť: Náčelník mestskej polície
Cieľ
1. Pôsobiť preventívne, efektívne
vyhľadávať latentnú
protispoločenskú činnosť a
zabezpečovať relevantné dôkazy
pre správne konanie
monitorovaním verejných
priestranstiev kamerovým
systémom

Merateľný ukazovateľ
- počet priestupkov a
trestných činov vyhľadaných
kamerovým monitorovacím
systémom za kalendárny
mesiac

28

Hodnota
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