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Mestská polícia v Rožňave 
 
 
 

Správa 
o činnosti Mestskej polície v Rožňave za rok 2011  

 
 
 Správa bola vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 
201/2000, ktoré ukladá náčelníkovi MP pravidelne polročne predkladať orgánom mesta 
správy o činnosti Mestskej polície v Rožňave. 
 
 
 
1. Vyhodnotenie uložených konkrétnych úloh v uzneseniach MZ pre mestskú políciu za 
sledované obdobie  
 
          Za sledované obdobie (rok 2011) okrem stálej dlhodobej úlohy (uznesenie MZ č. 
201/2000) pravidelne polročne predkladať orgánom mesta správy o činnosti mestskej polície, 
čo bolo splnené predložením Správy o činnosti Mestskej polície v Rožňave za rok 2010 na 
MZ v Rožňave dňa 31.3.2011 (uznesením č. 104/2011 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 
zobralo túto správu na vedomie) a predložením Správy o činnosti Mestskej polície 
v Rožňave za I. polrok 2011 na MZ v Rožňave dňa 3.10.2011 (uznesením č. 312/2011 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave zobralo túto správu na vedomie). Dňa 31.3.2011 na MZ 
bola spomínaným uznesením č. 104/2011 uložená aj úloha zriadiť komisiu na prehodnotenie 
činnosti Mestskej polície v Rožňave a spolupráce mestskej polície so štátnou políciou, 
navrhnúť zefektívnenie činnosti mestskej polície, zlepšenie efektivity pri kontrole VZN pri 
súčasnom stave MP.  

Úplné znenie plnenia tohto uznesenia MZ č. 104/2011 zo dňa 31.3.2011 (mestským 
zastupiteľstvom zobrané na vedomie dňa 27.6.2011 uznesením č. 226/2011): 

„Po konzultácii s primátorom mesta MUDr. Vladislavom Laciakom bola zriadená 
pracovná komisia na prehodnotenie činnosti Mestskej polície v Rožňave a spolupráce 
mestskej polície so štátnou políciou v zložení: Peter Džačár – poslanec MZ a predseda 
Komisie OVP pri MZ v Rožňave, JUDr. Katarína Balážová – hlavná kontrolórka a Ing. 
Robert Temesi – náčelník MP 

Na základe spomínaného uznesenia MZ č. 104/2011 zo dňa 31.3.2011 sa dňa  
13.5.2011 uskutočnilo spoločné rokovanie zástupcov mesta Rožňava, pracovnej Komisie na 
prehodnotenie činnosti Mestskej polície v Rožňave a spolupráce mestskej polície so štátnou 
políciou, navrhovateľov uznesenia poslancov MZ Ing. Dušana Pavlíka a Ing. Karola Kováča 
a štátnej polície ohľadne možnosti zefektívnenia spolupráce štátnej a mestskej polície 
a činnosti MP. Za  štátnu políciu (OR PZ Rožňava) boli prítomní: 
pplk.  Mgr. Ivan Bronďoš – riaditeľ Okresného riaditeľstva  PZ Rožňava 
kpt. Mgr. Ján Gettler – riaditeľ odboru poriadkovej polície  OR  PZ Rožňava  
Závery a prijaté opatrenia z rokovania: 
Je potrebné prijať tieto opatrenia na zefektívnenie spolupráce MP a ŠP ako aj na ďalšie 
zefektívnenie samotnej činnosti MP: 
1. Pripraví sa spoločná akcia mesta,  poslancov  MZ, štátnej polície a MP  na preverenie počtu  
osôb bývajúcich v sociálnych bytoch na Rožňavskej Bani. Táto akcia sa už uskutočnila a bude 
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sa opakovať aj neskôr a aj v iných problémových častiach Rožňavy, kde mesto vlastní obecné 
byty nižšieho štandardu. Podrobná Správa o vykonaní kontroly sa nachádza u Mgr. M. 
Fábiánovej (Odbor právny a správy majetku MsÚ)  
2. Naďalej sa budú plánovať celoplošné spoločné akcie ŠP a MP na kontrolu požívania 
alkoholu u mladistvých v pohostinstvách. Zatiaľ v 1. polroku 2011 plánované, v minulosti 
pravidelne uskutočňované, celoplošné akcie ŠP a MP na kontrolu podávania alkoholických 
nápojov, prejavov extrémizmu a záškoláctva nebolo možné uskutočňovať z dôvodu 
dlhodobých príprav a samotného konania MS v ľadovom hokeji zo strany štátnej polície. 
Teraz už po skončení MS sa bude pokračovať v týchto spoločných akciách (pozn.: do konca I. 
polroku sa už uskutočnila jedna celoplošná súčinnostná akcia, zameraná na kontrolu 
záškoláctva, podávania alkoholických nápojov mladistvým osobám a prejavom extrémizmu 
podľa „Projektu kontrol záškoláctva, podávania alkoholických nápojov mladistvým osobám 
a prejavom extrémizmu na území Mesta Rožňava“).  
3. Prioritou musí byť poriadok v meste, z uvedeného dôvodu je potrebné aj štátnej polícii 
zodpovednými pracovníkmi MsÚ dôslednejšie a v dostatočnom predstihu oznamovať konanie 
všetkých hromadných akcií na území mesta.  
4. V rámci finančných možností mesta pokračovať v rozširovaní kamerového systému, 
nakoľko je veľkým prínosom a pomáha k odhaľovaniu pouličnej kriminality aj samotnej  
trestnej činnosti a má aj  preventívny, výchovný účinok. 
5. V rámci finančných možností  rozšíriť navýšenie počtu príslušníkov MP o 2-3 (na počet  
obyvateľov mesta chýba 6 až 8 príslušníkov) 
6. Zmeniť zadeľovanie príslušníkov MP do služieb podľa doporučenia štátnej polície aj 
skúseností ŠP a MP  - presunúť príslušníkov (2+1stála služba) z nočných motohliadok (22.00-
06.00)  málo exponovaných dní, kedy je nízky resp. žiadny nápad priestupkovosti (pondelok 
až štvrtok) najmä na dni, kedy je to viac potrebné a efektívnejšie -  najmä posilniť piatkové 
nočné služby, ako aj samotné denné služby posilniť chýbajúcou motohliadkou, tak 
prepotrebnou na súčinnosť a koordináciu činnosti s pešou hliadkou. MP od 1. júna zadeľuje 
príslušníkov MP do služieb už podľa tejto zmeny. 
7. Riešiť auto pre mestskú políciu. 
8. Zistiť možnosti prijatia ďalších ŤZP pracovníkov chráneného pracoviska na MP na 
sledovanie kamier MKS (pozn.: v súčasnej dobe už po zavedení zmeny služieb by bolo 
vhodné prijať ešte jedného ŤZP pracovníka chráneného pracoviska na MP. V súčasnosti sú 
traja). 

Mimo tohto rokovania bola ďalej dohodnutá s vedením OR PZ v Rožňave aj 
koordinácia kontrolných stanovíšť štátnej a mestskej polície na území mesta.“  
 
 
  
2. Činnosť Mestskej polície v Rožňave za rok 2011 
 
 Činnosť Mestskej polície v Rožňave vychádza zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Príslušníci MP plnia úlohy v zmysle § 3, ktorý 
určuje úlohy pre mestské polície a ktoré sú špecifikované aj rozhodnutiami primátora mesta, 
všeobecnými záväznými nariadeniami  a uzneseniami MZ.    

  
V sledovanom období sa kládol dôraz na kontrolu dodržiavania verejného poriadku 

v meste a MČ, kontrolu dodržiavania platných ustanovení VZN mesta Rožňava a na 
požiadavky občanov mesta. Mestská polícia v Rožňave v rámci svojich možností a právomocí 
popri svojej bežnej činnosti kládla dôraz aj na riešenie podnetov zo strany občanov, 
primátora,  poslancov MZ, inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na území mesta.  
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Naďalej problémom nielen Rožňavy je požívanie alkoholických nápojov mladistvými. 
Z tohto dôvodu sa dlhodobo vykonávajú námatkové kontroly požívania alkoholu u tejto 
vekovej skupiny ako aj celoplošné plánované súčinnostné akcie s policajným zborom a 
pracovníkmi ÚPSVaR Rožňava na území celého mesta v reštauračných zariadeniach, baroch 
a pohostinstvách.  

Mestská polícia v Rožňave vykonáva aj pravidelné námatkové kontroly dodržiavania 
otváracích a zatváracích hodín prevádzok (pohostinstvá, bary). Za sledované obdobie MP 
vykonala 91 kontrol v týchto prevádzkach.  
 

Mestská polícia v Rožňave využíva na svoju činnosť aj mestský monitorovací 
kamerový systém (MKS), ktorého použitie sa vynikajúco osvedčilo a vo viacerých prípadoch 
využili záznamy z kamier okrem MP aj príslušníci PZ SR za účelom overenia si ich zistení 
a podozrení zo spáchania trestných činov, prečinov a priestupkov. 

Zábery MKS Mestská polícia v Rožňave v sledovanom období využila pri odhaľovaní 
a zadokumentovaní  492 prípadov spáchania priestupkov.  

Zábery kamerového monitorovacieho systému boli v roku 2011 poskytnuté 
v súčinnosti príslušníkom Kriminálnej polície a príslušníkom Odboru skráteného vyšetrovania 
v Rožňave pri odhaľovaní trestnej činnosti v nasledovných 26 prípadoch : 

 
- 11-krát pri krádeži 
- 2-krát pri stotožnení osôb pri výtržníctve, ublížení na zdraví 
- pri krádeži vlámaním do motorového vozidla 
- pri poškodení osobného motorového vozidla 
- pri krádeži v byte a porušovaní osobnej slobody 
- pri výtržnosti 
- pri krádeži a použití bankomatovej karty 
- 2 – krát pri výtržnosti a ublížení na zdraví 
- 6-krát pri dopravnej nehode 

 
Pre potreby Kriminálnej polície sa v rámci spolupráce vykonáva pravidelné 

monitorovanie priestranstva najmä pred COLORS barom na Ul. Šafárikovej ako aj ostatných  
barov na  samotnej celej Ul. Šafárikovej. Toto monitorovanie sa vykonáva najmä v piatok v 
nočných hodinách, kedy pravidelne dochádza k šarvátkam a bitkám a inej kriminálnej 
činnosti. Od 1. júna 2011 boli po prijatí vyššie spomínaných opatrení po spoločnom rokovaní 
komisie, vedenia mesta a spomínaných poslancov a predstaviteľov vedenia OR PZ v Rožňave  
posilnené aj nočné piatkové hliadky MP najmä s ohľadom na výtržnosti pred týmito 
pohostinskými zariadeniami a barmi.  

 
 

        Samotné štatistické vyhodnotenie v oblasti riešenia priestupkov v II. polroku 2011 
s porovnaním s I. polrokom 2011 ako aj vyhodnotenie riešenia priestupkov celého r. 2011 je 
podrobne popísané v prílohe (tabuľky) tejto správy. 

Z uvedených štatistických údajov je potešiteľné, že sa už v plnej miere prejavil aj 
preventívny (tak žiaduci) účinok mestského kamerového systému. Ide najmä o značný pokles 
nápadu u všetkých dopravných priestupkov (aj u za tak v minulosti kritizovanom vyberaní 
pokút za parkovanie bez parkovacej karty). Dôvodom je, že monitorovací kamerový systém 
umožňuje efektívnu a účinnú kontrolu aj spomínaného dodržiavania dopravných predpisov v 
meste, ktoré môžu byť riešené v kompetencii MP a po skúsenostiach občanov mesta 
(vodičov), že sú monitorovaní a z priestupku budú usvedčení, od tohto konania (porušenia 
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predpisov) vo väčšine prípadov upustia. Týmto sa v neposlednom rade zvyšuje aj samotná 
bezpečnosť najmä chodcov a detí na mestských komunikáciách.  

 
Mestská polícia v sledovanom období musela zintenzívniť aj kontrolu porušovania 

VZN mesta o ochrane verejného poriadku v oblasti porušovania povinností chovateľov psov 
na verejných priestranstvách z dôvodu nedisciplinovanosti poniektorých psičkárov, čoho 
výsledkom bolo 32 zistení porušenia týchto povinností chovateľov psov v r. 2011, pričom v 
II. polroku 2011 bolo zistených 17 týchto porušení, čo je značný nárast oproti minulému 
obdobiu (8 zistených porušení v roku 2010).      

 
Jedným z akútnych problémov mesta sa stále javí zlá dopravná situácia v meste a to 

najmä stály nárast motorových vozidiel v Rožňave, čoho dôsledkom je naďalej pretrvávajúci 
nedostatok tak prepotrebných parkovacích miest (najmä na sídliskách) v meste. Tento akútny 
problém je naďalej nutné riešiť aj napriek tomu, že sa už vybudovalo niekoľko nových 
parkovacích miest, ktoré ale ani zďaleka ešte nevyriešili tento problém s parkovaním v meste.  
Aj preto sme v roku 2011 zintenzívnili svoju činnosť aj v oblasti zisťovania a následného 
odstránenia nepojazdných, dlhodobo parkujúcich a z evidencie motorových vozidiel DI 
odhlásených „vrakov“ motorových vozidiel odstavených (parkujúcich) na verejných 
parkoviskách mesta. Takto bolo počas celého roka 2011 zistených a riešených až 24 „vrakov“ 
motorových vozidiel oproti roku 2010, kedy bolo riešených 6 prípadov takto dlhodobo 
odstavených nepojazdných motorových vozidiel. V 18 prípadoch sa už podarilo tieto autá 
odstrániť z verejných parkovísk a uvoľniť tak prepotrebné parkovacie  miesta na verejných 
parkoviskách. Ostatné prípady boli odstúpené na OÚ odbor dopravy na doriešenie (najmä 
z dôvodu, že majitelia sú z iným okresov). V 5 prípadoch zistení majitelia boli riešení aj 
v blokovom konaní z dôvodu, že po upozornení do stanoveného termínu neodstránili svoje 
vraky. 

 
Mestská polícia naďalej vykonávala počas roka 2011 pravidelne v čase od 7:15 do 

8:00 hod. prioritne preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na zabezpečenie bezpečnosti 
žiakov tých základných škôl, kde by hrozilo ohrozenie bezpečnosti žiakov pri rannom 
príchode do škôl (prechody cez cesty). Ide o ZŠ na Ulici pionierov a ZŠ na Ulici zeleného 
stromu. Príslušníci sú označení reflexnými vestami a spravidla sú pri najnebezpečnejšom 
mieste pri prechode do jednotlivých škôl. Opatrenia prinášajú žiaduci efekt. Vodiči 
motorových vozidiel spravidla už pri samotnom zaznamenaní príslušníka MP na týchto 
miestach spomalia, resp. aj zastanú pri prechádzaní žiakov cez cestu. Túto preventívno-
bezpečnostnú akciu bude mestská polícia uskutočňovať aj v budúcnosti.          
 

Mestská polícia v sledovanom období použila aj donucovacie prostriedky (hmaty, 
chvaty, údery a kopy sebaobrany, putá) v jednom prípade, keď osoba neuposlúchla výzvu a 
kládla aktívny odpor.   

 
Vyššie spomínané zmeny (od 1.6.2011) v zadeľovaní  príslušníkov MP do služieb 

(pondelok až štvrtok) spôsobili okrem posilnenia piatkových nočných služieb aj posilnenie 
denných služieb motohliadkou, tak prepotrebnou na súčinnosť a koordináciu činnosti s pešou 
hliadkou (v niektorých prípadoch v minulosti, najmä v zimných mesiacoch, z dôvodu 
nedostatočného počtu príslušníkov, naopak chýbali pešie hliadky). Pri súčasnom 
pretrvávajúcom nevyhovujúcom personálnom stave aspoň takto máme viac možností 
hliadkovať a efektívnejšie zasiahnuť najmä na problematických miestach (Vargove pole, R. 
Baňa, severná časť mesta a pod.). V týchto miestach zaznamenávame značný výskyt 
porušovania verejného poriadku a pouličnej kriminality. Sekundárnou príčinou tohto javu je 
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pravdepodobne aj existencia už vyššej koncentrácie neprispôsobivého obyvateľstva v tejto 
lokalite. Ďalším dôležitým faktorom je aj vysoká percentuálna miera nezamestnanosti týchto 
občanov podčiarknutá ešte aj veľmi nízkym vzdelaním a životnou úrovňou.  

 
Z uvedených štatistických údajov za II. polrok 2011 je zrejmé aj výrazné zlepšenie 

efektivity pri kontrolách porušovania VZN mesta za toto obdobie (421 riešených priestupkov) 
oproti I. polroku 2011 (274 riešených priestupkov) ako aj za celkové obdobie roka 2011 (695 
riešených priestupkov) v porovnaní napríklad s rokom 2010 (479 riešených priestupkov), čo 
je dôsledok najmä zefektívnenia činnosti MP aj uskutočnenými už vyššie spomenutými 
prijatými zmenami (najmä zmenami v zadeľovaní príslušníkov MP do jednotlivých služieb od 
1.6.2011) a opatreniami pri súčasnom poddimenzovanom personálnom stave MP 
a v neposlednom rade aj samotným väčším upriamením pozornosti na odhaľovanie porušení 
VZN mesta. 
 
 V rámci vyhodnotenia samotnej činnosti MP je ešte nutné podotknúť, že v sledovanom 
období (r. 2011) boli až traja príslušníci MP dlhodobo práceneschopní (jeden 5 mesiace, 
druhý 2,5 mesiaca a tretí 2 mesiace), čo pri už aj tak pretrvávajúcom poddimenzovanom 
personálnom stave MP v Rožňave spôsobovalo v období ich práceneschopnosti značné 
problémy pri zadeľovaní príslušníkov do jednotlivých služieb ako aj pri samotnej činnosti 
MP. Navyše dňa 7.11.2011, po doručení právoplatného rozsudku odvolacieho KS v Košiciach 
Mestskému úradu a Mestskej polícii v Rožňave, bol jeden z týchto príslušníkov okamžite 
prepustený z radov Mestskej polície v Rožňave z dôvodu, že bol Krajským súdom 
v Košiciach právoplatne uznaný vinným a odsúdený za prečin zneužitia právomoci verejného 
činiteľa. Od tohto dňa až do samotného konca r. 2011 bola samotná činnosť mestskej polície 
aj z tohto dôvodu ešte viac oslabená.  
 
 
 
3. Súčinnosť s ozbrojenými zložkami SR (OO PZ SR Rožňava, ODI PZ SR  Rožňava, 
Colnou  správou Slovenskej republiky, mestské polície z iných miest a obcí) 
 
 A. Súčinnostné akcie s OO PZ SR Rožňava, ODI  PZ SR Rožňava a OR PZ SR Rožňava 
 

 
V roku 2011 bola zaznamenaná súčinnosť s OO PZ SR Rožňava, ODI  PZ SR 

Rožňava a OR PZ SR Rožňava v celkovom počte 63 súčinnostných akcií, z toho boli 4 
celoplošné akcie. 
   
 

Príslušníci MP Rožňava v súčinnosti s príslušníkmi OO PZ SR Rožňava a 
pracovníkmi ÚPSVaR Rožňava vykonali v sledovanom období štyri celoplošné súčinnostné 
akcie, zamerané na kontrolu záškoláctva, podávania alkoholických nápojov mladistvým 
osobám a prejavom extrémizmu podľa „Projektu kontrol záškoláctva, podávania 
alkoholických nápojov mladistvým osobám a prejavom extrémizmu na území Mesta 
Rožňava“. Počas týchto akcií bolo zistených celkom 10 priestupkov požívania alkoholu 
osobami mladšími ako 18 rokov, pričom jedna zo zistených osôb bola osoba maloletá. Dve 
osoby boli riešené v blokovom konaní z dôvodu, že podali alkoholický nápoj osobe mladšej 
ako 18 rokov. Jednou z nich bola barmanka v pohostinskom zariadení. 
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Ostatné súčinnosti s OO PZ SR Rožňava, ODI PZ SR Rožňava a OR PZ SR ( 59-krát): 
-  2-krát pri bitke Rómov na Ul. Čučmianskej  
-  pri hromadnej bitke Rómov na Námestí baníkov 
-  pri hromadnej bitke Rómov (cca 100 osôb) na Ul. krátkej 
-  pri výtržnostiach Rómov pri pohostinstve Baník 
-  pri bitke Rómov na Ul. mierovej 
-  pri výtržnostiach a bitke Rómov predávajúcich na Rožňavskom jarmoku  
-  pri hromadnej bitke na Ul. Šafárikovej – pred Colors barom 
-  2-krát pri šetrení bitky na Ul. Šafárikovej – pred Colors barom 
-  2-krát pri šetrení bitky na Ul. Šafárikovej 
-  pri šetrení bitky na Ul. K. Schoppera – pred Times bar 
-  pri rekonštrukcii ublíženia na zdraví 
-  pri šetrení výtržnosti občanov na Ul. Hviezdoslavovej 
-  pri šetrení výtržnosti občanov v HM Tesco 
-  pri pátraní po stratenom maloletom chlapcovi (nájdený a odvezený matke) 
-  pri pátraní a zaistení osoby, ktorá fyzicky napadla inú osobu 
-  5-krát pri domovej prehliadke 
-  3-krát pri domovej prehliadke za účelom zistenia omamných a psychotropných látok 
-  2-krát pri zaisťovaní dôkazov z drogovej činnosti 
-  pri zistení a predvedení bezdomovca na výsluch 
-  pri zabezpečovaní miesta krádeže vlámaním do objektu 
-  3-krát pri zaisťovaní stôp po lúpežnom prepadnutí (Ul. Šafárikova, K. Schoppera) 
-  pri rekonštrukcii trestného činu lúpeže 
-  pri šetrení podozrenia z trestného činu týrania zvierat (uhynutý pes) 
-  2-krát pri celoštátnej bezpečnostnej akcii zameranej na dodržiavanie dopravných   

predpisov (priechody pre chodcov počas  ukončenia a  zahájenia školského roka) 
-  5-krát pri zdokumentovaní a zabezpečení miesta dopravnej nehody 
-  pri zabezpečovaní cestnej uzávierky a verejného poriadku v čase návštevy premiérky 

SR v Rožňave 
-  17- krát v súčinnosti s OO PZ SR objasňovanie priestupkov občanov iných miest SR    

spáchaných v našom  meste  
 
 
 

B. Súčinnostná akcia s Colnou  správou Slovenskej republiky  
 

V sledovanom období príslušníci MP zistili a v súčinnosti s príslušníkmi  Colnej  
správy Slovenskej republiky zadokumentovali predaj sfalšovaného tovaru počas 
Rožňavského jarmoku (spôsobená škoda - 4000,-€). 

 
 
 

V súčinnosti s mestskými políciami iných miest a obcí bolo objasňovaných celkom 8 
priestupkov. 
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4. Súčinnosť s inými inštitúciami a organizáciami  
 
- Pre potreby OS SR bola poskytnutá súčinnosť pri doručovaní doporučených zásielok 

v prípadoch, kedy doporučené zásielky nebolo možné doručiť iným spôsobom. Takto 
bolo doručovaných až 128  doporučených zásielok 
    
            

- Pre potreby Stáleho rozhodcovského súdu  Slovenskej bankovej asociácie  bola 
poskytnutá súčinnosť pri doručovaní písomností v prípadoch, kedy tieto nebolo možné 
doručiť iným spôsobom. Takto bolo doručovaných 9 písomností  

 
 

- Pre potreby Exekútorských úradov bola poskytnutá súčinnosť pri doručovaní 
písomností v prípadoch, kedy tieto nebolo možné doručiť iným spôsobom. Takto bolo 
doručovaných 147 písomností  
- 3-krát sa príslušníci MP zúčastnili asistencie pri výkone exekúcie - vypratania bytu  

 
 

- Pre potreby Ústavu pre výkon trestu bola 2-krát poskytnutá súčinnosť pri doručovaní 
písomností 
 
 

- Pre potreby Spravbytu bola poskytnutá asistencia na ochranu osoby (pracovníka) pri        
zabezpečovaní opráv v bytovom dome 

 
 

- Pre potreby Technických služieb mesta Rožňava bola poskytnutá súčinnosť 
-  pri zdokumentovaní poistných udalostí, kedy pri kosení trávnatých plôch mesta     
   pracovníkmi TS došlo k poškodeniu osobných motorových vozidiel občanov mesta a   
v jednom prípade došlo aj k rozbitiu sklenenej výplne výkladu 

-  pri asistencii otvorenia prevádzky (F1 café  bar) za účelom odstránenia poruchy 
-  pri zásahu proti osobám nachádzajúcich sa neoprávnene v objekte kúpaliska 
-  pri odstraňovaní uhynutej zvery z verejného priestranstva (motorovými vozidlami    

zrazené mačky a psy) 
-  pri asistencii doručovania písomnosti (výpoveď z nájmu) 
-  pravidelné zamykanie hlavnej brány dvora Radnice a brány do dvora banky 

Unicredit, a.s. v nočných hodinách  
 
 

- Pre potreby MsÚ Rožňava mestská polícia vykonávala súčinnosť: 
 

- pre Odbor právny a správy majetku:    
-  pri preverovaní oprávnenosti pobytu osôb zdržiavajúcich sa v sociálnych   bytoch na 
R. Bani (akcia v súčinnosti s OR PZ, OO PZ, za prítomnosti zástupcu primátora, tiež 
niektorých poslancov MZ) 
-  pri kontrole pohostinských zariadení zameranej na kontrolu dodržiavania nočného 
kľudu 
-  pri doručovaní poštových zásielok 
-  pri kontrole v OKC počas koncertu hudobných skupín 
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- pre Stavebný úrad: 

-  pri doručovaní poštových zásielok  
-  pri šetrení sťažnosti na nelegálne zabratie pozemku 
-  pri šetrení sťažnosti občanov 
 

- pre Odbor VaŽP: 
-  pri doručovaní poštových zásielok  

            -  pri zisťovaní majiteľov plachtových garáž 
            -  pri šetrení sťažností občanov 
 

- pre Útvar hlavnej kontrolórky:    
-  pri šetrení sťažností občanov 

 
- pre Odbor sociálnych vecí:  

-  pri preberaní sociálneho bytu 
 
 

- Pre potreby 1. Rožňavskej, a.s. bola poskytnutá súčinnosť  
-  pri doručovaní poštových zásielok 
-  správcovi trhoviska pri vyberaní poplatkov za trhové miesta 
 
 

- Súčinnosť s RZP  - privolanie RZP: 
-  4-krát k zbitému (zranenému) občanovi 
-  k občanovi so silnými bolesťami v oblasti srdca 
-  k osobe s EPI záchvatom 

            -  k zraneným Rómom, ktorí sa pobili medzi sebou 
-  k osobe v bezvedomí 
-  k osobe so psychiatrickými problémami 

            -  k značne opitým občanom 
 
 

- Súčinnosť s HaZZ SR: 
-  pri vytápaní bytov v bytovom dome 
-  privolanie hasičov k ohnisku (horiaci matrac v budove pri cintoríne, ktorý mali 

zapáliť bezdomovci) 
-  privolanie hasičov k horiacemu veľkokapacitnému  kontajneru na  komunálny   

odpad 
 
 

- Pre potreby VVS, a.s.  
-  3-krát nahlásenie zistenej poruchy na vodovodnom potrubí – únik  vody  

 
 

-  Pre potreby TEKOR, s.r.o.  
-  nahlásenie úniku vody z poškodeného teplovodného potrubia   
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- ÚPSVaR Rožňava - „kurátor“ 
-  asistencia pri odovzdávaní dieťaťa učiteľkami MŠ, ktoré toto dieťa nevydali z MŠ 
rodičovi, ktorý si poň prišiel v značne opitom stave 
 
 
 

Zabezpečovanie verejného poriadku pri kultúrnych, spoločenských a športových 
podujatiach na území mesta Rožňava: 
 
- zabezpečovanie verejného poriadku a uzávierky časti Námestia baníkov počas osláv 

oslobodenia mesta 
- zabezpečovanie verejného poriadku počas konania futbalového turnaja West cup 2011 
- zabezpečovanie verejného poriadku počas konania futbalového majstrovského zápasu 
- zabezpečovanie verejného poriadku, doprovod sprievodu, dopravnej uzávierky časti 

Námestia baníkov počas „stavania mája“ a kultúrneho programu 
- zabezpečovanie verejného poriadku a uzávierky časti Námestia baníkov a časti cestnej 

komunikácie Ul.  pionierov počas osláv výročia maďarskej revolúcie 
- zabezpečovanie verejného poriadku a uzávierky Námestia baníkov počas slávnostného 

nástupu vojakov SR, ktorí sa vrátili zo zahraničných misií ISAF a ALTHEA 
- zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas konania Veľkonočného 

jarmoku, Rožňavského jarmoku a Vianočného trhu 
- zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas slávnostných aktov 

kladenia vencov na Námestí baníkov 
- zabezpečovanie verejného poriadku počas konania diskotéky na mestskom kúpalisku – 

Summerfest 
- zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky Námestia baníkov počas 

prípravných prác a konania medzinárodného preteku v orientačnom behu 
- zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky Ul. Šafárikovej a Námestia 

baníkov počas konania  stretnutia banských miest a obcí Slovenska  
- zabezpečovanie verejného poriadku počas doprovodu mikulášskeho sprievodu po 

školských a predškolských zariadeniach mesta až na Námestie baníkov 
- zabezpečovanie verejného poriadku počas poskytovania potravinovej pomoci EU 

občanom v hmotnej núdzi 
- zabezpečovanie verejného poriadku pri slávnostnom otvorení stavby kanalizácie na R. 

Bani 
- zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky na Námestí baníkov počas 

ohňostrojných prác a samotného ohňostroja pri príležitosti silvestrovských osláv  
 
 
 
5. Ostatné činnosti 
 

- 154-krát bola vykonaná kontrola v okolí objektu „Družba“ na Ul. jarnej. Pri zistení 
porušenia verejného poriadku, požívania alkoholu (najmä lacného ovocného vína) a 
tiež vzbudzovania verejného pohoršenia neprispôsobivými osobami, bezdomovcami a 
maloletými osobami bola okamžite zjednaná náprava a zistené osoby boli následne 
vykázané z miesta  

- 41-krát z verejne prístupných miest (pri objekte Družba a pri MŠ na Vargovom poli, 
nad Tescom, na Ul. normovej, v centre mesta na Námestí baníkov a iných) boli 
vykázané osoby, ktoré podnapité, hrubým správaním vzbudzovali verejné pohoršenie 
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(ide najmä o neprispôsobivých občanov mesta a bezdomovcov) - (súvis s vyššie 
uvedenou info)   

- 6-krát preverovanie totožnosti opitých, na zemi ležiacich občanov – poskytnutie 
pomoci 

- 6-krát zasahovanie pri výtržnostiach a bitkách občanov na verejných priestranstvách  
- zasahovanie v pohostinskom zariadení pri roztržke a vyhrážaní sa na zdraví 
-    zadržanie podozrivej osoby z ublíženia na zdraví inej osobe 
- prvá pomoc bola poskytnutá osobe s epileptickým záchvatom 
- na ošetrenie na úrazovú chirurgiu odvezený občan s pohmoždenými prstami po úraze 

na stavbe 
- vykazovanie osôb (bezdomovcov) prespávajúcich v bytových domoch 
- 2-krát beseda so žiakmi SOU na Ul. Hviezdoslavovej o verejnom poriadku, o právnom 

vedomí mládeže – preventívna činnosť 
- beseda so žiakmi ZŠ na Ul. pionierov o verejnom poriadku, o právnom vedomí 

mládeže - preventívna činnosť  
- doprovod zistených žiakov ZŠ (záškolákov) do škôl. V jednom prípade bol zistený 

žiak ZŠ pri užívaní alkoholu v Mestskom parku  
- súčinnosť pri odovzdaní dieťaťa rodičom, ktorí si ho nevyzdvihli z MŠ (matka značne 

opitá) 
- zisťovanie a vyhľadanie zákonných zástupcov troch maloletých detí, ktoré sa týmto 

stratili počas Rožňavského  jarmoku 
- 32-krát preverovanie oznámenia o rušení nočného kľudu (v 4 prípadoch po 

predchádzajúcom upozornení príslušníci MP museli pristúpiť k uloženiu blokovej 
pokuty)  

- 2-krát zabezpečenie miesta dopravnej nehody do príchodu privolanej hliadky OO PZ a 
dopravnej polície na miesto nehody  

- zadržanie vodiča motorového vozidla podozrivého z jazdy pod vplyvom alkoholu 
a jeho odovzdanie privolanej hliadke  OO PZ 

- zadržanie výtržníka a jeho odovzdanie privolanej hliadke OO PZ, ktorý poškodil 
motorové vozidlo a fyzicky napadol jeho vodiča 

- poskytnutie prvej pomoci osobe, ktorá upadla do bezvedomia 
- preverovanie a obhliadka objektu MŠ po nahlásení jeho narušenia 
- zisťovanie a preverovanie majiteľov nepojazdných, dlhodobo parkujúcich 

a z evidencie motorových vozidiel DI odhlásených „vrakov“ motorových vozidiel 
odstavených na verejných priestranstvách mesta (riešených až 24 „vrakov“) 

- vyhľadanie majiteľa motorového vozidla, ktoré na verejnom parkovisku na Ul. 
okružnej bolo neuzamknuté 

- zisťovanie majiteľa psa, ktorý pohrýzol občana 
- asistencia inšpektorke Slobody zvierat pri vyslobodzovaní psov vhodených do rieky 

Slaná  
- inšpektorke Slobody zvierat odovzdané (odvrhnuté) šteňatá nájdené v objekte OA 

Rožňava 
- pracovníčke OZ Život je pes odovzdaný potulný pes bez majiteľa 

  
 

- nájdené veci počas pochôdzkovej činnosti príslušníkov MP: 
- 2-krát peňaženka s osobnými dokladmi totožnosti 
- doklady totožnosti 
- 2-krát kľúče od osobného motorového vozidla  
Všetky nájdené veci boli bezodkladne vrátené majiteľom. 
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6. Záver 
 
 

 Prijaté závery a opatrenia zo spomínaného rokovania pracovnej komisie, vedenia 
mesta, poslancov-navrhovateľov a vedenia OR PZ, na zefektívnenie spolupráce MP a ŠP, 
zefektívnenie kontrol dodržiavania platných ustanovení VZN mesta Rožňava ako aj na ďalšie 
zefektívnenie samotnej činnosti MP pri súčasnom personálnom stave MP, ktoré boli zobraté 
na vedomie aj mestským zastupiteľstvom dňa 27.6.2011 uznesením č. 226/2011 – „Správa o 
plnení uznesení mestského zastupiteľstva“, už priniesli v II. polroku 2011, ako už bolo vyššie 
spomenuté, značné zlepšenie efektivity najmä pri kontrolách porušovania platných ustanovení 
VZN mesta, ako aj zefektívnenie samotnej činnosti MP. Prijaté závery a opatrenia zo 
spomínaného rokovania by bolo žiaduce plniť aj v oblasti doplnenia dlhodobo 
pretrvávajúceho, nevyhovujúceho početného personálneho stavu MP v Rožňave. Čo sa týka 
výmeny už nevyhovujúceho a poruchového, zastaraného SMV Škoda Felícia, je potešiteľné, 
že Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 3.10.2012 uznesením č. 309/2011 schválilo zámer 
kúpy služobného motorového vozidla na leasing pre potreby Mestskej polície v Rožňave 
formou elektronickej aukcie. Táto sa konala dňa 22.11.2012 a výsledkom je nákup nového 
SMV KIA SOUL pre potreby MP v Rožňave.  
 
 
 
 
 
 
 
                       ............................................................. 

     Ing. Robert TEMESI 
       náčelník Mestskej polície v Rožňave 

 
 
 
 
V Rožňave, dňa 9.3.2012 
 
 
 
  
Prílohy:  

- Vyhodnotenie riešenia priestupkov príslušníkmi MP za I. polrok 2011 (tab. č. 1) 
- Vyhodnotenie riešenia priestupkov za I. polrok 2011 po zohľadnení (započítaní) už 

vyriešených priestupkov z I. polroka v II. polroku 2011 (tab. č. 2) 
- Vyhodnotenie riešenia priestupkov proti ustanoveniam §-ov VZN príslušníkmi MP za 

I. polrok 2011 (tab. č. 3) 
- Vyhodnotenie riešenia priestupkov proti ustanoveniam §-ov VZN príslušníkmi MP za 

II. polrok 2011 (tab. č. 4) 
- Vyhodnotenie riešenia priestupkov proti ustanoveniam §-ov VZN príslušníkmi MP za 

rok 2011 (tab. č. 5) 
- Vyhodnotenie riešenia priestupkov príslušníkmi MP za II. polrok 2011 (tab. č. 6) 
- Vyhodnotenie riešenia priestupkov príslušníkmi MP za rok 2011 (tab. č. 7) 
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Tabuľka č. 1 
 

 
Vyhodnotenie riešenia priestupkov príslušníkmi MP za I. polrok 2011 

 
 
  Druh priestupku 
 blokovo:  počet / € pohov. v riešení ulož. odstúp. odovzd. spolu 

Dopravný priestupok (najmä s využitím MKS) 252  /  6 500 124 21 8 11 1 417 

Parkovanie bez platnej parkovacej karty 60  /  600 129 3  1  193 

Povinnosti chovateľov psov - §3 
 

2  /  20 12   1  15 

Noč. kľud - §4 2 / 35 9     11 

Ochrana nefajčiarov - §5 
 

12  /  110 19     31 

V
Z

N
 

o 
oc

h
r.

 
ve

r.
 p

or
ia

dk
u 

 Zákaz požívania alkoholických nápojov - §7 7  /  55 22   1  30 

VZN o udržiavaní .všeob. čistoty a poriadku v meste 
 

33  / 370 143  1 6  183 

VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach 
 

3  /  30      3 

VZN o vylepovaní plagátov 1 / 10      1 

Zákon č. 372/90 Zb. - § 30 – pr. na úseku ochr. pred alkoholizmom 
 

1  /  20      1 

Zákon č. 372/90 Zb. - § 47, ods.1/c – priest. proti verej. poriadku  11     11 

Priestupky spolu 373  /  7 750 469 24 9 20 1 896 
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 Tabuľka  č. 2  
 

Vyhodnotenie riešenia priestupkov za I. polrok 2011 po zohľadnení (započítaní) už 
vyriešených priestupkov z I. polroka v II. polroku 2011 (v tabuľke č. 1 - I. polrok 
2011 stĺpec: v riešení) 

 
    
  Druh priestupku 
 blokovo:  počet / € pohov. v riešení ulož. odstúp. odovzd. spolu 

 Dopravný priestupok (najmä s využitím MKS) 261  /  6 770 125 1 12 17 1 417 

 Parkovanie bez platnej parkovacej karty 60  /  600 132   1  193 

 Povinnosti chovateľov psov - §3 
 

2  /  20 12   1  15 

 Noč. kľud - §4 2 / 35 9     11 

 Ochrana nefajčiarov - §5 
      

12  /  110 19     31 

V
Z

N
 

o 
oc

h
r.

 
ve

r.
 p

or
ia

dk
u 

  Zákaz požívania alkoholických nápojov - §7 7  /  55 22   1  30 

 VZN o udržiavaní .všeob. čistoty a poriadku v meste 
 

33  / 370 143  1 6  183 

 VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach 
 

3  /  30      3 

 VZN o vylepovaní plagátov 1 / 10      1 

 Zákon č. 372/90 Zb. - § 30 – pr. na úseku ochr. pred alkoholizmom 
 

1  /  20      1 

 Zákon č. 372/90 Zb. - § 47 – priest. proti verejnému poriadku  11     11 

 Priestupky spolu 382  /  8 020 473 1 13 26 1 896 
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Tabuľka č. 3  
 

Vyhodnotenie riešenia priestupkov proti ustanoveniam §-ov VZN 
príslušníkmi MP za I. polrok 2011 

 
    
  Druh priestupku (len proti ustanoveniam §-ov VZN) 
 

blokovo: počet / € pohovor v riešení ulož. odstúp. odovzd. spolu 

 Povinnosti chovateľov psov - §3 
 

2  /  20 12   1  15 

 Noč. kľud - §4 2 / 35 9     11 

 Ochrana nefajčiarov - §5 
      

12  /  110 19     31 

V
Z

N
 o

 o
ch

r.
 

ve
r.

 p
or

ia
dk

u 
  Zákaz požívania alkoholických nápojov - §7 7  /  55 22   1  30 

 VZN o udržiavaní .všeob. čistoty a poriadku v meste 
 

33  / 370 143  1 6  183 

 VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach 
 

3  /  30      3 

 VZN o vylepovaní plagátov 1 / 10      1 

Priestupky spolu 60 / 630 205  1 8  274 
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Tabuľka č. 4   

 

Vyhodnotenie riešenia priestupkov proti ustanoveniam §-ov VZN 
príslušníkmi MP za II. polrok 2011 

 
    
  Druh priestupku (len proti ustanoveniam §-ov VZN) 
 

blokovo: počet / € pohovor v riešení ulož. odstúp. odovzd. spolu 

 Povinnosti chovateľov psov - §3 
 

7  /  70 9   1  17 

 Noč. kľud - §4 2 / 30 19     21 

 Ochrana nefajčiarov - §5 
      

14  /  130 21     35 

V
Z

N
 

o 
oc

hr
. 

ve
r.

 p
or

ia
dk

u 
  Zákaz požívania alkoholických nápojov - §7 11  /  110 20   5  36 

 VZN o udržiavaní .všeob. čistoty a poriadku v meste 
 

78  / 845 194 4  7  283 

 VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach 
 

9  /  110 12     21 

 VZN o vylepovaní plagátov 1 / 10    1  2 

 VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta     6  6 

Priestupky spolu 122 / 1 305 275 4  20  421 
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Tabuľka č. 5   

 

Vyhodnotenie riešenia priestupkov proti ustanoveniam §-ov VZN 
príslušníkmi MP za rok 2011 

 
    
  Druh priestupku (len proti ustanoveniam §-ov VZN) 
 

blokovo: počet / € pohovor v riešení ulož. odstúp. odovzd. spolu 

 Povinnosti chovateľov psov - §3 
 

9  /  90 21   2  32 

 Noč. kľud - §4 4 / 65 28     32 

 Ochrana nefajčiarov - §5 
      

26  /  240 40     66 

V
Z

N
 o

 o
ch

r.
 

ve
r.

 p
or

ia
dk

u 
  Zákaz požívania alkoholických nápojov - §7 18  /  165 42   6  66 

 VZN o udržiavaní .všeob. čistoty a poriadku v meste 
 

111  / 1 215 337 4 1 13  466 

 VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach 
 

12  /  140 12     24 

 VZN o vylepovaní plagátov 2 / 20    1  3 

 VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta     6  6 

Priestupky spolu 182 / 1 935 480 4 1 28  695 
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Tabuľka  č. 6 
 

 
Vyhodnotenie riešenia priestupkov príslušníkmi MP za II. polrok 2011 

 
    
  Druh priestupku 
 blokovo:  počet / € pohov. v riešení ulož. odstúp. odovzd. spolu 

 Dopravný priestupok (najmä s využitím MKS) 250  /  5 070 140 16 8 12  426 

 Parkovanie bez platnej parkovacej karty 76 / 785 102 3  3  184 

 Povinnosti chovateľov psov - §3 
 

7  /  70 9   1  17 

 Noč. kľud - §4 2 / 30 19     21 

 Ochrana nefajčiarov - §5 
      

14  /  130 21     35 

V
Z

N
 

o 
oc

h
r.

 
ve

r.
 p

or
ia

dk
u 

  Zákaz požívania alkoholických nápojov - §7 11  /  110 20   5  36 

 VZN o udržiavaní .všeob. čistoty a poriadku v meste 
 

78  / 845 194 4  7  283 

 VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach 
 

9  /  110 12     21 

 VZN o vylepovaní plagátov 1 / 10    1  2 

 VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta     6  6 

 Zákon č. 372/90 Zb. - § 30 – pr. na úseku ochr. pred alkoholizmom 
 

2  /  30      2 

 Zákon č. 372/90 Zb. - § 47 – priest. proti verejnému poriadku 1 / 10 19    1 21 

 Priestupky spolu 451  /  7 200 536 23 8 35 1 1 054 
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Tabuľka  č. 7  

 
 

Vyhodnotenie riešenia priestupkov príslušníkmi MP za rok 2011 
 
    
  Druh priestupku 
 blokovo:  počet / € pohov. v riešení ulož. odstúp. odovzd. spolu 

 Dopravný priestupok (najmä s využitím MKS) 511  /  11 840 265 17 20 29 1 843 

 Parkovanie bez platnej parkovacej karty 136 / 1 385 234 3  4  377 

 Povinnosti chovateľov psov - §3 
 

9  /  90 21   2  32 

 Noč. kľud - §4 4 / 65 28     32 

 Ochrana nefajčiarov - §5 
      

26  /  240 40     66 

V
Z

N
 

o 
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h
r.

 
ve

r.
 p
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ia

dk
u 

  Zákaz požívania alkoholických nápojov - §7 18  /  165 42   6  66 

 VZN o udržiavaní .všeob. čistoty a poriadku v meste 
 

111  / 1 215 337 4 1 13  466 

 VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach 
 

12  /  140 12     24 

 VZN o vylepovaní plagátov 2 / 20    1  3 

 VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta     6  6 

 Zákon č. 372/90 Zb. - § 30 – pr. na úseku ochr. pred alkoholizmom 
 

3  /  50      3 

 Zákon č. 372/90 Zb.  - § 47 – priest. proti verejnému poriadku 1 / 10 30    1 32 

 Priestupky spolu 833  /  15 220 1 009 24 21 61 2 1 950 

 
  

 
 
 

   Ing. Robert Temesi 
náčelník MP v Rožňave 
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Stanovisko KOVP MZ v Rožňave zo dňa 14.3.2012 
 

 
 
Komisia    b e r i e    n a    v e d o m i e   Správu o činnosti Mestskej polície v Rožňave za rok 2011  

 


