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MESTSKÁ POLÍCIA ROŽ ŇAVA  
 

 
 

Plán 
činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2013  

 
 
 Plán činnosti Mestskej polície Rožňava (ďalej len MsP) je vypracovaný v súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.130/2013 
zo dňa 25.04.2013. 
 
    Činnosť Mestskej polície Rožňava vychádza  zo Zákona SNR č. 564/1991 Zb.  o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Mestská polícia je 
poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo 
všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.  

 
 

Hlavné úlohy Mestskej polície Rožňava na rok 2013 
 

V roku 2013 bude činnosť MsP zameraná najmä na kontrolu dodržiavania verejného poriadku v meste a jeho mestskej časti, kontrolu 
dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ale aj na  kontrolu dodržiavania platných ustanovení VZN mesta Rožňava a na objasňovanie 
priestupkov v rámci vecnej a miestnej príslušnosti. V rámci svojich možností a právomocí i na riešenie podnetov a požiadaviek zo strany občanov, 
primátora mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na území mesta.  

Cieľom Mestskej polície Rožňava v nasledovnom období je zlepšiť spoluprácu s príslušným útvarom Policajného zboru a tým spolupôsobiť pri 
ochrane obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia, pri ochrane ich majetku, majetku mesta, ako aj iného majetku v meste 
pred poškodením, zničením, či krádežou. Mestská polícia k tomuto účelu bude naďalej využívať aj mestský monitorovací kamerový systém (MKS), 
ktorého použitie sa minulosti vynikajúco osvedčilo vo viacerých prípadoch pri odhaľovaní pouličnej kriminality aj samotnej  trestnej činnosti. Výstupy z 
MKS bude MsP i naďalej využívať na operatívne zásahy a  v rámci objasňovania priestupkov, iných správnych deliktov alebo trestných činov. V oblasti 
využívania MKS bude vyvinuté maximálne úsilie na sprevádzkovanie kamery na Sídlisku Juh a tiež i kamier v časti Rožňavská Baňa.  S prihliadnutím 
na rozpočet v uvedenej oblasti bude primerane tiež zabezpečená údržbu tohto systému. 
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Prevládajúcou činnosťou mestskej polície je však prevencia, resp. preventívno - ochranná činnosť. Vykonáva sa najmä hliadkovou 

a pochôdzkovou činnosťou, ktorá zahŕňa aktivity, ktorých cieľom je predchádzať protispoločenskej činnosti a kriminalite. Z tohto dôvodu, ale aj so 
zámerom priblíženia Mestskej polície Rožňava priamo k obyvateľom mesta, zlepšenia osobnej a miestnej znalosti a zvýšenia konkrétnej zodpovednosti 
jednotlivých príslušníkov Mestskej polície Rožňava za výkon činnosti, budú v 1. polroku  2013,  v rámci územia mesta, vytvorené tri služobné obvody. 
Ku každému obvodu budú zadelení konkrétni príslušníci MsP, ktorí budú vykonávať svoju hliadkovú činnosť, okrem iných úloh určených náčelníkom 
MsP, prioritne vo svojom pridelenom služobnom obvode. Cieľom je, aby príslušníci MsP mali dokonalú osobnú, miestnu znalosť a 
znalosť bezpečnostnej situácie vo svojom služobnom obvode a tiež aby občania mesta v prípade akýchkoľvek podnetov a informácií kontaktovali 
priamo konkrétneho policajta zo svojho obvodu. 

V rámci nasledujúceho obdobia je z dôvodu efektivity a bezpečnosti príslušníkov MsP nevyhnutné vykonať  obmenu zastaranej výzbroje (6ks 
revolverov). Uvedeným zbraniam končia tzv. tlakové skúšky a ich vykonanie vzhľadom k cene predmetných zbraní by bolo ekonomicky neefektívne. 
Z uvedeného dôvodu je vhodné uvedené zbrane odpredať ešte počas platnosti tlakových skúšok a za získanú sumu zakúpiť 1 - 2 nové zbrane, čo vykryje 
potreby mestskej polície pri  zabezpečovaní úloh. 

V roku 2013 je nevyhnutné pokračovať aj vo vykonávaní odchytu túlavých psov na území mesta s cieľom čo najviac eliminovať riziko ohrozenia 
obyvateľov a návštevníkov nášho mesta.  

Z dôvodu možnosti adekvátneho pôsobenia na páchateľov priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky MsP plánuje  zakúpenie 
a následné využívanie technických prostriedkov pre zabránenie odjazdu motorového vozidla – tzv. „papúč“.  
 V nasledujúcom období je nevyhnutné prijať koncepčné riešenie zabezpečujúce pravidelný odborný výcvik a školenia príslušníkov MsP. 

Z dôvodu ďalšieho zefektívnenia činnosti MsP v kombinácii s úsporou finančných prostriedkov bude MsP vyvíjať úsilie na zriadenie tzv. 
cyklohliadky mestskej polície.  Zriadenie cyklohliadky bude však priamo závislé na rozpočte mesta na rok 2013. 

V nasledujúcom období je tiež nevyhnutné  prepracovať štatút MsP a zosúladiť ho s platnou legislatívou. Pre zefektívnenie činnosti je tiež 
potrebné vytvoriť i ďalšie interné normatívne akty, ktoré zjednotia činnosť príslušníkov MsP pri plnení úloh. 

Okrem uvedených hlavných úloh bude v roku 2013 MsP plniť i ďalšie úlohy vyplývajúce z príslušných zákonov, interných normatív a 
kalendárneho plánu. 

 
  

V Rožňave 31. mája 2013                
                 

.................................... 
                Ing. Róbert Hanuštiak 
                náčelník MsP Rožňava 
 
Príloha: 

1. Kalendárny plán činnosti MsP Rožňava na rok 2013 
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Príloha č.1 
Kalendárny plán činnosti Mestskej polície Rožňava na rok 2013 
 

Termín splnenia úlohy / mesiac Por. 
číslo Úloha: Plní: Zodpovedá: 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

1. 
Porady s náčelníkom MsP  
(podľa rozpisu služieb) 

príslušníci  
MsP 

náčelník MsP  - - - - - - - - - - - 

2. Odborná príprava  
 

príslušníci  
MsP 

náčelník MsP -  -  - -   -  -  

3. Strelecký výcvik 
(* - náhradný termín) 

príslušníci  
MsP 

náčelník MsP      10.   - -*   

4. Zabezpečenie trhov a jarmoku príslušníci  
MsP 

náčelník MsP             

5. Odchyt túlavých psov 
(priebežne) 

príslušníci  
MsP 

náčelník MsP - - - - - - - - - - - - 

6. Účasť na mestskom zastupiteľstve 
(podľa termínov zasadnutí MZ) 

náčelník 
MsP 

-  -  - - -   -  -  

7.  Účasť na KOVP a iných odb. komisií 
(podľa termínov zasadnutí) 

náčelník 
MsP 

- - - - - - -   - - -  

8. Spracovanie nového Štatútu MsP náčelník 
MsP 

-      ------ ------ ------ --- 6.    

9. Spracovanie Smernice pre výkon 
služby 

Prívozník náčelník MsP     ------ ------ ------ --31.     

10. Spracovanie Smernice na objasňovanie 
priestupkov 

Kelemen náčelník MsP     ------ ------ ------ --31.     

11. Spracovanie Plánu činnosti MsP náčelník 
MsP 

-     ------ ---6.       

12. Spracovanie Správy o činnosti MsP náčelník 
MsP 

-  ------ --22.     ------ ---6.    
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13. Preventívno-bezpečnostné akcie 
S PZ SR ( podľa súčinnost. dohovoru) 

príslušníci  
MsP 

náčelník MsP - - - - - - - - - - - - 

 

Termín splnenia úlohy / mesiac Por. 
číslo Úloha: Plní: Zodpovedá: 

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

14. 
Besedy a prednášky v školách 
(podľa dohovoru s RŠ) 

Kelemen náčelník MsP         - - -  

15. Zabezpečovanie VP a uzávierky 
námestia počas osláv ( oslobodenie, 
výr. maď. revolúcie, ISAF, ...) 

príslušníci  
MsP 

náčelník MsP -  - -   -  -    

16.  Zabezpečovanie VP a uzávierky 
námestia počas jarmoku a dní mesta 

príslušníci  
MsP 

náčelník MsP   -      -    

17. Súčinnostná akcia s PZ SR na alkohol príslušníci  
MsP 

náčelník MsP    14.         

18. Dopravno-bezpečnostná akcia s PZ SR 
na priechodoch pre chodcov 

príslušníci  
MsP 

náčelník MsP      28.   2.    

19. Zabezpečovanie VP a uzávierky počas 
cyklokrosových pretekov detí  

príslušníci  
MsP 

náčelník MsP         -    

20. Zabezpečovanie VP a uzávierky 
námestia počas Vianočného trhu 

príslušníci  
MsP 

náčelník MsP            - 

 
Legenda: 

„-„           úloha bude plnená v danom mesiaci, 
„---6.“     úloha bude splnená do vyznačeného dátumu, 
„14.“       úloha bude plnená v konkrétny deň. 
 

.................................... 
                Ing. Róbert Hanuštiak 
                náčelník MsP Rožňava 
 
Komisia ochrany verejného poriadku na svojom zasadnutí 11.06.2013 odporučila mestskému zastupiteľstvu predložený Plán činnosti MsP Rožňava 
schváliť. 
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