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Mestská polícia Rožňava
Správa
o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2017
Správa je vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave
č.201/2000, ktoré ukladá náčelníkovi Mestskej polície Rožňava (ďalej len „mestská polícia“,
alebo „MsP“) pravidelne polročne predkladať orgánom mesta správy o činnosti mestskej
polície.

1. Úlohy uložené pre mestskú políciu uzneseniami MZ
a. Pravidelne polročne predkladať orgánom mesta správy o činnosti mestskej polície
(Uznesenie MZ č.201/2000) - Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za I.
polrok 2017 bola predložená na zasadnutie MZ dňa 28.09.2017. MZ uznesením
č.183/2017 zobralo túto správu na vedomie.
b. Spolu so správou o činnosti za predchádzajúci rok predložiť plán činnosti MsP na
nasledujúci rok (Uznesenie MZ č.130/2013) – Plán činnosti MsP na rok 2017 bol
predložený na zasadnutie MZ 23.02.2017. Uznesením MZ č. 36/2017 bol plán činnosti
schválený a súčasne bolo uložené navýšiť počty príslušníkov MsP podľa finančných
možností mesta na 20 – 23 a v súvislosti s tým riešiť aj vyhovujúce priestory pre
mestskú políciu. Táto úloha je plnená priebežne.
2. Činnosť mestskej polície v roku 2017
Činnosť mestskej polície bola vykonávaná v súlade so Zákonom SNR č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a úlohy boli plnené podľa Plánu činnosti
Mestskej polície Rožňava na rok 2017.
V roku 2017 bola činnosť MsP zameraná najmä na kontrolu dodržiavania verejného
poriadku v meste a v jeho mestskej časti, na kontrolu dodržiavania platných ustanovení VZN
mesta Rožňava, kontrolu dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v meste a na
objasňovanie priestupkov v rámci vecnej a miestnej príslušnosti. V rámci svojej pôsobnosti
mestská polícia riešila podnety a požiadavky zo strany občanov, poslancov mestského
zastupiteľstva, primátora mesta, inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na území mesta.

2.1 Plnenie hlavných úloh
V súlade s Plánom činnosti mestskej polície Rožňava na rok 2017 bolo cieľom udržať
úroveň stavu spolupráce s príslušným útvarom Policajného zboru SR a tým spolupôsobiť pri
ochrane majetku, života a zdravia obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Úloha je plnená
priebežne a úroveň spolupráce mestskej polície s PZ SR možno naďalej hodnotiť vysoko
pozitívne. V úzkej súčinnosti s policajným zborom sú prijímané cielené opatrenia smerujúce
k zníženiu nápadu v oblasti trestných činov, priestupkov a iných správnych deliktov.
V súlade s Uznesením MZ č. 36/2017 bol v hodnotenom období prijatý nový príslušník
mestskej polície, ktorý úspešne absolvoval odbornú prípravu príslušníkov mestských polícií,
túto ukončil v decembri skúškou odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície.
V oblasti prevencie kriminality bola činnosť mestskej polície sústredená najmä na najviac
rizikové skupiny obyvateľstva a vykonávanie prednáškovej činnosti zameranej prevažne pre
stredoškolskú mládež. Celkovo v roku 2017 mestská polícia vykonala 19 besied spojených

s prednáškami a praktickými ukážkami. Tieto aktivity boli zamerané najmä na zvýšenie
právneho vedomia mladistvých, s poukázaním na možné riziká pri porušovaní zákona touto
vekovou skupinou. V súčinnosti s pracovníkmi ÚPSVaR Rožňava mestská polícia tiež
vykonala kontroly zamerané na záškoláctvo a používanie alkoholu osobami mladšími ako 18
rokov.
Mestská polícia sa v súčinnosti s OR PZ SR Rožňava a CVČ spolupodieľala na
zabezpečení okresného kola detskej dopravnej súťaže s názvom: „Na bicykli bezpečne“ a „Ja
a môj bicykel“. Žiaci základných škôl boli počas tohto športového dopoludnia príslušníkmi
mestskej polície poučovaní o rizikách, ktoré im hrozia ako účastníkom cestnej premávky,
následne boli i praktickou formou preškolení, ako sa takýmto rizikám vyhnúť a ako majú
v takých situáciách reagovať. Hravou formou boli informovaní aj o práci a poslaní mestskej
polície, ako aj jednotlivých zložiek PZ SR.
Hliadky MsP sa tiež pravidelne zúčastňovali pri dopravnej výchove žiakov ZŠ spojených
s ukážkami techniky a práce príslušníkov MsP, ktoré boli vykonávané na detskom dopravnom
ihrisku, v areáloch ZŠ a vo vojenskom útvare Rožňava.
Preventívny charakter plní i samotný výkon hliadkovej činnosti, pri ktorej je
motorizovaná hliadka vhodne kombinovaná s pešou hliadkou a cyklohliadkou. V tejto
kombinácii hliadkovania vie mestská polícia efektívnejšie pokryť celé územie mesta a tým
prispieť k zvýšenej bezpečnosti jeho obyvateľov. Celkovo mestská polícia v roku 2017
vykonala 863 hliadok.
Odborná úroveň mestských policajtov bola v sledovanom období zvyšovaná formou
pravidelných školení, praktických výcvikov a odborných príprav. V mesiaci máj bola
v súčinnosti s CPPPaP v Rožňave vykonaná odborná príprava zameraná na asertívne
správanie policajtov pri každodennom výkone činnosti. V júni a v októbri boli vykonané
zdokonaľovacie streľby z ručných zbraní. Družstvo mestskej polície sa zúčastnilo i na
streleckej súťaži „Metropolitan Police Shooting Match 2017“, ktorú organizovala Mestská
polícia Banská Bystrica. V novembri 2017 príslušníci mestskej polície absolvovali
zdokonaľovaciu prípravu policajtov v sebaobrane. V hodnotenom období boli všetci
príslušníci mestskej polície preškolení z poskytovania prvej pomoci v rámci akreditovaného
kurzu organizovaného Slovenským červeným krížom.
V rámci riadiacej práce boli vykonávané pravidelné porady, ktoré boli spájané
s hodnotením práce príslušníkov mestskej polície, odbornou prípravou a špecializovanou
odbornou prípravou.
2.2 Ďalšia činnosť mestskej polície
Okrem uvedených hlavných úloh plnila mestská polícia v sledovanom období i ďalšie
úlohy vyplývajúce z príslušných zákonov, interných normatív a kalendárneho plánu.
Z dôvodu priblíženia mestskej polície priamo k obyvateľom mesta, zlepšenia osobnej
a miestnej znalosti policajtov a zvýšenia konkrétnej zodpovednosti jednotlivých príslušníkov
mestskej polície za výkon činnosti sú naďalej v rámci územia mesta vytvorené služobné
obvody. V služobných obvodoch bola aktualizovaná zodpovednosť policajtov za jednotlivé
časti mesta. Touto aktivitou naďalej dochádza k zlepšeniu podrobného prehľadu policajtov
o stave verejného poriadku vo svojom obvode a k zintenzívneniu priameho kontaktu obyvateľ
– policajt, čím sa zvyšuje objasnenosť protiprávnej činnosti, znižuje sa nápad a tým sa
zvyšuje samotná bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta. Súčasne tým mestská polícia
aktívne pomáha aj ďalším zamestnancom mesta pri výkone ich právomocí získavaním
aktuálnych informácií o protiprávnom konaní na území mesta (napr. nelegálne rozkopávky,
nelegálne zábery verejného priestranstva, nelegálne stavby a skládky) a aktuálnej situácii
v meste (napr. chýbajúce dopravné značenie, chýbajúce poklopy a zábrany, poškodenie
majetku mesta).
V súčinnosti s Policajným zborom SR mestská polícia vykonávala pravidelné
preventívno-bezpečnostné akcie zamerané najmä na bezpečnosť detí a ich rodičov pri

základných školách. Policajti riadením premávky pravidelne dohliadali na bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky pri najrizikovejších miestach v blízkosti jednotlivých škôl, čím
výraznou mierou prispeli k bezpečnosti najviac ohrozených účastníkov cestnej premávky.
Mestská polícia v hodnotenom období celkovo riešila 2897 priestupkov, čo je o 188
priestupkov viac oproti roku 2016. K nárastu priestupkov došlo najmä v oblasti priestupkov
spáchaných porušením povinností ustanovených všeobecne záväznými nariadeniami mesta,
kde bolo riešených až o 202 priestupkov viac v porovnaní s rokom 2016.
Mestská polícia v sledovanom období naďalej intenzívne kontrolovala aj povinnosti
držiteľov psov, čoho výsledkom bolo zistených a objasnených 137 priestupkov. Počet
zistených priestupkov v tejto oblasti bol výsledkom cielenej činnosti a efektivity hliadok v
lokalitách mesta so zvýšenou aktivitou držiteľov psov. V tejto činnosti bude mestská polícia
pokračovať aj v ďalšom období.
V medziach svojej pôsobnosti mestská polícia využívala mestský monitorovací kamerový
systém (ďalej len „MKS“), ktorého využitie sa osvedčilo v rámci preventívnej činnosti a vo
viacerých prípadoch odhaľovania protiprávnej činnosti. V sledovanom období mestská polícia
s využitím MKS objasnila 252 priestupkov. V roku 2017 boli zábery MKS poskytnuté v 20
prípadoch orgánom činným v trestnom konaní za účelom odhaľovania protiprávnej činnosti:
- 7-krát pri objasňovaní trestného činu krádeže na osobe,
- 3-krát pri objasňovaní trestného činu lúpežného prepadnutia,
- 2-krát pri objasňovaní trestného činu podvodu,
- 2-krát pri objasňovaní dopravnej nehody,
- pri objasňovaní šírenia poplašnej správy,
- pri objasňovaní požiaru motorového vozidla,
- pri objasňovaní krádeže osobného motorového vozidla,
- pri objasňovaní priestupku proti občianskemu spolunažívaniu,
- pri objasňovaní trestného činu neoprávneného použitia platobného prostriedku,
- pri objasňovaní bitky - výtržnosti.
V roku 2017 mestská polícia pokračovala v odchyte túlavých zvierat. Vzhľadom
k aktuálnej bezpečnostnej situácii, kapacitným možnostiam karanténnej stanice a útulku
mestská polícia vykonávala odchyty najmä individuálnym spôsobom. V sledovanom období
bolo na území mesta odchytených 96 túlavých zvierat, z toho 82 bolo umiestnených do
karanténnej stanice a 14 zvierat bolo vrátených ich majiteľom.
Činnosťou mestskej polície ako i aktívnou spoluprácou s PZ SR boli v oblasti porušovania
verejného poriadku vyhodnotené najproblematickejšie časti mesta, medzi ktoré patrí najmä
širšie centrum mesta, sídlisko Juh a severná časť mesta. V týchto miestach pravidelne
zaznamenávame značný výskyt porušovania verejného poriadku i pouličnej kriminality
a z toho dôvodu je činnosť mestskej polície orientovaná prioritne do týchto oblastí.
Jedným z pretrvávajúcich problémov mesta je neustále sa zhusťujúca dopravná situácia
a stály nárast počtu motorových vozidiel v meste, čoho dôsledkom je i nedostatok
parkovacích miest. Z uvedeného dôvodu aj roku 2017 mestská polícia pokračovala v
kontrolnej činnosti zameranej na neoprávnene parkujúce vozidlá na verejných priestranstvách
(vozidlá nad 3,5t) a v činnosti zameranej na odstraňovanie nepojazdných vrakov vozidiel
z parkovísk a verejných priestranstiev. V tomto období bolo takto zistených 33 vrakov
motorových vozidiel, čo je o 14 viac ako v roku 2016. Systematickou prácou mestskej polície
v úzkej súčinnosti s Okresným úradom Rožňava sa podarilo vraky motorových vozidiel
z verejných priestranstiev odstrániť a uvoľniť tak parkovacie miesta na verejných
parkoviskách.
V sledovanom období mestská polícia za účelom zistenia totožnosti predviedla na útvar
mestskej polície jedenásť osôb a v súlade so zákonom boli 26-krát použité donucovacie
prostriedky.
Podrobné štatistické vyhodnotenie riešenia priestupkov za rok 2017 je rozpísané formou
tabuliek v prílohovej časti správy.

2.3 Súčinnosť s Policajným zborom SR
V roku 2017 bolo vykonaných celkovo 58 súčinnostných akcií s Policajným zborom SR,
z toho štyri celoplošné akcie, ktoré boli zamerané najmä na kontrolu záškoláctva, podávanie
alkoholických nápojov mladistvým, kontrolu dodržiavania pravidiel bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky a dodržiavanie ustanovení zákona prevádzkovateľmi a vodičmi vozidiel
taxislužby.
Súčinnostné akcie boli vykonané nasledovne:
− 32-krát pri objasňovaní priestupkov spáchaných v našom meste obyvateľmi iných
miest SR,
− 5-krát pri výsluchu osôb,
− 4-krát pri šetrení trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky,
− 2-krát pri odovzdaní zadržanej osoby - vodičov motorových vozidiel podozrivých
z požitia alkoholu,
− 2-krát pri šetrení trestného činu ublíženia na zdraví,
− 2-krát pri šetrení výtržnosti,
− pri rekonštrukcii lúpežného prepadnutia,
− pri zabezpečení miesta dopravnej nehody,
− pri zabezpečení miesta úmrtia osoby,
− pri vypátraní a odovzdaní hľadanej mladistvej osoby,
− pri zabezpečovaní priebehu okresného kola detskej dopravnej súťaže „Na bicykli
bezpečne“ a „Ja a môj bicykel“,
− pri preventívno-bezpečnostnej akcii zameranej na bezpečnosť detí pri ukončení
školského roka,
− pri preventívno-bezpečnostnej akcii zameranej na bezpečnosť detí pri zahájení
školského roka.

2.4 Súčinnosť s inými inštitúciami a organizáciami
a) Okresným a krajským súdom bola poskytnutá súčinnosť pri doručovaní doporučených
zásielok v prípadoch, kedy doporučené zásielky nebolo možné doručiť iným
spôsobom. Takto bolo mestskou políciou doručovaných 51 zásielok a u 3 osôb
mestská polícia na základe požiadavky súdu preverovala ich trvalý pobyt.
b) Exekútorským úradom bola poskytnutá súčinnosť pri doručovaní písomností
v prípadoch, kedy ich nebolo možné doručiť iným spôsobom. Takto bolo doručených
19 písomností.
c) Technickým službám 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,
- odstraňovaní uhynutých zvierat z verejného priestranstva,
- zisťovaní a zdokumentovaní škôd spôsobených klimatickými podmienkami,
- zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas orezávania, výrubu
stromov a odstraňovaní následkov živelných udalostí,
- zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas opráv a realizácie
dopravného značenia miestnych komunikácií,
- objasňovaní chýbajúcich kanalizačných poklopov,
- kontrole pravidiel predaja na mestskom trhovisku.

d) MsÚ Rožňava bola poskytnutá súčinnosť pri:
- doručovaní písomností,
- šetrení sťažností občanov,
- kontrole herní na území mesta,
- kontrole dodržiavania zatváracích hodín prevádzok,
- umiestňovaní vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- preverovaní nepovolených stavieb,
- šetrení nepovoleného záberu verejného priestranstva,
- kontrole dodržiavania VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby,
- miestnych šetreniach,
- preverovaní nedovoleného vylepovania plagátov,
- kontrole povolení na predaj lesných plodov na mestskom trhovisku,
- šetrení dopravnej udalosti motorového vozidla mesta,
- kontrole záškoláctva,
- šetrení sťažností a podnetov od občanov.
e) RZP bola poskytnutá súčinnosť pri:
- ošetrovaní agresívnych podnapitých osôb, ktoré utrpeli úraz,
- ošetrovaní pádom na zem na hlave zranenej osobe,
- pri zabezpečení miesta úmrtia osoby.
f) HaZZ bola poskytnutá súčinnosť pri:
- odstraňovaní následkov búrok a čistení upchatých kanalizačných vpustí,
- zabezpečení premávky počas záchrany mačky zo strechy domu v centre mesta.
g) VVS, a.s. bola poskytnutá súčinnosť pri objasňovaní chýbajúcich kanalizačných
poklopov a zabezpečovaní miest technických havárií.
h) Veterinárnemu lekárovi bola poskytnutá súčinnosť pri ošetrovaní, očkovaní a čipovaní
psov v karanténnej stanici a útulku pre opustené zvieratá.
2.5 Ostatné činnosti vykonávané MsP v hodnotenom období
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas slávnostných aktov
kladenia vencov,
zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas zahájenia motorkárskej
sezóny,
prezentácia techniky MsP vo vojenskom útvare počas Dňa otvorených dverí veliteľa
posádky,
zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas konania športového
podujatia Gemerské olympijské hry,
zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas konania Veľkonočného
trhu, Rožňavského jarmoku a Vianočného trhu,
zabezpečovanie verejného poriadku počas športovo zábavného podujatia pre
najmenšie deti, osláv narodenín Materského centra Meduška,
prezentácia techniky MsP, zabezpečovanie verejného poriadku počas športovo
kultúrneho podujatia Indiánske leto,
zabezpečovanie verejného poriadku počas konania podujatia Vatra slobody,
zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas konania osláv MDD,
zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas konania akcie: Stavanie
mája,

•
•
•

•
•
•
•
•

zabezpečovanie verejného poriadku počas konania akcie: Junior Run – 1. ročník
prekážkového behu,
zabezpečovanie verejného poriadku počas programu Mikuláš na námestí,
opakované riešenie a vykázanie osôb z verejne prístupných miest, ktoré v podnapitom
stave hrubým správaním vzbudzovali verejné pohoršenie (najmä v okolí objektu
Družba a MŠ na Vargovom poli, priestranstva v okolí HM Tesco, AS Eurobusu,
Ul. normovej, Námestia baníkov a nádvoria Radnice),
pravidelné kontroly a vykazovanie osôb (bezdomovcov) neoprávnene prespávajúcich
v spoločných priestoroch bytových domov,
opakované vyhľadanie majiteľov motorových vozidiel, ktorí svoje OMV na verejnom
priestranstve nezabezpečili,
opakované poskytnutie prvej pomoci a následný odvoz na ošetrenie osôb zranených v
dôsledku nadmerného požitia alkoholu,
zabezpečenie miesta poškodeného elektrického vedenia pod napätím,
pravidelný odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice.

V rámci výkonu hliadkovej činnosti boli nájdené i rôzne stratené predmety (mobilný
telefón, peňaženka s osobnými dokladmi, osobné doklady, kľúče a iné). Mestská polícia
neodkladne prijala adekvátne opatrenia na zistenie ich majiteľov a nájdené veci boli
majiteľom následne vrátené.

3. Záver
Úlohy určené pre Mestskú políciu Rožňava na rok 2017 boli splnené. V priebehu
hodnoteného obdobia bol naďalej vylepšovaný systém hliadkovania mestskej polície, do
ktorého vhodne zapadá konkrétna zodpovednosť jednotlivých príslušníkov za pridelené
služobné obvody. S podporou projektu Rady vlády SR pre prevenciu kriminality bol čiastočne
obnovený a zrekonštruovaný mestský monitorovací kamerový systém. Priebežne sa zvyšovala
odborná úroveň a profesionalita mestských policajtov, čo veľkou mierou prispelo k naplneniu
hlavných úloh a stanovených cieľov.
V ďalšom období bude činnosť mestskej polície pokračovať podľa Plánu činnosti MsP
na rok 2018. Činnosť MsP bude zameraná najmä na kontrolu dodržiavania verejného
poriadku, kontrolu dodržiavania platných ustanovení VZN mesta Rožňava, kontrolu
dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a na objasňovanie priestupkov
v rámci vecnej a miestnej príslušnosti. V rámci svojej pôsobnosti bude mestská polícia riešiť
podnety a požiadavky zo strany občanov, poslancov mestského zastupiteľstva, primátora
mesta, inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na území mesta. K tejto činnosti bude
mestská polícia už využívať aj nový technický prostriedok, ktorým je služobné motorové
vozidlo Dacia Duster 4x4, čím sa zvýši možnosť zásahu policajtov aj na ťažko prístupných
miestach.

V Rožňave 31. januára 2018
.............................................................
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník Mestskej polície Rožňava

Prílohy:
1. Vyhodnotenie priestupkov riešených mestskou políciou v roku 2017,
2. Vyhodnotenie priestupkov riešených mestskou políciou spáchaných porušením VZN
roku 2017.

Príloha č. 1

Vyhodnotenie priestupkov riešených mestskou políciou
v roku 2017

Druh priestupku

blokovo/ €
315/6570

napomen.
138

v riešení
1

predlož
9

uložené.
2

odložené
3

spolu
468

Parkovanie bez platnej parkovacej karty
VZN o ochrane verejného poriadku

589/7410

411

2

8

3

1

1014

95/1280

120

4

1

78

4

302

VZN o udržiavaní čistoty a poriadku v meste

292/3965

540

8

8

9

3

860

VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach

17/250

11

-

-

-

-

28

VZN o podmienkach predaja na príležitostných trhoch

12/205

1

-

-

-

-

13

4/50

1

-

-

-

-

5

11/110

3

-

-

-

-

14

-

-

-

1

-

-

1

4/50

5

-

-

-

-

9

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

11/175

136

1

-

-

1

149

Zákon č. 372/90 Zb. - § 49 priest. proti obč. spolunažívaniu

-

2

-

2

1

1

6

8/150

4

2

-

10

4

28

1358/20215

1372

18

29

103

17

2897

Dopravný priestupok

VZN o zverejňovaní a vylepovaní plagátov
VZN o prevádzkovaní taxislužby
Zákon č. 39/07 Zb. - § 48 opustenie zvieraťa
Zákon č. 372/90 Zb. - § 46 priestupky proti poriadku v správe

Zákon č. 372/90 Zb. - § 50 – priestupky proti majetku

Priestupky spolu

Príloha č. 2

Druh priestupku
(len proti ustanoveniam §-ov VZN)

blokovo / €
40/735

napomen.
13

v riešení
4

uložené
77

odložené
2

predlož.
1

spolu
137

4/60

7

-

-

1

-

12

-

-

-

-

-

1

1

28/185

33

-

-

-

-

61

21/260

58

-

-

1

-

80

2/40

9

-

1

-

-

12

19/255

72

1

1

-

1

94

Vypaľovanie trávy a spaľovanie odpadu

-

1

-

-

-

-

1

Poškodzovanie zelene a objektov

-

1

-

-

-

-

1

Odstavenie vraku motorových vozidiel
Vyberanie odpadkov zo smetných kontajnerov

11/180

13

1

2

-

6

33

1/10

194

-

-

-

-

195

Skladovanie materiálu bez povolenia

6/160

10

-

1

1

-

18

227/3040

166

6

3

1

1

404

verejného poriadku

VZN o ochrane

Povinnosti chovateľov zvierat - §3
Nočný čas - §4
Doba prevádzky - §4a
Ochrana nefajčiarov - §5
Zákaz požívania alkoholických nápojov - §6
Zákaz požívania pyrotechnických výrobkov - §6a
Znečisťovanie verejného priestranstva
VZN o udržiavaní čistoty

Vyhodnotenie priestupkov riešených mestskou políciou spáchaných
porušením VZN v roku 2017

Parkovanie na chodníku a verejnej zeleni

Parkovanie mimo technickej základne
VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach

-

1

-

1

-

-

2

17/250

11

-

-

-

-

28

VZN o podmienkach predaja na príležitostných trhoch

12/205

1

-

-

-

-

13

4/50

1

-

-

-

-

5

11/110

3

-

-

-

-

14

VZN o zverejňovaní a vylepovaní plagátov
VZN o prevádzkovaní taxislužby

