
Na  základe   schváleného  plánu  kontrolnej  činnosti  Útvaru  hlavného  kontrolóra  mesta 
Rožňava  na  1.  polrok  2010   bola  ÚHK  mesta  Rožňava  vykonaná    následná 
finančná kontrola  Mestskej polície  v Rožňave.

Kontrolované obdobie:     rok 2009
Činnosť MP  je riadená  zákonom  č. 564/1991   zb.  o obecnej polícii. Týmto zákonom sú 
vymedzené  základné úlohy MP, jej  zložky, povinnosti aj  oprávnenia.
Organizačne Mestskú políciu v Rožňave tvoria náčelník MP a 13 príslušníkov MP.

MP postupuje podľa § 3 zákona č. 564/1991 Z.z.  o obecnej polícii, keď nahlasuje Mestu 
Rožňava porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov maloletou osobou do 15 rokov 
alebo do 18 rokov.

Ku kontrole boli predložené  :  
1. Smernica pre monitorovacie pracovisko kamerového systému MP Rožňava zo dňa 1/2006 .
2. Osobné spisy zamestnancov MP
3. Správa o činnosti mestskej polície za predchádzajúci rok. Táto  je zasielaná do 31. 3. na 
ministerstvo vnútra SR v zmysle zákona.
4. Evidencia priestupkov.

Pri kontrole boli zistené nasledujúce skutočnosti:

1. Bola vykonaná kontrola osobných spisov mestských policajtov a náčelníka MP. V dvoch 
prípadoch chýbala dohoda o hmotnej zodpovednosti. Tieto boli v priebehu kontroly doložené.
Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie mestského policajta je založený u každého 
zamestnanca.

2. Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 
náčelníka  mestskej  polície  v čase  jeho  neprítomnosti  zastupuje  ním  poverený  príslušník 
obecnej polície. V obciach, kde je to účelné, môže obecné zastupiteľstvo na návrh starostu 
zriadiť funkciu stáleho zástupcu náčelníka MP.
Na  MP  v Rožňave  je  písomne  poverený  zastupovaním  v čase  neprítomnosti  náčelníka 
príslušník  MP-  P. Prívozník.

3. Pri kontrole odvádzania financií z pokút za rok 2009 do mestskej pokladne sa zistilo, že nie 
sú jasné pravidlá pri odvádzaní týchto finančných prostriedkov,  žiadny interný predpis  mesta 
nerieši časové hľadisko, či zodpovednosť za odvádzanie hotovosti.  Pri kontrole účtovných 
dokladov sa zistilo, že v roku 2009 boli financie odvádzané nasledovne:
- január, február. marec – 1 600 €
- apríl – odvedených 2 800 €
- jún – odvedených 3 600 €
- júl – 1 625 €
- august – odvedených 3 030 €
- september, október, – 3 300
- november – 4 600 €
december – odvedených 8 155 €.
Spolu za rok 2009 bolo odvedených 28 735 €.



V roku 2010 za obdobie január – marec bolo odvedených   6 725 €.
Potrebné  vypracovať vnútornú smernicu na nakladanie  s ceninami ( pokutové bločky 
vydávané daňovým úradom) a s finančnou hotovosťou za výber pokút.

4. Je potrebné aktualizovať organizačnú štruktúru MP na internetovej stránke mesta z dôvodu 
navýšenia počtu príslušníkov MP.

5. Je vypracovaná smernica  pre monitorovacie pracovisko z roku 2006. Touto smernicou boli 
oboznámení všetci príslušníci mestskej polície, ako aj zamestnanci na obsluhu kamerového 
systému. Na internetovú stránku Mesta Rožňava je potrebné uviesť informáciu pre občanov 
o rozmiestnení  kamier  na  území  mesta,  s uvedením  konkrétnych  adries   a o systém 
fungovania kamerového systému.

6. Boli prekontrolované osobné spisy zamestnancov:
V osobných spisoch sa nachádzajú: 

- pracovná náplň
- sľub príslušníka mestskej polície
- osvedčenie o odbornej spôsobilosti
- certifikát o absolvovaní kurzu Právne minimu
- výpis z registra trestov
- psychologický posudok
- osobný dotazník
- potvrdenie o absolvovaní vstupnej lekárskej prehliadky
- oznámenie o výsledku výberového konania
- vysvedčenie o maturitnej skúške
- dohoda o zmene pracovnej zmluvy
- oznámenia o výške a zložení funkčného platu
- dohoda o hmotnej zodpovednosti

7. Kontrolu udeľovania pokút vykonáva okresná prokuratúra v Rožňave, ktorá nezistila 
žiadne porušenie zákona o priestupkoch, či iných súvisiacich predpisov.

Záver:
1. Vypracovať vnútornú smernicu na nakladanie s ceninami a finančnou hotovosťou  za 

výber pokút. 
2. Uviesť informácie o kamerovom systéme v meste aj na internetovej stránke mesta.
3. Aktualizovať organizačnú štruktúru  na internetovej stránke mesta.

Správa o výsledku následnej finančnej  kontroly  bola s náčelníkom MP prerokovaná. Bola 
uložená lehota na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov.


