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Mestská polícia Rožňava
Správa
o činnosti Mestskej polície Rožňava za I. polrok 2020
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
rok 2019 bola predložená na zasadnutie MZ dňa 30.01.2020 a MZ uznesením č.
16/2020 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 2020 bol
predložený na zasadnutie MZ 30.01.2020 a uznesením MZ č. 17/2020 bol plán
činnosti schválený.
c. Navýšiť počty príslušníkov MsP podľa finančných možností mesta na 20 – 23
a v súvislosti s tým riešiť aj vyhovujúce priestory pre mestskú políciu (Uznesenie MZ
č.36/2018). Táto úloha nie je splnená z dôvodu nedostatočného rozpočtu mesta.

2. Činnosť mestskej polície v I. polroku 2020
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 2020.
V I. polroku 2020 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, na zabezpečovanie a kontrolu opatrení ÚVZ SR a krízového štábu, ktoré mali
zabrániť šíreniu nového koronavírusu, na kontrolu dodržiavania bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky v meste a na objasňovanie priestupkov v rámci vecnej a miestnej
príslušnosti. V rámci vecnej a miestnej pôsobnosti mestská polícia riešila podnety
a požiadavky zo strany občanov, poslancov mestského zastupiteľstva, primátora mesta,
inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na území mesta. Do činnosti mestskej polície
v hodnotenom období výrazne zasiahla vyhlásená pandémia nového koronavírusu (COVID19), kedy od marca 2020 mestská polícia ako „prvolíniový“ útvar mesta plnila úlohy
v sťažených podmienkach.

2.1 Plnenie hlavných úloh
V súlade s Plánom činnosti mestskej polície Rožňava na rok 2020 bolo cieľom udržať
úroveň stavu spolupráce s príslušným útvarom Policajného zboru SR a tým spolupôsobiť pri
ochrane života, zdravia a majetku 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 naďalej prijímané cielené opatrenia
smerujúce k zníženiu nápadu v oblasti trestných činov, priestupkov a iných správnych

deliktov. Spoločne sú koordinované postupy aj pri preventívno-bezpečnostných akciách a pri
zabezpečovaní športových a spoločensko-kultúrnych podujatí na území mesta.
Na základe vypracovaného Katalógu preventívnych aktivít Mestskej polície Rožňava na
rok 2020 bola z dôvodu vyhlásenej pandémie nového koronavírusu (COVID-19)
v I. polroku realizovaná len jedna beseda v materskej škôlke na sídlisku Juh, ktorá bola
spojená s prednáškou, praktickými ukážkami a ďalšími edukačnými aktivitami.
V mesiacoch marec až jún 2020 hliadky MsP počas pandémie nového koronavírusu
(COVID-19) rozdávali ochranné rúška rizikovým skupinám obyvateľstva a prioritne
dohliadali na dôsledné dodržiavanie protiepidemických opatrení vydaných ÚVZ SR
a krízovým štábom, ktoré mali zabrániť šíreniu nového koronavírusu.
V rámci výkonu hliadkovej činnosti, pri ktorej bola motorizovaná hliadka vhodne
kombinovaná s cyklohliadkou a pešou hliadkou plnil tiež preventívny charakter. V tejto
kombinácii hliadkovania vie mestská polícia efektívnejšie pokryť celé územie mesta a tým
prispieť k zvýšenej bezpečnosti jeho obyvateľov. Celkovo mestská polícia v I. polroku 2020
vykonala 413 hliadok, čo je pokles o 14 hliadok oproti porovnateľnému obdobiu
predchádzajúceho roka, čo bolo spôsobené najmä opatreniami v súvislosti so vznikom nového
koronavírusu (COVID-19).
Odborná úroveň mestských policajtov bola v sledovanom období zvyšovaná formou
pravidelných školení, praktických výcvikov a odborných príprav, ale z dôvodu opatrení na
zabránenie šírenia nového koronavírusu (COVID-19) nebol v I. polroku vykonaný strelecký
výcvik z ručných zbraní a ani špecializovaná odborná príprava zameraná na asertívne
správanie. Uvedené aktivity budú vykonané v náhradných termínoch II. polroku 2020.
V rámci riadiacej práce boli vykonávané pravidelné porady spojené s hodnotením
príslušníkov mestskej polície vhodne kombinované s odbornou prípravou, ktoré boli počas
pandémie vykonávané len v obmedzenom režime za dodržania všetkých protiepidemických
opatrení.

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, kalendárneho plánu
a vzniknutej situácie.
Z dôvodu zníženia rizika prenosu nového koronavírusu (COVID-19) u rizikových skupín
obyvateľstva mestská polícia počas vyplácania sociálnych dávok koordinovala ich vyplácanie
na poštách a neustále fyzicky dohliadala na dodržiavanie vydaných protiepidemických
opatrení.
S cieľom 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 priebežne dochádza k zlepšeniu podrobného prehľadu policajtov
o stave verejného poriadku vo svojom obvode a k zintenzívneniu priameho kontaktu obyvateľ
– policajt, čím sa zvyšuje objasnenosť, znižuje sa nápad a tým sa zvyšuje samotná bezpečnosť
obyvateľov mesta. Mestská polícia aktívne pomáha aj ďalším zamestnancom mesta pri
výkone ich právomocí a to najmä získavaním aktuálnych informácií o protiprávnom konaní
na území mesta (napr. nelegálne rozkopávky, nelegálne zábery verejného priestranstva,
nelegálne stavby a skládky) a informácií o aktuálnej situácii v meste (napr. chýbajúce
dopravné značenie, zničené poklopy a zábrany, poškodenie majetku mesta). S cieľom
zabezpečiť čo najrýchlejšie splnenie nových Zásad pre určovanie vyhradených parkovacích
miest pre držiteľov preukazu osoby s ŤZP mestská polícia aj v čase zvýšeného rizika počas
pandémie doručila do vlastných rúk všetky rozhodnutia špecializovaného stavebného úradu,

čím konečne dochádza k uvoľneniu špekulantsky zabratých parkovacích miest pre ostatných
obyvateľov.
Mestská polícia aj v rámci obmedzených možností vykonávala pravidelné preventívnobezpečnostné akcie zamerané najmä na bezpečnosť detí a ich rodičov pri základných školách,
dodržiavanie zákazu fajčenia v okolí školských a predškolských zariadení a požívania
alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov. 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 v rámci vecnej a miestnej príslušnosti riešila 1098
priestupkov, čo je pokles o 759 priestupkov oproti I. polroku roku 2019. Uvedený pokles bol
najmä v oblasti tzv. dopravných priestupkov a bol spôsobený predovšetkým prijatými
opatreniami, ktoré súviseli s výskytom pandémie nového koronavírusu (COVID-19).
Mestská polícia v sledovanom období naďalej intenzívne kontrolovala aj povinnosti
držiteľov psov, čoho výsledkom bolo zistených 72 priestupkov, čo je o 6 viac ako v I. polroku
2019. 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 I. polroku 2020 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 56 túlavých zvierat, 46 zvierat bolo umiestnených do
karanténnej stanice a 10 zvierat bolo vrátených ich majiteľom.
V medziach svojej pôsobnosti mestská polícia využívala mestský monitorovací kamerový
systém (ďalej len „MKS“), ktorého využitie sa osvedčilo v rámci preventívnej činnosti a tiež
vo viacerých prípadoch odhaľovania protiprávnej činnosti. V sledovanom období mestská
polícia s využitím MKS objasnila 75 priestupkov. V I. polroku 2020 boli zábery MKS
poskytnuté v 14 prípadoch orgánom činným v trestnom konaní za účelom odhaľovania
protiprávnej činnosti:
- pri objasňovaní bitky – výtržnosti,
- 3-krát pri objasňovaní dopravnej nehody,
- pri objasňovaní trestného činu krádeže motorového vozidla,
- 6-krát pri objasňovaní trestného činu krádeže,
- pri objasňovaní trestného činu lúpeže,
- pri pátraní po nezvestnej osobe,
- pri poškodzovaní motorových vozidiel.
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.
Pretrvávajúcim problémom v meste 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 v I. polroku 2020 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 13 vrakov motorových
vozidiel. Systematickou prácou mestskej polície v úzkej súčinnosti s Okresným úradom
Rožňava sa podarilo tieto 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 3 osoby a v 3 prípadoch v súlade so zákonom použila donucovacie
prostriedky.

Podrobné štatistické vyhodnotenie riešenia priestupkov v I. polroku 2020 je rozpísané
formou tabuliek v prílohovej časti správy.
V sledovanom období mestská polícia tiež úzko spolupracovala s miestnou občianskou
poriadkovou službou (tzv. „občianskou hliadkou“), ktorá pôsobila hlavne na miestach
s vyšším výskytom rómskeho obyvateľstva.

2.3 Súčinnosť s Policajným zborom SR
V I. polroku 2020 boli vykonané tri celoplošné súčinnostné akcie s Policajným zborom
SR, ktoré boli zamerané najmä na kontrolu záškoláctva, podávanie alkoholických nápojov
mladistvým, kontrolu dodržiavania pravidiel bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
a dodržiavaní ustanovení zákona prevádzkovateľmi a vodičmi vozidiel taxislužby. Okrem
uvedených celoplošných akcií bola ďalšia súčinnosť poskytnutá nasledovne:
 14-krát pri vypracovaní správy o povesti preverovanej osoby,
 14-krát pri objasňovaní priestupkov spáchaných v našom meste obyvateľmi iných
miest SR,
 5-krát pri výsluchu osôb a pri šetrení trestného činu ublíženia na zdraví,
 2-krát pri zabezpečovaní miesta dopravnej nehody,
 pri bitke pred Times barom,
 pri preverovaní porušenia zákona č. 8/2009, bránením vo vjazde do dvora,
 pri prevoze repatriantov do karanténneho zariadenia, ktoré bolo vytvorené v
priestoroch internátov Obchodnej akadémie,
 pri zabezpečovaní regulácie dopravy a doprovode zúčastnených osôb počas
charitatívnej akcie „Káčer na bicykli“,
 pri preventívno-bezpečnostnej akcii zameranej na bezpečnosť detí pri ukončení
školského roka.

2.4 Súčinnosť s inými inštitúciami a organizáciami
a) Okresným a krajským súdom bola poskytnutá súčinnosť pri vypracovaní správy
o povesti preverovanej osoby. Takto bolo mestskou políciou vypracovaných 35 správ.
b) Okresným a krajským prokuratúram bola poskytnutá súčinnosť pri vypracovaní správ
o povesti preverovanej osoby. Takto boli mestskou políciou vypracované 2 správy.
c) Ministerstvu obrany SR bola poskytnutá súčinnosť pri vypracovaní správy
o bezpečnostnej spoľahlivosti navrhovanej osoby. Takto bolo mestskou políciou
vypracovaných 21 správ.
d) ÚPSVaR bola poskytnutá súčinnosť pri vypracovaní správy o povesti preverovanej
osoby. Takto boli mestskou políciou vypracované 2 správy.
e) Okresným úradom bola poskytnutá súčinnosť pri doručovaní doporučených zásielok
v prípadoch, kedy doporučené zásielky nebolo možné doručiť iným spôsobom. Takto
boli mestskou políciou doručované 2 zásielky. OÚ - odboru cestnej dopravy bolo
postúpených 8 podaní na preverenie splnenia technických podmienok pre prevádzku
motorového vozidla.
f) 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,
- 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,
- zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas asfaltovacích prác
na cestných komunikáciách a chodníkoch,
- odstraňovaní uhynutých zvierat z verejného priestranstva,
- kontrole pravidiel predaja na mestskom trhovisku.
g) MsÚ Rožňava bola poskytnutá súčinnosť pri:
- doručovaní písomností,
- kontrole dodržiavania otváracích hodín prevádzok,
- kontrole záškoláctva a požívania alkoholu,
- umiestňovaní vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- šetrení nedovoleného záberu verejného priestranstva,
- preverovaní nedovolených stavieb,
- preverovaní rozkopávok a zvláštnych užívaní miestnych komunikácií,
- kontrole dodržiavania VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby,
- preverovaní nedovoleného vylepovania plagátov,
- kontrole povolení na predaj lesných plodov na mestskom trhovisku,
- miestnych šetreniach,
- šetrení sťažností a podnetov občanov.
h) RZP bola poskytnutá súčinnosť pri:
- ošetrovaní agresívnych a podnapitých osôb, ktoré utrpeli úraz,
- ošetrovaní občana s náhlou nevoľnosťou,
- prevoze mentálne postihnutej osoby do zdravotníckeho zariadenia,
- ošetrení a prevoze osoby s epilepsiou do zdravotníckeho zariadenia,
- ošetrení a prevoze zranených osôb do nemocnice,
- zistení totožnosti bezdomovcov.
i) HaZZ bola poskytnutá súčinnosť pri:
- likvidácii vytečeného oleja z motorového vozidla – 2 krát,
- hasení plastových kontajnerov komunálneho odpadu.
j) VVS, a.s. bola poskytnutá súčinnosť pri:
- objasňovaní chýbajúcich kanalizačných poklopov a zabezpečovaní miest
technických havárií,
- výkopových prácach v križovatkách a ďalších rizikových miestach na cestných
komunikáciách.
k) Veterinárnemu lekárovi bola poskytnutá súčinnosť pri ošetrovaní, očkovaní a čipovaní
psov v karanténnej stanici a útulku pre opustené zvieratá.
l) RÚVZ Rožňava pri kontrole a realizácii protipandemických opatrení (dodržiavanie
karantény, nosenie rúšok, uzatvorenie prevádzok,....).

2.5 Ostatné činnosti vykonávané MsP v hodnotenom období





zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas slávnostných aktov
kladenia vencov,
zabezpečovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas konania smútočných
obradov,
zabezpečovanie uzávierky a dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku počas
návštevy prezidentky SR,
zabezpečovanie verejného poriadku a regulácie dopravy počas konania benefičného
koncertu,

zabezpečovanie verejného poriadku počas konania parlamentných volieb,
zabezpečovanie opatrení proti šíreniu nového koronavírusu (COVID 19) a dohľad nad
dodržiavaním karanténnych opatrení vyhlásených ÚVZ SR,
 súčinnosť pri zabezpečovaní verejného poriadku pri vyplácaní sociálnych dávok
občanom mesta,
 asistencia pri zadržaní pacienta, ktorý ušiel z nemocnice,
 súčinnosť s príslušníkmi PZ SR pri prevoze repatriantov do karanténneho zariadenia na
území mesta,
 asistencia príslušníkom Vojenskej polície pri riešení priestupkov príslušníkmi OS SR,
 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania podujatí Rožňavského kultúrneho
leta,
 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania diskotéky Summer Sensation 2020,
 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania koncertu skupiny Kollárovci,
 zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas konania 12-eho ročníka
zrazu veteránov,
 zabezpečovanie verejného poriadku počas konania športovej akcie „Olympijský deň“,
 asistencia, zabezpečovanie regulácie dopravy a doprovod zúčastnených osôb počas
charitatívnej akcie „Káčer na bicykli“,
 opakované zásahy pri šarvátkach osôb pred Times barom,
 pravidelné kontroly a vykazovanie osôb (bezdomovcov) neoprávnene prespávajúcich
v spoločných priestoroch bytových domov,
 opakované riešenie a vykázanie osôb z verejne prístupných miest, ktoré v podnapitom
stave hrubým správaním vzbudzovali verejné pohoršenie (najmä v okolí objektu HM
Tesco, AS Eurobusu, Ul. normovej, Ul. zeleného stromu, Námestia baníkov, nádvoria
Radnice, Ul. Šafárikovej a v okolí OC na sídlisku Juh),
 poskytnutie prvej pomoci a následný odvoz na ošetrenie osôb zranených vplyvom
nadmerného požitia alkoholu,
 pravidelný odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice,
 opakované vyhľadanie majiteľov motorových vozidiel a ich vyrozumenie, ktorí svoje
OMV na verejnom priestranstve nezabezpečili.
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. Celkovo bolo nájdených 8 vecí.



3. Záver
Úlohy určené pre Mestskú políciu Rožňava na I. polrok 2020 boli splnené
s obmedzeniami spôsobenými vzniknutou pandemickou situáciou. V priebehu hodnoteného
obdobia bol čiastočne aktualizovaný systém hliadkovania mestskej polície, vzhľadom
k opatreniam súvisiacim so šírením nového koronavírusu (COVID-19). V rámci dodržania
opatrení sa priebežne zvyšovala aj odborná úroveň a profesionalita mestských policajtov, čo
prispelo k naplneniu hlavných úloh a väčšiny stanovených cieľov.
V ďalšom období bude činnosť mestskej polície pokračovať podľa Plánu činnosti MsP
na rok 2020. Na základe vývoja pandemickej situácie budú prijímané cielené opatrenia na
zabránenie šírenia nového koronavírusu (COVID-19). V oblasti verejného poriadku bude
pozornosť sústredená najmä na plnenie úloh prevencie kriminality, kontrolu dodržiavania
platných ustanovení VZN mesta so zameraním na dodržiavanie nočného kľudu a otváracích
hodín prevádzok v obytných zónach. Ďalej bude pokračovať realizácia projektu miestnej
občianskej poriadkovej služby (tzv. „občianskych hliadok“). V oblasti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky bude činnosť zameraná najmä na dopravnú situáciu v blízkosti
škôl a predškolských zariadení, na zóny s dopravným obmedzením a na vyhradené parkoviská

pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. V oblasti objasňovania priestupkov bude
mestská polícia naďalej využívať informačný systém, ktorý je prepojený s ústrednou
evidenciou priestupkov v rámci SR a administratívne bude naďalej pokračovať snaha o
pripojenie do centrálnej evidencie správnych deliktov a priestupkov. Priebežne bude
pokračovať aj modernizácia kamerového systému s cieľom postupnej digitalizácie celkového
systému.

V Rožňave 26. augusta 2020
.............................................................
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník Mestskej polície Rožňava

Prílohy:
1. Vyhodnotenie priestupkov riešených mestskou políciou v I. polroku 2020.
2. Vyhodnotenie priestupkov riešených mestskou políciou spáchaných porušením VZN
v I. polroku 2020.

Príloha č. 1

Vyhodnotenie priestupkov riešených mestskou políciou
v I. polroku 2020

Druh priestupku/TČ

blokovo/ €
127/2962

napomen.
44

v riešení
2

predlož
1

uložené.
1

odložené
1

spolu
176

Parkovanie bez platnej parkovacej karty
VZN o ochrane verejného poriadku

74/1020

41

3

3

-

-

121

53/655

62

3

1

46

-

165

VZN o udržiavaní čistoty a poriadku v meste

77/995

261

2

9

8

-

357

VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach

5/120

1

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

VZN o zverejňovaní a vylepovaní plagátov

3/60

1

-

-

-

-

4

VZN o prevádzkovaní taxislužby

2/20

-

-

-

-

-

2

-

-

-

3

-

-

3

1/20

2

-

-

-

-

3

Zákon č. 355/07 Z.z. - § 56 ochranné rúška
Zákon č. 372/90 Zb. - § 46 priestupky proti poriadku v správe

30/215

87

-

-

-

-

117

7/120

15

-

-

-

-

22

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

9/110

101

-

-

-

-

110

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

-

1

-

-

2

3

6

1/30

-

-

3

1

1

6

389/6327

616

10

20

58

5

1098

Dopravný priestupok

VZN o podmienkach predaja na príležitostných trhoch

VZN o určení času predaja a času prevádzky
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

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

Priestupky spolu

Príloha č. 2

Druh priestupku (len proti ustanoveniam §-ov VZN)

Vyhodnotenie priestupkov riešených mestskou políciou spáchaných
porušením VZN v I. polroku 2020
v riešení
3

uložené
46

odložené
-

predlož.
1

spolu
72

Nočný čas - §4

13/200

4

-

-

-

-

17

Ochrana nefajčiarov - §5
Zákaz požívania alkoholických nápojov - §6

8/100

11

-

-

-

-

19

17/175

39

-

-

-

-

56

1/20

-

-

-

-

-

1

20/270

69

-

6

-

-

95

-

2

-

-

-

1

3

Poškodzovanie zelene a objektov

1/30

1

-

-

-

-

2

Odstavenie vraku motorových vozidiel
Vyberanie odpadkov zo smetných kontajnerov

5/50

2

-

-

-

6

13

-

138

-

-

-

-

138

Parkovanie na verejnej zeleni

29/350

23

2

2

-

-

56

Parkovanie na chodníku

16/210

23

-

-

-

-

39

Vypaľovanie trávy

3/35

2

-

-

-

-

5

Skladovanie materiálu bez povolenia

1/10

-

-

-

-

2

3

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

2/40

1

-

-

-

-

3

5/120

1

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

VZN o zverejňovaní a vylepovaní plagátov

3/60

1

-

-

-

-

4

VZN o prevádzkovaní taxislužby

2/20

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

3

3

1/20

2

-

-

-

-

3

141/1870

327

5

54

-

13

540

verejného poriadku

napomen.
8

VZN o ochrane

blokovo / €
14/160

Povinnosti chovateľov zvierat - §3

Používanie zábavnej pyrotechniky - §6a
Znečisťovanie verejného priestranstva

VZN o udržiavaní čistoty

Nevzhľadný pozemok

VZN o podmienkach predaja na príležitostných trhoch

VZN o určení času predaja a času prevádzky
VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

Priestupky spolu

