
KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU. CO A VOJENSKÉ
ZÁLEŽITOSTI.

Zápisnica
z l. zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, CO a vojenské záležitosti

konanej dna 17.3.20 II

V Zlatých Moravciach dna 21.3.20 II

Prítomní : p. Ivan Madola, p. Jozef Tonkovic, p. Jozef Švec, PaedDr. Dušan Husár, Mgr. Ivan
Hri tz,

Pozvaný: p. Ludovít CWádek
Ospravedlnený: Ing. Peter Lisý

Prezencná listina tvorí prílohu tejto zápisnice.

PROGRAM:

l. Otvorenie

2. Schválenie programu
3. Vol'ba podpredsedu komisie
4. Správa o cinnosti mestskej polície za rok 2010 + informácia o cinnosti MsP za

obdobie Január - Marec 2011

5. Informácia o podaní projektov Mestskou políciou v Zlatých Moravciach
6. Návrh VZN o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných

priestranstvách na území mesta Zlaté Moravce
7. rôzne
8. záver

K bodu c. 1.

Komisiu otvoril a prítomných privítal predseda komisie p. Ivan Madola, ktorý zo zasadnutia
ospravedlnil Ing. Petra Lisého z dôvodu odcestovania mimo republiku.

K bodu c. 2.

Predseda komisie p. I. Madola oboznámil prítomných s programom zasadnutia komisie
s jeho následným schválením. Všetci prítomní clenovia komisie hlasovali za prijatie programu
komisie.



K bodu c. 3.

Predseda komisie p. I. Madola navrhol za podpredsedu komisie clena komisie p. J.
Tonkovica. Všetci prítomní clenovia komisie hlasovali za predložený návrh a schválili p. J.
Tonkovica za podpredsedu komisie v súlade so "Zásadami pre zriadovanie a cinnost komisií MsZ
v Zlatých Moravciach".

K bodu c. 4.

Nácelník MsP Mgr. I. Hritz predložil komisii Správu o cinnosti Mestskej polície v Zlatých
Moravciach za rok 2010 a informáciu o cinnosti MsP za obdobie január až 15 marec 2011.
Komisia zobrala správu na vedomie a doporucuje je predložit mestskému zastupitelstvu.
Správa o cinnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2010 tvorí prílohu tejto zápisnice.

K bodu c. 5.

Nácelník MsP Mgr. l. Hritz oboznámil komisiu s podanými návrhmi projektov na základe
"výzvy rady vlády SR pre prevenciu kriminality z 11.1.2011 a zo štátneho rozpoctu na rok 2011
v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR".
Celkovo bolo podaných 5 projektov:

1. Bezpecné mesto Zlaté Moravce - projekt zameraný na rozšírenie Bezpecnostného
monitorovacieho kamerového systému

2. Seniori a bezpecný domov - zameraný na dôchodcov a osamelých ludí
3. Druhá šanca II. - preventívny projekt - práca s detmi z ohrozených sociálnych skupín
4. Bezpecne na ceste - projekt zameraný na dopravnú výchovu
5. Žiadost na inštaláciu 3 ks radarov na meranie rýchlosti

Kópie žiadostí projektov sú uložené na MsP v Zlatých Moravciach.

K bodu c. 6.

Na základe rokovania MsZ vyplynula úloha pripravit návrh VZN o obmedzení požívania
alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce. Predseda komisie p. 1. Madola vyzval
nácelníka MsP Mgr. L Hritza, ktorý predniesol návrh VZN, ktoré na urcených miestach
a v urcených hodinách zakazuje požívanie alkoholických nápojov. Clenovia komisie po upresnení
ulíc a jednotlivých lokalít jednomyselne súhlasili s predloženým návrhom VZN a doporucujú ho
predložit mestskej rade a mestskému zastupitelstvu.
Návrh VZN o obmedzení požívania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté Moravce tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Poslanec MsZ p. L. Chládek žiadal, aby sa do VZN dostala formulácia, že alkohol na verejných
priestranstvách sa zakazuje užívat len tým, ktorí budia verejné pohoršenie. Mgr. L Hritz aj ostatní
clenovia komisie s takouto formuláciou nesúhlasili nakolko by bola v rozpore s inými zákonmi.

K bodu c. 7.

Predseda komisie p. l. Madola žiada prehodnotit VZN 7/2005 o odpadoch a navrhuje aby
pocas ,jarného a jesenného upratovania" moWi obcania mesta, ktorí odvezú odpad na skládku tento
uložit na skládke bez poplatku. K uvedenému návrhu sa pridali aj ostatní clenovia komisie.



Dalej žiada správcu zelene - Záhradnícke služby mesta vycistit' chodník na Továrenskej ul. od
prerastajúcich konárov, ktoré bránia v riadnom užívaní chodníka, zacat' s renováciou detských
ihrísk v meste a upozornil na ohrozujúci železný hrot, ktorý trcÍ na chodníku na Továrenskej ul.
oproti štadiónu.

Clen komisie p. J. Tonkovic bol informovaný o likvidácii odpadu spal'ovaním (vinic,
odrezky stromov a kríkov). Nácelník MsP odpovedal, že akékol'vek spal'ovanie odpadu je zákonom
C. 223/200 l Z.z. o odpadoch a VZN C. 7/2005 zakázané.

Dalej poslanec J. Tonkovic žiada vyclenit' nákladnú a kamiónovú dopravu z ul. Chyzeroveckej
a Sládkovicovej z dôvodu bezpecnosti, poškodzovania nehnutelností a z dôvodu nedodržiavania
stanovených rýcWostí týchto prechádzajúcich vozidiel. Žiada o kontrolu dodržiavania rýchlosti na
ul. Chyzeroveckej.

Poslanec PaedDr. D. Husár žiada kompetentné orgány o dôslednú kontrolu ludí, ktorí pod
rôznymi organizáciami vyberajú od l'udí na verejných priestranstvách peniaze na tzv. "Dobrocinné
úcely".

Na základe interpelácie poslanca Mgr. M. Galabu, ktorý na ul. Pribinovej žiada osadit
"retardér" z dôvodu zvýšenia bezpecnosti hlavne v ranných hodinách pri príchode žiakov do škôl,
túto vec odstupujeme do komisie dopravy.

Predseda komisie p. L Madola navrhol plán zasadnutí komisie na rok 2011 :

l. zasadnutie - marec

2. zasadnutie - jún
3. zasadnutie - september
4. zasadnutie - november

Komisia s predloženým návrhom súWasí. V prípade potreby sa komisia zvolá operatívne.

K bodu c. 8.

Nakolko komisia vycerpala program, predseda komisie p. L Madola pod'akoval prítomným
za úcast a komisiu ukoncil.

81,f
zapísal Mgr. Ivan Hritz

j/ .
Iv-ánMadola

predseda komisie

Prílohy: - Pozvánka
- Prezencná listina

- Správa o cinnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2010
- Návrh VZN o obmedzení požívania alkoholických nápojov na území mesta Zlaté

Moravce



KOMISIA OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU, CO A VOJENSKÝCH, v ~

ZALEZITOSTI.

V Zlatých Moravciach dna 9.3.2011

POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadnutie komisie ochrany verejného poriadku, CO a vojenských
záležitosti, ktorá sa uskutocní dna 17.3.2011 t.j. vo štvrtok o 16,00 hod. v zasadacke MsÚ
v Zlatých Moravciach, ul. l.mája c. 2.

PROGRAM:
l. Otvorenie

2. Schválenie programu
3. Volba podpredsedu komisie
4. Správa o cinnosti MsP za rok 2010 + informácia o cinnosti MsP za

január - marec 2011
5. Informácia o podaní projektov Mestskou políciou v Zlatých Moravciach
6. Návrh VZN o zákaze používania alkoholických nápojov na verejných

priestranstvách v meste Zlaté Moravce
7. rôzne
8. záver

L
.U ./

-~J <t. v7
zapísal: Mgr. Ivan Hritz

Ivan Madola

predseda komisie



Uznesenie c. 1/2011

z 1. zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, CO a vojenské záležitosti
konanej dna 17.3.2011

Vol'ba podpredsedu komisie

Komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenské záležitosti na svojom l. zasadnutí
komisie konanej dna 17.3.2011

prerokovala
návrh na volbu podpredsedu komisie a
voli

za podpredsedu Komisie ochrany verejného poriadku, CO a vojenské záležitosti p. Jozefa
Tonkovica

V Zlatých Moravciach dna 17.3.2011 l/
'/ i

ti !
Ivan Madola llf -

predseda komisie f/'"

za správno st': Mgr. Ivan Hritz /~ i (
sekretár komisie ;-/ L !

'.' J

•.....................•...•.....................•...........................................•................. ~

Uznesenie c. 2/2011

z 1. zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, CO a vojenské záležitosti
konanej dna 17.3.2011

Správa o cinnosti mestskej polície za rok 2010

Komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenské záležitosti na svojom l. zasadnutí
komisie konanej dna 17.3.2011
prerokovala
Správu o cinnosti mestskej polície v Zlatých Moravciach za rok 2010
berie ju na vedomie a odporúca
predložit' správu Mestskej rade a Mestskému zastupitelstvu

V Zlatých Moravciach dna 17.3.2011 . /
;' /

Ivan Madola {i: !
predseda komisie /

// ,ro
/ fA . (

za správnost': Mgr. Ivan Hritz .0/ ,/. '/

sekretár komisie 7(



Uznesenie c. 3/2011

z 1. zasadnutia Komisie ochrany verejného poriadku, CO a vojenské záležitosti
konanej dna 17.3.2011

Návrh VZN o obmedzení požívania alkoholických nápojov na území Mesta Zlaté
Moravce

Komisia ochrany verejného poriadku, CO a vojenské záležitosti na svojom 1. zasadnutí
komisie konanej dna 17.3.2011
prerokovala
návrh na VZN Mesta Zlaté Moravce" o obmedzení požívania alkoholických nápojov na
území Mesta Zlaté Moravce a

odporúca
predložit návrh Mestskej rade a Mestskému zastupitelstvu.

V Zlatých Moravciach dna 17.3.2011 /

Ivan Madola //< /
predseda komisie ,/I

za správnost': Mgr. Ivan Hritz ''11 S
sekretár komisie ./ . r' ')/



Mestské zastupiteľstvo 
Zlaté Moravce 

 
 
 
 
 
 

V Zlatých Moravciach dňa 26.1.2011 
 
 

 
SPRÁVA  O ČINNOSTI   

 

MESTSKEJ POLÍCIE V ZLATÝCH  MORAVCIACH 
 

ZA ROK 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval a predkladá: Mgr. Ivan Hritz náčelník mestskej polície Zlaté Moravce  
 
 
 
Komisia pre verejný poriadok CO a vojenské záležitosti prerokovala na svojom zasadnutí dňa                                                                        
........................... správu o činnosti mestskej polície za rok 2010 a doporučuje ju predložiť 
mestskému zastupiteľstvu. 
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V roku 2010 uplynulo 19 rokov od založenia Mestskej polície v Zlatých Moravciach ako 
poriadkového  útvaru mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktorý sa pri svojej činnosti 
riadi zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a noviel , Všeobecne 
záväzným nariadením mesta Zlaté Moravce č. 3/1991 o organizačnom poriadku mestskej polície 
a Pracovným poriadkom príslušníkov mestskej polície v Zlatých Moravciach. 
Mestská polícia pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane životného prostredia, 
kontrole dodržiavania zákonov,  všeobecne záväzných nariadení  mesta a vyhlášok. 

Primárnou úlohou mestskej polície je sústavným dozorom, pochôdzkovou činnosťou, 
kontrolou verejne prístupných miest, kultúrnych a športových podujatí a preventívnou činnosťou 
predchádzať a zabraňovať  páchaniu priestupkovej a trestnej činnosti na území mesta Zlaté Moravce 
v súčinnosti s  PZ SR a ostatnými orgánmi samosprávy a štátnej správy. 
   
           V roku 2010 pracovala Mestská polícia v Zlatých Moravciach  v počte 11 príslušníkov. 
V priebehu roka nikto neodišiel ani nebol prijatý do pracovného pomeru. 
 

Činnosť Mestskej polície v Zlatých Moravciach v  jednotlivých mesiacoch. 
 

Január.  
 
Mestská polícia riešila v tomto mesiaci  61  priestupkov.  

Na základe žiadosti sme pravidelne vykonávali kontroly dodržiavania verejného poriadku na 
Zimnom štadióne na ul. Továrenskej. 4 žiakov stredných škôl sme riešili za porušenie zákona č. 
377/2004 o ochrane nefajčiarov. 5x sme nahlasovali Technickým službám mesta 
a Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti poškodenie verejnoprospešných zariadení, alebo 
nefunkčné verejné osvetlenie.  
 
.  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Február. 

 
V tomto mesiaci riešila mestská polícia 82 priestupkov. 

3x sme plnili sme plnili úlohy prvého zásahu pri dopravných nehodách v meste s následným 
odkláňaním dopravy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odchytili a následne sme umiestnili v dočasnom 
útulku v areály Záhradníckych služieb mesta 3 
túlavých psov 2x sme zistili záškoláctvo s následným 
nahlásením na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
a príslušnú školu. Na základe sťažností občanov sme 
v Stredisku občianskej vybavenosti (obchodnom 
dome „Kocka“) na ul. Duklianskej zadržali 
mladistvého Róma, ktorý sa odhaľoval pred 
okoloidúcimi ženami.  
3x sme riešili majiteľov psov za porušenie VZN č. 
7/2002 o niektorých podmienkach držania psov.  
 

Po zistení majiteľov sme stanovili termín na 
odstránenie vrakov vozidiel z verejných 
priestranstiev. 
6x sme riešili vodičov za nerešpektovanie zákazových 
dopravných značení, 3x za parkovanie na verejnej 
zeleni a za porušenie ustanovení VZN č. 1/1996 
o parkovaní a státí vozidiel na pozemných 
komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách 
a plochách na území mesta.  
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Riešili sme firmu vykonávajúcu zatepľovacie práce na bytových domoch za nedovolené užívanie 
verejného priestranstva. V zdravotníckych zariadenia – nemocnica, poliklinika, súkromné 
ambulancie – sme upozorňovali občanov na zvýšenú ostražitosť na svoj majetok, nakoľko boli 
nahlásené opakované krádeže z tašiek alebo osobných vecí. 
V mestskej časti Chyzerovce sme opakovane riešili majiteľov psov za porušenie VZN 7/2002, 1x 
išlo aj o pohryznutie . Na odd. výstavby MsÚ a Technické služby mesta sme nahlásili ohrozovanie 
chodcov padajúcim snehom a ľadom z budovy Župného domu na Robotníckej ul.. 4 občanov sme 
upozornili na dodržiavanie VZN č. 4/1991  - odstraňovanie snehu a ľadu z chodníkov hraničiacich 
s ich nehnuteľnosťami. 
 
Marec. 
 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia  75 priestupkov.  
Na žiadosť Úradu justičnej a kriminálnej polície sme asistovali pri domových prehliadkach pri 
podozreniach alebo dokazovaniach trestných činov nedovolenej výroby omamných 
a psychotropných látok, jedov a prekurzorov. 
V parku Mládeže sme zistili a riešili za poškodzovanie zelene maloletých priestupcov. V spolupráci 
s OO PZ SR sme opakovane previedli kontroly reštauračných zariadení na prítomnosť maloletých 
a mladistvých, na požívanie alkoholu a iných omamných a psychotropných látok. 
Na ul. Šafranickej sme zistili podozrenie z týrania spoločenských zvierat 2 psov, kde sme následne 
poskytli súčinnosť Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nitra pri zabezpečení úkonov 
súvisiacich s riešením oznámenia. Majiteľovi boli psi úradne odobraté.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 psov sme umiestnili do dočasného útulku v areály Záhradníckych služieb mesta. 4x sme zistili 
poškodené chodníky a komunikácie – výmole s následným nahlásením na MsÚ – odd. výstavby, 
ÚP a ŽP. 2x sme privolali RZS občanom, ktorí ju pri náhlom zhoršení zdravotného stavu 
potrebovali. 5x sme riešili priestupcov za porušenie ustanovení zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch.  
Občanovi bola vrátená finančná hotovosť s peňaženkou vo výške 76,33,-€. V spolupráci s MsÚ sme 
zabezpečili verejný poriadok a dopravu pri kladení vencov pri príležitostí osláv 65. výročia 
oslobodenia mesta. 
Na žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi sme zabezpečovali verejný poriadok a dohľad nad 
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky pri cirkevnej procesii. 
 
Apríl. 

 
V tomto mesiaci riešila mestská polícia 85  priestupkov. 

6 vodičov nákladných motorových vozidiel sme riešili za zákaz vjazdu do centra, 3x za parkovanie 
na trávnikoch, 4x sme riešili študentov z škôl za porušenie zák. 377/2004 o ochrane nefajčiarov, 3 
priestupcov sme riešili za spaľovanie záhradného odpadu. V dopoludňajších hodinách sme pri 
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kontrolách parkov, verejných priestranstiev, reštaurácií zistili 5 žiakov, ktorí sa vyhýbali povinnej 
školskej dochádzke tým, že sa v čase vyučovania nachádzali mimo školské zariadenie.  
V centre mesta sme v nočných hodinách zistili a v spolupráci s HaZZ zabezpečili likvidáciu 
požiaru. 
Na Dlhej ul. sme v odpadovej nádobe našli odhodeného psa. Nakoľko nebol zistený majiteľ bol pes 
odovzdaný do dočasného útulku v areály Záhradníckych služieb mesta. 
Zadržali sme dve chovankyne Reedukačného domova mládeže po úteku zo zariadenia. Na ul. 1. 
mája sme zistili znečisťovanie verejných priestranstiev maloletými Rómami, následne sme 
zabezpečili vyčistenie verejného priestranstva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Máj. 

 
V tomto mesiaci riešila mestská polícia 67  priestupkov. 

 
V spolupráci s Komisiou pre verejný poriadok, CO a vojenské záležitosti sme previedli kontroly 
v reštauračných zariadeniach za účelom zistenia záškoláctva, podávania alkoholických 
a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov alebo podávania a užívania iných 
omamných a psychotropných látok. 
Na ul. 1. mája sme zasahovali pri hromadnej bitke Rómov, kde sme následne zabezpečovali 
zdravotnú službu pre 3 zranených s následným zadržaním páchateľov. 
Na sídlisku sme v priebehu mesiaca riešili 3 priestupcov za rušenie nočného kľudu hlasitou 
reprodukovanou hudobnou produkciou. V priebehu mesiaca sme opakovane vykonali kontroly 
parkovania nákladných vozidiel a autobusov na mestských komunikáciách. V rámci projektu 
„Druhá šanca“ sme pracovali s deťmi  zo Spojenej ZŠ , ZŠ Sv. Don Bosca a ZŠ na Mojmírovej ul.  
V jednotlivých rajónoch sme vykonali kontrolu prerastania zelene z nehnuteľností do chodníkov 
a križovatiek s následným nahlásením Záhradníckym službám mesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zistili sme páchateľa, ktorý  poškodzoval životné 
prostredie opakovaným spaľovaním obalov káblov 
v mestskej časti Chyzerovce.   
Na Čiernej Doline sme opakovane riešili porušenie 
VZN 7/002 o niektorých podmienkach chovu psov. 
V mestskej časti Prílepy sme riešili nedovolené 
spaľovanie odpadu, voľný pohyb psov 
a poškodzovanie majetku. 
V jednotlivých prevádzkach v meste sme zistili 
priestupky na ochranu mravnosti – predaj 
a rozširovanie tlače a vecí spôsobilých ohroziť 
mravnosť v mestom neschválených priestoroch. 

        
 

V priebehu školského roka preventista MsP na 
základných a stredných školách organizoval 
prednášky a besedy v rámci preventívnych 
dlhodobých projektov. 
Na základe oznámenia riaditeľa CVČ sme 
zistili páchateľov, ktorí poškodili strechu 
a sklenené kryty na budove CVČ. Nakoľko sa 
jednalo o väčší rozsah poškodenia bola vec 
odovzdaná OO PZ Zlaté Moravce ako 
podozrenie z trestného činu. 
Na základe žiadosti organizátorov sme 
zabezpečili verejný poriadok a dopravu na 
motorkárskom zraze konajúcom sa na území 
mesta Zlaté Moravce. 
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Na žiadosť občianskeho združenia Mami Oáza sme cyklohliadkou zabezpečili akciu „Míľa pre 
mamu“, verejný poriadok pri zápasoch FC ViOn v meste a v  okolí futbalového štadióna, zúčastnili 
sme sa streleckých pretekov – preteky mestských polícií v Komárne, kde v combat streľbe sa 
umiestnil náš príslušník na 3. mieste.  
V spolupráci s MsÚ, MsKs a CVČ sme zabezpečili akciu „Deň detí“ a ukážky z činnosti v areály 
Správy športových zariadení mesta .  
 
Jún. 
 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia  48 priestupkov. 
V spolupráci s Technickými službami mesta sme previedli monitoring dopravných značiek v meste 
a kontrolu funkčnosti verejného pouličného osvetlenia. 
Regionálnu veterinárnu správu sme vyzvali na súčinnosť pri riešení zvýšeného výskytu líšok 
v meste. 4 psov sme odchytili a následne umiestnili v dočasnom útulku v areály Záhradníckych 
služieb mesta. Riešili sme majiteľa, ktorého pes napadol a pohrýzol iného psa a aj jeho majiteľa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a ochrany zelene. V spolupráci s OO PZ sme zabezpečili verejný poriadok a ochranu volebných 
miestností počas konania parlamentných volieb. 
Ukončili sme záverečným športovým dňom projekt „Druhá šanca“ s následným odovzdaním 
diplomov a ocenení účastníkov tohto projektu. 
V spolupráci s MsKS a MsÚ sme zabezpečili verejný poriadok na festivale kultúry v meste a na 
amfiteátri. Zúčastnili sme sa na tradičnom futbalovom turnaji Ozbrojených a záchranárskych 
zložiek mesta a okresu Zlaté Moravce.   
 
Júl. 
 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia  51 priestupkov. 
V nasledujúcich mesiacoch sme vo zvýšenej miere vykonávali kontroly areálov škôl, mestského 
kúpaliska a amfiteátra. 
1x sme uskutočnili projekt „Nočné havrany“, ktorý má za cieľ monitorovať a zvýšiť bezpečnosť 
mladých ľudí, ktorí sa hlavne vo víkendových dňoch pohybujú po meste v nočných hodinách. 
Z dôvodu nezáujmu verejnosti sme v ďalších plánovaných akciách nepokračovali. 
4x sme riešili sťažnosti na hlučnosť v reštauračných zariadenia po 22,00 hod.. Na Sídlisku sme sa 
vo zvýšenej miere zamerali na dodržiavanie čistoty verejných priestranstiev, kde sme sa aj 
prostredníctvom rodičov snažili pôsobiť hlavne na deti, ktoré vo veľkej miere rôznym odpadom 
znečisťujú životné prostredie. Na verejných priestranstvách sme odchytili 6 psov, ktorých sme 
umiestnili v dočasnom útulku v areály Záhradníckych služieb mesta nakoľko sa nepodarilo zistiť 
ich majiteľov. Z dôvodu podozrenia na besnotu sme zabezpečili vyšetrenie zrazenej líšky 
s negatívnym výsledkom. 4x sme upozorňovali Technické služby, elektrárne, vodárne a kanalizácie 
na poruchy, ktoré vznikli na ich zariadeniach. 

V spolupráci s Protipovodňovým 
štábom sme monitorovali kritické 
miesta  v okolí vodných tokov 
Zlatňanka , Žitava ,v  Parku 
Mládeže a v mestskej časti 
Prílepy pri vyhlásení 
povodňového ohrozenia.  
Pri rekonštrukcii komunikácií na 
sídlisku sme zabezpečili dopravu 
a stavenisko.  
3 priestupcov sme riešili za 
porušenie VZN č. 4/1991 
o udržiavaní všeobecnej čistoty     
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2x sme zabezpečovali úlohy prvého zásahu pri dopravnej nehode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na žiadosť Farského úradu sme zabezpečili pri cirkevnej procesii dohľad nad dodržiavaním 
verejného poriadku a bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na Kalvárii a Tehelnej ul. 
 
August. 

 
V tomto mesiaci riešila mestská polícia 44  priestupkov. 

Prostredníctvom Bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému (BMKS) sme zistili 
a usvedčili páchateľov, ktorí rozbili kryty pouličného osvetlenia a v dvoch prípadoch znečisťovanie 
verejnoprospešných zariadení – zastávky MHD. 
Zistili sme 3x porušenie VZN č. 1/1998 o podmienkach predaja a poskytovania  služieb na trhových 
miestach., 2x sme riešili priestupcov za porušenie VZN 7/2005 o nakladaní  s komunálnymi 
odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi.  
Vo zvýšenej miere sme cyklohliadkami kontrolovali záhradkárske osady a vinice z dôvodu 
predchádzania krádeží úrody. Za parkovanie na parkoviskách vyhradených pre osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím sme sankcionovali 2 vodičov, 3x sme upozorňovali cyklistov na zákaz 
jazdy po chodníkoch v centre mesta. V spolupráci s Komisiou pre verejný poriadok sme previedli 
kontrolu reštauračných zariadení, v 2 prípadoch sme zistili prítomnosť maloletých osôb bez 
prítomnosti rodičov po 22,00 hod.. V súčinnosti HaZZ sme zabezpečovali likvidáciu požiaru na 
Továrenskej ul.. Na kúpalisku sme zabezpečovali verejný poriadok počas kultúrnej a športovej 
akcie. V spolupráci s MsÚ sme zabezpečili oslavy výročia SNP. 
 
September. 
 

V septembri riešili príslušníci MsP 57 priestupkov. 
Pravidelne po začatí školského roka vykonávame každý pracovný deň dozor pri príchode žiakov do 
škôl, hlavne v okolí priechodov pre chodcov a na prístupových komunikáciách za účelom zvýšenia 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Do konca roku 2010 sme boli zapojení do projektu EÚ 
„Európska charta bezpečnosti cestnej premávky“. 3x sme poskytli súčinnosť OO PZ pri dopravných 
nehodách a riadení dopravy, z dôvodu havárií na ceste 1/65. V mestskej časti Prílepy sme privolali 
RZS a HaZZ pri požiari a následnej evakuácii zranených do nemocnice.3x sme upozorňovali firmy 
a vodičov na čistenie komunikácií, ktoré im vyplýva z cestného zákona a z VZN 4/1991.Na žiadosť 
MsÚ sme vykonali monitoring z video záznamom o prejazde nákladných motorových vozidiel, 
ktoré prechádzajú mestom a zabezpečujú výstavbu rýchlostnej cesty, z dôvodu poškodzovania 
miestnych komunikácií týmito vozidlami. 

Na skládke odpadu sme zadržali dvoch 
páchateľov, ktorí neoprávnene vnikli na 
pozemok v správe Technických služieb 
mesta a pokúšali sa odcudziť železný odpad. 
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Október. 
 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia 42 priestupkov. 
Na stredných školách, kde na základe ich žiadostí vykonávame kontroly dodržiavania zák. č. 
377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov sme v 5 prípadoch zistili porušenie citovaného zákona. 
V rámci týždňa boja proti drogám sme v spolupráci s OR PZ Nitra previedli 2 besedy s názornými 
ukážkami na stredných školách. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MsÚ – odd. výstavby, ÚP a ŽP sme odstúpili priestupok týkajúci sa poškodzovania mestských 
komunikácii v mestskej časti Prílepy, keď firma vykonávajúca výstavbu križovatky na ceste 1/65 
bez predchádzajúceho súhlasu dopravného inšpektorátu a mesta presmerovala dopravu cez ulicu, 
kde to nepovoľujú dopravné značky a cesta nie je na takúto nákladnú dopravu stavaná. 
Do mestského útulku sme umiestnili 4 túlavých psov, 6 x sme hlásili poškodenie verejného 
osvetlenia, výmole na cestách, spadnuté telekomunikačné drôty a pod.. S blížiacimi sa sviatkami   
všetkých svätých sme vo zvýšenej miere kontrolovali cintorín v meste aj v mestských častiach 
z dôvodu predchádzania krádeží a poškodzovania hrobových miest. 
 
November. 
 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia 68 priestupkov. 
3x sme poskytovali Krajskému riaditeľstvu PZ SR a Úradu justičnej a kriminálnej polície asistenciu 
pri domových prehliadkach v súvislosti s podozrením na páchanie rôznej trestnej činnosti. 
2x sme riešili priestupky zistené prostredníctvom BMKS – znečisťovanie verejného priestranstva 
a poškodzovanie verejnoprospešných zariadení. Za porušenie VZN č. 7/2005 o nakladaní  
s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi sme riešili firmu za likvidáciu odpadu 
v rozpore s uvedeným VZN. 

Zistili sme 2 páchateľov, ktorí v nočných 
hodinách poškodili niekoľko kusov odpadových 
nádob. 
2x sme zistili poškodzovanie zelene,  
3x sme zistili vyhýbanie sa povinnej školskej 
dochádzke.  
V spolupráci s MsÚ sme sa podieľali na 
organizácii a udržiavaní verejného poriadku na 
Zlatomoraveckom jarmoku.  
V súčinnosti s OO PZ sme zabezpečili verejný 
poriadok a volebné miestnosti počas referenda. 
 
 

Záhradníckym službám sme opakovane 
poskytovali súčinnosť pri zabezpečovaní 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri 
opiľovaní stromov a porastov verejnej zelene. 
V súčinnosti s OOPZ sme zasahovali pri rušení 
verejného poriadku a poškodzovaní majetku po 
futbalových zápasoch na FC ViOn. 
Na žiadosť občianskeho výboru sme zabezpečili 
verejný poriadok a dopravu na kultúrno – 
spoločenskej akcii v mestskej časti Chyzerovce. 
Už niekoľko rokov sme jedným z organizátorov „ 
Večerného behu mestom“, ktorý   sa    uskutočnil   
v okolí  areálu  ZŠ   na Mojmírovej ul..   
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Na skládke Tuhého  komunálneho odpadu v správe Technických služieb mesta sme zadržali 3 
páchateľov, ktorí poškodili oplotenie skládky TKO a pokúšali sa odniesť kovový odpad. 
3x sme riešili priestupcov za porušenie VZN 1/1996 o parkovaní a státí vozidiel, 2x za porušenie 
VZN 7/2002 o niektorých podmienkach držania psov. Prevádzali sme zvýšené kontroly na 
mestských cintorínoch. Preverovali sme oznámenia na týranie psa, ktoré sa ukázalo ako 
neopodstatnené. V súčinnosti s MsÚ a OO PZ sme zabezpečili verejný poriadok a bezpečnosť 
v okolí volebných miestností počas konania komunálnych volieb. 
 
December.   
 
           V tomto mesiaci riešila mestská polícia 40 priestupkov. 
3x sme zistili porušenie ustanovení VZN č. 1/1998 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach v meste Zlaté Moravce, 2x sme riešili priestupcov za 
porušenie ustanovení  VZN 5/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky. 
Zistili sme nesplnenie povinnosti usporiadateľa pri organizovaní kultúrnej akcie na území mesta. 
V mestskej časti Prílepy sme opätovne zasahovali v súčinnosti HaZZ pri likvidácii a zabezpečení 
pomoci postihnutým pri požiari rodinného domu.  
2x sme upozornili majiteľov chodníkov na plnenie povinností vyplývajúcich z VZN č. 4/1991 
o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene – údržba chodníkov v zimnom období. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V závere roka sme zabezpečili ver. poriadok a odpálenie ohňostrojov v meste a v mestskej časti 
Prílepy. 
   

Kompletné plnenie rozpočtu MsP za rok 2010 bude predložené pri prerokovávaní plnenia 
rozpočtu mesta Zlaté Moravce na mestskom zastupiteľstve.  
  
 V roku 2010 sme zaznamenali 12,15 %  nárast  v počte prejednávaných priestupkov oproti 
predchádzajúcemu roku – rok 2009 – 642 -   rok 2010 – 720 
 
Objasnenosť priestupkov objasňovaných MsP v roku 2010 sme dosiahli vo výške 75 %, kde zo 92 
celkovo objasňovaných priestupkov sa k dnešnému dňu nepodarilo objasniť 23. 
 
V priebehu roku 2010 sme  nezaznamenali žiadnu oficiálnu sťažnosť na konanie príslušníkov 
mestskej polície zo strany obyvateľov mesta.  
Prehľad počtu priestupkov a uložených pokút za posledné 4 roky    

rok 
 

2007 2008 2009 2010 

celkový počet priestupkov     790 812 642 720 
uložené blokové pokuty 
 

65800 81300 2399,-€ 
72272,-Sk 

2749,-€ 
82816,-Sk 

Na ul. Duklianskej sme zistili vodiča, ktorý 
pod vplyvom alkoholu spôsobil dopravnú 
nehodu a tiež poškodil semafory v križovatke 
ul. 1. mája – Duklianska. 
Záhradníckym službám sme opakovane 
poskytovali súčinnosť pri zabezpečovaní 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri 
opiľovaní stromov a porastov verejnej zelene. 
  Na ul. Staničnej sme zabezpečovali miesto 
činu  a poskytli súčinnosť pri požiari 3 
vozidiel, ktorý bol založený zrejme úmyselne. 
Na Mikuláša sme zabezpečili verejný 
poriadok a odpálenie ohňostroja. 
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Na nasledujúcich stránkach sú vypracované štatistické tabuľky k prehľadu páchania priestupkov na 
území mesta Zlaté Moravce prejednávané mestskou políciou: 

1. Štatistické vyčíslenie porušenia jednotlivých zákonných ustanovení / rozčlenené aj na VZN/  
a percentuálneho pomeru – 1. graf , 2. tabuľka 

2. Spôsob riešenia jednotlivých priestupkov a percentuálny  pomer – 1. tabuľka, 2 graf  
3. Podľa miesta – ulice spáchania priestupku - tabuľka 
4. podľa času – hodiny spáchania priestupku – tabuľka 
5. Podľa štátnej, resp. miestnej príslušnosti - tabuľka 

 

 
 

Celkový počet priestupkov podľa druhu 

6,11% 
0,69% 
0,14% 
0,14% 
0,56% 

1,11% 
3,47% 

0,83% 

4,17% 

10,97% 
20,00% 0,28% 

1,81% 
0,28% 

2,08% 
0,28% 
0,69% 
0,28% 
1,11% 
0,69% 

20,28% 

0,28% 
4,30% 

0,42% 

10,14% 

3,19% 
1,67% 
0,56% 

0,14% 0,14% 
0,42% 

2,78% 

§ 21 ods. 1, písm. f) zák. 372/1990 Zb. 
§ 30 ods. 1, písm. a) zák. 372/1990 Zb. 
§ 32 ods. 1, písm. d) zák. 372/1990 Zb. 
§ 47 ods. 1, písm. a) zák. 372/1990 Zb. 
§ 47 ods. 1, písm. b) zák. 372/1990 Zb. 
§ 47 ods. 1, písm. c) zák. 372/1990 Zb. 
§ 47 ods. 1, písm. d) zák. 372/1990 Zb. 
§ 47 ods. 1, písm. g) zák. 372/1990 Zb. 
§ 47 ods. 1, písm. ch) zák. 372/1990 Zb. 
§ 49 ods. 1, písm. a) zák. 372/1990 Zb. 
§ 49 ods. 1, písm. d) zák. 372/1990 Zb. 
§ 50 ods. 1 zák. 372/1990 Zb. 
1 §22 ods.1 pís.k) vyhradené-ZŤP 
1 §22 ods.1pís.k) chodník 
1 §22 ods.1pís.k) prechod pre chodcov V6 
1 §22 ods.1pís.k) zákaz odbočenia 
1 §22 ods.1pís.k) zákaz státia 
1 §22 ods.1pís.k) zákaz vjazdu 
1 §22 ods.1pís.k) zákaz zastavenia 
1 §22 ods.1pís.k) zastávka autobusu 
1 §22 ods.1pís.xx) - ostatné 
6 TČ 
o1 §11/1/b) zák. fajčiť -školy, (§7/b-i) 
o1 §11/1/c) umožnen. užív. tabaku do 18r 
o3 § 2 od.1zák.445/90-schvál. priestory 
o4 §3 zák.96/1991 o kultúrnych podujatia 
VZN 1/1996 
VZN 1/1998 o podm. predaja a posky. služ 
VZN 4/1991udržaiav.čistoty a ochrana zel 
VZN 5/1999 o používaní zábavnej pyrotech 
VZN 7/2002 o podmienkach držania psov 
VZN 7/2005 o odpadoch 
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Druh priestupku bloková              
počet 

pokuta    
suma v € 

riešené bez 
pokuty 

Celkový počet percento 

§ 21 ods. 1, písm. f) zák. 372/1990 Zb. priestupky na úseku správy 3 30 0 3 0,42 
§ 30 ods. 1, písm. a) zák. 372/1990 Zb. na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami 1 10 0 1 0,14 
§ 32 ods. 1, písm. d) zák. 372/1990 Zb. priestupky na úseku kultúry 0 0 1 1 0,14 
§ 47 ods. 1, písm. a) zák. 372/1990 Zb. verejný poriadok 0 0 4 4 0,56 
§ 47 ods. 1, písm. b) zák. 372/1990 Zb. verejný poriadok - nočný kľud 4 90 8 12 1,67 
§ 47 ods. 1, písm. c) zák. 372/1990 Zb. verejný poriadok - budenie verejného pohoršenia 4 45 19 23 3,19 
§ 47 ods. 1, písm. d) zák. 372/1990 Zb. znečisťovanie verej. priestranstiev a prospešných zariadení 19 157 25 44 6,11 
§ 47 ods. 1, písm. g) zák. 372/1990 Zb. poškodzovanie verejnoprospešných zariadení 5 115 0 5 0,69 
§ 47 ods. 1, písm. ch) zák. 372/1990 Zb. verejný poriadok 0 0 1 1 0,14 
§ 49 ods. 1, písm. a) zák. 372/1990 Zb. - občianske spolunažívanie 0 0 1 1 0,14 
§ 49 ods. 1, písm. d) zák. 372/1990 Zb. – občianske spolunažívanie 0 0 4 4 0,56 
§ 50 ods. 1 zák. 372/1990 Zb. priestupky proti majetku 0 0 10 10 1,39 
§22 ods.1pís. k) vyhradené -ZŤP 16 271 9 25 3,47 
§22 ods.1pís.k) chodník 2 30 4 6 0,83 
§22 ods.1pís.k) prechod pre chodcov V6 0 0 3 3 0,42 
§22 ods.1pís.k) zákaz odbočenia 35 280 38 73 10,14 
§22 ods.1pís.k) zákaz státia 2 20 28 30 4,17 
§22 ods.1pís.k) zákaz vjazdu 44 570 35 79 10,97 
§22 ods.1pís.k) zákaz zastavenia 50 463 94 144 20 
§22 ods.1pís.k) zastávka autobusu 0 0 2 2 0,28 
§22 ods.1pís.xx) - ostatné 3 25 10 13 1,81 
§11/1/b) zák.377/2004 o ochrane nefajčiarov -  zák. fajčiť -školy, (§7/b-i) 13 66 2 15 2,08 
§11/1/c) zák.377/2004 o ochrane nefajčiarov -  umožnenie užívania tabakových výrobkov do 18r 2 10 0 2 0,28 
§ 2 od.1zák.445/90 podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť 0 0 5 5 0,69 
§ 3 zák.96/1991 o kultúrnych podujatia 0 0 2 2 0,28 
VZN 1/1996 o parkovaní a státí vozidiel 0 0 8 8 1,11 
VZN 1/1998 o podmienkach predaja a poskytovania  služieb 5 60 0 5 0,69 
VZN 4/1991udržiavanie všeobecnej čistoty a ochrana zelene 43 314 103 146 20,28 
VZN 5/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky 0 0 2 2 0,28 
VZN 7/2002 o podmienkach držania psov 11 93 20 31 4,3 
VZN 7/2005 o odpadoch 7 100 13 20 2,78 
  269 2749 451 720 100,01 
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Spôsob riešenia priestupku 
počet 
hotovosťou  

suma v 
€ počet 

bez 
hotovosti 

celkový 
počet percento 

1 3_1 § 5 maloletý 0 0 21 21 2,92 
2 3_1 §60 3,c) ostatné 0 0 3 3 0,42 
3 3_2 §60 3,b) uložené 0 0 9 9 1,25 
4 3_2 §60 3,c) odovzdané ako trestný čin 0 0 2 2 0,28 
5 3_2 §60 3,d) OVVS správa 0 0 1 1 0,14 
6 bloková pokuta 243 2350 0 243 33,75 
7 bloková pokuta po objasňovaní 26 399 0 26 3,61 
8 iné riešenie 0 0 1 1 0,14 
9 Napomenutím 0 0 363 363 50,42 
10 Napomenutím objasňované 0 0 36 36 5 
11 odložením veci záznamom 0 0 1 1 0,14 
12 odovzdaním veci 0 0 1 1 0,14 
13 začaté objasňovanie 0 0 13 13 1,81 
14 celkový počet 269 2749 451 720 100,02 
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Miesto spáchania 
priestupku 

 Blokové pokuty             
suma v     počet 

počet bez  
pokuty 

celkový 
počet 

Percento 

1. mája 191 27 27 54 7,5 
A. Kmeťa 61 10 38 48 6,67 
B. S. Timravy 10 1 1 2 0,28 
Bernolákova 30 4 8 12 1,67 
Brezová 0 0 4 4 0,56 
Čajkovského 0 0 1 1 0,14 
Čierna dolina 0 0 1 1 0,14 
Dlhá 10 1 4 5 0,69 
Dobšinského 0 0 3 3 0,42 
Duklianska 25 2 2 4 0,56 
E. M. Šoltésovej 0 0 1 1 0,14 
Hlavná 0 0 1 1 0,14 
Hurbanova 15 1 0 1 0,14 
Hviezdoslavova 251 29 51 80 11,11 
Chyzerovecká 40 5 4 9 1,25 
Inovecká 0 0 4 4 0,56 
Janka Kráľa 266 23 27 50 6,94 
Kalinčiakova 59 5 8 13 1,81 
Kraskova 5 1 0 1 0,14 
Ľ. Podjavorinskej 10 1 0 1 0,14 
M. Benku 50 3 7 10 1,39 
Migazziho 10 1 0 1 0,14 
Mládeže 25 3 4 7 0,97 
Mojmírova 25 3 12 15 2,08 
Moyzesova 0 0 1 1 0,14 
Nábrežie za Majerom 0 0 2 2 0,28 
nám. A. Hlinku 813 68 84 152 21,11 
nám. Hrdinov 45 4 1 5 0,69 
Nitrianska 0 0 4 4 0,56 
Obecná 0 0 1 1 0,14 
Obrancov mieru 0 0 3 3 0,42 
Odbojárov 0 0 1 1 0,14 
Pribinova 0 0 7 7 0,97 
Prílepská 15 1 0 1 0,14 
Radlinského 10 1 0 1 0,14 
Rázusova 0 0 1 1 0,14 
Robotnícka 50 4 9 13 1,81 
Rovňanova 0 0 1 1 0,14 
Sama Chalúpku 259 23 39 62 8,61 
Sládkovičova 86 9 23 32 4,44 
SNP 93 15 7 22 3,06 
Staničná 50 4 11 15 2,08 
Svätoplukova 0 0 1 1 0,14 
Školská 0 0 7 7 0,97 
Štefánikova 0 0 1 1 0,14 
Štúrova 0 0 1 1 0,14 
Tehelná 10 1 1 2 0,28 
Tekovská 0 0 4 4 0,56 
Továrenská 60 5 5 10 1,39 
Záhradnícka 0 0 1 1 0,14 
Železničiarska 0 0 1 1 0,14 
Župná 175 14 26 40 5,56 
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Podľa 
príslušnosti 

     Blokové  pokuty 
suma v €         počet 

bez 
pokuty 

celkový 
počet 

Zahraničný 151 11 10 21 
SR mimomestský 1827 185 237 422 
SR miestny 771 73 204 277 

Hodina spáchania  
priestupku 

Blokové   pokuty 
suma       počet 

počet bez  
pokuty 

celkový 
počet percento 

0 0 0 1 1 0,14 
1 20 1 2 3 0,42 
2 0 0 3 3 0,42 
3 0 0 1 1 0,14 
4 15 1 0 1 0,14 
5 173 23 19 42 5,83 
6 233 30 55 85 11,81 
7 409 44 66 110 15,28 
8 564 52 60 112 15,56 
9 135 14 25 39 5,42 
10 105 10 22 32 4,44 
11 195 22 30 52 7,22 
12 21 3 15 18 2,5 
13 432 31 62 93 12,92 
14 156 15 33 48 6,67 
15 23 4 17 21 2,92 
16 50 2 10 12 1,67 
17 88 9 8 17 2,36 
18 40 4 15 19 2,64 
19 0 0 2 2 0,28 
20 60 3 3 6 0,83 
21 30 1 2 3 0,42 
22 0 0 1 1 0,14 
23 20 1 2 3 0,42 
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V  roku 2010 Mestská polícia v Zlatých Moravciach pokračovala v preventívnych projektoch 
zameraných hlavne na mládež. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Niekoľko rokov preventista mestskej polície pokračuje v projekte ktorý podporuje 

Ministerstvo vnútra SR „  „Správaj sa normále“,  kde pravidelne v mesačných cykloch pracuje 
s tými istými  žiakmi 5 ročníka na jednotlivých témach projektu, ktorý má preventívno – výchovný 
charakter, kde sa žiaci učia a oboznamujú s významom zákonov, všeobecne záväzných nariadení, 
činnosťou a úlohou polície, zmysluplného a zdravého vyžívania voľného času, oboznamujú sa so 
svojimi právami, povinnosťami a učia sa predchádzať každodenným nástrahám. pričom žiaci sú 
aktívne zapájaní do procesu realizácie. 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
V júni sme záverečným 

športovým dňom ukončili 
a vyhodnotili projekt „Druhá 
šanca“, ktorý bol zameraný na 
deti a mládež zo sociálne 
ohrozených rodín s už narušeným 
sociálne patologickým správaním. 
Našim cieľom v tomto projekte 
bolo vhodným pôsobením na 
príčiny a podmienky správania čo 
najviac eliminovať rušivé vplyvy 
rodiny a prostredia v ktorom sa 
deti pohybujú.  
 

             Podporou zdravého 
sociálneho  prostredia s účelným 
a racionálnym využitím voľného 
času sme sa snažili prispieť 
k skvalitneniu ich života a pomôcť 
nasmerovať aspoň časť z týchto detí 
na zdravší a zmysluplnejší život. Na 
projekt sme získali finančné 
prostriedky zo štátneho rozpočtu vo 
výške 1300,-€.   
 



 

 

                                                                                                                                                   14 
 

Na stredných školách už 4. rok pripravujeme  besedy a prednášky na tému „Obchodovanie 
s ľuďmi“ , kde na základe skutočných prípadov z minulých období približujeme študentom nástrahy 
a nebezpečenstvá, ktoré ich môžu stretnúť v ich nadchádzajúcom živote. Projekt je zameraný hlavne 
na študentov, ktorí svoje ďalšie profesné uplatnenie hľadajú v zahraničí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V priebehu roku sme  boli zapojení do projektu Európskej komisie na zvýšenie bezpečnosti 
a zníženie počtu usmrtených účastníkov cestnej premávky „Európska charta bezpečnosti cestnej 
premávky“, kde naším hlavným cieľom bolo preventívnou činnosťou prispievať k ochrane zdravia 
a života účastníkov cestnej premávky denno dennou kontrolou a dozorom v blízkosti škôl, 
priechodoch pre chodcov, kritických križovatiek a miest so zvýšenou frekvenciou dopravy. Do tejto 
činnosti môžeme zahrnúť aj aktivity MsP na materských a základných školách – prednášky a besedy 
v oblasti dopravnej výchovy a činnosť cyklohliadok mestskej polície. 

 
 

 
S Okresným riaditeľstvom PZ SR už niekoľko rokov zabezpečujeme v rámci „Týždňa boja proti 
drogám“ na stredných a základných školách názorné ukážky a besedy o problematike užívania 
a distribúcie omamných a psychotropných látok, na dôsledky užívania drog, ale hlavne na prevenciu. 
 

V priebehu letných mesiacov sme prostredníctvom mestských informačných tabúľ, plagátov ,  
tlače a aj osobným oslovovaním vyzývali občanov mesta na zapojenie sa do projektu „Nočné 
havrany“  napriek našej snahe sa nám len raz podarilo vytvoriť „občiansku hliadku“, ktorá hlavne 
vo víkendových nočných hodinách má preventívne pôsobiť a napomáhať, v súčinnosti s políciou, 
hlavne dospievajúcej mládeži pri prípadných problémoch.   
V prípade záujmu verejnosti sme kedykoľvek pripravení tento projekt obnoviť. 
 
Na  základných školách na ul. Robotníckej, Spojenej škole na ul.  Janka Kráľa  a na stredných 
školách – GJK na ul. SNP, Obchodnej akadémii na Bernolákovej ul. a  Združenej strednej škole na 
ul. SNP (POU) sme vykonali besedy so žiakmi a študentmi zameriavané na jednotlivé projekty a na 
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činnosť mestskej polície v oblasti ochrany majetku, zdravia občanov, oboznámenie žiakov kde, kedy 
a ako sa obrátiť o pomoc v prípade problémov, kde si čo môžu vybaviť, o záškoláctve, šikanovaní 
a o návykových látkach (alkohol, cigarety, drogy). Besied sa celkovo zúčastnilo 307  žiakov 
základných škôl, 670 študentov stredných škôl. Exkurzií na útvare mestskej polície sa zúčastnilo 62 
žiakov. 
Besedy boli vykonané aj na všetkých materských školách na území mesta kde sa zúčastnilo celkovo 
196 detí z materských škôl,   
Besedy boli vykonané aj s rodičmi na niektorých školách, kde sme rodičov v rámci včasného 
odhaľovania a predchádzania páchaniu trestnej a priestupkovej činnosti oboznamovali s všímaním si 
jednotlivých znakov šikanovania a závislostí – alkohol, cigarety, drogy s následným patosociálnym 
správaním detí. Celkovo sa besied zúčastnilo 67 rodičov. 
Besied - zameraných na neoprávnený podomový predaj , nekalé obchodné praktiky, podvody, ale aj 
bezpečnosť doma a na komunikáciách - vykonaných v Klube dôchodcov s členmi  Jednoty 
dôchodcov Slovenska a Únie nevidiacich a slabozrakých zúčastnilo celkovo 55 dôchodcov.  
 

Bezpečnostný monitorovací kamerový systém (BMKS) v súčasnosti pozostávajúci z 3 kamier 
užíva mestská polícia od roku 2003. Za toto obdobie bolo prostredníctvom BMKS zistených desiatky 
priestupkov týkajúcich sa hlavne poškodzovania verejnoprospešných zariadení, verejnej zelene, 
znečisťovania verejných priestranstiev, porušovania zákazových dopravných značení. V mnohých 
prípadoch sme orgánom činným v trestnom konaní poskytli záznamy pri dokazovaní a objasňovaní 
trestnej činnosti alebo dopravných nehôd. 

V roku 2010 sme 28x riešili priestupcov na základe záznamu BMKS. Na základe žiadosti PZ 
SR a prokuratúry sme 4x poskytli záznamy na ďalšie využitie v trestnom konaní. 18x sme umožnili 
nahliadnutie na záznam BMKS pri preverovaní oznámenia udalosti, ktoré mohli mať súvis s trestnou 
alebo priestupkovou činnosťou oprávneným osobám ( výtržníctvo, bitky, poškodzovanie majetku, 
krádeže vozidiel, vecí) Možnosť využitia záznamu BMKS je výhodou aj preto, že mestská polícia 
nevykonáva svoju činnosť nepretržite 24 hod.. Na takéto pokrytie je potrebných minimálne 16 
príslušníkov.   

 
 

Primárnou  úlohou mestskej polície je predchádzať páchaniu trestnej a priestupkovej činnosti 
na území mesta Zlaté Moravce a preventívnymi aktivitami na školách, športových a kultúrnych  
podujatiach v súčinnosti s ostatnými orgánmi samosprávy a štátnej správy  prispievať 
k bezpečnejšiemu a kultúrnejšiemu spôsobu života v meste. 
Mestská polícia dozerá na riadne a hospodárne osvetlenie ulíc a verejných priestranstiev, na správne 
označenie nebezpečných miest (chodníky, komunikácie),  na včasné odstránenie porúch a závad na 
verejných priestranstvách (napr. prekopávky), na zákonné užívanie verejných priestranstiev, na 
dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach, verejných priestranstvách, vo verejne 
prístupných objektoch a v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom, aj na ochranu ovzdušia proti 
znečisťovaniu. Dozerá na dodržiavanie zákona o ochrane pred alkoholom a inými toxikomániami, 
kontroluje reštauračné zariadenia, diskotéky za účelom zistenia porušení zákonných ustanovení, 
kontroluje dodržiavanie zákona o podmienkach predaja a rozširovanie tlače a iných vecí spôsobilých 
ohroziť mravnosť. Kontroluje či občania a organizácie majú prepísané doklady na vykonávanie 
stavebných prác, na skladovanie materiálu, obalov a iných vecí na verejných priestranstvách, zároveň 
kontroluje či sú dodržané lehoty určené povoleniami. Pravidelne sleduje stav, údržbu a čistenie 
verejných chodníkov a vozoviek verejných komunikácií, stav, údržbu a prípadné poškodzovanie 
verejnoprospešných zariadení. 
Dozerá, či sa dodržiava zákaz návštevy divadelných, filmových a iných verejných predstavení 
maloletými a mladistvými osobami. 
Okrem preventívnej činnosti a aktivít, ktoré tvoria drvivú väčšinu našej práce vykonávame v zmysle 
príslušných zákonných ustanovení represívnu činnosť, k tej však pristupujeme vtedy, ak je 
protispoločenská činnosť závažná, alebo opakovaná. 
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Pri plnení svojich úloh Mestská polícia spolupracuje  so všetkými oddeleniami mestského úradu, kde 
sa kontrolujú podmienky a termíny v rozhodnutiach vydaných MsÚ s následným nahlásením závad, 
prípadne sankcií.   
Mestským podnikom - Technické služby, Záhradnícke služby, Službyt nahlasujeme rôzne poruchy 
a závady  na verejnoprospešných objektoch a zariadeniach (verejné osvetlenie, dopravné značky, 
udržiavanie ciest a chodníkov, lavičky, odpadové koše, verejná zeleň, čistota verejných 
priestranstiev, spolupráca s dočasným útulkom, pri riešení bytových problémov, vykonávaní 
exekúcií, doručovaní písomností a pod.). 
S MsKS spolupracujeme pri organizovaní a zabezpečovaní na kultúrno-spoločenských akciách. 
Na športoviskách v  Správe športových zariadení vykonávame kontroly a zabezpečujeme verejný 
poriadok počas športových podujatí a počas prevádzky mestského kúpaliska. 
S Hasičským záchranným zborom spolupracujeme pri nahlasovaní a likvidácií požiarov, dopravných 
nehôd, otváraní nehnuteľností na území mesta. 
S PZ SR spolupracujeme pri bezpečnostno – preventívnych akciách, pri pátraní po hľadaných 
osobách, veciach  a  vozidlách, pri lustráciách osôb a vozidiel,  pri zabezpečovaní verejného 
poriadku na rôznych kultúrnych, športových akciách, pri ochrane bezpečnosti, zdravia , života 
a majetku občanov. Náčelník mestskej polície sa v pravidelných intervaloch  stretáva s riaditeľom 
Obvodného oddelenia PZ SR a v prípade potreby  aktuálne problémy riešia operatívne.  
S komisiou pre verejný poriadok, CO a vojenské záležitosti sa v priebehu roka prejednávajú podnety 
občanov, prostredníctvom nej sa predkladajú návrhy a podnety zo strany mestskej polície na 
poslancov mestského zastupiteľstva a pripravuje sa rozpočet mestskej polície na ďalšie obdobie. 
V spolupráci s komisiou pre verejný poriadok, CO a vojenské záležitosti, Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny, oddelením pre ľudské zdroje na MsÚ a  OO PZ SR,  sme v priebehu roku 2010 
uskutočnili 6x  kontroly za účelom zisťovania požívania omamných a psychotropných látok, 
alkoholu a tabaku maloletými a mladistvými v reštauráciách, na diskotékach a v miestnych parkoch. 
Taktiež na prítomnosť takýchto osôb v týchto zariadenia po 22,00 hod. a na vyhýbanie sa povinnej 
školskej dochádzke. 
 Súdnym orgánom poskytujeme súčinnosť pri doručovaní písomností a exekútorským orgánom pri 
výkone rozhodnutí týchto orgánov.   
Pravidelne  vykonávame kontrolu objektov v areáloch škôl  a škôlok  v popoludňajších a nočných 
hodinách hlavne počas víkendov a prázdnin. Zvýšená frekvencia kontrol bola ako každoročne 
v priebehu prázdninových období. 
 
V priebehu roka sa občania obrátili na mestskú políciu telefonicky 312, 4x e-mailom a 2 x faxom, 
buď so žiadosťou o pomoc, alebo aby oznámili priestupok, alebo inú protispoločenskú činnosť. 
Osobne podali občania oznámenia celkovo 46x. Podnety z MsÚ, mestských organizácií a štátnej 
správy nie sú v štatistike zahrnuté. 
    

Vážení páni poslanci, ďakujem všetkým, ktorí v uplynulom období pomáhali odstraňovať 
a riešiť nedostatky v prospech občanov mesta. Verím, že aj v nadchádzajúcom období úzkou 
spoluprácou s primátorom mesta a mestským zastupiteľstvom, orgánmi štátnej , miestnej samosprávy 
a občanmi prispejeme k bezpečnejšiemu a pokojnejšiemu životu občanov v  našom meste. 
 
 
 
 
                                                                                        Mgr. Ivan Hritz 
                                                                                náčelník mestskej polície 
                                                                                        Zlaté Moravce   
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