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Rok 2006 bol pätnástym  rokom  činnosti a pôsobenia Mestskej polície v Zlatých Moravciach 
ako orgánu mestského zastupiteľstva, ktorý pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane 
životného prostredia, kontrole dodržiavaní  VZN mesta a iných zákonov a vyhlášok súvisiacich 
s fungovaním samosprávnych orgánov. 

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 príslušnými oddelením PZ SR a ostatnými orgánmi štátnej správy a samosprávy. 
Mestská polícia je podľa zákona č. 564/1991 Zb. v znení ďalších noviel poriadkový útvar mestského 
zastupiteľstva zriadený v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, pôsobiaci pri 
zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste, plní úlohy vyplývajúce zo 
všeobecných záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí 
primátorky Mesta Zlaté Moravce. Kontroluje dodržiavanie ostatných zákonov a príslušných 
právnych noriem. Spolupôsobí pri ochrane života a zdravia obyvateľov mesta a iných osôb, 
v spolupráci s policajným zborom zabezpečuje ochranu majetku mesta, majetku občanov ako aj 
iného majetku pred poškodením, stratou, zničením. 
Činnosť Mestskej polície v Zlatých Moravciach sa riadi VZN č. 3/1991 o organizačnom poriadku 
mestskej polície a pracovným poriadkom príslušníkov mestskej polície v Zlatých Moravciach.  
 
V roku 2006 pracovala Mestská polícia v Zlatých Moravciach  v počte 11 príslušníkov.  
 
 
 

K činnosti mestskej polície v jednotlivých mesiacoch v roku 2006. 
 

Január.  
 
V tomto mesiaci riešila mestská polícia  70 priestupkov.  

Po dobrých skúsenostiach z minulých období sme pokračovali v preventívnych aktivitách pri 
ochrane majetku upozornením majiteľov a nájomníkov činžových domov  na uzamkýnanie 
vchodových dverí a pivničných priestorov. V súčasnosti sú v meste zabezpečené uzamkýnaním 
takmer všetky vchody- okrem ulice 1. mája. Počas nočných služieb tieto kontrolujeme a v prípade 
zistenia nedostatkov upozorníme majiteľa, alebo správcu objektu.   

V priebehu mesiaca sme riešili upozornením 20 majiteľov nehnuteľností za neplnenie si 
povinností vyplývajúcich z VZN 4/1991 – čistenie chodníkov. Zistili sme páchateľa priestupku, 
ktorý na sídlisku vypílil dreviny bez príslušných povolení. 

V spolupráci s mestským podnikom Službyt sme zistili nepovolený odber elektrickej energie 
na ul. 1. mája. Na skládke tuhého komunálneho odpadu sme zistili 6 priestupcov, ktorí poškodili 
oplotenie a odcudzovali odpad z areálu skládky .3x sme zistili a následne oznámili príslušným 
riaditeľom ZŠ záškoláctvo. 2x sme plnili úlohy prvého zásahu pri dopravných nehodách do príchodu 
PZ. Dvom majiteľom vrakov motorových vozidiel sme určili termín odstránenia z verejných 
priestranstiev. Do dočasného útulku sme umiestnili 4 odchytených psov. 
Počas mesiaca sme vykonávali pravidelné kontroly na Zimnom štadióne počas verejných 
korčuľovaní. 
6x sme hlásili poruchy na verejnoprospešných zariadeniach v meste. 3x sme asistovali HaZZ pri 
otváraní bytu, dopravnej nehode a 1x sme poskytli prvú pomoc s následným privolaním RZS.  
 
 
 
Február. 

 
V tomto mesiaci riešila mestská polícia  61 priestupkov. 
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Počas kontrol verejných priestranstiev sme zistili 4 záškolákov, 6x sme zistili podanie cigariet 
osobám mladším ako 18 rokov. Pri kontrole reštauračných zariadení zameranej na podávanie 
alkoholu mladistvým a maloletým sme zistili 2x osoby do 18 rokov pod vplyvom alkoholu. 2x sme 
riešili priestupky proti občianskemu spolunažívaniu , 1x rušenie nočného kľudu, 2x porušenie 
trhového predaja. V mestskej časti Prílepy sme objasnili sériu poškodení dopravných značiek , 
lavičiek, vchodových dverí v kultúrnom dome, telefónnej búdky, prepichnutí pneumatík a drobných 
krádeží, ktorých páchateľmi boli 5 maloletí z uvedenej mestskej časti. 
3x sme zistili porušenie VZN 7/2002 - chov psov,  v mestskej časti Chyzerovce  sme 6x upozornili 
majiteľov nehnuteľností na povinnosť objednania si odpadovej nádoby na likvidáciu komunálneho 
odpadu. Zistili sme 8 priestupcov, ktorí nedovolene vnikli na skládku TKO a pokúšali sa odcudziť 
kovový šrot. 
V spolupráci s protipovodňovou komisiou sme monitorovali lokality na území mesta pri možných 
lokálnych záplavách. Opakovane sme prevádzali kontroly odstavovania nákladných motorových 
vozidiel, kde sme zistili 6 majiteľov, ktorí parkovali na verejných priestranstvách a miestnych 
komunikáciách v rozpore s ustanoveniami VZN 1/1996.  
      
Marec. 
 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia  56   priestupkov. 
Zistili sme 2 páchateľov, ktorí poškodzovali verejnoprospešné zariadenia – poškodenie dopravných 
značiek, odpadových košov. 2x sme oznámili riaditeľom škôl záškolákov, ktorí sa počas školského 
vyučovania zdržiavali, bez odôvodnenia, mimo školy. V spolupráci s OO PZ sme vykonali kontrolu 
reštauračných zariadení a diskoték so zameraním na predaj alkoholických a tabakových výrobkov 
mladistvým a maloletým. 2 psov sme umiestnili v dočasnom útulku, 2x sme asistovali pri 
dopravných nehodách, 3x sme hlásili požiar kontajnerov HaZZ. 
V súvislosti s možnosťou výskytu vírusu  H5N1 – vtáčia chrípka – sme 9x zabezpečili miesto úhynu 
vtákov do príchodu obvodného veterinárneho lekára. 
Na žiadosť cirkevného výboru sme zabezpečili verejný poriadok a bezpečnosť  pri cirkevnej procesii 
prechádzajúcej cez mesto. 
V spolupráci s MsÚ sme zabezpečili organizáciu osláv výročia oslobodenia mesta. 
 
Apríl. 

 
V tomto mesiaci riešila mestská polícia  82 priestupkov. 

8x sme nahlasovali poruchy alebo poškodené verejnoprospešné zariadenia vodárňam (poklopy), 
Technickým službám (osvetlenie, dopravné značky).  
V jednotlivých rajónoch, ktoré majú pridelené príslušníci MsP sme upozorňovali majiteľov 
nehnuteľností na priechodnosť chodníkov v zmysle VZN 4/1991. 
V centre mesta sme sa viac sústredili na cyklistov jazdiacich po chodníkoch, 5x sme riešili 
priestupcov za parkovanie na verejnej zeleni, 4x za znečisťovanie verejných priestranstiev. 8 
priestupcov sme sankcionovali za znečisťovanie ohorkami cigariet,  5 priestupcov za porušenie 
zákazových dopravných značení. Pri preventívnych kontrolách parkov, reštauračných zariadení sme 
zistili 3 žiakov bez odôvodnenia mimo školy, 1x sme zistili podanie alkoholu mladistvému. 3x sme 
riešili priestupcov za porušenie VZN 7/2002 o chove psov. 2 odchytených psov sme umiestnili do 
dočasného útulku. PZ SR, HaZZ sme poskytli súčinnosť pri evakuácii budovy Obvodného úradu pri 
nahlásení bomby.    
 
 
Máj. 

 
V tomto mesiaci riešila mestská polícia 116  priestupkov. 
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Tak ako predchádzajúci rok sme do služieb začali pravidelne stavať cyklohliadku, ktorá sa hlavne 
sústreďuje na kontrolu v okolí Žitavy, Zlatňanky, záhradkárskych osád, viníc, ale aj v parkoch 
a centre mesta. 
V priebehu mesiaca sme vykonali kontroly užívania verejných priestranstiev. Vo zvýšenej miere sme 
sa venovali znečisťovaniu v okolí ulice 1. mája a garáží, kde sme opakovane riešili sťažnosti na 
neprispôsobivých občanov. V drvivej väčšine sa jednalo o maloleté deti. Prostredníctvom 
bezpečnostného kamerového systému sme zistili dve osoby užívajúce marihuanu na verejne 
prístupnom mieste- vec sme postúpili OO PZ z dôvodu podozrenia z trestného činu držania, výroby 
omamných a psychotropných látok. Tiež sme zistili troch priestupcov pri krádežiach kvetov 
z mestských záhonov, jeden z týchto prípadov bol odstúpený na OO PZ  nakoľko sme páchateľom 
preukázali krádeže vo väčšom rozsahu. V   mestskom parku sme sa spolu s mestským úradom a CVČ 
spolupodieľali na organizácii a zabezpečovaní verejného poriadku počas Medzinárodného dňa detí. 
Na oslave ukončenia II. svetovej vojny sme zabezpečili verejný poriadok a dopravu pri kladení 
vencov.  
 
Jún. 
 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia  79 priestupkov. 
Zistili sme 6 prípadov záškoláctva, 1x sme riešili priestupcu za podanie alkoholu osobe mladšej ako 
18 rokov. Na skládke odpadu sme zadržali 4 priestupcov. 9x sme zistili porušenie zákona č. 
377/2004 Zb. o ochrane nefajčiarov. 
Technickým službám, elektrárňam, vodárňam sme 8x nahlásili poruchy na ich zariadeniach alebo 
poškodenie verejnoprospešných zariadení. 
Objasnili sme krádež kuchynskej linky z mestského bytu na ul. 1. mája aj s jej následným vrátením. 
Na žiadosť MsKs sme zabezpečovali verejný poriadok pri organizáciách Medzinárodného 
folklórneho festivalu.  
V spolupráci s OO PZ sme sa podieľali na zabezpečovaní verejného poriadku pri parlamentných 
voľbách. 
V spolupráci s MsÚ a CVČ sme organizovali cyklistické preteky v mestskom parku. Pri 
charitatívnych akciách na ViOn-e a námestí  (MC Mami Oáza) sme zabezpečovali verejný poriadok. 
Zúčastnili sme sa futbalového turnaja bezpečnostných a záchranárskych zložiek okresu Zlaté 
Moravce. 
 
Júl. 

 
V tomto mesiaci riešila mestská polícia  60 priestupkov. 

Zaznamenali sme a následne riešili opakované sťažnosti občanov na rušenie nočného kľudu hlasitou 
reprodukovanou hudobnou produkciou po 22,00 hod.  z reštauračných zariadení. Počas prevádzky 
letného kúpaliska sme vykonávali kontroly dodržiavania verejného poriadku v nadchádzajúcich 
mesiacoch. Na žiadosť riaditeľov škôl sme sa vo zvýšenej miere zamerali na kontrolu areálov škôl 
počas letných prázdnin. Prevádzali sme kontroly v mestskom amfiteátri počas premietania filmov 
a iných kultúrnych podujatí. 
Zistili sme 2 priestupcov, ktorí založili nepovolenú skládku odpadu, 3x sme odchytili 
voľnepohybujúcich sa psov s následným odovzdaním majiteľom. 2x sme plnili úlohy prvého zásahu 
pri dopravných nehodách, tiež na žiadosť OO PZ sme asistovali pri riadení dopravy pri haváriách na 
ceste 1/65 pri odklonení dopravy cez mesto. V spolupráci s OO PZ sme uskutočnili kontrolu 
reštauračných zariadení – kontrola podávania alkoholu a tabakových výrobkov maloletým 
a mladistvým. 
Na žiadosť MsÚ sme zabezpečili odvoz neprispôsobivého občana do azylového domu 
v Želiezovciach. Pri cirkevnej procesii na Kalvárii sme zabezpečili verejný poriadok, bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky.  
 
August. 
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V tomto mesiaci riešila mestská polícia 99  priestupkov. 

Zabezpečovali sme verejný poriadok počas koncertov a filmových predstavení na mestskom 
amfiteátri, tiež sme vykonávali kontrolu verejného poriadku na kúpalisku. 
3x sme riešili rušenie nočného kľudu, 2x budenie verejného pohoršenia. 6x sme nahlásili poruchy na 
verejnoprospešných zariadeniach a poškodených vozovkách na Technické služby. 
V mestskom parku sme zadržali občana, ktorý sa obnažoval pred okoloidúcimi. V areáli firmy na 
Továrenskej ulici sme zadržali páchateľov krádeže železného odpadu. Zabezpečili sme stabilizáciu 
a transport zraneného bociana v súčinnosti s oddelením životného prostredia OÚ do rehabilitačnej 
stanice. 
V súčinnosti s organizátormi sme zabezpečovali medzinárodný zraz cykloturistov a oslavy výročia 
SNP v meste. 
 
September. 
 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia 62 priestupkov. 
Hneď od prvých dní od nástupu žiakov do škôl sme každý deň od 07,30 do 08,00 hod. vykonávali 
počas celého roka dozor na prechodoch a prístupových komunikáciách  v blízkosti základných 
a stredných škôl v meste. 
Previedli sme opakované kontroly verejných priestranstiev na zistenie a odstránenie nepojazdných 
vozidiel a vrakov a nepovoleného parkovania nákladných áut v meste. Odchytili sme 4 
voľnepohybujúcich sa psov, 5x sme riešili priestupcov za porušenie zák. 377/2004 Z.z.  o ochrane 
nefajčiarov aj v areáloch škôl. 
14x sme sankcionovali priestupcov za porušenie VZN 4/1991 – znečisťovanie verejných 
priestranstiev ohorkami cigariet. 2x sme poskytli prvú pomoc a následne privolali RZS. 3x sme 
poskytli súčinnosť HaZZ pri otváraní nehnuteľností a 2x pri dopravných nehodách. 6x sme riešili 
vodičov parkujúcich na vyhradených parkoviskách pre ZŤP. 
V spolupráci so Záhradníckymi službami sme zabezpečili vypiľovanie porastov v križovatkách 
z dôvodu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
V spolupráci s MsÚ sme sa podieľali na organizácii a zabezpečovaní jarmoku v meste. 
 
Október. 
 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia 85 priestupkov. 
Zistili sme 4 prípady záškoláctva, ktoré sme hlásili príslušnému riaditeľovi ZŠ a Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. 2x sme plnili úlohy prvého zásahu pri dopravných nehodách do príchodu 
PZ SR. 6x sme hlásili poruchy na verejnoprospešných zariadeniach. Odchytili sme 2 túlavých psov 
a 4 majiteľov sme riešili za porušenie VZN 7/2002 o chove psov. 5x sme riešili vodičov parkujúcich 
na vyhradených parkoviskách pre ZŤP. V tomto mesiaci sme zaznamenali útok na službukonajúceho 
policajta, keď pri riešení a zadokumentovávaní priestupku na nám. A. Hlinku občan Českej 
republiky autom vrazil do príslušníka MsP. 
Riešili sme porušenie zákona č. 219/1996 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov, keď 
v dvoch prevádzkach v meste predali alkohol osobám mladším ako 18 rokov, následne na školskom 
výlete sa niekoľko žiakov priviedlo do stavu opilosti a jedna žiačka musela byť hospitalizovaná. 
V mestskom parku sme privolali RZS k študentke, ktorá bola intoxikovaná liekmi. 
V spolupráci s veterinárnym lekárom sme zabezpečili vakcináciu psov a mačiek v meste 
a v mestských častiach Chyzerovce a Prílepy. 
V mestskej časti  Prílepy sme zabezpečovali verejný poriadok na Vidieckom dni – agroturistika. 
 
November. 
 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia 54 priestupkov. 
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Koncom mesiaca október a začiatkom novembra sme sa vo zvýšenej miere venovali kontrole 
cintorínov. Zistili sme dvoch priestupcov, ktorí nepovolene založili skládku odpadu v mestskej časti 
Chyzerovce. V centre mesta sme zistili a odstúpili priestupok na Obvodný úrad životného prostredia 
firmu, ktorá opakovane spaľovala vo svojom areáli komunálny odpad. 
Objasnili sme krádež železného materiálu z dvora fary na ul. A. Kmeťa. HaZZ sme poskytli 2x 
súčinnosť pri otváraní nehnuteľnosti. 4x sme zistili nefungujúce verejné osvetlenie, poškodené 
kanalizačné poklopy a dopravné značky. 
Do dočasného útulku sme umiestnili 2 voľnepohybujúcich sa psov. 
 
December. 
 
  V tomto mesiaci riešila mestská polícia  44 priestupkov. 
6 vodičov sme riešili za porušenie zákazových dopravných značení, 3x za parkovanie na 
vyhradenom parkovisku pre ZŤP. Zistili sme 3x priestupky porušenia VZN č. 5/1999 o používaní 
zábavnej pyrotechniky. 2x sme zistili nepovolený predaj v meste, 2x sme riešili priestupky proti 
občianskemu spolunažívaniu. 
V spolupráci s MsÚ a OO PZ sme zabezpečili verejný poriadok a stráženie volebných miestností pri 
komunálnych voľbách. Pri príležitosti kultúrnej akcie „Mikuláš“ na nám. A. Hlinku  sme zabezpečili 
verejný poriadok, dopravu a odpálenie ohňostroja. 
V závere roka sme zabezpečili verejný poriadok a odpálenie ohňostroja na nám. A. Hlinku 
a v mestskej časti Prílepy. 
 
 V roku 2006 z mestskej polície odišiel na vlastnú žiadosť 1 policajt. Prijatí boli v mesiaci 
marec a november na základe výberového konania 2 noví príslušníci MsP ( z toho jeden ako náhrada 
za odchádzajúceho) na základe schválenia finančných prostriedkov mestským zastupiteľstvom na rok 
2006. Finančné náklady na činnosť mestskej polície ako aj čerpanie jednotlivých položiek je 
zabezpečované prostredníctvom finančného oddelenia MsÚ. Kompletné plnenie rozpočtu MsP za rok 
2006 bude predložené pri prerokovávaní plnenia rozpočtu mesta na mestskom zastupiteľstve. 
   
 V roku 2006 sme zaznamenali 30% nárast v počte prejednávaných priestupkov oproti 
predchádzajúcim rokom – rok 2004 – 633, rok 2005 – 610, rok 2006 – 868. Nárast je aj z dôvodu 
monitorovania  BMKS pracovníkmi chránenej dielne – uvoľnenie príslušníkov MsP, zmenami a  
doplnením zákonov.  
 
Objasnenosť priestupkov objasňovaných MsP v roku 2006 sme dosiahli vo výške 64,26  %. 
V priebehu roku 2006 sme  nezaznamenali žiadnu oficiálnu sťažnosť na konanie príslušníkov 
mestskej polície zo strany obyvateľov mesta.  
 
Prehľad počtu priestupkov a uložených pokút za posledné 3 roky    

  
   

 
 

Na 
nasledu

júcich stránkach sú vypracované štatistické tabuľky k prehľadu páchania priestupkov na území mesta 
Zlaté Moravce prejednávané mestskou políciou: 
 
 
 
 
 

rok 
 

2004  2005 2006 

celkový počet priestupkov     633 610 868 

uložené blokové pokuty 
 

37200,- 35800,- 51750 
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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. 
 

Priestupky spáchané porušením

1%

0%

1%

2%

2%

7%

2%

1%

5%
1%

2%

0%

0%

9%

8%

15%

0%

0%

2%

0%

3%

1%

0%

26%

0%

6%
4%

§ 30 ods. 1, písm. a)

§ 45 ods. 1 

§ 47 ods. 1, písm. a) 

§ 47 ods. 1, písm. b) 

§ 47 ods. 1, písm. c)

§ 47 ods. 1, písm. d) 

§ 47 ods. 1, písm. g) 

§ 49 ods. 1, písm. d) 

§ 50 ods. 1 zák. 

1 §22 ods.1 pís.j) vyhradené-ZŤP

1 §22 ods.1pís.k) pešia zóna - auto

1 §22 ods.1pís.k) prechod pre chod.

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 zastav.

1 §22 ods.1pís.xx) - ostatné

o1 §11/ 1 /a) zák.fajčiť-zastávky

o1 §11/1/b) zák. fajčiť -školy

o1 §11/1/c) umož.užív. tabak 18r

VZN 1/1996 parkovanie, státie na 

VZN 1/1998 o podm. predaja a 

VZN 2/2006 o vylepovaní volebných 

VZN 4/1991o udržiavaní všeobecnej  

VZN 5/1999 o používaní zábavnej 

VZN 7/2002 o chove psov

VZN 7/2005 o odpadoch

 

VZN 4/1991 
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Priestupky spáchané porušením 

bloková 
pokuta   

suma v Sk   počet 

riešené 
bez 
pokuty 

celkový 
počet percento 

§ 30 ods. 1, písm. a) - umožnenie požívania alkoholu osobám mladším 18 r. 1800 6 2 8 0,92 
§ 45 ods. 1 zák. – poškodenie , zhoršenie životného prostredia 0 0 1 1 0,12 
§ 47 ods. 1, písm. a) - neuposlúchnutie výzvy ver. činiteľa 3500 4 2 6 0,69 
§ 47 ods. 1, písm. b) - zák. porušenie nočného kľudu 800 4 15 19 2,19 
§ 47 ods. 1, písm. c) - vzbudenie verejného pohoršenia 1800 4 14 18 2,07 
§ 47 d)  - znečistenie ver. priestranstva, ver. prístup. objektu, ver. prospeš. zariadenia (plagátmi atď..) 6200 24 39 63 7,26 
§ 47 g) - poškodenie, zabratie ver. priestranstva, verej. prospeš. zariadenia, objektu atď... 1300 7 9 16 1,84 
§ 49 d) vyhrážka, drobné ublíženie na zdraví, nepravdivé obvinenie, schválnosti a iné hrubé správanie. 400 2 4 6 0,69 
§ 50 ods. 1 poškodenie majetku krádežou, spreneverou, podvodom. zničením, poškodením , aj pokus 4400 10 29 39 4,49 
1 §22 ods.1 pís.j) vyhradené parkoviská-ZŤP 1000 3 2 5 0,58 
1 §22 ods.1pís.k) pešia zóna - auto 500 5 16 21 2,42 
1 §22 ods.1pís.k) prechod pre chodcov V6 0 0 2 2 0,23 
1 §22 ods.1pís.k) zákaz odbočenia 0 0 2 2 0,23 
1 §22 ods.1pís.k) zákaz státia 2000 16 60 76 8,76 
1 §22 ods.1pís.k) zákaz vjazdu 2600 16 57 73 8,41 
1 §22 ods.1pís.k) zákaz zastavenia 5300 35 95 130 14,98 
1 §22 ods.1pís.xx) - ostatné 0 0 2 2 0,23 
§11/ 1 /a) zákaz fajčenia na zastávkach 100 1 1 2 0,23 
§11/1/b) zákaz fajčenia v školských zariadeniach 2400 20 1 21 2,42 
§11/1/c) umožnenie užívania  tabakových výrobkov osobám mladším ako18 rokov 300 2 2 4 0,46 
VZN 1/1996 parkovanie, státie na cestách. a ostatných ver. priestran. a plochách ( odstavovanie NMV) 800 4 20 24 2,76 
VZN 1/1998 o podmienkach predaja a poskytovania služieb 800 5 0 5 0,58 
VZN 2/2006 o vylepovaní volebných plagátov 0 0 3 3 0,35 
VZN 4/1991 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene 10950 79 149 228 26,27 
VZN 5/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky 700 2 1 3 0,35 
VZN 7/2002 o chove psov 1900 16 40 56 6,45 
VZN 7/2005 o nakladaní  s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi 2200 11 24 35 4,03 
Spolu 51750 276 592 868   
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* SoVo – správa o výsledku objasňovania 
** ODI – Okresný dopravný inšpektorát 
*** OVVS – Oddelenie všeobecnej vnútornej správy ( priestupkové oddelenie ) 
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Spôsob riešenia priestupku 
počet 
hotovosťou 

počet  
bez 
hotovosti 

celkový 
počet percento 

 § 5 maloletý – do 15 rokov veku nie je priestupková zodpovednosť 0 2 2 0,23 

 § 60 3,c)  SoVo*. – ostatné (prísl. správne orgány) 0 1 1 0,12 

3_2 §60 3,a) SoVo *  - odložením veci -  nie je priestupok 0 5 5 0,58 

3_2 §60 3,a)  SoVo *  - odložením veci – páchateľ zomrel 0 1 1 0,12 

3_2 §60 3,b)  SoVo * uložením veci – do 1 roka 0 27 27 3,11 

3_2 §60 3,c) SoVo *  odovzdané + trestný čin 0 13 13 1,5 

3_2 §60 3,d) SoVo *  ODI** správa 0 4 4 0,46 

3_2 §60 3,d)  SoVo * OVVS*** správa 0 10 10 1,15 

3_2 oznamovacia ODI** 0 3 3 0,35 

3_2 oznamovacia ostatné ( podľa druhu priestupku – príslušné 
správne orgány) 0 3 3 0,35 

Bloková pokuta 276 1 277 31,91 

dohováraním 0 488 488 56,23 

iné riešenie 0 3 3 0,35 

odovzdaním veci 0 2 2 0,23 

postúpením veci 0 3 3 0,35 

začaté objasňovanie 0 26 26 3 
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V priebehu roku 2006 sme na základných školách na Pribinovej ul., Mojmírovej ul., 
Špeciálnej ZŠ na Chyzeroveckej ul. a ZŠ SV. Don Bosca previedli besedy so zameraním na ochranu 
zdravia, majetku,  objasnenie činnosti mestskej polície, oboznámenie sa s VZN , vyhýbaniu sa 
kriminálnemu a patosociálnemu správaniu, vandalizmu, záškoláctvu,  účelné využívanie voľného 
času a oboznámenie sa, kde a kedy  sa obrátiť o pomoc v prípade problémov. Besied sa zúčastnilo 
celkovo 116 žiakov.   
 
 Projekt „Chránená dielňa“ 
 

V decembri v roku 2005 podal mestský úrad žiadosť na Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny 
o príspevok na zriadenie chránenej dielne (pracovníci so zmenenou pracovnou schopnosťou).V 
mesiaci január a február prebehlo výberové konanie na 4 miesta operátorov  na základe odporúčaní 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Od apríla 2006 začala pracovať chránená dielňa, ktorá je 
zriadená v priestoroch mestskej polície. Jednotliví operátori v 4 hodinových pracovných zmenách 
sledujú prostredníctvom kamier a monitorov dianie v centre mesta. Do služieb sú zaraďovaní hlavne 
vo večerných a nočných hodinách aj počas víkendov. Uvedený projekt je schválený a štát prispieva 
na jeho chod do roku 2009. Od apríla do konca roka bolo prostredníctvom bezpečnostného 
kamerového systému zistených 128 priestupkov. 

 
Projekt „Správaj sa normálne““. 
 
 V roku 2005 sa Mestská polícia v Zlatých Moravciach úspešne zapojila do projektu s názvom 
„Správaj sa normálne“. Tento projekt vypracovala Holandská polícia a v súčasnosti sa na tomto 
projekte podieľa polícia vo väčšine krajín Európskej únie. 
Projekt je určený pre žiakov 5-tich ročníkov základných škôl, kde príslušný policajt pravidelne 1x 
mesačne počas celého školského roka navštevuje „pridelenú“ triedu a spoločne so žiakmi pracuje na 
projekte, pričom každú vyučovaciu hodinu sa preberá iná téma. Celkovo je to 10 tém: 

− priatelia policajti 
− to musíš vedieť (dopravná „výchova“) 
− každý je iný (diskriminácia, rasizmus) 
− zákerná droga 
− odpáľ to do vzduchu (zábavná pyrotechnika) 
− a pôjdeš v tom s nami (násilie) 
− bingo! ... za moje peniaze (hazardné hry) 
− kto kradne je zlodej 
− správaj sa normálne (šikanovanie, vandalizmus) 
− na zdravie! Ďakujem, radšej nie. (alkohol, tabak) 

 
Jednotlivé témy sú vypracované tak, aby im žiaci porozumeli, zaujali ich a spolupracovali či už 
formou lúštenia krížoviek, alebo domácou úlohou. Celý projekt má preventívny a výchovný 
charakter a prostredníctvom tohoto projektu sa žiaci oboznamujú s významom zákona, polície, jej 
činnosti, učia sa rešpektovať a vážiť si jeden druhého, oboznamujú sa so svojimi právami, ale aj so 
svojimi povinnosťami a v neposlednom rade čeliť a predchádzať každodenným nástrahám života 
v spoločnosti. 
Mestská polícia v Zlatých Moravciach v školskom roku 2005-2006 pracovala so žiakmi 5-teho 
ročníka ZŠ Mojmírova s počtom žiakov 26 a so žiakmi 5 – teho ročníka ZŠ Pribinova s počtom 
žiakov 26. V školskom roku 2006 – 2007 pracujeme so žiakmi 5- teho ročníka ZŠ Robotnícka 
s počtom žiakov 34. 
Okrem osvedčenia o absolvovaní projektu si žiaci na konci školského roka odnášajú poznatky 
a vedomostí a tešia sa na ďalšiu spoluprácu s políciou. 
 

Primárnou úlohou a poslaním mestskej polície je prevencia, predchádzanie tomu, aby sa 
trestná a priestupková činnosť vyskytovala v čo najmenšej miere. O to sa snažíme pri denných 
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a nočných pochôdzkach na verejných priestranstvách, verejne prístupných miestach, kultúrnych 
a športových podujatiach, besedách a celkovej činnosti vo všeobecnosti. 
Represívna činnosť mestskej polície je nevyhnutnosťou, ale nesnažíme sa aj vzhľadom k celkovej 
sociálnej, hospodárskej a ekonomickej situácii v našom meste v každom prípade priestupcu 
sankcionovať. Pristupujeme k tomu vtedy, keď sa jedná o závažnejší priestupok alebo sa občan 
priestupku dopúšťa opakovane. 

Mestská polícia pri plnení svojich úloh spolupracuje  so všetkými oddeleniami mestského 
úradu. Každé rozhodnutie vydávané mestským úradom je postúpené mestskej polícii, kde následne 
kontrolujeme dodržiavanie podmienok, termínov a konkrétnej veci, ktorá sa týka rozhodnutia. 
S komisiou pre verejný poriadok, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Krajskou komisiou pre 
prevenciu protispoločenskej činnosti a pre prácu s rómskymi komunitami  a OO PZ SR sme 
v priebehu roka uskutočnili niekoľko kontrolno – preventívnych akcií za účelom zistenia 
záškoláctva, požívania alkoholických nápojov  a iných omamných látok maloletými a mladistvými 
v reštauráciách , na diskotékach a v miestnych parkoch. 
Spolupracujeme s mestskými podnikmi - Technickým službám a Záhradníckym službám  mesta 
nahlasujeme rôzne poruchy a závady  na verejnoprospešných objektoch a zariadeniach zistené pri 
výkone služby. Mestskému podniku Službyt poskytujeme súčinnosť pri riešení bytových problémov 
a doručovaní písomností.  
S Mestským kultúrnym strediskom spolupracujeme pri organizácii a zabezpečení verejného poriadku 
na kultúrno – spoločenských podujatiach.  
Súdnym a exekútorským orgánom poskytujeme súčinnosť pri doručovaní písomností a pri výkone 
rozhodnutí týchto orgánov.   
S veterinárnym lekárom spolupracujeme pri vakcináciách psov, mačiek a pri odchyte a umiestňovaní 
zvierat do dočasného útulku, ktorý je zriadený v areáli Záhradníckych služieb na Robotníckej ul.  
Hasičskému záchrannému zboru poskytujeme súčinnosť pri otváraní nehnuteľností a pri likvidácii 
požiarov na území mesta. 
Na základe žiadostí škôl v meste vykonávame kontrolu objektov v areáloch týchto škôl 
v popoludňajších a nočných hodinách hlavne počas víkendov a prázdnin. Ako preventívnu aktivitu 
vykonávame pravidelné pochôdzky v blízkosti škôl zmerané na dodržiavanie verejného poriadku, 
bezpečnosti pri prechodoch pre chodcov a dodržiavania občianskeho spolunažívania. 
Zo strany základných škôl je každý rok záujem o besedy a stretávanie sa so žiakmi, kde sa 
neformálnym prístupom snažíme vplývať na mladých ľudí s cieľom oboznámiť ich s platnými 
zákonmi , vyhláškami, všeobecne záväznými nariadeniami, vyvarovaniu sa protispoločenskej 
činnosti  a predchádzaniu toho, aby sa mladí ľudia nestali ani obeťou   trestného činu alebo 
priestupku. Po prijatí novelizácie zákona 377/2004 o ochrane nefajčiarov a na základe žiadostí 
stredných škôl vykonávame preventívne kontroly v ich zariadeniach zamerané na dodržiavanie 
jednotlivých ustanovení predmetného zákona.  
V priebehu roka sa občania obrátili telefonicky 266 x na mestskú políciu, buď so žiadosťou o pomoc 
alebo oznámili priestupok alebo inú protispoločenskú činnosť. Telefonické oznámenia nezahŕňajú 
podnety z MsÚ. 
Na základe poznatkov získaných z Bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému sme 
prejednali v roku 2006  128 priestupkov. Na základe žiadostí sme 6 x poskytli PZ SR záznamy na 
ďalšie využitie v trestnom konaní. BMKS bol využitý aj pri potvrdzovaní pohybu osôb podozrivých 
z trestnej činnosti (výtržníctvo, poškodzovanie majetku) , prejazd odcudzených vozidiel a na 
potvrdenie, či vyvrátenie protispoločenského konania, ktoré sa malo udiať v dosahu BMKS (napr. 
poškodzovanie verejnej zelene vo väčšom rozsahu – krádeže kríkov a iných okrasných rastlín 
a pod.).  
 
Veľmi dôležitá je spolupráca s policajným zborom SR. Spolupracujeme pri bezpečnostno – 
preventívnych akciách, pri pátraní po hľadaných osobách a  vozidlách, pri lustráciách osôb 
a vozidiel,  pri zabezpečovaní verejného poriadku na rôznych kultúrnych, športových akciách, 
ochrany bezpečnosti, zdravia , života a majetku. V roku 2006 sme OO PZ Zlaté Moravce postúpili 20 
prípadov pri podozrení zo spáchania trestného činu a priestupkov nepatriacich do pôsobnosti 
mestskej polície. 



 

 
                                                                                                                                                   12

 

Náčelník mestskej polície sa pravidelne stretáva s riaditeľom Obvodného oddelenia PZ SR, v prípade 
potreby  aktuálne problémy riešia operatívne s primátorkou  mesta. 
Regionálnej veterinárnej správe a Obvodnému úradu sme postúpili 3 správne delikty. 
Mestská polícia úzko spolupracuje s komisiou pre verejný poriadok, CO a vojenské záležitosti. 
Komisia sa stretávala pravidelne, prostredníctvom nej sa predkladajú návrhy a podnety zo strany 
mestskej polície na poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
 
    

Vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som sa poďakoval za pomoc v našej práci primátorke 
mesta Zlaté Moravce a všetkým Vám, ktorí ste nám  pomáhali riešiť a odstraňovať nedostatky 
v prospech občanov mesta. Verím, že aj v nadchádzajúcom období úzkou spoluprácou s vedením 
mesta a mestským zastupiteľstvom prispejeme k bezpečnejšiemu a pokojnejšiemu životu občanov v  
našom meste. 
 
 
 
 
                                                                                        Mgr. Ivan Hritz 
                                                                                náčelník mestskej polície 
                                                                                        Zlaté Moravce   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 


