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Komisia pre verejný poriadok CO a vojenské záležitosti prerokovala na svojom zasadnutí dňa                                                                        
........................... správu o činnosti mestskej polície za rok 2008 a doporučuje ju predložiť 
mestskému zastupiteľstvu. 
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V roku 2008 naplnila Mestská polícia v Zlatých Moravciach 17 rokov činnosti ako útvar 
mestského zastupiteľstva, ktorý pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane životného 
prostredia, kontrole dodržiavania všeobecne záväzných nariadení  mesta, zákonov a vyhlášok a vo 
významnej miere ako preventívna súčasť orgánov samosprávy a štátnej správy. 

Mestská polícia je, v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení ďalších 
noviel, poriadkový útvar mestského zastupiteľstva zriadený v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia, 
plní úlohy vyplývajúce z  všeobecne záväzných nariadení  mesta, uznesení mestského zastupiteľstva 
a rozhodnutí primátorky mesta Zlaté Moravce. Spolupôsobí pri ochrane života, zdravia obyvateľov 
mesta a iných osôb, ako aj ochranu majetku mesta, občanov, ako aj iného majetku pred 
poškodením, stratou alebo ničením.  

Primárnou úlohou mestskej polície je sústavným dozorom, pochôdzkovou činnosťou, 
kontrolou verejne prístupných miest, kultúrnych a športových podujatí a preventívnou činnosťou 
v školských zariadeniach 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. 
   
           V roku 2008 pracovala Mestská polícia v Zlatých Moravciach  v počte 11 príslušníkov 
a v chránenej dielni – pri obsluhe bezpečnostného kamerového systému na polovičný pracovný 
úväzok pracovali 4 operátori so zaradením ZŤP.  
 

Činnosť Mestskej polície v Zlatých Moravciach v  jednotlivých mesiacoch. 
 

Január.  
 
Mestská polícia v tomto mesiaci riešila 98 priestupkov.  

Najväčší počet bol za porušenie VZN č. 4/1991 – nesplnenie si povinnosti – čistenie chodníkov, 
ktoré sme riešili 35x.  
Zistili sme nedovolený vývoz odpadu, znečisťovanie verejného priestranstva. Z verejného 
priestranstva sme v dvoch prípadoch dali odstrániť vraky ich majiteľom. Zistili sme 3 prípady 
záškoláctva žiakov, ktorí sa v čase vyučovania bez odôvodnenia nachádzali mimo školy. 
4 psov sme umiestnili v dočasnom útulku. 2x sme asistovali a zabezpečovali miesto dopravnej 
nehody do príchodu hliadky OO PZ. Objasnili sme prípad poškodovania verejnej zelene v mestskej 
časti Prílepy. 
Po nájdení funkčného delostreleckého granátu, sme zabezpečili miesto a poskytli súčinnosť 
pyrotechnikovi pri likvidácii výbušniny pochádzajúcej z II. svetovej vojny. 
Pravidelne sme v tomto mesiaci vykonávali kontroly pri verejnom korčuľovaní na zimnom štadióne 
a v 3 prípadoch sme majiteľov a správcov nehnuteľností upozornili na zabezpečenie budov (činžove 
domy). 
   
Február. 

 
V tomto mesiaci riešila mestská polícia  86 priestupkov. 

Prostredníctvom bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému sme zistili poškodovanie 
verejnoprospešného zariadenia. Zistili a objasnili sme krádež dreva, paliet a čierny odber elektrickej 
energie v činžových domoch na sídlisku. V spolupráci s Úradom práce, soc. vecí a rodiny sme 
previedli kontrolu reštauračných zaradení a verejných priestranstiev počas vyučovanie a tiež 
v nočných hodinách v reštauráciách a diskotékach v meste. Zistili sme 4 prípady záškoláctva. 
Hasičskému záchrannému zboru sme 2x nahlásili požiar kontajnerov na sídlisku, 2x sme asistovali 
pri otváraní bytov. 1x sme asistovali pri odstraňovaní následkov dopravnej nehody, 3x sme privolali 
RZS. 
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7x sme upozornili príslušné organizácie na poruchy a havárie na ich zariadeniach (vodárne, 
pouličné osvetlenie, semafory a iné) 
   
Marec. 
 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia  83 priestupkov.  
Na mestskej tržnici zadržala hliadka páchateľa (sprejera), ktorý poškodoval fasády budov – na 
základe podozrenia z trestného činu bol odovzdaný OO PZ. Obdobným spôsobom sme postupovali 
pri zadržaní osoby, ktorá prechovávala u seba omamné látky. 
V spolupráci s OO PZ sme uskutočnili kontroly reštauračných zariadení – podávanie alkoholu, 
alebo iných návykových a psychotropných látok, prítomnosť maloletých, podávanie tabakových 
výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. V jednom prípade sme zistili podanie alkoholu osobe 
mladšej ako 18 rokov.  
Objasnili sme a zadržali páchateľa krádeží železného odpadu z areálu súkromnej firmy. 
2x sme umiestnili psov v dočasnom útulku a 3x sme vrátili psov majiteľom, ktorým psy z rôznych 
dôvodov ušli z dvorov. Prostredníctvom BMKS sme zistili budenie verejného pohoršenia 
a poškodovanie verejnoprospešných zariadení vylepovaním reklám a pútačov. 
V 5 prípadoch sme upozornili príslušné organizácie na poruchy na ich zariadeniach. 
V spolupráci s usporiadateľmi a MsÚ sme zabezpečili verejný poriadok a organizáciu osláv výročia 
oslobodenia mesta. 
 
Apríl. 

 
V tomto mesiaci riešila mestská polícia  98 priestupkov. 

Najčastejšie boli zistené priestupky na úseku dopravy a porušenia ustanovení všeobecne záväzného 
nariadenia č. 4/1991 o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene. 
Do dočasného útulku sme umiestnili 4 túlavých psov, dvoch sme vrátili ich majiteľom. 6x sme 
riešili cyklistov za jazdu po chodníkoch v centre mesta. 5x sme nahlasovali poruchy na 
verejnoprospešných zariadeniach. 
3x sme zistili porušenie VZN 7/2005 o odpadoch, dvoch priestupcov sme pristihli pri rozširovaní 
nepovolených skládok odpadu. V 5 prípadoch sme upozorňovali na nepovolenú likvidáciu odpadu – 
spaľovaním na súkromných pozemkoch. 
Poskytli sme asistenciu OO PZ pri výhražnom telefonáte o umiestnení bomby na ZŠ Pribinova. 
Krajskému riaditeľstvu PZ SR sme poskytli súčinnosť pri domových prehliadkach a iných úkonoch, 
ktoré súviseli s objasňovaním a preukazovaním trestnej činnosti na území mesta, tiež pri 
zabezpečení miesta činu pri samovražde. Na žiadosť OO PZ sme asistovali pri riadení dopravy pri 
haváriách na ceste I/65 pri odklonení dopravy cez mesto. 
 
Máj. 

 
V tomto mesiaci riešila mestská polícia 74  priestupkov. 

V tomto mesiaci sme začali pravidelne stavať do výkonu služby cyklistické hliadky, na ktoré máme 
vybavenie pre 6 policajtov. Tieto sa nám výrazne osvedčili hlavne pri monitorovaní okrajových 
častí mesta – vinice, záhradkárske osady, okolie vodných tokov, ale je to aj rýchla a účinná kontrola 
mestských parkov a centra mesta. 
V spolupráci s OO PZ sme previedli kontroly v reštauračných zariadeniach za účelom zistení 
záškoláctva, podávania alkoholu, cigariet alebo iných omamných a psychotropných látok. Riešili 
sme priestupcu, ktorý podal tabakové výrobky osobe mladšej ako 18 rokov. 3 psov sme umiestnili 
do dočasného útulku, 6 priestupcov sme riešili za porušenie VZN 1/1998 o podmienkach predaja 
a poskytovaní služieb, 14 priestupcov sme riešili za porušenie § 47, zák. č. 372/1990 Zb. – 
priestupky na úseku ochrany verejného poriadku. 
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V jednotlivých častiach mesta, ktoré máme rozdelené do rajónov, upozorňovali príslušníci MsP 
majiteľov a správcov nehnuteľností na prerastanie zelene do chodníkov súvisiacich s ich 
nehnuteľnosťami. S oddelením výstavby sme v spolupráci so záhradníckymi službami previedli 
opakované kontroly zelene v križovatkách v meste s následným spriehľadnením – obstrihávaním 
kríkov a porastov aj tých, ktoré prekrývali dopravné značenie. 
V tomto mesiaci sme zaznamenali prvé sťažnosti na hlučnosť – rušenie nočného kľudu 
z reštauračných zariadení. Tento problém je pre mesto  veľmi ťažko riešiteľný, pretože 
nedisponujeme certifikovaným zariadením na meranie hluku. V minulosti sme dva krát na základe 
sťažností privolali na meranie hladiny hluku Úrad verejného zdravotníctva – odbor hygieny, ani 
v jednom prípade nebola zistená zvýšená hladina hluku v danom prostredí. 
V spolupráci s MsÚ sme zabezpečili verejný poriadok a dopravu pri oslavách organizovaných 
v meste.    
 
Jún. 
 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia  63 priestupkov. 
V spolupráci s mestským úradom a MsKS sme zabezpečovali verejný poriadok na folklórnom 
festivale a na oslavách MDD sme v súčinnosti s PZ SR a Hasičským a záchranným zborom 
previedli ukážky z prác aj na jednotlivých materských školách v meste. 
Na základe poznatkov z BMKS sme objasnili poškodenie majetku – zničenie oplotenia súkromnej 
firmy. Za porušenie VZN 7/2002 o chove psov sme riešili 6 priestupcov, pri kontrolách 
reštauračných zariadení sme zistili 1x porušenie zákona o ochrane pred alkoholizmom a inými 
toxikomániami- §30, zák. 372/1990 Zb. – podanie alkoholu osobe mladšej ako 18 rokov. Do 
mestského útulku sme umiestnili 4 odchytených psov. 2x sme zistili porušenie VZN č. 7/2205 
o odpadoch. 11x sme nahlasovali poškodenia alebo poruchy na verejnoprospešných zariadeniach 
(chodníky, cesty, verejné osvetlenie, poškodené dopravné značky). Spolu s ostanými 
bezpečnostnými zložkami sme sa zúčastnili tradičného futbalového turnaja.  
 
Júl. 

 
V tomto mesiaci riešila mestská polícia  42 priestupkov. 

Na základe žiadosti riaditeľov škôl v prázdninových mesiacoch vykonávame kontrolu areálov škôl 
a mestského kúpaliska. 
Najčastejšie porušenie predpisov sme zaznamenali pri porušení VZN č. 4/1991 o udržiavaní 
všeobecnej čistoty a ochrany zelene, VZN č. 1/1996 o odstavovaní nákladných vozidiel, VZN č. 
7/2002 o chove zvierat a VZN č. 7/2005 o odpadoch. 
2x sme riešili vodičov za parkovanie na vyhradených miestach ZŤP. 3x sme riešili priestupcov za 
budenie verejného pohoršenia a rušenie nočného kľudu. Na skládke TKO vykonávame pravidelné 
kontroly, kde hlavne mladiství a maloletí priestupcovia poškodujú oplotenie areálu a vnikajú na 
skládku odpadu. 5x sme zistili voľne pohybujúcich sa psov, z toho 3 boli umiestnený do dočasného 
útulku nakoľko sme nevedeli zistiť ich majiteľov. 
Na žiadosť farského úradu sme zabezpečovali dohľad na verejným poriadkom a bezpečnosťou 
a plynulosťou cestnej premávky počas cirkevnej procesii. 
3x sme plnili úlohy prvého zásahu pri dopravných nehodách, 2x sme privolali rýchlu zdravotnú 
službu občanom pri náhlej nevoľnosti. 
 
August. 

 
V tomto mesiaci riešila mestská polícia 40  priestupkov. 

Na verejných priestranstvách na sídlisku sme zisťovali majiteľov vrakov. V 3 prípadoch sme 
zabezpečili odstránenie vrakov z verejného priestranstva. 
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V spolupráci s PZ SR a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sme kontrolovali reštaurácie – 
podávanie alkoholu, cigariet, prítomnosť maloletých. 
V mestskej časti Prílepy sme opakovane riešili majiteľov psov za porušenie VZN 7/2002. 
1x sme zistili porušenie VZN č. 1/1998 o podmienkach predaja a poskytovaní služieb. 
8x sme riešili cyklistov za jazdu po chodníkoch v centre mesta. Do útulku sme umiestnili 4 túlavých 
psov. 12x sme riešili priestupcov za porušenie §.47, zák. č. 372/1990 Zb. V spolupráci s MsÚ sme 
zabezpečili verejný poriadok a dopravu pri oslavách výročia SNP. 
V spolupráci s MsÚ a MsKS sme vykonávali dohľad nad kultúrnou akciou Park Art Fest. 
 
September. 
 

V septembri riešili príslušníci MsP 51 priestupkov. 
Po začatí školského roka už pravidelne niekoľko rokov vykonávame každý pracovný deň dozor na 
priechodoch pre chodcov a prístupových komunikáciách v blízkosti základných a stredných škôl. 
Zistili sme 5x záškoláctvo, ktoré sme nahlásili príslušným riaditeľom škôl a Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. 3x sme poskytovali asistenciu PZ SR pri objasňovaní a dokumentovaní 
závažnej trestnej činnosti v meste. 4 priestupcov sme riešili za poškodovanie verejnej zelene VZN 
č. 4/1991, parkovaním vozidiel na trávnikoch. 
V tomto mesiaci sme začali realizovať projekt „Nočné Havrany“ a prednášky „Obchodovanie 
s ľuďmi“. Zistili sme 2 priestupky porušenia VZN 7/2005 – odpad uložený mimo určených miest. 
Na žiadosť občanov sme odchytili a umiestnili do bezpečia užovku, ktorá bola vypustená do voľnej 
prírody. S obvodným úradom životného prostredia sme 2x spolupracovali pri záchrane a expedícii 
chránených vtákov.  
V spolupráci s MsÚ a ostatnými inštitúciami sme sa podieľali na organizácii a zabezpečení 
verejného poriadku na Zlatomoraveckom jarmoku. 
 
Október. 
 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia 65 priestupkov. 
V tomto mesiaci zaznamenali na základnej škole v meste násilie medzi deťmi, ktoré si prítomní 
nahrávali na mobilné telefóny. Hliadka v spolupráci s OO PZ zadržala páchateľov a vec bola 
odstúpená OO PZ. 
V spolupráci s veterinárnym lekárom sme asistovali pri vakcinácii psov a mačiek v mestskej časti 
Chyzerovce, Prílepy a v meste. 
3x sme plnili úlohy prvého zásahu pri dopravných nehodách do príchodu hliadky PZ SR. 3x sme 
riešili vodičov parkujúcich na vyhradených parkoviskách pre osoby ZŤP, 2x sme riešili 
poškodovanie verejnej zelene autami parkujúcimi na trávnikoch. V mestskej časti Chyzerovce sme 
v spolupráci s príslušným poslancom riešili problémy súvisiace s likvidáciou odpadu a hygieny 
v okolí obydlí, dodržiavania VZN 7/2002 o chove psov a iné. Zároveň sme zistili pôvodcu odpadu, 
ktorý bol vyvezený mimo miest na to určených. Odchytili sme 6 túlavých psov, 4 sa podarilo vrátiť 
ich majiteľom, dvaja boli umiestnený v útulku. 5x sme oznamovali oddeleniu výstavby, technickým 
službám a vodárňam poruchy na ich zariadeniach. 
 
November. 
 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia 57 priestupkov. 
Ako každý rok sme v spolupráci s OO PZ v rámci akcie „Týždeň boja proti drogám“ uskutočnili na 
stredných a základných školách besedy zamerané na problematiku drogových závislostí a prevenciu 
pred ich užívaním. Do dočasného útulku sme umiestnili 4 odchytených psov, 2 x sme riešili 
priestupcov za porušenie zák. č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, 2x sme riešili vodičov 
parkujúcich na vyhradených parkoviskách pre osoby ZŤP a 9x za nerešpektovanie zákazových 
dopravných značení. 
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V 3 prípadoch sme riešili oznámenie na porušenie VZN č. 5/1999 o používaní zábavnej 
pyrotechniky. Vo všetkých prípadoch sa jednalo o maloletých páchateľov. Troch žiakov sme zistili 
v čase vyučovania mimo školy, čo bolo nahlásené príslušným školám a Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny.  
 
December.   
 
           V tomto mesiaci riešila mestská polícia 55  priestupkov. 
V tomto mesiaci sme zo štátneho rozpočtu SR dostali príspevok na projekt „Poraď si sám“ vo výške 
60.000,- Sk. 
Prostredníctvom BMKS sme zadržali dve ženy, ktoré sa snažili okradnúť staršieho občana, 
sediaceho na lavičke. Nakoľko sa jednalo o podozrenie z trestného činu  vec sme odovzdali PZ SR. 
4x sme zistili porušenie VZN č. 1/1998 o podmienkach predaja na území mesta Zlaté Moravce. Do 
dočasného útulku sme umiestnili 5 odchytených psov. 
3x sme zistili priestupky porušenia VZN č. 5/1999 o používaní zábavnej pyrotechniky. 8 
priestupcov sme riešili za porušenie VZN č. 4/1991 znečisťovanie a poškodovanie verejnej zelene. 
V závere roka sme zabezpečili verejný poriadok a odpálenie ohňostroja v meste a v mestskej časti 
Prílepy. 
 
 Finančné náklady na činnosť mestskej polície ako aj čerpanie jednotlivých položiek je 
zabezpečované prostredníctvom finančného oddelenia a odd. správneho a organizačného na MsÚ. 
Rozpočet MsP na rok 2008 bol mestským zastupiteľstvom schválený vo výške 4.487.000,- Sk, 
čerpanie bolo vo výške 4.394104.88,- SK, čo znamená, že bol čerpaný vo výške 97,9%. 
/nevyčerpané 92 895.12 sk./ 
Kompletné plnenie rozpočtu MsP za rok 2008 bude predložené pri prerokovávaní plnenia rozpočtu 
mesta Zlaté Moravce na mestskom zastupiteľstve.  
  
 V roku 2008 sme zaznamenali 1,31 % nárast v počte prejednávaných priestupkov oproti 
predchádzajúcemu roku – rok 2007 – 790 -   rok 2008 – 812 
 
Objasnenosť priestupkov objasňovaných MsP v roku 2008 sme dosiahli vo výške 76,717 %, kde zo 
139 celkovo objasňovaných priestupkov sa k dnešnému dňu nepodarilo objasniť 17. 
 
V priebehu roku 2008 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 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 

rok 
 

2006 2007 2008 

celkový počet priestupkov     868 790 812 

uložené blokové pokuty 
 

51750 65800 81300 
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Celkový počet priestupkov
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19%
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5%
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0%
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1%

26%
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§ 30 ods. 1, písm. a) zák. 372/1990 Zb. 

§ 46 ods. 1 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.j) vyhradené-ZŤP

1 §22 ods.1pís.k) pešia zóna - auto

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

Trestné činy odstúpené bez objasňovania

o1 §11/ 1 /a) poruší zákaz fajčenia 

o1 §11/1/b)   poruší zákaz fajčenia

o1 §11/1/c) umožnenenie užívania  

VZN 1/1996 o parkovaní a státí vozidiel 

VZN 1/1998  o podmienkach predaja 

VZN 4/1991  o udržiavaní všeobecnej čistoty 

VZN 7/2002  o niektorých podmienkach
držania psov

VZN 7/2005  o odpadoch
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Druh priestupku Blokové pokuty     
        

riešené 
bez 

pokuty 

Celkový 
počet 

percento 

počet      suma 
v SK      

§ 30 ods. 1, písm. a) zák. 372/1990 Zb. predá, podá, umožní užívať alkohol do 18 rokov 5 1900 1 6 0,74 

§ 46 ods. 1 zák. 372/1990 Zb. porušením VZN poruší  0 0 1 1 0,12 

§ 47 ods. 1, písm. a) zák. 372/1990 Zb.  neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci 3 500 2 5 0,62 

§ 47 ods. 1, písm. b) zák. 372/1990 Zb.  poruší nočný kľud 4 1500 5 9 1,11 

§ 47 ods. 1, písm. c) zák. 372/1990 Zb.  vzbudí verejné pohoršenie 15 4400 13 28 3,46 
§ 47 ods. 1, písm. d) zák. 372/1990 Zb. znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí 
verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť 
upratovania verejného priestranstva 24 4900 22 46 5,68 
§ 47 ods. 1, písm. g) zák. 372/1990 Zb.  poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný 
objekt alebo verejnoprospešné zariadenie 4 1900 5 9 1,11 

§ 47 ods. 1, písm. ch) zák. 372/1990 Zb.  použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväz. právn. predpismi 0 0 6 6 0,74 

§ 49 ods. 1, písm. a) zák. 372/1990 Zb.  inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech 0 0 1 1 0,12 
§ 49 ods. 1, písm. d) zák. 372/1990 Zb.  úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, 
drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním 1 100 6 7 0,86 

§ 50 ods. 1 zák. 372/1990 Zb.  úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku, alebo sa o takéto konanie pokúsi. 4 2500 28 32 3,95 

1 §22 ods.1 pís.j) vyhradené-ZŤP 8 2900 10 18 2,22 

1 §22 ods.1pís.k) pešia zóna - auto 1 200 0 1 0,12 

1 §22 ods.1pís.k) zákaz odbočenia 83 12400 68 151 18,64 

1 §22 ods.1pís.k) zákaz státia 26 5200 40 66 8,15 

1 §22 ods.1pís.k) zákaz vjazdu 34 9200 23 57 7,04 

1 §22 ods.1pís.k) zákaz zastavenia 19 3400 25 44 5,43 

Trestné činy odstúpené bez objasňovania 0 0 5 5 0,62 

o1 §11/ 1 /a) poruší zákaz fajčenia v priestoroch zastávky a vo vzdialenosti 4metre od nej  3 300 0 3 0,37 

o1 §11/1/b)   poruší zákaz fajčenia v priestoroch škôl, zdravotníckych zariadení.... 3 600 0 3 0,37 

o1 §11/1/c) umožnenie užívania  tabakových výrobkov osobám mladším ako 18r 1 200 1 2 0,25 

VZN 1/1996 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestr. a plochách  5 2500 17 22 2,72 

VZN 1/1998  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Zlaté Moravce 10 2800 1 11 1,23 

VZN 4/1991  o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Zlaté Moravce 90 17000 118 208 25,56 

VZN 7/2002  o niektorých podmienkach držania psov 13 3300 24 37 4,57 
VZN 7/2005  o nakladaní  s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi 14 3600 20 34 4,2 

 370 81300 442 812 100 
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Spôsob riešenia priestupku 
počet 
hotovosťou 

počet 
bez 

hotovosti 

celkový 
počet percento 

1 3_1 § 5 maloletý 0 16 16 1,97% 
2 3_1 §60 3,c) ostatné 0 1 1 0,12% 
3 3_2 §60 3,a) nie je pries 0 8 8 0,99% 
4 3_2 §60 3,a) odlož.zomrel 0 1 1 0,12% 
5 3_2 §60 3,b) uložené 0 17 17 2,09% 
6 3_2 §60 3,c) odovzdané+TČ 0 8 8 0,99% 
7 3_2 §60 3,d) ODI správa 0 1 1 0,12% 
8 3_2 oznamovacia ODI 0 1 1 0,12% 
9 bloková pokuta 305 0 305 37,56% 
10 bloková pokuta po objasň 65 0 65 8,00% 
11 DOHOVOR 0 317 317 39,04% 
12 DOHOVOR objasňované 0 47 47 5,79% 
13 iné riešenie 0 1 1 0,12% 
14 odložením veci záznamom 0 2 2 0,25% 
15 odovzdaním veci 0 4 4 0,49% 
16 postúpením veci 0 1 1 0,12% 
17 začaté objasňovanie 0 17 17 2,09% 
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Miesto spáchania 
priestupku 

    Blokové pokuty 
suma v Sk       po čet 

počet bez 
pokuty 

celkový 
počet Percento 

1. mája 6400 21 34 55 6,79 
A. Kmeťa 6800 45 34 79 9,75 
B. S. Timravy 0 0 1 1 0,12 
Bernolákova 1300 8 9 17 2,1 
Brezová 800 3 2 5 0,62 
Čierna dolina 0 0 4 4 0,49 
Dlhá 300 1 0 1 0,12 
Do Kratín 0 0 2 2 0,25 
Družstevná 0 0 1 1 0,12 
Duklianska 1600 4 13 17 2,1 
E. M. Šoltésovej 0 0 1 1 0,12 
Hečkova 0 0 1 1 0,12 
Hlavná 1500 2 0 2 0,25 
Hviezdoslavova 17200 100 105 205 25,31 
Chyzerovecká 100 1 5 6 0,74 
J. Jesenského 0 0 1 1 0,12 
Janka Kráľa 2200 8 10 18 2,22 
Kalinčiakova 1600 6 5 11 1,36 
M. Benku 0 0 1 1 0,12 
Migazziho 600 4 0 4 0,49 
Mládeže 200 1 5 6 0,74 
Mlynská 1000 1 0 1 0,12 
Mojmírova 1200 5 14 19 2,35 
Moyzesova 0 0 3 3 0,37 
Nábrežie za Majerom 0 0 2 2 0,25 
nám. A. Hlinku 11200 53 52 105 12,96 
nám. Hrdinov 5600 20 20 40 4,94 
Nitrianska 300 1 6 7 0,86 
Obrancov mieru 800 3 1 4 0,49 
Odbojárov 0 0 2 2 0,25 
Palárikova 700 4 1 5 0,62 
Potočná 0 0 1 1 0,12 
Pribinova 500 1 2 3 0,37 
Prílepská 1300 4 0 4 0,49 
Radlinského 0 0 1 1 0,12 
Robotnícka 900 6 17 23 2,84 
Rovňanova 500 1 7 8 0,99 
Sama Chalúpku 2200 6 2 8 0,86 
Sládkovičova 800 5 6 11 1,36 
Slavianska 0 0 1 1 0,12 
Slnečná 0 0 1 1 0,12 
Slovenskej armády 200 1 1 2 0,25 
SNP 1300 10 2 12 1,48 
Staničná 0 0 3 3 0,37 
Školská 300 2 11 13 1,48 
Štúrova 100 1 1 2 0,25 
T. Vansovej 0 0 1 1 0,12 
Tehelná 2500 9 5 14 1,73 
Tekovská 200 1 4 5 0,62 
Továrenská 0 0 2 2 0,25 
Vajanského 0 0 2 2 0,25 
Viničná 0 0 2 2 0,25 
Záhradnícka 0 0 1 1 0,12 
Žitavské Nábrežie 100 1 2 3 0,37 
Župná 9000 31 32 63 7,78 



 

 
                                                                                                                                                   11

 

14

11

2

7

4

2

2

53

95

86

96

27

46

61

26

101

58

24

13

35

22

10

8

7

0 20 40 60 80 100 120

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

Ča
s 

sp
ác

ha
m

ia
 p

rie
st

up
ku

počet priestupkov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podľa príslušnosti 
     Blokové  pokuty 
suma v Sk         počet 

počet bez 
pokuty 

celkový 
počet 

Zahraničný 4200 15 9 24 
SR mimomestský 44900 235 215 450 
SR miestny 32200 120 218 338 
 

Hodina spáchania  
priestupku 

Blokové   pokuty 
suma v Sk počet 

počet bez  
pokuty 

celkový 
počet percento 

0 1200 2 12 14 1,73 
1 1700 3 8 11 1,36 
2 1100 2 0 2 0,25 
3 700 5 2 7 0,86 
4 300 2 2 4 0,49 
5 100 1 1 2 0,25 
6 200 1 1 2 0,25 
7 3600 35 18 53 6,54 
8 8000 36 60 96 11,73 
9 8200 39 47 86 10,62 
10 10500 47 49 96 11,85 
11 3100 14 13 27 3,33 
12 6200 25 22 47 5,68 
13 5100 25 36 61 7,53 
14 2300 12 14 26 3,21 
15 9200 46 55 101 12,47 
16 8500 30 28 58 7,16 
17 3100 10 14 24 2,96 
18 1600 3 10 13 1,6 
19 2400 12 23 35 4,32 
20 2200 9 13 22 2,72 
21 800 3 7 10 1,23 
22 700 5 3 8 0,99 
23 500 3 4 7 0,86 
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V rámci prevencie sme aj v roku 2008 pokračovali v  realizácii projektu „Správaj sa 
normále“, ktorý je  v rámci  celého Slovenska určený  pre žiakov  5-tich ročníkov základných škôl, 
kde pravidelne 1x mesačne počas celého školského roka preventista MsP  pracuje so žiakmi na 
preberaní jednotlivých tém projektu, pričom žiaci sú aktívne zapájaný do procesu realizácie.  

Projekt má preventívny a výchovný charakter, prostredníctvom neho 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 sa učia čeliť 
a predchádzať každodenným nástrahám života. V priebehu roku 2008 sa tohto projektu zúčastnilo v 
sumáre 193 žiakov.  
 

V priebehu roku 2008 sme na základe  požiadaviek jednotlivých škôl a materských škôl 
vykonávali besedy, prednášky, alebo ukážky z činnosti mestskej polície , ktoré boli  prispôsobované 
vekovým kategóriám, kde sme v rámci projektu „Poraď si sám“ (na tento projekt sme získali 
dotáciu od štátu vo výške 60.000,-Sk) oboznamovali žiakov s ich právami, povinnosťami, kde a ako 
vyhľadať pomoc v prípade problémov – šikana, správne využitie voľného času, vyhýbanie sa 
kriminálnemu a patosociálnemu prostrediu – alkohol, drogy, gamblerstvo, tabakové výrobky, 
vandalizmu, záškoláctvu a  oboznámenie sa s globálnym významom zákonov  a VZN a spôsoboch 
ich uplatňovania. 

Pre študentov a hlavne študentky stredných škôl sme pripravili prednášky a besedy na tému 
„Obchodovanie s ľuďmi“ , kde sme aj pomocou audiovizuálnej techniky a skutočných prípadov 
z minulosti priblížili študentom nebezpečenstvá, s ktorými sa môžu stretnúť v ich budúcom živote či 
už ďalšom študentskom alebo pracovnom hlavne v zahraničí, kde k takýmto „obchodom“ dochádza 
oveľa častejšie než doma a ako sa pripraviť na cestu do zahraničia.  Prednášok sa zúčastnilo 233 
študentov stredných škôl nášho mesta. 
V rámci týždňa boja proti drogám zabezpečujeme študentom stredných škôl prednášky so zameraním 
sa na nebezpečenstvo drog, na ich užívanie, šírenie, ale hlavne na dôsledky užívania drog pre 
jednotlivca a pre spoločnosť. 
 
Na  základných školách na ul. Mojmírovej, Pribinovej, špeciálnej ZŠ na Chyzeroveckej ul.. a na 
základe žiadostí aj na  ZŠ v Čiernych Kľačanoch a ZŠ v Hostiach  a na stredných školách – GJK na 
ul. SNP, Združenej strednej školy OaS, Obchodnej akadémii a Združenej strednej školy (POU) sme 
vykonali besedy so žiakmi a študentmi zameriavané na jednotlivé projekty a na 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  506 žiakov. 
Besedy boli vykonané aj s rodičmi na niektorých školách, kde sme rodičov v rámci včasného 
odhaľovania a predchádzania páchaniu oboznamovali s všímaním si jednotlivých znakov šikanu 
a závislostí – alkohol, cigarety, drogy a následných patosociálnych správaní detí.  

 
Už druhý rok sme zapojení do projektu Európskej komisii na zvýšenie bezpečnosti na cestách 

v Európe „Európska charta bezpečnosti cestnej dopravy“, kde zámerom projektu je preventívnou 
činnosťou aj s novými, netradičnými riešeniami prispievať k ochrane zdravia a životov  účastníkov 
cestnej premávky. V našich podmienkach ide hlavne o preventívnu činnosť MsP – pravidelné 
kontroly v okolí školských zariadení pri priechodoch pre chodcov počas príchodu a odchodu žiakov 
do škôl, prednášky – dopravná výchova, distribúcia reflexných pásikov pre cyklistov a chodcov, 
zriadenie a činnosť cyklistických hliadok , budovanie a rozširovanie bezpečnostného 
monitorovacieho kamerového systému , spolupráca pri organizovaní kultúrnych , spoločenských 
a športových podujatí a pod.. 

 
Od septembra sme opätovne spustili projekt „Nočné havrany“ ktorý je veľmi populárny 

hlavne v severských krajinách a jeho realizáciou sa podarilo znížiť kriminalitu v niektorých mestách 
aj o 50%. Počas víkendových nocí sme zapojili do tohto projektu niekoľko dobrovoľníkov – poslanci 
MsZ, úradníci MsÚ, rodičia , učitelia. Tieto hliadky sa pohybovali hlavne v miestach, kde sa 
pohybuje veľké množstvo mládeže – okolie reštaurácií, diskoték, na sídlisku, SAD v centre mesta 
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a pod.. Svojou prítomnosťou pôsobia ako vysoko preventívny činiteľ pri páchaní akejkoľvek 
protispoločenskej činnosti a sú tiež pripravení kedykoľvek pomôcť pri riešení problémov mládeže. 
V žiadnom prípade nesuplujú ani nenahrádzajú činnosť polície – veľmi úzko s ňou však 
spolupracujú. 
V roku 2009 plánujeme hlavne v jarných a letných mesiacoch v uvedenom projekte pokračovať 
a uvítame každého záujemcu o zapojenie sa do akýchkoľvek preventívnych aktivít. 
 

Od roku  2006 funguje  v priestoroch mestskej polície „Chránená dielňa“ , kde štyria 
operátori so zníženou pracovnou schopnosťou v 4 hodinových pracovných zmenách monitorujú  
prostredníctvom kamier dianie v centre mesta. V súčasnosti používame na monitorovanie 3 kamery. 
V decembri 2008 sme začali pracovať na rozšírení BMKS o kamery na ul. Janka Kráľa – S. 
Chalúpku, kde sme na podporu rozšírenia získali aj u niektorých podnikateľov. V priebehu roka 2008 
bolo prostredníctvom bezpečnostného kamerového systému zistených 78 priestupkov.  
Na základe žiadostí sme PZ SR a iným oprávneným osobám  poskytli 17 x záznamy BMKS na 
ďalšie využitie v trestnom konaní a umožnili  nahliadnutie na záznam BMKS  pri preverovaní 
oznámení ( výtržníctvo – bitky, poškodzovania majetku- napr. krádeže z vozidiel, dopravných 
nehodách, pohybe podozrivých osôb, pohybe podozrivých vozidiel u ktorých bol predpoklad, že 
mohli byť zaznamenané BMKS. 
 

Základnou úlohou mestskej polície je predchádzať páchaniu priestupkov na úseku ochrany 
mestských vecí verejného poriadku. Za tým účelom vykonáva sústavný dozor na verejných 
priestranstvách, spôsobí na občanov, aby dodržiavali verejný poriadok a zásady občianskeho 
spolunažívania. Na základe získaných poznatkov a skúseností mestská polícia predkladá primátorke, 
mestskému zastupiteľstvu, alebo mestskej rade návrhy, ktoré by sa mali prijať na zabezpečenie 
mestských vecí verejného poriadku. Mestská polícia dozerá, či sú riadne a hospodárne osvetlené 
ulice a verejné priestranstvá, na správne označenie nebezpečných miest, na včasné odstránenie 
porúch a závad na verejných priestranstvách, 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, či sa dodržiava otváracia a zatváracia hodina v 
obchodoch, prevádzkach a pod.. 
Dozerá, či sa dodržiava zákaz návštevy divadelných, filmových a iných verejných predstavení 
maloletými a mladistvými osobami, či sa dodržiava zákon o podmienkach predaja a rozširovania 
tlače a iných vecí, spôsobilých ohroziť mravnosť. Kontroluje, či občania a organizácie majú 
predpísané doklady na vykonávanie stavebných prác, na skladovanie a skladanie materiálu, obalov a 
pod. na verejných priestranstvách. Zisťuje, či sa dodržiavajú podmienky a lehoty určené na tieto 
práce. Kontroluje, či občania a organizácie majú predpísané doklady na predaj a ako dodržiavajú 
určené podmienky. Sleduje správnosť používania štátnej vlajky, zástav, štátneho znaku, vlajky, 
zástavy a erbu mesta. Sleduje stav, údržbu a čistenie verejných chodníkov a vozoviek verejných 
komunikácií. Sleduje, či sa napoškodzujú a neničia verejnoprospešné zariadenia. 

Okrem preventívnej činnosti vykonávame aj represívnu činnosť k tej však pristupujeme, keď 
je protispoločenská činnosť závažná, alebo opakovaná. 
Mestská polícia pri plnení svojich úloh spolupracuje  so všetkými oddeleniami mestského úradu, kde   
kontrolujeme dodržiavanie podmienok a termínov  rozhodnutí vydaných MsÚ, jednotlivým 
oddeleniam nahlasujeme závady zistené pri výkone služby  patriace do ich pôsobnosti, na 
doriešovanie postupujeme správne delikty patriace do pôsobnosti obce. 
S komisiou pre verejný poriadok, OO PZ SR,  Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 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. Na športoviskách v  Správe športových zariadení vykonávame kontroly 
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a zabezpečujeme verejný poriadok počas športových podujatí a počas prevádzky mestského 
kúpaliska. 
S Mestským kultúrnym strediskom spolupracujeme pri organizácii a zabezpečení verejného poriadku 
na kultúrno – spoločenských podujatiach.  
Súdnym orgánom poskytujeme súčinnosť pri doručovaní písomností a exekútorským orgánom 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 areály Záhradníckych služieb na Robotníckej ul.  
Hasičskému záchrannému zboru poskytujeme súčinnosť pri otváraní nehnuteľností a pri likvidácii 
požiarov na území mesta. 
Príslušným správnym orgánom – napr. MsÚ odd. výstavby, ŽP a ÚP, Okresnému dopravnému 
inšpektorátu, OÚ - odbor životného prostredia  a pod. sme postúpili a odovzdali 16 správnych 
deliktov a priestupkov nepatriacich do pôsobností mestskej polície. 
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. 
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 tomu, aby sa mladí ľudia nestali obeťou trestného činu alebo priestupku. Aj 
v priebehu tohto roka sme opakovane vykonávali kontroly v školských zariadenia a v ich 
bezprostrednom okolí zamerané na dodržiavanie zákona 377/2004 o ochrane nefajčiarov. 
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, pri 
ochrane bezpečnosti, zdravia , života a majetku. V roku 2008 sme OO PZ Zlaté Moravce postúpili 13 
prípadov pri podozrení zo spáchania trestného činu zistených príslušníkmi mestskej polície. Náčelník 
mestskej polície sa pravidelne stretáva s riaditeľom Obvodného oddelenia PZ SR, v prípade potreby  
aktuálne problémy riešia operatívne s primátorkou  mesta. 
 
V priebehu roka sa občania obrátili na mestskú políciu telefonicky 256 x , 8 x e-mailom a 5 x faxom, 
buď so žiadosťou o pomoc, alebo aby oznámili priestupok, alebo inú protispoločenskú činnosť. 
Osobne podané oznámenia občanov a telefonické  podnety z MsÚ nie sú v štatistike zahrnuté. 
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 so všetkými 
inštitúciami, občanmi a mestským zastupiteľstvom prispejeme k bezpečnejšiemu a pokojnejšiemu 
životu občanov v  našom meste. 
 
 
 
 
                                                                                        Mgr. Ivan Hritz 
                                                                                náčelník mestskej polície 
                                                                                        Zlaté Moravce   
 
 
 
 
 


