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Komisia pre verejný poriadok CO a vojenské záležitosti prerokovala na svojom zasadnutí dňa                                                                        

........................... správu o činnosti mestskej polície za rok 2009 a doporučuje ju predloţiť 

mestskému zastupiteľstvu. 
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Rok 2009 bol 18 rokom činnosti Mestskej polície v Zlatých Moravciach ako poriadkového  

útvaru mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach, ktorý v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel a v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších zmien a noviel pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane 

ţivotného prostredia, kontrole dodrţiavania zákonov, vyhlášok a všeobecne záväzných nariadení  

mesta. 

Mestská polícia ako preventívna a represívna súčasť orgánov samosprávy mesta Zlaté 

Moravce pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany ţivotného prostredia, plní úlohy 

vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, 

rozhodnutí primátorky mesta Zlaté Moravce, spolupôsobí pri ochrane ţivota, zdravia obyvateľov 

a návštevníkov mesta, ako aj ochrane majetku mesta, občanov , ako aj iného majetku pred 

poškodením, stratou  alebo zničením. .  

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 samosprávy a štátnej správy. 

   

           V roku 2009 pracovala Mestská polícia v Zlatých Moravciach  v počte 11 príslušníkov. 

Nikto v priebehu roka neodišiel ani nebol prijatý. V Chránenej dielni pri MsP v Zlatých Moravciach 

do konca marca pri obsluhe bezpečnostného kamerového systému pracovali 4 operátori na 

polovičný pracovný úväzok so zaradením ZŤP. 

 

Činnosť Mestskej polície v Zlatých Moravciach v  jednotlivých mesiacoch. 

 

Január.  

 

Mestská polícia riešila v tomto mesiaci  52  priestupkov.  

Prostredníctvom bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému sme zistili 2x 

poškodzovanie verejnoprospešného zariadenia. Policajnému zboru SR sme 3x poskytli záznamy 

z BMKS pri podozrení z páchania trestnej činnosti. 

4x sme zistili nepovolený ambulantný predaj cudzími štátnymi príslušníkmi. 

Zistili sme poškodzovanie verejnej zelene vypiľovaním drevín a ich následným odcudzovaním za 

účelom kúrenia. 

3x sme oznámili riaditeľom škôl vyhýbanie sa povinnej školskej dochádzke ich ţiakmi,  

na základe ţiadosti riaditeľov jednotlivých škôl sme prevádzali kontroly dodrţiavaní ustanovení 

zákona č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov v ich zariadeniach. 

Odchytili a následne sme umiestnili v dočasnom útulku v areály Záhradníckych sluţieb mesta 4 

túlavých psov. 

Z verejných priestranstiev sme dali majiteľom odstrániť dva vraky vozidiel. 

Troch majiteľov psov sme riešili za porušenie ustanovení VZN 7/2002 o niektorých podmienkach 

drţania psov. 

Prevádzali sme kontroly dodrţiavania verejného poriadku na Zimnom štadióne na ul. Továrenskej.. 

2x sme privolali RZS občanom pri náhlej nevoľnosti.   

 

   

Február. 

 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia 68 priestupkov. 

Za neudrţiavanie čistoty na chodníkoch v zimnom období – neodhrnutý sneh, neposypaná 

poľadovica – sme riešili šiestich priestupcov za porušenie ustanovení VZN 4/1991 o udrţiavaní 

všeobecnej čistoty a ochrany zelene. 
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3x sme riešili vodičov a majiteľov vozidiel za porušenie ustanovení VZN 1/1996 o parkovaní a státí 

vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách a plochách na území 

mesta. Za nepovolené vylepovanie plagátov na verejnoprospešné zariadenia sme 3x riešili 

priestupcov. 

2x sme na základe ţiadosti plnili úlohy prvého zásahu pri dopravných nehodách a pri odkláňaní 

dopravy pri haváriách na ceste 1/65. 

Oddelenie výstavby na MsÚ sme upozornili na havarijný stav strechy na Ţupnom dome, 

poškodenie mosta – lávky cez vodný tok Ţitava  , 3x na poškodenie dopravných značení. 

Prostredníctvom bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému sme zistili úmyselné 

poškodenie vozidla na Ţupnej ul.. Do dočasného útulku sme umiestnili štyroch túlavých psov.  

5x sme riešili vodičov za nerešpektovanie zákazových dopravných značení. 

   

Marec. 

 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia  87 priestupkov.  

V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sme previedli kontrolu reštauračných 

zariadení a verejných priestranstiev počas školského vyučovania a v nočných hodinách 

v reštauračných zariadeniach a diskotékach v meste – 1x sme zistili maloletého pod vplyvom 

alkoholu (ţiak Špeciálnej ZŠ) a 2x sme oznamovali na príslušné ZŠ vyhýbanie sa povinnej školskej 

dochádzke. 

Na základných školách sme prevádzali besedy a prednášky v rámci preventívnych projektov.  

Na skládke tuhého komunálneho odpadu sme v dvoch prípadoch zaistili osoby za neoprávnené 

vniknutie, manipuláciu a prisvojovanie si odpadu, 2x sme zistili priestupcov pri porušovaní 

ustanovení VZN 7/2002 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

4x sme upozornili Technické sluţby mesta a Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť na poruchy 

na ich zariadeniach ( verejné osvetlenie, nefunkčné semafory, poruchy na vodovodných 

zariadeniach) 

2. túlavých psov sme odchytili a umiestnili v dočasnom útulku. 

3x sme riešili priestupcov za porušenie ustanovení VZN 4/1991. 

V tomto mesiaci sa uskutočnilo prvé kolo prezidentských volieb, kde sme v spolupráci s Obvodným 

oddelením PZ SR Zlaté Moravce zabezpečovali verejný poriadok počas priebehu volieb. 

Po troch rokoch fungovania skončila činnosť Chránenej dielne pri MsP v Zlatých Moravciach, 

hlavným dôvodom bolo skončenie finančnej podpory zo strany štátu na činnosť chránenej dielne. 

 

Apríl. 

 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia 51  priestupkov. 

Prostredníctvom bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému sme zistili páchateľov, 

ktorí v centre mesta poškodili niekoľko dopravných značiek. Vzhľadom k tomu, ţe sa jednalo 

o podozrenie z trestného činu vec sme postúpili orgánom činným v trestnom konaní. 

2x sme plnili úlohy prvého zásahu pri dopravných nehodách v meste, 1x sme hlásili poţiar vo 

veľkoobjemovom kontajnery  na Sídlisku a poskytli sme súčinnosť pri otváraní bytu  HaZZ. 

3x sme riešili cyklistov za jazdu po chodníku v centre mesta. 

2x sme zistili znečisťovateľov verejnoprospešných zariadení a dvoch páchateľov sme riešili za 

nepovolené zneškodňovanie odpadu spaľovaním. 

2x sme privolali RZS k občanom pri náhlej nevoľnosti. 

3x sme poskytovali súčinnosť PZ SR pri domových prehliadkach. 

Zabezpečovali sme verejný poriadok a dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky pri cirkevnej 

procesii a  pri stavaní májov v meste a v mestskej časti Prílepy. V druhom kole prezidentských 

volieb sme zabezpečovali verejný poriadok v okolí volebných miestností. 
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Máj. 

 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia 38  priestupkov. 

V spolupráci s OO PZ a Komisiou pre verejný poriadok sme previedli kontroly v reštauračných 

zariadeniach za účelom zistenia záškoláctva, podávania alkoholu a tabakových výrobkov alebo 

iných omamných a psychotropných látok mladistvým a maloletým. 

4x sme riešili priestupcov za porušenie ustanovení zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch. 3 psov sme 

odchytili pri voľnom pohybe na verejných priestranstvách mimo miest na to určených, zistili sme 

4x porušenie VZN 7/2002 o niektorých podmienkach drţania psov.  

S oddelením výstavby MsÚ a Technickými sluţbami sme previedli kontroly verejného osvetlenia 

v meste a v spolupráci so Záhradníckymi sluţbami mesta sme previedli kontrolu verejnej zelene 

s následným obstrihávaním kríkov a stromov v kriţovatkách a v miestach, kde verejná zeleň 

prekrývala dopravné značenie. 

Do pravidelných sluţieb sme začali zaraďovať cyklistické hliadky, ktoré uţ niekoľko rokov 

vyuţívame pri kontrolách okrajových častí mesta, v okolí záhradkárskych osád, viníc, okolia 

vodných tokov, parkov a pod.. 

V tomto mesiaci sme uskutočnili 2x projekt „Nočné havrany“ do ktorého sa zapojili poslanci 

mestského zastupiteľstva, rodičia a niektorí pracovníci MsÚ.  

V rámci Medzinárodného dňa detí a tieţ v rámci projektov  „Správaj sa normálne“ a „Poraď si sám“ 

sme uskutočnili prednášky a besedy na základných a materských školách v meste. 

V spolupráci s občianskym zdruţením sme zabezpečili akciu „Míľa pre mamu“ a oslavy skončenia 

II. svetovej vojny na nám. A Hlinku. 

 

Jún. 

 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia  70 priestupkov. 

Uskutočnili sme niekoľko kontrol zameraných na odhaľovanie záškoláctva a kontroly 

v reštauračných zariadeniach zamerané na prítomnosť maloletých a podávanie alkoholických 

nápojov, tabakových výrobkov, omamných a psychotropných  látok mladistvým a maloletým, 3x 

sme zistili záškoláctvo, 1x sme zistili podanie alkoholu osobe mladšej ako 18 rokov. 

Uskutočnili sme besedy na ZŠ a MŠ v rámci preventívnych projektov, tieţ v klube dôchodcov, kde 

sme hlavne upozorňovali na rôznych podvodníkov, ktorí aj v našom meste niekoľkokrát okradli, 

rôznymi spôsobmi, dôveryhodných ľudí. 

6x sme upozornili príslušné organizácie na poškodenie, alebo poruchy na verejnoprospešných 

zariadeniach 

5x sme riešili porušenie predpisov v zmysle VZN č. 4/1991 o udrţiavaní všeobecnej čistoty 

a ochrany zelene, 1x VZN 1/1996 o parkovaní a státí vozidiel na pozemných komunikáciách 

a ostatných verejných priestranstvách a plochách na území mesta, 3x VZN č 7/2002 o niektorých 

podmienkach drţania psov. 

V spolupráci s MsÚ sme zabezpečovali akciu „ Na kolesách proti rakovine“ a festival kultúry + 

sprievodné akcie v meste. 

Pri voľbách do Európskeho parlamentu sme zabezpečovali verejných poriadok v spolupráci s PZ 

SR. 

 

Júl. 

 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia  40 priestupkov. 

V priebehu nasledujúcich mesiacov vo zvýšenej miere vykonávame kontroly areálov škôl. 

Kontrolujeme verejný poriadok na mestskom kúpalisku a amfiteátri. 

4x sme riešili priestupcov za budenie verejného pohoršenia a rušenie nočného kľudu 

3x sme preverovali sťaţnosti občanov na hlučnosť z reštauračných zariadení. 
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3 vodičov sme sankcionovali za neoprávnené parkovanie na parkoviskách vyhradených  pre osoby s 

ŤZP. 

3 psov sme odchytili na verejných priestranstvách, jeden bol umiestnený v dočasnom útulku 

nakoľko nebolo moţné zistiť jeho majiteľa 

2x sme plnili úlohy prvého zásahu pri dopravných nehodách, 3x sme privolali RZS občanom pri 

náhlej nevoľnosti. 

Majiteľom 2 vrakov sme určili termín na odstránenie nepojazdných vozidiel z parkoviska. 

Na štadióne FC ViOn sme museli utratiť psa, ktorý počas tréningu ohrozoval a napádal  futbalistov.  

Na dvore MsÚ sme s pomocou včelára zabezpečili odchyt roja včiel, ktoré tieţ ohrozovali 

bezpečnosť občanov. 

Zabezpečili sme, počas cirkevnej procesie, dohľad nad verejným poriadkom a bezpečnosťou 

a plynulosťou cestnej premávky na Kalvárii. 

 

August. 

 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia 35  priestupkov. 

V spolupráci s mestským podnikom Sluţbyt sme riešili nepovolené zasahovanie do stavebných 

konštrukcií v pivničných priestoroch bytového domu na ul. 1. mája. 

V mestskej časti Chyzerovce sme 2x zistili nepovolené zneškodňovanie odpadu odkladaním odpadu 

mimo miest na to určených – čierne skládky, tak isto aj na Čiernej Doline a  v mestskej časti Prílepy 

sme zistili porušenie ustanovení VZN 7/2002 o niektorých podmienkach drţania psov. 

6x sme riešili cyklistov za jazdu po chodníkoch v centre mesta, 6x sme riešili priestupcov za 

porušenie ustanovení zák. 372/1990 Zb. o priestupkoch na úseku dopravy. 

V 4 prípadoch sme zistili neoprávnené uţívanie verejných priestranstiev reklamnými pútačmi. 

Vykonali sme niekoľko kontrol v reštauračných zariadeniach, 2x sme oznamovali Úradu práce, 

sociálnych vecí a rodiny prítomnosť maloletých v týchto zariadeniach po 22,00 hod.. 

V spolupráci s MsKs a MsÚ sme zabezpečili kultúrne akcie na mestskom amfiteátri a v areály 

MsKs a  oslavy výročia SNP.  

 

September. 

 

V septembri riešili príslušníci MsP 47 priestupkov. 

Po začatí školského roka uţ pravidelne niekoľko rokov vykonávame kaţdý pracovný deň dozor pri 

príchode ţiakov do škôl, hlavne v okolí priechodov pre chodcov a na prístupových komunikáciách 

za účelom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Bezpečnosť v cestnej premávke 

zabezpečujeme aj v rámci projektu EÚ „Európska charta bezpečnosti cestnej premávky“ do ktorého 

sme uţ tieţ niekoľko rokov zapojený. 

V priebehu mesiaca sme v spolupráci s MsÚ, CVČ, MsKs a jednotlivými školami začali realizovať 

projekt „Druhá šanca“, ktorý je zameraný hlavne na deti zo sociálne ohrozených rodín. Na tento 

projekt sme získali dotáciu 1300,-€ zo štátneho rozpočtu. 

3x sme zistili poškodzovanie verejnej zelene, 2x sme zistili vyhýbanie sa povinnej školskej 

dochádzke, 2x sme zistili porušenie ustanovení VZN 7/2005 uloţením odpadu mimo miest na to 

určených. 

6x sme príslušným organizáciám oznámili poškodenie, alebo poruchy na verejnoprospešných 

zariadeniach. 

2x sme na základe ţiadosti poskytli asistenciu pri odstraňovaní následkov dopravných nehôd, 1x 

sme  privolali HaZZ pri zistení poţiaru v odpadovom kontajnery.   

V spolupráci s MsÚ a ostatnými inštitúciami sme sa podieľali na organizácii a zabezpečení 

verejného poriadku na Zlatomoraveckom jarmoku a pri 800. výročí prvej písomnej zmienky 

o mestskej časti Chyzerovce. 
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Október. 

 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia 70 priestupkov. 

V mestskej časti Prílepy sme opakovane riešili sťaţnosti na majiteľov psov. Na Čiernej Doline sme 

zistili pôvodcu čiernej skládky odpadu. 

3x sme riešili vodičov za poškodzovanie verejnej zelene parkovaním, troch priestupcov sme riešili 

za znečisťovanie verejnoprospešných zariadení vylepovaním plagátov a reklám. 

3x sme zabezpečili odchyt a umiestnenie túlavých psov v dočasnom útulku, 2x sme plnili úlohy 

prvého zásahu pri dopravnej nehode. 

2x sme riešili vodičov za neoprávnené parkovanie na vyhradenom parkovisku, 

5x sme príslušným organizáciám nahlasovali poruchy na verejnoprospešných zariadeniach. 

V súvislosti s nadchádzajúcim sviatkom všetkých svätých sme vo zvýšenej miere kontrolovali 

cintoríny v meste aj v mestských častiach. 

 

November. 

 

V tomto mesiaci riešila mestská polícia 52 priestupkov. 

Na stredných školách sme pokračovali v projekte „Obchodovanie s ľuďmi“, ktorý je zameraný 

hlavne na študentky, ktoré sú často ohrozené, najmä v zahraničí, rôznymi nebezpečenstvami. 

V spolupráci s MsÚ a PZ SR sme zabezpečili spomienkovú akciu „ Za obete cesty smrti“, ktorá sa 

organizuje pravidelne s poukázaním na nebezpečnosť a vysokú vyťaţenosť cesty 1/65 v úseku Nitra 

– Zlaté Moravce. 

Na stredných školách sme zistili 6x porušenie zákona 377/2004 o ochrane nefajčiarov. 6x sme 

riešili vodičov za nerešpektovanie zákazových dopravných značení. 

V spolupráci s MsÚ a PZ SR sme zabezpečovali verejný poriadok pri voľbách do VÚC.  

V areály Gymnázia Janka Kráľa sme v spolupráci s Obvodným úradom – oddelenie ţivotného 

prostredia zabezpečili odchyt zraneného jastraba. 

V rámci „Týţdňa boja proti drogám“ sme uskutočnili na základných a stredných školách besedy 

zamerané na problematiku uţívania alkoholu, tabakových výrobkov a iných drogových závislostí.   

 

December.   

 

           V tomto mesiaci riešila mestská polícia 32  priestupkov. 

Zistili sme 4x porušenie ustanovení VZN č. 1/1998 o podmienkach predaja výrobkov a 

poskytovania sluţieb na trhových miestach v meste Zlaté Moravce, 3x sme riešili priestupcov za 

porušenie ustanovení  VZN 5/1999 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky ,zaznamenali a príslušným 

riaditeľom sme oznámili  4 prípady vyhýbania sa povinnej školskej dochádzke. 

2x sme asistovali pri dopravných nehodách 

4x sme riešili majiteľov psov za porušenie ustanovení VZN 7/2002 o niektorých podmienkach 

drţania psov. 

Zistili sme nepovolené organizovanie finančných zbierok, ktorých organizátori nemali potrebné 

povolenia na túto činnosť. 

Zabezpečili sme verejný poriadok a odpálenie ohňostroja na „Mikuláša“ a na vianočných trhoch na 

nám. A. Hlinku. 

Zistili sme páchateľov, ktorí poškodzovali v meste  objekty postriekaním sprayom – vec bola 

z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu odovzdaná na OO PZ SR na ďalšiu realizáciu. 

Na konci roka sme zabezpečili verejný poriadok a odpálenie ohňostrojov v meste a v mestskej časti 

Prílepy. 
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 Rozpočet Mestskej polície v Zlatých Moravciach na rok 2009 prejednaný a odporučený 

Komisiou pre verejný poriadok, Co a vojenské záleţitosti  bol v poloţke  beţné výdavky vo výške  

157.479,-€ - a v poloţke kapitálové výdavky  vo výške 3.320,-€.  

Skutočné čerpanie bolo vo výške 153.619,-€, čo vzhľadom na rozpočtové provizórium ( rozpočet 

MsP  na rok 2008 bol vo výške 148.244,-€) predstavuje prekročenie rozpočtu o 3,63%.  

Nakoľko rozpočet mesta nebol schválený v mestskom zastupiteľstve v poloţke beţné výdavky bola 

časť poloţiek realizovaná čiastočne, alebo vôbec, takisto neboli pouţité prostriedky z poloţky 

kapitálové výdavky.   

Kompletné plnenie rozpočtu MsP za rok 2009 bude predloţené pri prerokovávaní plnenia rozpočtu 

mesta Zlaté Moravce na mestskom zastupiteľstve.  

  

 V roku 2009 sme zaznamenali 20,94 % pokles  v počte prejednávaných priestupkov oproti 

predchádzajúcemu roku – rok 2008 – 812 -   rok 2009 – 642 

 

Objasnenosť priestupkov objasňovaných MsP v roku 2009 sme dosiahli vo výške 83,02 %, kde zo 

106 celkovo objasňovaných priestupkov sa k dnešnému dňu nepodarilo objasniť 18. 

 

V priebehu roku 2009 sme  nezaznamenali ţiadnu oficiálnu sťaţnosť na konanie príslušníkov 

mestskej polície zo strany obyvateľov mesta.  

 

Prehľad počtu priestupkov a uloţených 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 

 

2007 2008 2009 

celkový počet priestupkov     790 812 642 

uloţené blokové pokuty 

 

65800 81300 2399,-€ 
72272,-Sk 
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Celkový počet priestupkov

0,38%

0,38%

0,38%

13,08%

5,77%

18,46%

11,15%

0,00%

0,00%

5,38%

1,54%

1,15%

2,31%

2,31%

0,77%

0,77%

0,38%

0,00%

0,38%

1,15%

0,77%

17,69%

0,00%

3,46%

12,31%

§ 47 ods. 1, písm. b) zák. 372/1990 Zb. nočný

kľud

§ 47 ods. 1, písm. c) zák. 372/1990 Zb.budenie

verejného pohoršenia

§ 47 ods. 1, písm. d) zák. 372/1990

Zb.znečisťovanie ver. priestranstiev a ver.

prospeš. zariadení
§ 47 ods. 1, písm. g) zák. 372/1990

Zb.poškodzovanie ver. prospeš. zariadení

§ 49 ods. 1, písm. a) zák. 372/1990 Zb.očianske

spolunaţíavanie

§ 49 ods. 1, písm. d) zák. 372/1990 Zb.

očianske spolunaţíavanie

§ 50 ods. 1 zák. 372/1990 Zb. ochrana majetku

1 §22 ods.1 pís.j) vyhradené-ZŤP

1 §22 ods.1 pís.k) vyhradené-ZŤP

1 §22 ods.1pís.k) chodník

1 §22 ods.1pís.k) pešia zóna - auto

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.xx) - ostatné

trestné činy

o1 §11/1/b) zák. fajčiť -školy, (§7/b-i)

VZN 1/1996 o parkovaní a státí vozidiel

VZN 1/1998 o podm. predaja a posky. sluţ

VZN 4/1991 o udrţiavaní čistoty a ochrany

zelene

VZN 5/1999 o pouţívaní zábavnej pyrotech

VZN 7/2002 o niektorých podmienkach drţania

psov

VZN 7/2005 o odpadoch
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Druh priestupku bloková              
počet 

pokuta    
suma v 

eur 

riešené 
bez 

pokuty 

celkový 
počet 

percento 

§ 47 ods. 1, písm. b) zák. 372/1990 Zb. nočný kľud 2 40 2 4 0,62 

§ 47 ods. 1, písm. c) zák. 372/1990 Zb. budenie verejného pohoršenia 2 20 11 13 2,02 

§ 47 ods. 1, písm. d) zák. 372/1990 Zb. znečisťovanie verejných priestranstiev a 
verejnoprospešných zariadení 9 74 35 44 6,85 

§ 47 ods. 1, písm. g) zák. 372/1990 Zb. poškodzovanie verejnoprospešných zariadení 1 30 7 8 1,25 

§ 49 ods. 1, písm. a) zák. 372/1990 Zb. občianske spolunaţívanie 0 0 1 1 0,16 

§ 49 ods. 1, písm. d) zák. 372/1990 Zb. občianske spolunaţívanie 1 5 2 3 0,47 

§ 50 ods. 1 zák. 372/1990 Zb. ochrana majetku 3 39 10 13 2,02 

§ 22 ods.1 písm. j) zák. 372/1990 Zb.  vyhradené –ZŤP do feb. 2009 2 16 0 2 0,31 

§ 22 ods.1 písm. k) zák. 372/1990 Zb. vyhradené –ZŤP po feb. 2009 32 451 12 44 6,85 

§ 22 ods.1pís.k) zák. 372/1990 Zb.  chodník 1 5 2 3 0,47 

§ 22 ods.1pís.k) zák. 372/1990 Zb.  pešia zóna - auto 1 3 0 1 0,16 

§ 22 ods.1pís.k) zák. 372/1990 Zb. prechod pre chodcov V6 1 5 0 1 0,16 

§ 22 ods.1pís.k) zák. 372/1990 Zb. zákaz odbočenia 34 236 30 64 9,97 

§ 22 ods.1pís.k) zák. 372/1990 Zb. zákaz státia 15 126 32 47 7,32 

§ 22 ods.1pís.k) zák. 372/1990 Zb. zákaz vjazdu 48 514 20 68 10,59 

§ 22 ods.1pís.k) zák. 372/1990 Zb. zákaz zastavenia 29 242 38 67 10,44 

§ 22 ods.1pís.xx) zák. 372/1990 Zb. - ostatné 0 0 1 1 0,16 

Trestné činy 0 0 2 2 0,31 

§11 ods. 1, písm. b) zák.377/2004 o ochrane nefajčiarov  14 62 5 19 2,96 

VZN 1/1996 o parkovaní a státí vozidiel 4 35 15 19 2,96 

VZN 1/1998 o podmienkach. predaja a poskytovania  sluţieb 3 30 3 6 0,93 

VZN 4/1991 o udrţiavaní čistoty a ochrany zelene 46 364 104 150 23,36 

VZN 5/1999 o pouţívaní zábavnej pyrotechniky 0 0 3 3 0,47 

VZN 7/2002 o niektorých podmienkach drţania psov 6 31 33 39 6,07 

VZN 7/2005 o odpadoch 6 71 14 20 3,12 

 260 2399 382 642 100 
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Spôsob riešenia priestupku 
počet 

hotovosťou  

počet 

bez 

hotovosti 

celkový 

počet 
percento 

1  § 5 maloletý – odloţením veci 0 6 6 0,93 

2 § 60 3,c) odovzdaním veci  - ostatné 0 2 2 0,31 

3 § 60 3,a) nie je priestupkom – odloţením veci 0 1 1 0,16 

4 § 60 3,b) uloţené 0 12 12 1,87 

5 § 60 3,c) odovzdané veci – trestný čin 0 4 4 0,62 

6 § 60 3,d) ODI správa o výsledku objasňovania 0 1 1 0,16 

7 § 60 3,d) OVVS správa o výsledku objasňovania 0 3 3 0,47 

8 oznamovacia ODI 0 1 1 0,16 

9 bloková pokuta 226 3 229 35,67 

10 bloková pokuta po objasňovaní 19 2 21 3,27 

11 DOHOVOR - do feb. 2009 0 21 21 3,27 

12 DOHOVOR objasňované - do feb. 2009 0 5 5 0,78 

13 iné riešenie 0 5 5 0,78 

14 Napomenutím - po feb. 2009 13 256 269 41,9 

15 Napomenutím objasňované - po feb. 2009 2 54 56 8,72 

16 začaté objasňovanie 0 6 6 0,93 
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Miesto spáchania 
priestupku 

 Blokové pokuty             
suma v     počet 

počet bez  
pokuty 

celkový 
počet Percento 

1. mája 93 14 27 41 6,39 

A. Kmeťa 130 18 39 57 8,88 

Bernolákova 45 3 5 8 1,25 

Brezová 0 0 7 7 1,09 

Čierna dolina 0 0 2 2 0,31 

Dlhá 0 0 5 5 0,78 

Druţstevná 0 0 1 1 0,16 

Duklianska 15 1 2 3 0,47 

Hlavná 0 0 2 2 0,31 

Hviezdoslavova 369 45 59 104 16,2 

Chyzerovecká 6 1 5 6 0,93 

Janka Kráľa 254 18 10 28 4,36 

Kalinčiakova 24 2 8 10 1,56 

Kollárova 0 0 1 1 0,16 

Kraskova 3 1 0 1 0,16 

Kukučínova 0 0 1 1 0,16 

Ľ. Podjavorinskej 6 1 1 2 0,31 

M. Benku 0 0 2 2 0,31 

M. Urbana 14 2 0 2 0,31 

Migazziho 9 1 0 1 0,16 

Mládeţe 19 2 2 4 0,62 

Mlynská 5 1 0 1 0,16 

Mojmírova 35 3 13 16 2,49 

Nábreţie za Majerom 10 1 1 2 0,31 

nám. A. Hlinku 668 57 52 109 16,98 

nám. Hrdinov 83 11 6 17 2,65 

Nitrianska 5 1 8 9 1,4 

Nová 0 0 1 1 0,16 

Obecná 0 0 1 1 0,16 

Obrancov mieru 20 2 0 2 0,31 

Parková 0 0 1 1 0,16 

Pribinova 0 0 1 1 0,16 

Priemyselná 3 1 1 2 0,31 

Prílepská 64 6 1 7 1,09 

Rázusova 0 0 1 1 0,16 

Robotnícka 40 3 9 12 1,87 

Rovňanova 10 1 7 8 1,25 

Sama Chalúpku 26 3 4 7 1,09 

Sládkovičova 22 3 13 16 2,49 

Slavianska 0 0 2 2 0,31 

Slnečná 0 0 1 1 0,16 

SNP 68 17 8 25 3,89 

Spojovacia 6 1 0 1 0,16 

Staničná 5 1 4 5 0,78 

Svätoplukova 0 0 2 2 0,31 

Školská 0 0 2 2 0,31 

Štefánikova 0 0 2 2 0,31 

Štúrova 58 10 9 19 2,96 

Tajovského 3 1 0 1 0,16 

Tehelná 10 1 3 4 0,62 

Tekovská 0 0 2 2 0,31 

Továrenská 90 3 10 13 2,02 

Vajanského 0 0 1 1 0,16 

Viničná 5 1 0 1 0,16 

Ţelezničiarska 0 0 2 2 0,31 

Ţitavské Nábreţie 0 0 1 1 0,16 

Ţupná 176 23 34 57 8,88 
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Podľa príslušnosti 
     Blokové  pokuty 
suma v €         počet 

počet bez 
pokuty 

celkový 
počet 

Zahraničný 249 19 7 26 

SR mimomestský 1574 178 170 348 

SR miestny 576 63 205 268 

Hodina spáchania  
priestupku 

Blokové   pokuty 
suma       počet 

počet bez  
pokuty 

celkový 
počet percento 

0 10 1 7 8 1,25 

1 0 0 4 4 0,62 

2 0 0 2 2 0,31 

3 10 1 3 4 0,62 

4 0 0 1 1 0,16 

5 0 0 1 1 0,16 

6 0 0 1 1 0,16 

7 99 15 8 23 3,58 

8 145 18 50 68 10,59 

9 285 35 50 85 13,24 

10 266 32 48 80 12,46 

11 203 16 27 43 6,7 

12 150 18 19 37 5,76 

13 211 24 23 47 7,32 

14 145 15 16 31 4,83 

15 278 30 45 75 11,68 

16 227 28 28 56 8,72 

17 59 6 8 14 2,18 

18 10 1 7 8 1,25 

19 139 7 13 20 3,12 

20 72 8 17 25 3,89 

21 40 2 1 3 0,47 

22 40 2 2 4 0,62 

23 10 1 1 2 0,31 



 

 

                                                                                                                                                   13 

 

Mestská polícia v Zlatých Moravciach aj v roku 2009 pokračovala v  realizácii projektu 

„Správaj sa normále“, ktorý uţ niekoľko rokov preventista mestskej polície realizuje na 

základných školách v meste Zlaté Moravce, kde pravidelne v mesačných cykloch pracuje so ţiakmi 

na jednotlivých témach projektu, pričom ţiaci sú aktívne zapájaný do procesu realizácie. 

Projekt má preventívny a výchovný charakter, prostredníctvom neho sa ţiaci oboznamujú 

s významom zákonov , polície, jej činnosti, učia sa váţiť si a rešpektovať iných, oboznamujú sa so 

svojimi právami, povinnosťami a učia sa čeliť a predchádzať kaţdodenným nástrahám ţivota. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V priebehu roku sme pokračovali v projekte „Poraď si sám“, ktorý bol podporený aj  dotáciu 

od štátneho rozpočtu. V rámci neho sme ţiakov oboznamovali s ich právami, povinnosťami, kde 

a ako vyhľadať pomoc v prípade problémov – šikana, správne vyuţitie voľného času, vyhýbanie sa 

kriminálnemu a patosociálnemu prostrediu – alkohol, drogy, gamblerstvo, tabakové výrobky, 

vandalizmu, záškoláctvu a  oboznámenie sa s významom zákonov  a VZN a spôsoboch ich 

uplatňovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na základe spracovania projektu sme v roku 

2009 získali dotáciu 1300,-€ na ďalší projekt 

„Druhá šanca“, ktorý sme začali realizovať 

koncom roku a je zameraný hlavne na deti 

a mládeţ zo sociálne ohrozených rodín so 

sociálne patologickým správaním, kde našim 

hlavným cieľom je cieľavedomým, 

plánovitým a koordinovaným pôsobením na 

príčiny a podmienky patosociálneho 

správania ho čo najviac eliminovať a súčasne  
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podporiť vytvorenie zdravého sociálneho 

prostredia a zdravého ţivotného štýlu 

s prepojením rodina – škola – mestská polícia. 

Na projekte spolupracujeme s Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny, s Mestským úradom 

Zlaté Moravce, s CVČ, s MsKs a základnými 

školami v meste. V realizácii projektu budeme 

pokračovať aj v roku 2010. 

 

 

 

 

 

Pre stredné školy uţ 3. rok pripravujeme, 

okrem prednášok s drogovou tematikou, besedy 

a prednášky na tému „Obchodovanie s ľuďmi“ , 

kde sme aj pomocou audiovizuálnej techniky 

a skutočných prípadov z minulosti priblíţili 

študentom nebezpečenstvá, s ktorými sa môţu 

stretnúť v ich budúcom ţivote či uţ ďalšom 

študentskom alebo profesnom - hlavne 

v zahraničí, kde k takýmto „obchodom“ 

dochádza oveľa častejšie neţ doma a ako sa 

pripraviť na cestu do zahraničia 

 

 

 

V rámci „Týždňa boja proti drogám“ v spolupráci s preventistami OR PZ SR v Nitre  sme 

zabezpečovali študentom stredných škôl prednášky so zameraním sa na nebezpečenstvo drog, na ich 

uţívanie, šírenie, na dôsledky uţívania drog, ale hlavne na prevenciu. 

 

Na  základných školách na ul. Mojmírovej, Pribinovej, Špeciálnej ZŠ na Chyzeroveckej ul.. a na 

základe ţiadostí aj na  ZŠ v Čiernych Kľačanoch a ZŠ v Hostiach  a na stredných školách – GJK na 

ul. SNP, Zdruţenej strednej školy OaS, Obchodnej akadémii a Zdruţenej strednej školy (POU) sme 

vykonali besedy so ţiakmi a študentmi zameriavané na jednotlivé projekty a na činnosť mestskej 

polície v oblasti ochrany majetku, zdravia občanov, oboznámenie ţiakov kde, kedy a ako sa obrátiť 

o pomoc v prípade problémov, kde si čo môţu vybaviť, o záškoláctve, šikanovaní a o návykových 

látkach (alkohol, cigarety, drogy). Besied sa celkovo zúčastnilo 196 detí z materských škôl,  235  

ţiakov základných škôl, 631 študentov stredných škôl a 46 chovaniek Reedukačného domova 

mládeţe. Exkurzií na útvare mestskej polície sa zúčastnilo 73 ţiakov. 

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 šikanu a závislostí – alkohol, cigarety, drogy a následných patosociálnych 

správaní detí. Celkovo sa besied zúčastnilo 138 rodičov. 

Besied - zameraných na neoprávnený podomový pred, nekalé obchodné praktiky, podvody, ale aj 

bezpečnosť na komunikáciách - vykonaných v Klube dôchodcov sa zúčastnilo celkovo 51 

dôchodcov. 

 

V roku 2009 sme uţ tretí rok boli zapojení do projektu Európskej komisii na zvýšenie 

bezpečnosti a zníţenie počtu usmrtených na cestách v Európe „Európska charta bezpečnosti 

cestnej dopravy“, kde je naším zámerom preventívnou činnosťou prispievať k ochrane zdravia 

a ţivotov  účastníkov cestnej premávky. V našich podmienkach sa hlavne sústreďujeme na 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky počas  príchodu a odchodu ţiakov do škôl na priechodoch 
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pre chodcov a na prístupových komunikáciách, na prednášky o dopravnej výchove aj s vyuţitím  

cyklistických hliadok MsP, distribúcia reflexných pásikov pre cyklistov a chodcov atď... 

 

V priebehu letných mesiacov sme 

pokračovali  na realizácii projektu „Nočné 

havrany“  z predchádzajúceho roku, kde sme 

počas víkendových nocí zapojili do projektu 

dobrovoľníkov – poslancov MsZ, pracovníkov 

MsÚ, rodičov, učiteľov, ktorí sa pohybovali 

hlavne v miestach kde sa pohybuje veľké 

mnoţstvo mládeţe – v okolí reštauračných 

zariadení, diskoték, SAD, v center mesta a pod.. 

Svojou prítomnosťou v jednoznačne 

identifikovateľnom odeve a tým, ţe sú skupina 

najmenej troch ľudí pôsobia ako vysoko 

preventívny činiteľ pri páchaní akejkoľvek  

protispoločenskej činnosti. Sú tieţ sú pripravený pomôcť pri riešení problémov mládeţe. Hliadky 

„Nočných havranov“ úzko spolupracujú pri svojej činnosti s mestskou políciou. V roku 2010 

plánujeme hlavne v jarných a letných mesiacoch v uvedenom projekte pokračovať a uvítame 

kaţdého záujemcu o zapojenie sa do akýchkoľvek preventívnych aktivít. 

 

Do konca marca 2009 pracovala  v priestoroch mestskej polície „Chránená dielňa“, ktorá 

bola zriadená v roku 2006 na 3 ročnú dobu s príspevkom zo štátneho rozpočtu. Účelom chránenej 

dielne bolo prostredníctvom 4 pracovníkov so zníţenou pracovnou schopnosťou zabezpečiť 

sledovanie BMKS. Po vyčerpaní tohto príspevku a hlavne krátením ďalšieho príspevku zo štátneho 

rozpočtu všeobecne pre samosprávy bolo rozhodnuté vedením mesta, ţe činnosť chránenej dielne sa 

po uplynutí doby projektu nepredĺţi.   

 

V súčasnosti pouţívame na monitorovanie 3 kamery. Uţ 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, vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov 

nebolo plánované rozšírenie realizované.  V priebehu roka 2009 bolo prostredníctvom 

bezpečnostného kamerového systému zistených 36 priestupkov.  

Na základe ţiadostí PZ SR prokuratúry sme  12 x poskytli záznamy BMKS na ďalšie vyuţitie 

v trestnom konaní a 16x sme umoţnili  nahliadnutie na záznam BMKS  pri preverovaní oznámení,  

udalostí, ktoré mohli mať súvis s trestnou, alebo priestupkovou činnosťou ( výtrţníctvo – bitky, 

poškodzovania majetku- napr. krádeţe z vozidiel, neoprávnené výbery z bankomatov  odcudzenými 

bankovými kartami - dopravných nehodách, pohybe podozrivých osôb a pohybe podozrivých 

vozidiel u ktorých bol predpoklad, ţe mohli byť zaznamenané BMKS. 

 

Primárnou  úlohou mestskej polície je predchádzať páchaniu trestnej a priestupkovej činnosti 

na území mesta Zlaté Moravce a preventívnymi aktivitami na školách, kultúrnych a športových 

akciách prispievať k bezpečnejšiemu a kultúrnejšiemu spôsobu ţivota v meste. 

Za týmto  účelom vykonávame sústavný dozor na verejných priestranstvách s cieľom pôsobenia na 

občanov, aby dodrţiavali verejný poriadok, zásady občianskeho spolunaţívania a dodrţiavanie 

príslušných zákonných ustanovení. 

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 zákonné uţívanie verejných priestranstiev, na dodrţiavanie 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 dodrţiavanie zákona o 

ochrane pred alkoholom a inými toxikomániami, kontroluje reštauračné zariadenia, diskotéky za 

účelom zistenia porušenia tohto zákona, kontroluje či sa dodrţiava otváracia a zatváracia hodina v 

obchodoch, prevádzkach a pod.. 
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Dozerá, či sa dodrţiava zákaz návštevy divadelných, filmových a iných verejných predstavení 

maloletými a mladistvými osobami, či sa dodrţiava 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 dodrţiavajú podmienky a lehoty určené na tieto 

práce. Kontroluje, či občania a organizácie majú predpísané doklady na predaj a ako dodrţiavajú 

určené podmienky, ktoré im vyplývajú z príslušných rozhodnutí. . Sleduje stav, údrţbu a čistenie 

verejných chodníkov a vozoviek verejných komunikácií. Sleduje, či sa napoškodzujú a neničia 

verejnoprospešné zariadenia. 

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 závaţná, alebo opakovaná. 

  

Mestská polícia pri plnení svojich úloh spolupracuje  so všetkými oddeleniami mestského 

úradu, kde kontrolujeme dodrţiavanie podmienok a termínov z rozhodnutí vydaných MsÚ. Následne  

jednotlivým oddeleniam nahlasujeme závady zistené pri výkone sluţby  patriace do ich pôsobnosti, 

na doriešovanie postupujeme správne delikty patriace do pôsobnosti obce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na športoviskách v  Správe športových zariadení vykonávame kontroly 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.  

Z Hasičským záchranným zborom spolupracujeme pri nahlasovaní a likvidácií poţiarov na území 

mesta,  poskytujeme súčinnosť pri otváraní nehnuteľností. 

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 , ţivota a 

majetku. V roku 2009 sme OO PZ Zlaté Moravce postúpili 4 prípady 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. 

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, poţívania 

alkoholických nápojov  a iných omamných látok 

maloletými a mladistvými v reštauráciách, 

na diskotékach a v miestnych parkoch. Súdnym orgánom 

poskytujeme súčinnosť pri doručovaní písomností 

a exekútorským orgánom pri výkone rozhodnutí týchto 

orgánov.    

Mestským podnikom - Technické sluţby 

a Záhradnícke sluţby  mesta nahlasujeme 

rôzne poruchy a závady  na 

verejnoprospešných objektoch a 

zariadeniach ( dopravné značky, verejné 

osvetlenie, udrţiavanie ciest a chodníkov, 

lavičky, odpadové koše, verejná zeleň, 

čistota verejných priestranstiev, spolupráca 

s dočasným útulkom). Mestskému podniku 

Sluţbyt poskytujeme súčinnosť pri riešení 

bytových problémov, vykonávaní 

exekúcií, doručovaní písomností a pod.. 
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Príslušným správnym orgánom – napr. MsÚ odd. výstavby, ŢP a ÚP, Okresnému dopravnému 

inšpektorátu, OÚ - odbor ţivotného prostredia  a pod. sme postúpili a odovzdali 8 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 kaţdoročne 

v priebehu prázdninových období. 

Na základných a stredných školách , v Špeciálnej základnej škole, cirkevnej škole SV. Don Bosca, 

v materských školách organizujeme prednášky, besedy, exkurzie, kde sa neformálnym spôsobom 

snaţíme vplývať na mladých ľudí s cieľom oboznamovať 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 a primárnym cieľom je 

naučiť ich účelne a racionálne vyuţívať voľný čas. 

 

V priebehu roka sa občania obrátili na mestskú políciu telefonicky 284, 6x e-mailom a 2 x faxom, 

buď so ţiadosťou o pomoc, alebo aby oznámili priestupok, alebo inú protispoločenskú činnosť. 

Osobne podali občania oznámenia celkovo 17x. Podnety z MsÚ, mestských organizácií a štátnej 

správy nie sú v štatistike zahrnuté. 

Mestská polícia úzko spolupracuje s komisiou pre verejný poriadok, CO a vojenské záleţitosti. 

Komisia sa stretávala pravidelne, prostredníctvom nej sa predkladajú návrhy a podnety zo strany 

mestskej polície na poslancov mestského zastupiteľstva. 

    

Váţení 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, ţe aj v nadchádzajúcom období úzkou spoluprácou so všetkými 

inštitúciami, občanmi a mestským zastupiteľstvom prispejeme k bezpečnejšiemu a pokojnejšiemu 

ţivotu občanov v  našom meste. 

 

 

 

 

                                                                                        Mgr. Ivan Hritz 

                                                                                náčelník mestskej polície 

                                                                                        Zlaté Moravce   

 

 

 

 

 


