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Dôvodová správa 

Správa o činnosti je predkladaná v zmysle plánu práce MsR a MsZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o činnosti MsP v Novákoch 

za rok 2019 
 

 

Správa o činnosti MsP v Novákoch za rok 2019 je rozpracovaná do nasledovných oblastí: 
 

 Úvod 

 Materiálno technické zabezpečenie 
 Priestupky 

 Prevencia 

 Mestský kamerový systém (ďalej len MKS) 
 Spolupráca s inými orgánmi 

 Záver 

 

 

Príloha č. 1: Dostupnosť pracovníkov MsP a úlohy vyplývajúce zo zákona 564/1991 Zb. 
Názov zariadenia:  Mestská polícia Nováky 
Adresa:   J. C. Hronského 356/2, 972 71  Nováky 
Tel. spojenie:   0905 571 118 
Elektronická adresa:  msp@novaky.sk 
 

Úvod 

Obecná polícia je poriadkový útvar mesta pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných veci verejného 

poriadku ,ochrany životného prostredia v obci a plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných 

nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce. Mestská polícia Nováky 

je nezastupiteľnou zložkou v priamom výkone pri zabezpečovaní úloh samosprávy najmä v oblasti 

verejného poriadku, životného prostredia, ochrany majetku a zdravia obyvateľov mesta. Výkon 

služby zabezpečovalo 5 policajtov a 3 operátori Mestského kamerového systému do marca 2019. Po 

tomto termíne boli pracovné pozície operátorov zrušené a pracovisko chránenej dielne presťahované 

do priestorov mestskej polície. Činnosť a organizácia práce bola vykonávaná v súlade so zákonom 

o obecnej polícii (č. 564/1991 Zb.), štatútom MsP Nováky, VZN mesta Nováky a inými všeobecne 

záväznými predpismi. 
Počas roka 2019 bola na postup hliadky MsP pri výkone služby podaná 1x sťažnosť. Za porušenie 

pracovnej disciplíny v zmysle Pracovného poriadku za rok 2019 bolo 2x uložené upozornenie na 

dodržiavanie pracovnej disciplíny. V roku 2019 nebol zaznamenaný žiadny pracovný úraz v súvislosti 

s výkonom služobných zákrokov a ani útok na hliadku MsP pri výkone služobných úkonov. Jeden 

pracovný úraz bol zaznamenaný počas obchôdzkovej činnosti. V 2 prípadoch boli použité 

donucovacie prostriedky, 12x bola volaná RZP, 7x zabezpečovala odstránenie zrazeného, uhynutého 

zvieraťa. Boli odstránené 2 vraky áut z ulíc mesta, 2x poďakovanie. 

 

Materiálno - technické zabezpečenie 

V oblasti MTZ je MsP Nováky na slušnej úrovni. Pre výkon služby sa používa okrem iného motorové 

vozidlo Dácia DUSTER, ktoré slúži na zabezpečovanie zverených úloh. V priebehu roka bolo 

najazdených celkovo 14 552 km. K priamemu výkonu služby má každý príslušník MsP pridelenú 

služobnú zbraň (celkovo 6 ks), putá, obušky, slzotvorné prostriedky, nočný set, reflexné pomôcky. K 

dispozícii je aj 1 ks nepriestrelnej vesty a digitálny fotoaparát, 4 ks technických prostriedkov na 

zabránenie odjazdu motorových vozidiel. 
Pre lepšiu a kvalitnejšiu komunikáciu s občanmi, oznamovateľmi, používa MsP  3 ks mobilný 

telefón. Pre účely administratívnej práce používa 3x notebook a ďalšie zariadenia s tým spojené. 

Vybavenie príslušníkov MsP výstrojnými súčiastkami je na dobrej úrovni. V priebehu plnenia si 

mailto:msp@novaky.sk


pracovných povinností je k dispozícii a používa prístroj na zisťovanie alkoholu v dychu. Je orientačný 

na kontrolu mladistvých a pracovníkov na aktivačných prácach, zamestnaných na MsÚ. Súčasťou 

vybavenia je aj mestský kamerový systém (MKS). Na zvýšenie bezpečnosti príslušníkov boli v roku 

2019 zabezpečené 2 ks GPS prístrojov. 

 

Priestupky 

Rozsah, pôsobnosť a oprávnenia obecnej polície v oblasti riešenia priestupkov usmerňuje zákon 

372/1990 Zb. o priestupkoch, podľa ktorého orgány obecnej polície objasňujú priestupky, ktoré sú 

oprávnené prejednať v blokovom konaní. V roku 2019 zaevidovala a objasňovala MsP Nováky 402 

priestupkov. Oznámených bolo 52. Vlastnou činnosťou bolo zistených 350 priestupkov. Za 

prejednané priestupky bolo uložených 200 pokút v blokovom konaní a celková výška pokút 

predstavuje 2 220 €. Napomenutím bolo vybavených 159 priestupkov. Odstúpených priestupkov so 

správou o výsledku objasňovania bolo 3 (52,48 € poukázaných na účet mesta.), 40 priestupkov 

uložených záznamom z dôvodu, že sa nepodarilo zistiť konkrétneho páchateľa priestupku. 
Z OO PZ SR boli MsP na riešenie odstúpené 2 priestupkové spisy na úseku ochrany pred 

alkoholizmom a inými toxikomániami, 1 na úseku chovania a držania psov. 
 

a) § 21 priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy 

Priestupky na tomto úseku neboli zistené 

 

b) § 22 priestupky proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky 
Obecné polície sú oprávnené v tejto oblasti objasňovať priestupky proti bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky, ktoré boli spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravných 

značiek taxatívne vymedzených a zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje 

zastavenie, státie a vjazd vozidiel. Na tomto úseku bolo zistených 233 priestupkov. V blokovom 

konaní bolo prejednaných 136 priestupkov a uložené pokuty vo výške 1 400 €. Napomenutím 

policajti ukončili 97 priestupkov. 
 

c) § 30 priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami 

V oblasti na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami nezistila MsP predaj 

alkoholických nápojov mladistvým osobám. Boli z OO PZ SR odstúpené 2 priestupky. Problematika 

konzumácie alkoholických nápojov je riešená zákonom č. 219/1996 Z. z o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov a o zriadení a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení 

neskorších predpisov, ako aj v zmene zákona č. 564/1991 o obecnej polícii, v rámci ktorých obecná 

polícia oznamuje obci porušenie zákona.  

 

d) § 47 priestupky proti verejnému poriadku 

V zmysle uvedeného §-u bolo v roku 2019 zaevidovaných a objasňovaných 101 priestupkov. Najviac 

dochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva. 
§47 ods. 1 písm. b/-rušenie nočného kľudu – 6x 
§47 ods. 1 písm. h/-ukladanie odpadu – 95x 
V blokovom konaní bolo prejednaných 31 priestupkov a uložené pokuty vo výške 450 €. 

Napomenutím policajti ukončili 44 priestupkov. 26 priestupkov bolo uložených záznamom. 
 

e) § 48 iné priestupky 

Podľa uvedeného §-u sú uvedené ďalšie skutkové podstaty priestupkov proti verejnému poriadku, 

ktoré nie sú konkrétne uvedené v § 47, ale sú upravené Všeobecne záväznými nariadeniami miest 

a obcí. Porušením VZN mesta Nováky bolo spáchaných 32 priestupkov. Objasnených v blokovom 

konaní bolo 13 priestupkov a uložené pokuty vo výške 150 €. Napomenutím sa ukončilo 19 

priestupkov. 
 

 



f) § 49 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 
Na úseku občianskeho spolunažívania objasňovala 7 priestupkov, z ktorých 2 boli predložené na 

prejednanie správnym orgánom, 4 priestupky boli odložený záznamom, 1 objasnený v blokovom 

konaní – 20 € 
 

g) § 50  priestupky proti majetku 

V roku 2019 bolo objasňovaných 5 priestupkov spáchaných krádežami, poškodením a zničením 

iného majetku alebo vecí, podvodom spreneverou, kde škoda nepresiahne 266 €. 
1x poškodenie parapety– 10 €, 4x drobná krádež – 40 € 
 

h) Zákon č. 39/2007 Z. z o veterinárnej starostlivosti 
Priestupky na tomto úseku neboli zistené 
            

ch) Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
Najčastejším priestupkom bol voľný pohyb psov - 22x. Objasnených 10 priestupkov v blokovom 

konaní - 100 €. Neprihlásenie do evidencie 1x – 20 €. Odstraňovanie výkalov 3x – 30 €.8 priestupkov 

uložených záznamom. 
 

Prevencia 

Je dôležitou súčasťou práce MsP, ktorá predstavuje zámerne, cieľavedomé, plánované 

a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky kriminality s cieľom predísť im, odstrániť ich 

alebo aspoň eliminovať. Základom bola prevencia zameraná na ochranu verejného poriadku 

a bezpečnosti prostredníctvom intenzívneho výkonu v uliciach mesta. 
Medzi hlavné priority, na ktoré sa MsP sústredila bola prevencia v oblasti protispoločenskej činnosti 

páchanej osobami sladšími ako 18 rokov. Na úseku ochrany mládeže pred alkoholizmom boli zo 

strany MsP a OO PZ SR vykonané 2 spoločné veľké kontroly riadené PZ SR. Nebol zaznamenaný 

priestupok. Ďalšie kontroly na alkohol vykonávala MsP aj samostatne (na tento účel je stále v aute 

dostupný prístroj na meranie alkoholu v dychu) nebol zaznamenaný priestupok. Pravidelná kontrola 

výherných a nevýherných automatov na území mesta s dôrazom na kontrolu hrania výherných 

automatov mladistvými a kontrola záškoláctva. Počas roka nebol zaznamenaný žiaden priestupok. 
Boli vydané 2 informačné materiály. 1x výzva na dodržiavanie VZN o nakladaní s odpadom 

distribuovaná do domácností v okolí tvorby čiernych skládok a 1x výzva na rešpektovanie VZN č. 

4/1992presah konárov, 2 propagačné materiály MsP. Reflexné pásky s kontaktnými údajmi MsP pre 

starších spoluobčanov a mladistvých, ktorý bol distribuovaný starším spoluobčanom v okolí kostola 

a mladistvým na ich akciách spoločenských a aj športových. Taktiež cyklistom počas obchôdzok v 

meste. 1x nálepky MsP s telefonickými kontaktmi, ktoré budú nalepené na autá zablokované 

technickými prostriedkami na zabránenie odjazdu motorových vozidiel. Obnovovali sa poškodené 

nálepky s kontaktmi na MsP Nováky umiestnené minulý rok na bytové domy a prevádzkarne. Taktiež 

sa obnovilo značenie priestorov monitorovaných MKS. Vykonala sa kontrola rozkopávok na území 

mesta 
Boli uskutočnené 4 besedy 1x noc v knižnici – 1 stupeň ZŠ 

2x beseda na ZŠ – 2 stupeň ZŠ 
1x beseda v klube dôchodcov 

 

Mestský kamerový systém 

MKS tvorí neoddeliteľnú súčasť práce MsP. Pôsobí hlavne preventívne v dosahu kamier na celom 

území mesta. Opodstatnenosť používania tejto technológie potvrdzujú aj výstupy zo systému. Týka 

sa to hlavne tvorby čiernych skládok za OD Jednota a pred potravinami v Lelovciach, pod starým 

cintorínom na ul. Lehotskej, na ul. Suvorovovej. V priebehu roka 2019 došlo k presťahovaniu MKS 

z objektu domu služieb do priestorov mestskej polície a k zrušeniu pozícii operátorov. Celý systém 

bol rozobraný, vyčistený a premiestnený. Bol vypracovaný a podaný projekt na rozšírenie MKS. 



Projekt nebol vybraný a financovaný z ministerstva vnútra. MsP poskytla celkom 19 záznamov 

z monitorovacích kamier orgánom činným v trestnom konaní. 
MKS - pozostáva zo 4 otočných kamier (Nám SNP, pekáreň, stanica SAD, Lelovce zástavka) a 23 

stacionárnych kamier (2x ZŠ, 1x ZUŠ, ul. Chemikov a Baníkov, 3x ZPSCH, 3x ul. Suvorovova, 3x 

ul. Lehotska, 3x ul. Lelovská, 3x MDK, 2x ul. G. Koštála) 
V rozširovaní a modernizácii sa chce pokračovať a dostať MKS aj do ďalších oblastí mesta a zvyšovať 

% pokrytie územia mesta. Rozširovať by sa chcelo z externých zdrojov so spoluúčasťou mesta. 

MKS má zmysel a je prínosom pre mesto a aj prácu MsP. 

 

Spolupráca s inými orgánmi 

MsP spolupracuje pri svojej činnosti najmä s orgánmi PZ. S OO PZ plní úlohy na ochranu verejného 

poriadku na území mesta. Vykonané spoločné akcie, vykonané viaceré preverenia pre potreby PZ 

a taktiež počas mestských akcii výskyt zvýšeného počtu službukonajúcich policajtov. Na úrovni 

samosprávy je potrebne spomenúť odd. MsÚ, pre ktoré vykonáva MsP rôzne preverovania a taktiež 

organizácie na úrovni mesta (VEPOS - podnety, závady..). Časté boli požiadavky pracovníkov RZP 

o zistenie zdravotného stavu pacientov, či je potrebný výjazd a lekárske ošetrenie. V oblasti 

doručovania súdnych zásielok je časté doručovanie na základe požiadaviek súdov – 31x. Spolupráca 

na monitorovaní objektov v meste – mandátna zmluva z ktorej ma mesto príjem cca 550 Euro, MDK, 

MS, spoločenské organizácie na území mesta ako poľovné združenie, klub  invalidov, dôchodcov. 

Obecné polície sú podriadené starostom, primátorom a obecným a mestským  zastupiteľstvám. Každá 

obecná polícia má iné podmienky pre svoju činnosť, iné počty príslušníkov, materiálno technické 

zabezpečenie a od štátnych orgánov je prevažne nezávislá. Medzi obecnými políciami pretrváva 

spolupráca, výmena informácii a to najmä prostredníctvom Združenia náčelníkov mestských 

a obecných polícii Slovenska. 
 

Záver 

Rok 2019 je možné hodnotiť dobre, príslušníci MsP si plnili svoje povinnosti prevažne vzorne. Neboli 

zaznamenané udalosti, ktoré by poškodzovali postavenie a celkovú prácu MsP Nováky. Zlepšenie 

vidím hlavne v dostupnosti 24 hod. a odstránení pretrvávajúcich problémov. Nie je doriešený odchyt 

a umiestňovanie túlavých zvierat. Odpratávanie uhynutých zvierat. Stav pracovníkov v počte 5 je na 

hrane zabezpečiť účinnú snahu na ovplyvňovanie diania počas väčšiny podujatí na úrovni mesta a 

systematickom pôsobení na negatívne veci v meste. 
Dosiahnuté výsledky potvrdzujú, že dokážeme zabezpečovať všetky zverené úlohy s maximálnym 

úsilím v prospech mesta a jeho občanov pri ochrane majetku, verejného poriadku a občianskeho 

spolunažívania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

Úlohy vyplývajúce zo zákona č. 564/1991 Zb. 

 

1. Zabezpečuje verejný poriadok 

2. Chráni majetok obce a občanov 

3. Dbá o ochranu životného prostredia 

4. Dbá o dodržanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných priestranstvách a verejne 

prístupných miestach 

5. Ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty 

6. Oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich 

úloh, ktorých dostupnosť nepatrí do pôsobnosti mesta 

 

Dostupnosť 

 

PO – ŠT 06,00 h – 22,00 h 

PI  06,00 h – 15,30 h  22,00 h – 06,00 h 

SO      22,00 h – 06,00 h 

NE   -    - 

 


