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Prijaté uznesenia súvisiace s týmto 
materiálom: 
 

 

 
Finančný a majetkový dopad na rozpočet 
mesta: 
 

  

 
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 
 

 
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe 
kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle 
§ 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí: 
 

 
 
nevyžaduje sa 

Oznámenie osobného záujmu podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.: 

Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na 
rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný 
záujem, je povinný oznámiť svoj osobný 
záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi 
 
 
 



 
 

 
 
 

Mestská polícia Moldava nad Bodvou 
Správa 

 
o činnosti Mestskej polície Moldava nad Bodvou za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 

 
Správa je vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou, ktorá 
ukladá náčelníkovi Mestskej polície Moldave nad Bodvou (ďalej len „mestská polícia“, alebo 
„MsP“) pravidelne ročne a na každom riadnom MZ predkladať orgánom mesta správy o činnosti 
mestskej polície.  
 
1. Úlohy uložené pre mestskú políciu uzneseniami MZ 
 
V hodnotenom období mestská polícia plnila úlohy uložené MZ nasledovne:  
 
2. Činnosť mestskej polície v roku 2018 
 

Činnosť mestskej polície bola vykonávaná v súlade so Zákonom SNR č. 564/1991 Zb.o 
obecnej polícii v znení neskorších predpisov  V roku 2018 bola činnosť MsP zameraná najmä na 
kontrolu dodržiavania verejného poriadku v meste a v jeho mestskej časti, na kontrolu dodržiavania 
platných ustanovení VZN mesta Moldava nad Bodvou, kontrolu dodržiavania bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky v meste a na objasňovanie priestupkov v rámci vecnej a miestnej príslušnosti. V 
rámci svojich právomocí mestská polícia riešila i podnety a požiadavky zo strany občanov, primátora 
mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na území mesta. 
 
2.1 Plnenie hlavných úloh 
 

Jednou z dôležitých úloh mestskej polície v Moldave nad Bodvou bolo udržať stav 
spolupráce s príslušným útvarom Policajného zboru SR a tým v rámci vecnej a miestnej príslušnosti 
spolupôsobiť pri ochrane majetku, života a zdravia obyvateľov. Súčasnú úroveň spolupráce mestskej 
polície s PZ SR možno naďalej hodnotiť vysoko pozitívne. V úzkej súčinnosti s policajným zborom 
boli prijaté opatrenia smerujúce k zníženiu nápadu v oblasti trestných činov a priestupkov. V rámci 
aktivít v oblasti prevencie kriminality bola činnosť mestskej polície sústredená na vykonávanie 
prednáškovej činnosti zameranej najmä na Základnú školu a gymnáziom s vyučovacím jazykom 
maďarským a materskou školou Veselá Zebra z ulice Severnej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2.2 Ďalšia činnosť mestskej polície 
 

Okrem vyššie uvedených hlavných úloh MsP v sledovanom období plnila i ďalšie úlohy 
vyplývajúce z príslušných zákonov, interných normatív a kalendárneho plánu. V súčinnosti s 
policajným zborom mestská polícia vykonala jednu kontrolu zameranú na zákaz požívania alkoholu.  
Policajti riadením premávky dohliadali na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky najrizikovejších 
miestach v blízkosti jednotlivých škôl. Mestská polícia v hodnotenom období celkovo riešila 1101 
oznámení, vlastnou činnosťou zistila celkovo 886 skutkov. V rámci svojej pôsobnosti mestská 
polícia naďalej využívala i mestský monitorovací kamerový systém.  

 
  V súčasnej dobe tvorí mestský kamerový systém 19 digitálnych kamier, ktoré sú už na oveľa 

vyššej technickej úrovni, ako boli predchádzajúce analógové kamery. Na rok 2019 bola 
ministerstvom vnútra SR znovu vyhlásená výzva na osadenie nových kamier, takže boli vytypované 
ďalšie miesta, kde by z bezpečnostných dôvodov mohli byť tieto osadené, ak by bolo žiadosti mesta 
vyhovené. V  roku 2018 mestská polícia pokračovala aj v odchyte túlavých zvierat.   V sledovanom 
období bolo na území mesta vykonané odchytenie  34 túlavých psov, z toho 7 bolo vrátených 
majiteľovi a 27 bolo umiestnených do náhradnej starostlivosti zvierat. Každodennou činnosťou 
mestskej polície boli vyhodnotené ako najproblematickejšie časti mesta v oblasti porušovania 
verejného poriadku lokality ako je širšie centrum mesta a odľahlé časti mesta. V týchto miestach 
zaznamenávame značný výskyt porušovania verejného poriadku i pouličnej kriminality a z toho 
dôvodu je činnosť mestskej polície orientovaná prioritne do týchto oblastí. Jedným z pretrvávajúcich 
problémov mesta je neustále sa zhusťujúca dopravná situácia a stály nárast počtu motorových 
vozidiel v meste, čoho dôsledkom je i nedostatok parkovacích miest hlavne na sídliskách, kde 
dochádza k parkovaniu motorových vozidiel na trávnatých plochách.  
 
 
2.3 Zoznam priestupkov riešených MsP za rok 2018   
 

1. § 22 priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  247 skutkov  
- 87 priestupkov riešených blokovo na mieste  
- 5 priestupkov riešených  pohovorom na mieste  
- 155 priestupkov bolo na mieste riešených pohovorom 
    
 
2. § 47, 48 priestupky proti verejnému poriadku 234 skutkov   
- 7  priestupky riešené blokovo na mieste  
- 12 priestupkov  riešených blokom na mieste neuhradenom 
- 212 priestupkov riešených pohovorom na mieste  . 
- 3 priestupky boli odstúpené na realizáciu MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

3.  § 49 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 343 skutkov  
       -     3 priestupkov bolo odovzdaných na prejednanie OÚ Košice-okolie  
       -      1 priestupok riešený  blokom na mieste neuhradenom 
       -      336 priestupkov bolo  riešených   pohovorom na mieste   
 

4. § 50 priestupky proti majetku  253 skutkov  
- 6 priestupky boli riešené blokovo na mieste  
- 21 priestupky boli riešené blokom na mieste neuhradenom 
- 11 prípadoch  bol skutok odovzdaný OOPZ Moldava nad Bodvou pre podozrenie 

z trestného činu krádeže  
- 6 priestupkov bolo odložených /páchateľom bola  osoba maloletá/   
- 198 priestupkov bolo  riešených pohovorom 
- 11 prípadoch neboli zistení páchatelia. 
 
5. VZN – 259 priestupkov 
- v 32 prípadoch boli riešení majitelia psov   
- v 4 prípadoch boli riešení priestupcovia z dôvodu nepovoleného predaja tovaru z toho   1x 

sankcia    
- v 20 prípadoch riešení občania pri znečisťovaní VP, prehrabávanie sa v kuka nádobách.  
- v 4 prípadoch boli riešení priestupcovia z dôvodu nepovoleného zakladania ohňa 
 
Mestská polícia v rámci svojich úloh, povinnosti a oprávnení vyplývajúcich zo zákona o obecnej 

polícii zistila a zaistila osoby po spáchaní trestných činov, vlastnou iniciatívou, ako aj oznámením 
od občanov mesta : 

         
- TČ krádeže    17  prípadov        
- TČ nebezpečného vyhrážania  3  prípady 
- TČ výtržníctva   7 prípadov    
- TČ porušovania domovej slobody    2 prípady                               
- TČ týranie blízkej a zverenej osoby 1 prípad 
- TČ všeobecného ohrozenia  1 prípad 
- TČ poškodzovania cudzej veci 1 prípad 
- TČ ublíženia na zdraví   4 prípady 
- TČ neoprávnené používanie cudzieho motorového vozidla  1 prípad 
- TČ ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky 1 prípad 
- TČ obmedzovanie osobnej slobody 1 prípad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.4 Súčinnosť s inými inštitúciami a organizáciami 
 
a) pre potreby Okresného súdu bola poskytnutá súčinnosť pri prešetrení pobytu v 12 prípadoch,  
b) pre potreby  Krajského súdu bola  poskytnutá súčinnosť pri  prešetrení  pobytu  v  2 prípadoch, 
c) pre potreby Exekútorských úradov bola poskytnutá súčinnosť pri doručovaní písomností v 4 
prípadoch, kedy ich nebolo možné doručiť iným spôsobom.  
d) pre potreby MsÚ Moldava nad Bodvou bola poskytnutá súčinnosť pri: 
- doručovaní písomností 
- šetrení sťažností občanov 
- kontrole herní na území mesta 
- umiestňovaní dopravného značenia 
- preverovanie nedovolenej stavby 
- šetrení nedovoleného záberu verejného priestranstva 
- usmerňovaní premávky na cestných komunikáciách počas ich opravy a osláv mesta 
 - šetrení sťažností a podnetov od občanov. 
-  šetrenie pri znečisťovaní verejného priestranstva 
  
 
 
3. Záver 

 
Úlohy určené pre Mestskú políciu v Moldave nad Bodvou za rok 2018 boli splnené. Od 

2.11.2017 bola zriadená Miestna občianska poriadková služby v počte 8 členov, ktorí sú vysielaní 
na problematické miesta v meste Moldava nad Bodvou. V priebehu roka 2018 bola mestská polícia 
vystrojená novými odevnými súčiastkami. Naďalej sa priebežne zvyšovala odborná úroveň a 
profesionalita mestských policajtov, tým, že boli priebežne doškoľovaní na služobných poradách 
MSP čo veľkou mierou prispelo k naplneniu hlavných úloh a stanovených cieľov.  V oblasti 
verejného poriadku bude pozornosť sústredená najmä na prevenciu, kontrolu dodržiavania platných 
ustanovení VZN mesta, v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bude činnosť zameraná 
najmä dohliadať na dopravnú situáciu v blízkosti školských zariadení a v najrizikovejších miestach 
na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky v zónach s dopravným obmedzením a na 
vyhradených parkoviskách. Do služobného motorového vozidla bola v roku 2018 zakúpená kamera, 
ktorá je hliadkou zapínaná v prípade dokumentovania dopravnej situácie, prípadne pri vykonávaní 
zákroku. 
 
 


