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Návrh uznesenia 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 

 

 

 

1.   B e r i e   n a   v e d o m i e 

 

 

Správu o činnosti Mestskej polície mesta Trnava za obdobie 1.1.2015 do 31.12.2015. 
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Dôvodová správa 

 

 

 Na základe organizačno – pracovného poriadku útvaru Mestskej polície mesta 

Trnava, čl.7, odst.1, písm. i: 

 Predkladám na prerokovanie Správu o činnosti Mestskej polície mesta Trnava 

(ďalej len MsP Trnava) za obdobie od 1.1.2015 do  31.12.2015. 

 

Príloha č. 1 k materiálu č. 10.1 je štatistický prehľad kriminality, stavu ochrany 

verejného poriadku a dopravnej nehodovosti v služobnom obvode OOPZ Trnava za 

obdobie roku  2015, ktorú predkladá riaditeľ OO PZ Trnava mjr. JUDr. Martin Cuľba 
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1. Všeobecné informácie o útvare Mestskej polície mesta 

Trnava 

 
a) Personálne zloženie útvaru. 

 

Útvar Mestskej polície mesta Trnava (ďalej len „MsP“) bol v hodnotenom období 

zložený z:  

- náčelníka  MsP, 

- 59 príslušníkov MsP, 

- 5 civilných zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou zamestnaných pre 

účely sledovania kamerového monitorovacieho systému, 

- 2 civilné zamestnankyne – sekretariát náčelníka, mzdové a personálne 

- 1 civilná zamestnankyňa – upratovačka. 

 

Priamy výkon služby bol zabezpečovaný celkom 50 príslušníkmi, z toho: 

 -  41 príslušníkov vykonávalo zamestnanie v nepretržitej prevádzke, prostredníctvom 

štyroch striedajúcich sa zmien,  

 -   7 príslušníkov plnilo úlohy súvisiace najmä so statickou dopravou v centrálnej 

mestskej zóne,  

-    1 príslušník vykonáva funkciu veliteľa okrsku MsP na Coburgovej ulici, 

-    1 príslušník vykonáva funkciu zástupcu náčelníka MsP Trnava pre výkon služby. 

 

 Ďalšie pracovné zaradenie príslušníkov MsP bolo nasledovné:  

- 1 príslušník – zástupca náčelníka pre veci technické, 

- 1 príslušník – výstrojno – výzbrojný pracovník, 

- 1 príslušník – koordinátor preventívnych programov, 

- 4 príslušníci – Referát priestupkov, 

- 2 príslušníčky – materská dovolenka. 

 

 

b) Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh MsP. 

 

MsP disponovala v uvedenom období celkom siedmimi dvojstopovými osobnými     

motorovými vozidlami. Z toho: 

- dve vozidlá bielej farby a jedno vozidlo šedej farby, nie sú označené nápisom 

„MESTSKÁ POLÍCIA TRNAVA“, nie sú používané pre hliadkovú činnosť, ale iba 

na referentské účely, 

- štyri vozidlá sú bielej farby, sú označené nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA 

TRNAVA“ v zmysle § 22a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov a sú používané pre hliadkovú činnosť. 

- MsP disponuje ďalej štyrmi jednostopovými motorovými vozidlami (skúter) 

označené nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA TRNAVA“ v zmysle § 22a zákona č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, ktoré sú používané 

pre hliadkovú činnosť. 

- MsP disponuje aj štyrmi bicyklami označené nápisom“ MESTSKÁ POLÍCIA 

TRNAVA“ v zmysle § 22a zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov, ktoré sa používajú pre hliadkovú činnosť. 

 

 

c) Počet, druh a typ výzbroje používanej pri plnení úloh MsP. 
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Príslušníci MsP pri svojej činnosti nosia krátku guľovú zbraň. V hodnotenom období 

sa jednalo sa o 62 poloautomatických pištolí, ktorých držiteľom je Mesto Trnava. 

Zbraň nebola v hodnotenom období použitá  

 

 

d) Druh a stručný opis výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi MsP pri 

plnení úloh MsP, ktoré určilo mesto všeobecne záväzným nariadením. 

 

Príslušníci MsP používali pri svojej činnosti uniformy v zmysle § 22 zákona č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z.z.  

Okrem výstrojných súčiastok stanovených v Zákone o obecnej polícii a citovanej 

vyhláške môže príslušník MsP v zmysle § 22 ods. 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších predpisov a v zmysle Čl. 11 VZN Mesta Trnava č. 221 

o Mestskej polícii mesta Trnava v znení VZN č. 255  používať aj tieto ďalšie výstrojné 

súčiastky: 

 a) pracovnú rovnošatu alebo kombinézu, 

 b) zimnú čiapku, sveter, šál a rukavice, 

 c) plášť do dažďa, 

 d) reflexnú vestu a bundu pre zastavovanie vozidiel za zníženej viditeľnosti, 

 e) ochrannú prilbu s priehľadným štítom (v súčasnosti celkový počet – 30 ks) 

 f) nepriestrelnú vestu (v súčasnosti celkový počet – 8 ks). 

 

 

e) Druh a stručný opis technických prostriedkov požívaných príslušníkmi MsP 

pri plnení úloh MsP. 

 

MsP pri svojej činnosti používala: 

- telefónna linka 159, 

- 2 x záznamové zariadenie pre nahrávanie telefonických hovorov a komunikácie 

prostredníctvom rádiostaníc (jedno na stálej službe MsP, druhé na jedinom okrsku 

MsP – Coburgova), 

- rádiostanica prenosná – 12 ks, 

- centrálna rádiostanica – 2 ks, 

- digitálna kamera – 1 ks, 

- digitálny fotoaparát – 11 ks, 

- vozidlová rádiostanica – 5 ks 

- technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla – 35 ks, 

- narkotizačná puška pre odchyt túlavých zvierat – 2 ks, 

- technické vybavenie pre odchyt túlavých zvierat (oká, siete, ochranné pomôcky 

a pod.), 

- certifikované zariadenie na meranie prítomnosti alkoholu v dychu – Dräger. 
 

 

V záujme skvalitnenia kontroly činnosti hliadok MsP v teréne bol pohyb hliadok MsP 

monitorovaný prostredníctvom systému GPS. Tento systém spoločne so systémom 

nahrávania telefonických hovorov a hlásení prostredníctvom rádiostaníc umožňuje spätne 

detailne vyhodnocovať rýchlosť ako aj kvalitu reakcie stálej služby a hliadok MsP na 

oznámenia udalostí občanmi. 

 

f) Využívanie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska. 
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MsP má zriadené chránené pracovisko, ktorého zamestnancami sú osoby telesne 

hendikepované. Ich úlohou je sledovanie monitorov kamerového monitorovacieho systému 

a to v nepretržitej prevádzke. V hodnotenom období bolo prostredníctvom chráneného 

pracoviska zamestnaných päť osôb. 

 

 

g) Počet a stručný opis používaných monitorovacích kamerových systémov, počet 

kamier a iné informácie súvisiace s ich využívaním. 

 

MsP využíva kamerový monitorovací bezpečnostný systém (ďalej len MBS), ktorého 

cieľom je zefektívniť dohľad  v priestoroch s vyššou priestupkovou a trestnou frekvenciou 

a v lokalitách, kde spoločenský záujem vyžaduje zvlášť sústredený dozor nad 

dodržiavaním verejného poriadku.  

Základnými prvkami MBS sú kamery (v súčasnosti 43 ks), monitory, ovládacia 

konzola kamier a záznamové zariadenie MBS. 

Kamery MBS sú umiestnené predovšetkým na miestach, kde je možné monitorovaním 

verejného priestranstva preventívne pôsobiť a tým obmedziť páchanie deliktov tzv. uličnej 

kriminality (napr. vreckové krádeže, porušovanie dopr. predpisov, vandalizmus, 

poškodzovanie historických pamiatok a iných objektov, rušenie verejného poriadku 

a nočného pokoja a pod.) 

Umiestnenie bezpečnostných kamier je verejne známe. Monitorovaný priestor je riadne 

označený nálepkami umiestnenými napr. na stožiaroch verejného osvetlenia, na dopr. 

značení prípadne na iných viditeľných miestach. Nálepka obsahuje text: „Priestor 

monitorovaný políciou“. 

Kamery MBS sú umiestňované na budovy, prípadne iné objekty, so súhlasom majiteľa 

objektu tak, aby ich činnosť bola čo najefektívnejšia. 

Kamery MBS nesmú počas svojej činnosti plánovito sledovať dianie vo vnútri 

priľahlých budov. 

Niektoré kamery MBS majú naprogramované automatické, logické a postupné 

sledovanie verejného priestranstva tzv. jazdu tak, aby bola činnosť MBS čo 

najefektívnejšia. Naprogramovaná jazda je v nepravidelných intervaloch a podľa potreby 

menená zodpovedným príslušníkom MsP. 

Priestory verejného priestranstva môžu byť monitorované i prostredníctvom 

manuálneho diaľkového ovládania obsluhou kamier (operátorom) pomocou ovládacej 

konzoly. 

Monitory, ovládacia konzola a záznamové zariadenia MBS sú umiestnené na stálej 

službe MsP Trnava v miestnosti bezprostredne susediacej s miestnosťou veliteľa zmeny 

(operačného). Sledovanie kamerového systému je zabezpečené prostredníctvom piatich 

zamestnancov mesta so zníženou pracovnou schopnosťou.  

V hodnotenom období sa pre potreby polície či už štátnej alebo mestskej, využili 

z kamerového systému napr.  nasledovné záznamy:  

 

Prehľad odovzdaných záznamov: 

Trestný čin, priestupok                                           počet                                   

 

Krádež z auta     3x                                      

Krádež auta      2x 

Krádež z objektov     2x     

Krádež peňazí     1x 

Krádež na osobe     10x 

Krádež      15x                                            

Lúpežné prepadnutie                                              3x     
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Vlámanie                 2x     

Poškodenie vozidla                                                  2x     

Výtržníctvo      2x     

Ublíženie na zdraví     1x     

Sexuálne obťažovanie    1x 

Bitka       6x 

Neoprávnený výber z bankomatu   6x 

Dopravná nehoda     4x 

Krádež bicykla     9x 

Vandalizmus      1x     

Platba falošnou bankovkou    3x 

Podvod       1x 

Neoprávnené užívanie motorového vozidla 1x 

Občianske spolunažívanie    1x 

Rozbité výklady na objektoch   2x 

Vykradnutý stánok na vianočných trhoch 1x 

Záujmové osoby a previerky služ. zákrokov 2x 

 

Udalosti zaznamenané priamo pracovníkmi  kamerového systému  za   obdobie 1.1 – 

31.12.2015 

 

Rušenie nočného pokoja   1x 

Dopravná nehoda    1x 

Budenie ver. pohoršenia /spáči na zemi/   6x 

Bitka      3x 

Rozkopávanie smetných nádob  1x 

Dopravné priestupky                                  28x 

Poškodzovanie vianočnej výzdoby  1x 

Poškodzovanie detských ihrísk  9x 

Znečisťovanie ver. priestranstva  1x 

Močenie na verejnosti   7x 

Podozrivá osoba    1x 

Nefunkčné pouličné osvetlenie  4x 

Poškodenie  vianočnej výzdoby  2x 

Poškodzovanie dopr. značenia  4x   

Požívanie alkoholu na ver. priestranstve 1x 

Krádež stoličky z terasy   1x 

Vandalizmus     5x 

Dopravná nehoda    1x 

Útok na ver. činiteľa   1x 

Neoprávnený predaj    1x 

Nedodržanie zatváracej doby  10x 

Poškodenie výsuvného kolíka  2x 

Ležiaca osoba otrávená alkoholom 1x 

 

Aj rok 2015 sa niesol v znamení úspešného využívania záznamov z bezpečnostných 

kamier pre objasňovanie trestných činov a priestupkov pre potreby PZ SR .  

 

h) Názov a stručný opis uskutočnených preventívnych aktivít. 

 

Preventívno-policajné aktivity riadi koordinátor preventívnych programov MsP 

Trnava, ktorého úlohou je tvorba a realizácia preventívnych opatrení a programov 

v spolupráci  
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s inými zložkami štátnej správy, samosprávy, tretieho sektora a tiež činnosť 

kamerového monitorovacieho systému, jeho vyhodnocovanie, zálohovanie a odovzdávanie 

relevantných informácií príslušným útvarom policajného zboru SR.  

          V hodnotenom období boli na úseku prevencie vykonané tieto preventívno - 

bezpečnostné aktivity: 
 

- súbor pravidelných besied a odborných prednášok zameraných na prácu polície 

v materských, základných ,stredných a špeciálnych školách. 

      

Tématické okruhy:  

 

-         práca mestskej polície a jej hlavné úlohy 

- spolunažívanie, násilie a vandalizmus 

- doprava, zodpovedné správanie sa na ulici a v hromadných prostriedkoch dopravy 

- drogy, drogová závislosť, pomoc drogovo závislým 

- dôsledky závislosti na hraní pre hráča a jeho rodinu 

- alkohol, jeho škodlivosť a závislosť na ňom 

- predsudky, diskriminácia, rasizmus a ponižovanie 

- krádeže a predchádzanie krádežiam 

- bezpečný pohyb vo virtuálnom svete / počítač, sociálne siete, internet / 

-        celoročne prebiehal na  základných školách v 5-tom ročníku preventívny program 

„Správaj sa  normálne“. Programu sa v roku 2015 zúčastnili 4 školy / ZŠ Vančurova, 

ZŠ Atomová, ZŠ Bottova a CZŠ A. Merici/ 10 tried v počte 250 žiakov. 

- Aj v tomto roku pokračoval projekt „KROK VPRED“ realizovaný už od roku 2006 

občianskym združením STORM pod záštitou Mesta Trnava a mestskej polície. Je to 

súbor takých intervencií, ktoré umožňujú a pomáhajú aktívnemu užívateľovi drog 

získať pravdivé vedomosti o probléme, motivujú ho k zodpovednejšiemu, menej 

rizikovému správaniu k sebe a svojmu okoliu a tým aj k dôstojnejšiemu životu. 

Aktivity v meste Trnava sú vykonávané terénnymi pracovníkmi na určených 

stanovištiach. Na konci roku 2015 bola dohodnutá ďalšia spolupráca v podobe 

workshopu s názvom „ Právo pre všetkých“ s rámcovým programom: 

-        Činnosť združenia STORM 

-    Skúsenosti mestskej polície s klientmi združenia STORM /injekční užívatelia drog             

a osoby pracujúce v sex -biznise./ 

-        Možnosti ďalšej vzájomnej spolupráce združenia STORM a mestskej polície. 

         Workshop prebehne začiatkom marca 2016 a zúčastnia sa ho všetci pracovníci 

mestskej    polície ktorý sú vo výkone. 

- Z dôvodu zabezpečenia lepšej bezpečnosti žiakov a študentov ZŠ a SŠ celoročne    

a každodenne vykonávajú príslušníci reguláciu dopravy na vytypovaných 

priechodoch pre chodcov. 

- Pri príležitosti MDD v mesiaci jún sa pracovníci MsP zúčastnili celodennej 

predvádzacej akcie na detskom dopravnom ihrisku v Trnave a besedy s ukážkami na 

Vančurovej základnej škole. 

          V mesiaci október sa uskutočnila beseda so žiakmi ZŠ Ružindol a v mesiaci 

november prebehli prednášky a besedy  v MŠ na Limbovej ulici a v školskom klube 

v priestoroch knižnice na ZŠ Gorkého.  

- V čase poriadania TTJ bol zrealizovaný preventívny program pomocou letákov na 

ochranu spotrebiteľa a upozornenie občanov mesta na nástrahy, ktoré im pri návšteve 

jarmoku hrozia. 

         V tomto roku mesto Trnava  rozšírilo bezpečnostný kamerový systém o 4 ks 

stacionárnych kamier, ktoré monitorujú priestor pred a za budovou mestského úradu. 

Ďalej bol sprevádzkovaný dlhodobo nefungujúci systém výsuvných kolíkov na 

uzatváranie pešej  
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- zóny, ktorý bol doplnený o 6 ks kamier na bezpečné ovládanie kolíkov 

službukonajúcim veliteľom. Na začiatku roka 2016 sa uskutoční výmena 

nefunkčného kolíka na Radlinského ulici s 2 ks kamier, čím sa bude dať uzatvárať 

kompletne celá pešia zóna. Koncom roku bol zrealizovaný projekt bezpečnostných 

kamier na všetkých výjazdoch z CMZ. Tieto kamery v počte 7ks monitorujú 

nepretržite všetky motorové vozidlá vychádzajúce z CMZ.  

- V roku 2015 bolo oddelením prevencie mesta Trnava uskutočnených 125 

preventívnych podujatí. 

 

V rámci zvyšovania si svojej odbornosti a možnosti porovnania úrovne práce na úseku 

prevencie sa pracovník prevencie zúčastnil v mesiaci december medzinárodného seminára 

Kolégia preventistov mestských polícií Čiech v hlavnom meste ČR Prahe.  

 

i) Plnenie úloh MsP pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku, ochrany 

životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných 

priestranstvách a verejne prístupných miestach. 

 

Plnenie úloh MsP pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku, ochrany životného 

prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách 

a verejne prístupných miestach je realizované nepretržite najmä prostredníctvom stálej 

služby, kamerového monitorovacieho systému a hliadkovej činnosti MsP. Jedná sa 

o neustálu  

kontrolu dodržiavania širokej škály všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich 

sa verejného poriadku a životného prostredia. Ako aj v predošlé roky  prišlo k zmene 

výkonu služby a to zintenzívnením pešej pochôdzkovej činnosti v stanovených 

lokalitách a maximálnym využitím policajných bicyklov, čo je výrazne kladne 

hodnotené občanmi mesta Trnava. 

V priebehu roka 2015 boli k priamemu výkonu služby vydané nariadenia, boli 

prevedené kontrol, zameraných na nástup príslušníkov do služby, výstroj, výzbroj, zbrane, 

strelivo, výkon služby, kontrolné body, služobné vozidlá, výdaj zbraní a streliva, pokutové 

bloky, zbrojné preukazy, preukazy zbraní, preberanie služby zmenami a dodržiavanie 

nariadení a príkazov.  Pravidelne prebiehali porady s veliteľmi zmien s hodnotením 

činnosti a úloh a prijatím opatrení k zefektívneniu výkonu služby, (čo sa odzrkadlilo 

i v celkových výsledkoch práce útvaru za rok 2015). Výrazne sa zintenzívnila činnosť 

parkovacej služby MsP, čo prinieslo i nárast výberu v parkovacích automatoch. ( r.2013 – 

654857,29 eur –r.2014 – 884725,96 eur, r. 2015- 926587,40 eur)   

Za uvedené obdobie bolo odchytených 191 (-4) psov, ktorí boli spravidla 

umiestňovaní do útulku pre opustené zvieratá, alebo vrátené majiteľom. Ďalej bolo 

odchytených aj 2 mačky, 2 sovy, 2 vtáky.  

V roku bolo zistených 109 (+33) starých vozidiel (auto vrakov), z toho 80 bolo 

odstránených dobrovoľne ich majiteľmi na základe výzvy MsP Trnava a 23 vozidiel bolo 

oznámených na Obvodný úrad.  

 

j) Plnenie úloh MsP pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a iných 

návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov. 

 

Príslušníci MsP kontrolujú pri výkone zamestnania osoby mladšie ako 18 rokov v prípade 

podozrenia požitia alkoholu prostredníctvom zariadenia na meranie prítomnosti alkoholu  

v dychu – Dräger. Tieto kontroly sa náhodne vykonávajú pri bežnej hliadkovej činnosti, 

ako aj pri akciách špeciálne zameraných na zisťovanie takéhoto konania. Akcie sú 

vykonávané v súčinnosti s Obvodným oddelením Policajného zboru a  Úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny a to najmä vo vytypovaných prevádzkach reštauračného  
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charakteru. Zvýšený počet dychových skúšok na alkohol je vykonávaný aj v prípade 

verejných kultúrnych podujatí, ktoré sú poriadané na verejných priestranstvách.  

V prípade zistenia požitia alkoholu osobou mladšou ako 18 rokov, príslušníci MsP 

zisťujú, akým spôsobom sa k alkoholickému nápoju táto osoba dostala a či bola naplnená 

skutková podstata priestupku podľa § 30 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

v znení neskorších predpisov, resp. skutková podstata iného správneho deliktu podľa § 12 

ods. 1 zákona č. 219/1996 Zz. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o 

zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. 

V závislosti od zistených skutočností je vec následne riešená ako priestupok alebo 

oznamovaná na príslušný útvar mesta ako iný správny delikt. 

Oznámenie o zistení požitia alkoholu osobou mladšou ako 18 rokov je zasielané na obecný 

úrad, podľa miesta trvalého pobytu osoby. V hodnotenom období boli takto oznámené 4 

zistenia požitia alkoholu osobou mladšou ako 18 rokov. 

 

k) Plnenie úloh MsP pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci pri 

organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných 

podujatí. 
 

Rozsah úloh, ktoré plní MsP pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci pri 

organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí je 

závislé najmä od veľkosti, významu podujatia, množstva zúčastnených osôb, miesta 

konania, rizikovosti podujatia ako aj skutočnosti, či je podujatie organizované v spolupráci 

s mestom Trnava. V závislosti od týchto faktorov sa pristupuje k rozhodovaniu o množstve 

nasadených príslušníkov, ich výzbroji, výstroji, technickom vybavení ako i organizovaní 

ich činnosti. 

Príslušníci MsP sa pri takýchto podujatiach podieľajú najmä na ochrane verejného 

poriadku, ktorý je rušený protiprávnymi konaniami typickými pre podobné akcie. 

Príslušníci MsP však v žiadnom prípade nesuplujú úlohy usporiadateľov v zmysle zákona 

č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a 

turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade športových 

podujatí zabezpečujú príslušníci MsP ochranu verejného poriadku najmä na verejných 

priestranstvách, ktoré susedia s priestormi, kde sa podujatie koná. Ich pozornosť je okrem 

verejného poriadku zameraná i na ochranu života a zdravia osôb (napr. participáciou na 

regulácii dopravy) a ochranu majetku mesta a osôb. 

V prípade,  ak organizátor podujatia označí športové podujatie za rizikové 

a písomne požiada mesto o pomoc, príslušníci  MsP sa podieľajú na ochrane verejného 

poriadku i v priestoroch, kde sa podujatie koná. Zakročovanie príslušníkov MsP je 

v takýchto prípadoch prísne koordinované so zložkami Policajného zboru a k zákroku 

dochádza až po nezvládnutí situácie organizátorom a jeho usporiadateľmi a na základe 

žiadosti organizátora. V hodnotenom období príslušníci MsP nevykonali ani jeden zákrok 

v priestoroch, kde sa konalo podujatie. Náčelník MsP Mgr. Igor Keleši plní v súvislosti 

s poriadanými  verejnými telovýchovnými a športovými podujatiami úlohu „dozorného 

orgánu“ v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných 

podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Túto úlohu plní na základe písomného poverenia primátora mesta. Ako dozorný 

orgán mesta sa zúčastňuje i všetkých prípravných porád k takýmto podujatiam. 
 

l) Stručný opis spolupráce MsP s inými orgánmi. 
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V úzkej koordinácii s PZ bolo organizované i zabezpečenie rôznych masových, 

kultúrnych a športových podujatí.  

Spoluprácu s riaditeľom obvodného oddelenia ale aj spoluprácu s Okresným 

riaditeľstvom PZ považujeme za absolútne bezproblémovú, vysoko funkčnú a efektívnu. 

MsP spolupracuje i s inými útvarmi PZ  a to najmä v prípade asistencií, pri 

vykonávaní úkonov v trestnom konaní, prípadne zabezpečení nezúčastnenej osoby pri 

týchto úkonoch. 

MsP samozrejme úzko spolupracuje s Mestský úradom v Trnave a to najmä 

v súvislosti so zabezpečením potrieb mesta. 

MsP spolupracuje s Hasičským a  záchranným zborom SR. Hliadky MsP asistujú 

pri hasení požiarov a zabezpečujú ochranu zasahujúcich hasičov, ktorí boli v minulosti pri 

svojej činnosti rôznym spôsobom atakovaní. MsP vlastnými silami a prostriedkami 

zabezpečuje hasenie menších požiarov na území mesta (najmä v smetných kontajneroch), 

keď zásah hasičov nie je nutný.  

Spolupráca s rôznymi ďalšími štátnymi i neštátnymi inštitúciami prebieha vždy, 

keď to vyžaduje situácia, záujem spoločnosti a ak to právne predpisy umožňujú.  

 

m) Zoznam všeobecne záväzných nariadení mesta Trnava, ktorých dodržiavanie 

MsP v hodnotenom období kontrolovala. 

 

- VZN č. 25 o dodržiavaní čistoty a poriadku v znení VZN č. 134, 321, 426 

- VZN č. 89 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení 

VZN č 321 

- VZN č. 90 k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s informatívnym, 

reklamným a komerčným obsahom v znení VZN č 321 

- VZN č. 120 ktorým sa ustanovuje miesto na vylepovanie volebných 

plagátov v meste Trnava počas volebnej kampane v znení VZN č. 326 

- VZN č. 171 o nakladaní s komunálnymi a stavebnými a drobnými 

stavebnými odpadmi v znení VZN č. 212 , 234 a 321 

- VZN č. 191 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava v znení 

VZN č. 321, 357, 360 v úplnom znení VZN č. 364 

- VZN č. 342 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb počas 

príležitostného trhu Dni zdravia  

- VZN č. č. 207 - T r h o v ý  p o r i a d o k - o podmienkach predaja 

výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh 

Tradičný trnavský jarmok v znení VZN č. 250, 301, 321 a 330, v úplnom 

znení VZN č. 336 

- VZN č. 397 - T r h o v ý   p o r i a d o k  - o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostný trh Vianočné trhy  

- VZN č. 356 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhovom mieste – príležitostný trh Trnavská brána  

- VZN č. 246 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území mesta Trnava a trhový poriadok pre trhovisko a  

- príležitostné trhy v znení VZN č. 269, 301, 321 a 329 v úplnom znení VZN 

č. 335 

- VZN č. 372, ktorým sa ruší VZN č. 251 o správe a prevádzkovaní 

cintorínov na území mesta Trnavy a schvaľuje Prevádzkový poriadok pre 

pohrebiská na území mesta Trnavy  

- VZN č. 289 o verejnej zeleni, v znení VZN č 321 a 427 

- VZN č. 394 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území 

mesta Trnava, v znení VZN č. 417 

- VZN č. 409 o miestnych daniach, v znení VZN č. 437 
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- VZN č. 400 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom 

území mesta Trnavy v znení VZN č. 418 

- VZN č. 435, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené územie "Park Janka 

Kráľa v Trnave"  

- VZN č. 440 o zásadách používania mestských symbolov  
 

 

2. Štatistická časť správy o činnosti MsP za obdobie od 1.1.2015 

do 31.12.2015. 
 

Štatistická časť správy o činnosti MsP obsahuje štatistické údaje porovnateľné s 

údajmi predloženými v správe o činnosti za rok 2014, ktorá bola vypracovaná podobnou 

metodikou. Informácia v zátvorke vyjadruje nárast (+) alebo pokles (-) 

oproti porovnateľnému obdobiu v roku 2014.  

 

Celkový počet zaevidovaných udalostí v hodnotenom období je 18 348 (- 1 105). 

Celkový počet zaevidovaných priestupkov v hodnotenom období je 13 503 (- 1 403). 

Udalosť je do počítačového systému evidovaná najmä v prípade, ak existuje podozrenie, že 

bol nejakým spôsobom porušený všeobecne záväzný právny predpis, alebo sa zistenie 

porušenia právneho predpisu očakáva. Udalosti sú do systému evidované na základe 

vlastného zistenia príslušníkov MsP počas hliadkovej činnosti, ako i na základe podnetu 

občanov, orgánov verejnej správy, fyzických a právnických osôb, orgánov činných 

v trestnom konaní a pod.  
 

Nasledujúca štatistika vyjadruje informáciu o počte udalostí, zaevidovaných 

počítačovým systémom MsP, ktoré sú pre lepšiu prehľadnosť usporiadané do skupín podľa 

druhu. Pre možné porovnanie s predchádzajúcim porovnateľným obdobím činnosti MsP, 

bola do tejto časti správy zahrnutá informácia o sumách blokových pokút udelených a 

zaplatených na mieste priestupku za jednotlivé druhy priestupkov. 

 

 
                                                                    1.1. – 31.12. 2014                                            1.1. – 31.12. 2015 

 

                                                  Počet udalostí:     Bl. pokuty zaplatené        Počet udalostí:     Bl. pokuty 

zaplatené  

                                                                               na mieste (€):                                                na mieste (€): 

 

Priestupky proti poriadku v  

správe (§ 21 Zák. 372/90 Zb.):  1      ––  3  20 

 

Bezpečnosť a plynulosť cestnej 

 premávky  

(§ 22 1/j,k  Zák. 372/90 Zb.):            7255  90705  9099  95575 

 

 

Hospodárenie s bytmi a 

nebytovými priestormi 

 (§ 26 Zák. 372/90 Zb.):                                 56       ––  2       ––  

 

Životné prostredie a ochrana zelene 

(§ 45 Zák. 372/90 Zb., VZN 289/321):       226  2055  125  955 

 

Verejný poriadok 

(§ 47  Zák. 372/90 Zb.):              595  1640  628  805 
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Občianske spolunažívanie 

(§ 49  Zák. 372/90 Zb.):                              508  90  556  80 

 

 

Ochrana majetku 

(§ 50  Zák. 372/90 Zb.):                             663                         120 792 90 

           

 

Miestne dane  

(VZN 409):                                        1                 ––  8  20 

 

Čistota a poriadok  

(VZN 25/134/321):                          630  655     453  805 

 

 Parkovanie CMZ (VZN 400) 

a podnikanie (§ 24 Zák. 372/90 Zb.):         7303  44055  4135  16450 

  

Ochrana nefajčiarov 

(§11 Zák. 377/2004 Z.z.):                           56  35  52  100 

                                  

 

Chov  a držanie zvierat  

(VZN 191/321/357/360):                           187  835  604  3070 

 

Ochrana pred alkoholom  

(§ 30 Zák. 372/90 Zb., VZN 89/321, 

 Zák. 219/1996 Z.z.):                   386  430          384  180 

 

Vylepovanie plagátov  

(VZN 90/321):                                         16  80  14  45 

 

Trhový poriadok mesta   

(VZN 335, VZN 336, ):                   41  640  16  110 

 

 

Nakladanie s odpadmi  

(VZN 171/212/234/321):                        219  205    47  120 

  

Cintoríny 

(VZN 372):              15  20  34   ––  

 

Ochrana pred alkoholom 

(§2,3,4 a12 Zák. 219/1996 Zb.)            110  10  75   ––  

 

 

 

Okrem riešenia priestupku formou blokovej pokuty zaplatenej na mieste priestupku, 

boli ďalšie priestupky riešené formou blokovej pokuty nezaplatenej na mieste priestupku, 

dohovorom, postúpené stálou službou na objasňovanie referátu priestupkov, odovzdané 

k riešeniu inému orgánu, alebo počas šetrenia stálou službou bolo zistené, že sa 

o priestupok nejedná, prípadne ich objasňovanie ešte nie je ukončené. Podrobný štatistický 

prehľad je k dispozícii z počítačového systému MsP.  

  

Za uvedené obdobie bolo udelených 9 544 (-1 355) blokových pokút v celkovej sume 118 

445 eur (- 20 940).   Priemerná výška blokovej pokuty činí  12,410 eura. 

 

Pokutou nezaplatenou na mieste bol priestupok riešený celkom 368 krát (-55) 

a celková suma činí 10 410 eur (- 2140). 

Napomenutím bol priestupok riešený 2 549 krát (+ 62). 
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Počas šetrenia udalosti 4 319 krát (+ 213) vyšlo najavo, že sa o priestupok 

nejedná a 347 krát (-107 ) bola udalosť odovzdaná k ďalšiemu konaniu inému 

kompetentnému orgánu priamo príslušníkmi stálej služby. 

Pre podozrenie z trestného činu bolo stálou službou Policajnému zboru 

odovzdaných 23 (+9) udalostí. 

 

Technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla bolo použité 

1285 krát (+ 254). Jedno vozidlo bolo odtiahnuté, nakoľko tvorilo prekážku cestnej 

premávky. 

 

3. Štatistická správa o činnosti príslušníkov MsP Trnava – 

Referát priestupkov za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015. 

 
Stálou službou MsP Trnava bolo Referátu priestupkov MsP Trnava celkovo 

postúpených 2495 (-217) udalostí. Príslušníci  stálej služby postupujú udalosti na Referát 

priestupkov v prípade, ak nie sú dostatočne preverené všetky skutočnosti, či zistená 

udalosť nesie znaky priestupku, alebo nie sú spoľahlivo zistené okolnosti nasvedčujúce, že 

priestupok bol spáchaný konkrétnou osobou, prípadne tieto okolnosti zistené sú, avšak 

priestupca odmietol zaplatiť pokutu v blokovom konaní, alebo sadzba pokuty v blokovom 

konaní limitovaná zákonom nie je dostatočne vysokou v porovnaní so závažnosťou 

priestupku.  

Pracovníci Referátu priestupkov pred začatím objasňovania preverujú či udalosť 

nesie znaky skutkovej podstaty priestupku - štádium preverovania. V štádiu preverovania 

môže byť vec ukončená formou: 

 

- zistenia, že udalosť nenesie znaky skutkovej podstaty priestupku, 

- napomínaním priestupcu,  

- uložením pokuty v blokovom konaní ak priestupok bol spoľahlivo zistený, 

nestačí napomínanie a priestupca je ochotný blokovú pokutu zaplatiť. 

 

V prípade ak udalosť nesie znaky priestupku a nie je možné alebo účelné priestupok 

riešiť v blokovom konaní prípadne napomínaním priestupcu, začnú pracovníci Referátu 

objasňovanie priestupku. Objasňovaním priestupku sa rozumie komplex úkonov 

potrebných k obstaraniu podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu o tom či 

sa stal skutok, ktorý je priestupkom, či ho spáchala osoba podozrivá zo spáchania 

priestupku, či bude uložená sankcia a aká a pod. Objasňovanie priestupku bolo začaté 

v prípade 1068 (+50) udalostí. Objasňovanie priestupku môže byť ukončené formou:  

- uložením pokuty v blokovom konaní ak priestupok bol spoľahlivo zistený, 

nestačí dohováranie a priestupca je ochotný blokovú pokutu zaplatiť, 

- odložením veci záznamom, ak nie je podozrenie z priestupku alebo priestupok 

nemožno prejednať, 

- uložením vec záznamom, ak sa nepodarí v lehote jedného mesiaca zistiť 

skutočnosti svedčiace o tom, že priestupok spáchala konkrétna osoba, 

- odovzdaním veci príslušnému orgánu, ak ide o konanie majúce znak priestupku, 

ktoré sa prejednáva podľa osobitných predpisov, alebo ak ide o iný správny 

delikt, alebo trestný čin, 

- predložením správy o výsledku objasňovania priestupku po zistení páchateľa 

priestupku príslušnému správnemu orgánu, ktorý bude o priestupku 

rozhodovať. 
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V hodnotenom období bolo ukončené objasňovanie 1068 (+50) udalostí. 

Nasledujúca štatistika vyjadruje informáciu o počte udalostí, ktorých objasňovanie bolo 

Referátom priestupkov ukončené. Udalosti sú pre lepšiu prehľadnosť usporiadané do 

skupín podľa druhu priestupku. Čísla v zátvorke vyjadrujú nárast alebo pokles oproti 

porovnateľnému obdobiu v roku 2014. 

 

Priestupy proti majetku 

(§ 50  Zákona 372/1990 Zb.)  
86 vecí (+17) 

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

(§ 22 1/j,k  Zákona 372/1990 Zb.) 
305 vecí (+8) 

Priestupky proti verejnému poriadku 

(§ 47  Zákona 372/1990 Zb., VZN 90/321)   
15 vecí (+2) 

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 

(§ 49  Zákona 372/1990 Zb.)   
22 vecí (+8) 

Priestupky na úseku hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi  

(§ 26 Zákona 372/1990 Zb.) 
0 vecí (-) 

Priestupky proti verejnému poriadku iné 

(§ 48 Zákona 372/1990 Zb., VZN 289/321) 
5 vecí (- 1) 

Priestupky týkajúce sa nakladania s odpadmi  

(§ 80 Zákona 223/2001Z.z., VZN 171/212/234/321)   
13 vecí (+ 4) 

Priestupky na úseku ochrany pred alkohol. a inými toxikomániami 

(§ 30 Zákona 372/1990 Zb.) 
4 veci (+2) 

Priestupky na úseku ochrany pred zneužívaním alkohol. nápojov 

(§ 2, 3 a 12 Zákona 219/1996 Zb.)                                
5 veci (+3) 

Priestupky na úseku podmienok predaja a rozš. tlače, mravnosť 

(§ 4 Zákona 445/1990 Zb.)  
- vec (-) 

Priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy 

(§ 21 Zákona 372/1990 Zb.)   
2 veci (+1) 

Priestupky na úseku pravidiel času predaja a času prevádzky 

(§ 13 Zákona 369/1990 Zb., VZN 394/417)   
42 vecí (+34) 

Priestupky, ktoré sa prejednávajú podľa osobitných predpisov 

(§ iné, TČ)                                                                                          
   18 vecí (+17) 

Priestupky týkajúce sa nezaplatenia úhrady (dočasné parkovanie)  

(VZN 400/418)  
539 vecí (-28) 

Priestupky na úseku ochrany pred alkoholom 

(VZN 89/321)   
 1 vec (-1) 

Priestupky týkajúce sa verejnej zelene 

(VZN 289/321/427o verejnej zeleni čl.5)   
 1 vec  (- 1) 

Priestupky proti čistote a poriadku  

(VZN 25/134/321)   
 9 vecí (-14) 

Priestupky proti prevádzkovému poriadku pre pohrebiská  

(VZN 372)                                                            
- vec (- 1) 

Priestupky týkajúce sa trhového poriadku TTJ 

( VZN 336)   
1 vec (+1) 

Priestupky týkajúce sa podmienok držania psov 

(VZN 191/321/360/364) 
- vec (-) 

Priestupky týkajúce sa podmienok predaja výrobkov 

( VZN 335)   
  - vec (+ 1) 

Priestupky týkajúce sa miestnych daní 

(VZN 409) 
   - vec (-) 
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V hodnotenom období bolo Referátom priestupkov ukončených celkom 2495 (-

217) vecí. Uvedené čísla vyjadrujú počet ukončených vecí po začatí objasňovania, ako aj 

pred jeho začatím, v štádiu preverovania:  

 

Spôsob Množstvo 

Nárast alebo 

pokles 

(+ -) 

napomenutím   405  vecí   (-271) 

uložením blokovej pokuty 1041  vecí  (v sume 6940€) (+11)(+30€) 

odložením veci     11  vecí   (-5) 

uložením veci   777  vecí   (+9) 

odovzdaním veci     82  vecí   (+63) 

zistením, že sa nejedná o  priestupok     43  vecí   (-2) 

správa o výsledku objasňovania 

priestupku 

  136  vecí  z toho 105 na  

Okresný dopr. inšpektorát    
(-22) 

 

 

            V prípade, ak je v súvislosti s objasňovaním potrebné podať vysvetlenie k 

priestupku, je na Referát priestupkov predvolaná osoba, ktorá svojim podaním vysvetlenia 

môže k objasneniu priestupku napomôcť. Ak sa k podaniu vysvetlenia predvolaná osoba 

nedostaví, pracovníci Referátu priestupkov vydajú v zmysle zákona č. 71/1967 o správnom 

konaní (správny poriadok), rozhodnutie o poriadkovej pokute.  

 

            Rozhodnutí o poriadkovej pokute bolo v hodnotenom období vydaných 377 (-12) 

v celkovej sume 13 440 € (-910 eur). Uhradených a vymožených bolo 304 (-21)  pokút 

v celkovej sume 10 488,74 € (-451,09 €). Na exekúciu bolo postúpených 312 vecí (+134). 

 

Referát priestupkov sa ďalej zaoberá vymáhaním pokút nezaplatených na mieste, 

ktorých bolo vydaných 392 (-77) kusov v sume 10 975 € (-2 795€). Uhradených a 

vymožených bolo 306 (-16) pokút v celkovej sume 7 770,67 € (-1 453,46€). Na exekúciu 

bolo postúpených 207 vecí (+67). 

 

           V roku 2006, na základe prechodu kompetencií na samosprávu, začal Referát 

priestupkov Mestskej polície mesta Trnava prejednávať niektoré druhy priestupkov 

v správnom konaní.  

 

           V období od 01.01.2015 do 31.12.2015 bolo na správne konanie o priestupku 

postúpených 40 vecí, ktoré boli vyriešené nasledovne: 

 

           - Priestupky týkajúce sa § 11 zákona č. 377/2004 Z.z., o ochrane nefajčiarov boli 

prejednávané v 16 prípadoch, z toho v rozkaznom konaní bolo prejednaných 9 vecí (výška 

pokút činila 315 €), 2 veci boli uložené a 5 vecí je neukončených, stále prebieha konanie. 

 

           - Priestupky týkajúce sa § 7 zákona č. 282/2002 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch, VZN č. 191, v znení neskorších zmien, o podmienkach držania psov boli 

prejednávané v 24 prípadoch, z toho v rozkaznom konaní bolo prejednaných 15 vecí 

(výška pokút činila 525 €), v 3 veciach bolo vydané rozhodnutie v merite veci (235 €) a 4 

krát bola vec vyriešená v blokovom konaní (40 €). Ďalej bolo v 2 veciach konanie 

zastavené a v 1 veci stále prebieha konanie. 
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  Z vecí, ktoré boli riešené v správnom konaní, prešlo na úsek vymáhania pokút 24 

vecí (+5). Zaplatených bolo 20 vecí (+5) vo výške 789,49 € (+42,11€). Na exekúciu bolo 

postúpených 16 vecí (+5).   

 

               Celková vymožená suma na úseku vymáhania pokút referátu priestupkov za rok 

2014 činí 19 048,90 € (- 1 862,44 €). 

 

 

4. Grafická časť 
 

Pre porovnanie niektorých ukazovateľov činnosti MsP prikladáme ich grafické 

vyobrazenie za predchádzajúce porovnateľné obdobia za posledné tri roky.   

 

 

 

1. Počet zaevidovaných udalostí  
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2.  Počet zaevidovaných priestupkov  
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3.        Počet pokút uložených v blokovom konaní celým útvarom MsP  
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4.   Suma uložená v blokovom konaní celým útvarom MsP  
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5.    Počet poriadkových pokút uložených útvarom MsP  
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6.    Suma uložená poriadkovými pokutami  
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7.   Suma uložená útvarom MsP za pokuty celkom  (okrem pokút uložených v 

správnom konaní) 
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8.     Suma pokút uhradených po začatí vymáhania a vymožených pokút  
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9.    Počet priestupkov riešených napomenutím priestupcu 
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10.      Počet vecí odovzdaných inému orgánu 
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11.     Počet trestných činov odovzdaných Policajnému zboru stálou službou 
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12.     Počet odložených vecí 
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13.      Počet uložených vecí 
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14.     Počet správ o výsledku objasňovania priestupku odoslaných správnemu orgánu 
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15.      Počet udalostí evidovaných MsP na Coburgovej ulici  
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16.       Počet priestupkov evidovaných MsP na Coburgovej ulici  
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Príloha č.1 
 

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU V TRNAVE 
ODBOR PORIADKOVEJ POLÍCIE 

Obvodné oddelenie Policajného zboru Trnava 

Starohájska 3, 917 10  Trnava 
  

 

 

Prehľad stavu, štruktúry a dynamiky kriminality, stavu ochrany verejného 

poriadku 

a dopravnej nehodovosti v územnom obvode Obvodného oddelenia PZ 

Trnava 

za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 
 

            

1.  Úvod 

 

Územný obvod Obvodného oddelenia Policajného zboru Trnava (ďalej len OO PZ 

Trnava) tvoria katastrálne územia mesta Trnava a obce Biely Kostol. Celková rozloha 

tohto teritória je 73,9 km2. Podľa údajov vedených na OO PZ Trnava, na jedného policajta 

tohto základného útvaru odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva Policajného 

zboru v Trnave pripadá 709 obyvateľov.  

V roku 2015 OO PZ Trnava evidovalo na tomto teritóriu celkom 4138 udalostí; 

z toho 1294 udalostí predstavovalo trestné činy a 1625 udalostí priestupky. Ostatné 

evidované udalosti predstavovali oznámenia občanov o stratách, nezvestnostiach osôb, ako 

aj úkony procedurálnej povahy (predvedenia osôb, zatknutia osôb na základe príkazov 

súdov a podobne). 

            

 

2.  Celková kriminalita 

V roku 2015 evidovaných 1294 prípadov trestných činov je o 222 prípadov 

menej, ako bolo evidovaných v roku 2014. Na rozdiel od roku 2013, kedy bolo v 

porovnaní s rokom 2012 zaznamenané mierne zvýšenie počtu trestných činov o 72 

prípadov, v roku 2015 mal trend trestnej činnosti klesajúcu úroveň, ktorá zodpovedala 

dlhodobej prognóze vývoja kriminality v rámci Slovenskej republiky.  

Z uvedeného počtu prípadov trestnej činnosti (1294 prípadov) príslušníci 

Policajného zboru objasnili 585 prípadov. V porovnaní s rokom 2014 ide o pokles o 57 

prípadov, avšak v prepočte na percentuálny podiel bol počet objasnených prípadov oproti 

roku 2014 vyšší o 2,86 %. Celkový stav objasnených prípadov tak v roku 2015 dosiahol 

úroveň 45,21 % (pričom v roku 2014 bola objasnenosť na úrovni 42,35 %, a pre 

porovnanie v roku 2013 bola objasnenosť na úrovni 37,84 %). 
 

 

 



 
 

Poznámka: grafický prehľad poskytuje vizuálne presvedčivý záver o klesajúcom trende 

celkovej kriminality a naproti tomu zvyšujúcu sa mieru objasnených prípadov (vyjadrené 

v percentách). 

3. Jednotlivé druhy trestnej činnosti (štruktúra kriminality) 

 

Poznámka: Štruktúra kriminality vyjadruje kvalitatívnu stránku tohto javu, z nej vyplýva 

podiel druhov či skupín trestných činov na celkovom počte všetkých trestných činov 

spáchaných na určitom území v konkrétnom časovom období. Obsahom štruktúry je 

diferenciácia podľa množstva a frekvencie trestnej činnosti. 

Celkový počet 1294 prípadov trestných činov spáchaných v územnom obvode OO 

PZ Trnava tvoria rôznorodé prípady trestnej činnosti (zjednodušene „TČ“, prípadne tiež 

„kriminality“). Vo všeobecnosti medzi najzávažnejšie TČ sa radí tzv. násilná kriminalita. 

Medzi najmenej tolerované patrí mravnostná kriminalita a medzi najpočetnejšie majetková 

kriminalita. Ako osobitný fenomén sa spravidla tzv. ekonomická kriminalita. 

Podiel týchto druhov trestných činov na celkovej kriminalite za rok 2015, a pre 

porovnanie tiež za roky 2014 a 2013, bol nasledovný: 

TAB 0 

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že medzi najpočetnejšie prípady patrí skutočne 

majetková kriminalita. Jej podiel na celkovej kriminalite predstavuje 46,67%. Tento údaj 

dopĺňame pre porovnanie informáciou o podieloch ostatných druhov kriminality: podiel 

ekonomickej TČ – 21,02 %; podiel násilnej TČ – 6,10 %; podiel mravnostnej TČ – 0,46 

%; podiel ostatnej kriminality – 25,73 %.  

 

 

 
násilná mravnostná majetková ekonomická ostatná CELKOM 

ROK 
2015 

79 6 604 272 333 1294 

objasnené 41 4 172 136 232 585 
% obj. 51,90% 66,67% 28,48% 50,00% 69,67% 45,21% 
ROK 
2014 

65 14 544 352 356 1400 

objasnené 30 3 199 184 182 624 
% obj. 46,15% 21,43% 36,58% 52,27% 51,12% 44,57% 
ROK 
2013 

113 7 949 390 367 1826 

objasnené 49 3 218 168 253 691 
% obj. 43,36% 42,86% 22,97% 43,08% 68,94% 37,84% 



A) Majetková trestná činnosť 

Prehľad vybraných ukazovateľov majetkovej trestnej činnosti, s výnimkou krádeží 

motorových vozidiel, poskytuje nasledujúca tabuľka (zelené pole zvýrazňuje pokles, 

červené pole nárast; pre porovnanie so starším obdobím sa uvádza aj rok 2013). 

Majetková tr. činnosť 2013 2014 2015

Rozdiel 

s rokom 

2014

CELKOM 949 712 604 -108

z toho objasnených 218 175 172 -3

% objasnenosti 22,97% 24,58% 28,48% 3,90%

krádeže vlámaním 244 130 98 -32

z toho objasnených 37 29 24 -5

% objasnenosti 15,16% 22,31% 24,49% 2,18%

ostatné krádeže 618 500 406 -94

z toho objasnených 163 128 133 5

% objasnenosti 26,38% 25,60% 32,76% 7,16%

ostatná majetková kriminalita 87 82 100 18

z toho objasnených 18 18 15 -3

% objasnenosti 20,69% 21,95% 15,00% -6,95%

TAB 1

z toho podľa predchádzajúceho textu

 
 

Ako už bolo uvedené, osobitne sledovanou majetkovou kriminalitou sú krádeže 

motorových vozidiel. Vývoj tohto druhu trestnej činnosti poskytuje nasledovný prehľad: 
 

Krádeže motorových 

vozidiel
2013 2014 2015

Rozdiel 

s rokom 

2014

CELKOM 97 79 39 -40

z toho objasnených 13 4 6 2

% objasnenosti 13,40% 5,06% 15,38% 10,32%

TAB 2  
 

K celkovej charakteristike majetkovej trestnej činnosti uvádzam, že už zo skôr 

uvedeného prehľadu nie je pochybnosť o tom, že ide skutočne o dominantný druh 

kriminality. V sledovanom období išlo o najpočetnejšiu kriminalitu, pričom jej 

sprievodným javom je ustálenosť akceleračných a retardačných faktorov bez 

významnejších kvalitatívnych zmien v sociálnom vývoji Slovenskej republiky.  

V analyzovanom časovom období sa pohybovala v pásme od 950 do 600 prípadov 

trestných činov, pričom jej objasnenosť sa pohybovala v pásme medzi 175 až 218 

trestných činov.  

Dynamika spoločenského vývoja, pokračujúci proces dynamických zmien v oblasti 

ekonomiky a vlastníckych vzťahov priniesli so sebou dlhodobú sociálnu diferenciáciu 

spoločnosti (vytesňovanie a marginalizácia u určitých sociálnych skupín) nezamestnanosť, 

stratu sociálnych istôt a existenčné problémy narastajúcej skupiny obyvateľstva.  

Narastanie sociálnych rozdielov medzi jednotlivými spoločenskými vrstvami 

vytvára podmienky pre širokospektrálne páchanie kriminality jednotlivými vrstvami 

spoločnosti, nevynímajúc oblasť majetkovej kriminality. Najmä v budúcnosti je potrebné 

očakávať vystupňovanie spoločného znaku jednotlivých trestných činov majetkovej 

kriminality, a to nárast profesionalizácie páchateľov, ktorý povedie (obdobne, ako 

v minulosti) k nárastu sériových a pokračujúcich trestných činov, a tým aj k nárastu 

recidívy, ktorá je podľa zaznamenaných ukazovateľoch, v tomto čase v útlme (pozri 

napríklad bod 5. tejto správy, k štruktúre páchateľov trestnej činnosti). 



 

 

B) Ekonomická trestná činnosť 

Druhou najpočetnejšou skupinou kriminality je tzv. ekonomická kriminalita. 

Charakterizuje sa ako osobitný fenomén pre jej dôsledky pre riadne fungovanie 

ekonomických podmienok.  

Na rozdiel od majetkovej kriminality, ktorej motívom je získanie nezákonného 

majetkového prospechu akýmkoľvek, teda aj násilným spôsobom, ekonomická kriminalita 

je páchaná prevažne sofistikovanými formami s vysokou dávkou latencie, ktoré 

predstavujú finančné podvody, podplácanie, klientelizmus, sprenevera, falšovanie 

účtovných dokumentov, daňové úniky, ale aj veľa iných podobných trestných činov. 

Sprievodným znakom ekonomickej kriminality a organizovaných foriem kriminality 

(predovšetkým ekonomického a násilného charakteru) je, že sa na jej páchaní podieľajú 

„dôveryhodní občania“. Taktiež sa í využívajú anonymné formy - dištanc medzi 

páchateľom a obeťou. V analyzovanom časovom období sa ekonomická kriminalita 

pohybovala v pásme od 390 k 270 prípadov trestných činov; jej objasnenosť sa pritom 

pohybovala v pásme od 168 do 180 trestných činov.  

Dynamika ekonomickej kriminality má zatiaľ klesajúcu tendenciu. Jej stav a 

dynamiku na vybraných druhoch tejto trestnej činnosti poskytuje nasledovný prehľad 

(spolu s porovnaním s rokom 2013): 

Ekonomická tr. činnosť 2013 2014 2015

Rozdiel 

s rokom 

2014

CELKOM 390 352 272 -80

z toho objasnených 168 180 136 -44

% objasnenosti 43,08% 51,14% 50,00% -1,14%

podvod 78 55 42 -13

z toho objasnených 16 7 8 1

% objasnenosti 20,51% 12,73% 19,05% 6,32%

sprenevera 11 9 10 1

z toho objasnených 5 4 4 0

% objasnenosti 45,45% 44,44% 40,00% -4,44%

skrátenie dane 140 163 106 -57

z toho objasnených 93 136 87 -49

% objasnenosti 66,43% 83,44% 82,08% -1,36%

ohrana meny 30 22 24 2

z toho objasnených 0 0 3 3

% objasnenosti 0,00% 0,00% 12,50% 12,50%

TAB 3

z toho

 

 

 

C) Násilná trestná činnosť 

Osobitnú pozornosť upútava násilná kriminalita, ktorej bolo v roku 2015 zistených 

79 prípadov, čo je v porovnaní s rokom 2014 nárast o 14 prípadov. Aj napriek tomu bol 

zaznamenaný nárast počtu objasnených prípadov v dôsledku čoho bola celková 

objasnenosť tohto druhu kriminality na úrovni 51,9 %. 

 



Násilná tr. 

činnosť
2013 2014 2015

Rozdiel 

s rokom 

2014

CELKOM 113 65 79 14

z toho 

objasnených
49 30 41 11

% 

objasnenosti
43,4% 46,2% 51,9% 5,74%

vraždy 1 0 0 0

z toho 

objasnených
1 0 0 0

% 

objasnenosti
100,0% 0,0% 0,0% 0,00%

lúpežné 

prepad.osôb
39 13 11 -2

z toho 

objasnených
14 8 2 -6

% 

objasnenosti
35,9% 61,5% 18,2% -43,36%

lúpežné 

prepad.objek

tov

0 3 5 2

z toho 

objasnených
0 2 4 2

z toho

TAB 4 

 
 

Podmienky pre využívanie násilnej kriminality ako nástroja širokospektrálneho 

páchania kriminality vytváralo narastanie sociálnych rozdielov medzi jednotlivými 

spoločenskými vrstvami. Štruktúru tohto druhu kriminality poskytuje bližšie nasledovný 

prehľad (opäť zelené pole zvýrazňuje pokles, červené pole nárast; pre porovnanie so 

starším obdobím sa uvádza aj rok 2013).: 

 

Násilná tr. činnosť 2013 2014 2015

Rozdiel 

s rokom 

2014

vraždy 1 0 0 0

z toho objasnených 1 0 0 0

% objasnenosti 100,0% 0,0% 0,0% 0,00%

lúpežné prepad.osôb 35 13 11 -2

z toho objasnených 12 8 2 -6

% objasnenosti 34,3% 61,5% 18,2% -43,36%

lúpežné 

prepad.objektov
4 3 5 2

z toho objasnených 2 2 4 2

% objasnenosti 50,0% 66,7% 80,0% 13,33%

vydieranie 15 7 5 -2

z toho objasnených 7 2 3 1

% objasnenosti 46,7% 28,6% 60,0% 31,43%

úmyselné ublíženie na 

zdraví 
27 21 26 5

z toho objasnených 12 5 9 4

% objasnenosti 44,4% 23,8% 34,6% 10,81%

násilie na ver.činit. - 

policajtoch
3 5 6 1

z toho objasnených 2 4 6 2

% objasnenosti 66,7% 80,0% 100,0% 20,00%

násilie na ver.činit. - 

mimo policajtov
0 0 1 1

z toho objasnených 0 0 1 1

% objasnenosti 0,0% 0,0% 100,0% 100,00%
 TAB 5 

 



 

 

D) Mravnostná kriminalita 

Mravnostná kriminalita už pre svoju povahu predstavovala osobitnú skupinu 

trestnej činnosti, ktorá je spoločnosťou spravidla tolerovaná najmenej (napríklad 

znásilnenia, sexuálne zneužívania maloletých, a podobne).  

V roku 2015 boli z celkového počtu 6 prípadov objasnené 4 prípady, čo v 

porovnaní s rokom 2014 predstavuje z hľadiska percentuálneho vyjadrenia nárast o 45,24 

% (bližšie skôr prezentovanú pozri TAB 0). Presnejšiu štruktúru vybraných skupín 

prípadov tohto druhu kriminality poskytuje nasledovný prehľad (zelené pole zvýrazňuje 

pokles, červené pole nárast; pre porovnanie so starším obdobím sa uvádza aj rok 2013): 

 

 

 

 

Mravnostná tr. 

činnosť
2013 2014 2015

Rozdiel 

s rokom 

2014

znásilnenie 1 1 3 2

z toho objasnených 0 0 2 2

% objasnenosti 0,0% 0,0% 66,7% 66,67%

sexuálne zneužívanie 4 20 1 -19

z toho objasnených 2 8 0 -8

% objasnenosti 50,0% 40,0% 0,0% -40,00%

sexuálne násilie 1 2 1 -1

z toho objasnených 0 1 1 0

% objasnenosti 0,0% 50,0% 100,0% 50,00%

ohrozovanie mravnosti 0 7 0 -7

z toho objasnených 0 2 0 -2

% objasnenosti 0,0% 28,6% 0,0% -28,57%

detská pornografia 0 2 0 -2

z toho objasnených 0 1 0 -1

% objasnenosti 0,0% 50,0% 0,0% -50,00%

kupliarstvo 0 1 1 0

z toho objasnených 0 0 1 1

% objasnenosti 0,0% 0,0% 100,0% 100,00%
 TAB 6 

 

 

 

4. Uličná kriminalita 

 



V rámci činnosti OO PZ Trnava, ako jedného z  typov základných útvarov služby 

poriadkovej polície Policajného zboru, sa sleduje ako samostatný ukazovateľ počet 

prípadov trestnej činnosti (resp. kriminality) spáchanej na ulici (všeobecné označenie 

tiež ako uličná trestná činnosť, prípadne uličná kriminalita). Početnosť prípadov tejto 

trestnej činnosti vyjadruje istý ukazovateľ miery bezpečnosti bežných ľudí na uliciach. 

Práve preto sa tomuto ukazovateľu venuje osobitná pozornosť. 

Zo skôr uvedeného celkového počtu 1294 prípadov TČ bolo v priebehu roku 2015 

spáchaných na ulici celkom 538. Ide o 62 prípadov menej, ako v roku 2014 (v roku 2014 

bolo na ulici spáchaných 600 prípadov).  

Z tohto počtu bolo objasnených 220 prípadov, čo je iba o dva prípady menej, ako 

v roku 2014.  

V rámci uličnej trestnej činnosti tak bola dosiahnutá celková objasnenosť 45,08 %. 

V porovnaní s rokom 2014, kedy bola dosiahnutá objasnenosť 37 %, ide o nárast o 8,08 %. 

Pre lepšiu obraznosť vývoja uličnej kriminality, a tiež v snahe zachovať prístup 

porovnania aj s rokom 2013, uvádzame tiež údaje z roku 2013: 

- počet prípadov celkom: 673, z toho objasnených: 215, čo predstavuje objasnenosť: 31,95 

%. 

Z doteraz uvedených údajov vyplýva jednoznačný pokles prípadov uličnej 

kriminality so súčasným zvyšovaním podielu zistených páchateľov trestných činov 

spáchaných na ulici.  

 

V rámci uličnej trestnej činnosti má osobitný význam čas, v ktorom dochádzalo 

k najčastejšiemu páchaniu trestnej činnosti. Prehľad sledovaných časových intervaloch 

prezentuje nasledovná tabuľka: 
 

Hodina 

spáchania
2013 2014 2015

Rozdiel medzi rokmi 

2014 a 2015

od 22 do 02 93 60 49 -11

od 02 do 06 77 66 58 -8

od 06 do 14 99 118 106 -12

od 14 do 22 159 165 157 -8

TAB 7  

Z uvedeného prehľadu vyplýva, že najviac prípadov trestnej činnosti je páchaných 

v čase medzi 06.00 hod. až 14.00 hod. a o 51 prípadov viac v čase medzi 14.00 hod. až 

22.00 hod. 

 

Pri predchádzaní uličnej trestnej činnosti má význam tiež sledovanie počtov 

rozdelených podľa dní v týždni. Tento ukazovateľ poskytuje nasledovný prehľad: 

 
 



Deň v týždni 2013 2014 2015
Rozdiel medzi rokmi 

2014 a 2015

Pondelok 56 64 39 -25

Utorok 75 61 55 -6

Streda 71 59 62 3

Štvrtok 57 69 62 -7

Piatok 79 62 64 2

Sobota 78 60 61 1

Nedeľa 51 64 62 -2

Nezistené 25 19 12 -7

SPOLU 492 458 417 -41

TAB 8  

Z uvedeného prehľadu vyplýva výrazný pokles spáchaných prípadov v rámci 

jednotlivých dní v týždni, a to v pondelok a mierne v utorok, štvrtok a v nedeľu. Naproti 

tomu o tri prípady viac bolo spáchaných v stredu, o dva v piatok a o jeden v sobotu. 

 

 

5. Prehľad vekovej štruktúry zistených páchateľov trestnej činnosti spáchanej 

v pôsobnosti OO PZ Trnava 

V roku 2015 sa na objasnených prípadoch kriminality zaznamenanej v územnom 

obvode OO PZ Trnava podieľalo 642 osôb. Podľa údajov vedených v evidenčnom systéme 

štatistiky kriminality, bolo z tohto počtu páchateľov v čase spáchania trestného činu pod 

vplyvom alkoholu 90 páchateľov. Pod vplyvom iných omamných a návykových (tzv. drog) 

bolo 6 páchateľov.  

V porovnaní s rokom 2014, ide o pokles v počte páchateľov a to o 40 (tzn. v roku 

2014 bolo v rámci objasnených prípadov zistených 642 páchateľov). Z tohto údaju 

vyplýva, že v priebehu roku 2015 došlo k zníženiu počtu prípadov, v ktorých ten istý 

páchateľ spáchal viac trestných činov (často označované ako tzv. sériové trestné činy, 

najmä ako sú krádeže spáchané vlámaním do domov, bytov, motorových vozidiel 

a podobne). 

Z hľadiska vekového zloženia páchateľov poskytuje bližší nasledovná tabuľka, 

v ktorej sú pre lepšiu výpovednú hodnotu uvedené údaje aj za rok 2013: 
 

Vybrané ukazovatele 2013 2014 2015
Rozdiel medzi rokmi 

2014 a 2015

Celkom zistených 

páchateľov
701 603 642 39

maloletí do 14 rokov 56 17 6 -11

mladiství do 18 rokov 20 26 6 -20

vo veku 18-20 rokov 39 28 9 -19

nad 20 rokov 586 532 621 89

netrestané osoby 417 374 122 -252

recidivisti 224 180 55 -125

nezamestnaní 180 188 200 12

pod vplyvom alkoholu 96 94 90 -4

TAB 9

Prehľad vekovej štruktúry zistených páchateľov trestnej činnosti spáchanej 

v pôsobnosti OO PZ Trnava

 

 



Z uvedeného prehľadu vyplýva, že na celkovej kriminalite sa podieľalo najviac 

páchateľov, ktorí už v minulosti boli trestne stíhaní a odsúdení. Nešlo však o tzv. 

recidivistov. Z prehľadu je tiež potrebné poukázať na údaj o podiele nezamestnaných osôb 

na spáchaní kriminality. Aj keď ide o veľmi nepatrný nárast, iba o dve osoby, signalizuje 

to fakt, že páchateľmi sú najmä osoby bez príjmov, resp. prevažne z nižšie sociálne 

situovaného prostredia. Tento ukazovateľ bude s vysokou mierou pravdepodobnosti stále 

narastať a v nasledujúcom období sa bude na celkovej kriminalite podieľať ako výrazný 

akcelerátor kriminality. 

Taktiež je potrebné uviesť, že aj údaj o recidíve nepotvrdzuje klesajúci trend 

v tomto smere, pretože tento ukazovateľ vo veľkej miere ovplyvňuje okolnosť, a to počet 

osôb s výraznými sklonmi k páchaniu trestnej činnosti aktuálne sa nachádzajúcich priamo 

vo výkone trestu odňatia slobody. Ich prepustenie môže jednotlivé ukazovatele až takmer 

dramaticky meniť (napríklad aj početnosť už zmienenej tzv. sériovo páchanej trestnej 

činnosti). 

 

 

 

6. Konkretizácia počtu trestnej činnosti a priestupkov na jednotlivé územné časti 

obvodu OO PZ Trnava 

 

Služobný obvod OO PZ Trnava sa vnútorné člení na územné časti obvodu. 

Tradičné členenie predstavuje 5 územných častí obvodu, pracovne nazývanými: Staré 

Mesto, Linčianska + Modranka, Prednádražie + Biely Kostol, Družba a Kopánka.  

Tieto územné časti obvodu sa pre účely riadenia a organizácie výkonu služby delia 

v súlade s internými predpismi Policajného zboru na ešte ďalšie – menšie časti, v dôsledku 

čoho je územný obvod OO PZ Trnava rozčlenený na celkovo 20 územných častí obvodu. 

V rámci týchto častí bola v roku 2015 zaznamenaná početnosť prípadov trestnej 

činnosti a tiež aj priestupkov, ktorú bližšie konkretizuje nasledovný prehľad (tabuľka): 

 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

trestné 

činy 
113 101 119 249 229 188 225 201 196 184 161 184 174 161 177

priestup

ky 

(objasňovan

é policajtmi 

OO PZ)

za rok 2013 za rok 2013

2014 2014

2015 2015

Prednádražie + Družba Kopánka

387 327

Staré mesto Linčianska + 

383 415 295

TAB 10

TRESTNÉ ČINY SPOLU PRIESTUPKY SPOLU 

425 441 395 335 294 294285 302 260 390

945 1818

853 1839

864 1571

 

 

Z prezentovaného prehľadu vyplýva, že najväčší nápad trestnej činnosti má územná 

časť obvodu Prednádražie: 196 prípadov, pričom v roku 2014 to bola časť Linčianska 

(vrátane Modranky): 229 prípadov. Najnižší nápad trestných činov bol zaznamenaný 

v územnej časti obvodu Staré mesto: iba 119 prípadov. 

Obdobne, ako pri trestnej činnosti, najvyšší počet zistených priestupkov má územná 

časť obvodu Prednádražie – 475 prípadov. Najmenší  počet priestupkov bol zaznamenaný 

v územnej časti obvodu Staré mesto – 321 prípadov. 



 

§ 50 § 49 § 47, 48
§ 22/1

a,d,e,f

§ 22/1

ostatné
§ 30

ostatné 

priestupky
SPOLU

Staré Mesto 234 74 4 6 1 2 321

Linčianska 216 128 3 17 4 4 372

Prednádražie 306 140 2 18 7 1 1 475

Družba 261 85 3 5 4 3 361

Kopánka 224 92 3 19 4 2 344

nezistené 86 85 1 5 1 178

SPOLU 1327 604 15 66 25 1 13 2051

TAB 11

Prehľad o nápade jednotlivých druhov priestupkov podľa územných častí obvodu OO PZ Trnava

Územná časť 

obvodu OO PZ 

Trnava

priestupky

 

Rok §22 §47-48 §49 50
zákon 

1/14
ostatné

CELKOM 

spolu

2015 3 301 142 547 1 335 2 4 5 331

2014 2 436 70 442 1 297 0 3 4 248

rozdiel 865 72 105 38 2 1 1 083

2015 3 301 142 473 402 2 4 4 324

2014 2 435 68 311 325 0 1 3 140

rozdiel 866 74 162 77 2 3 1 184

2015 100,00 100,00 86,47 30,11 100,00 100,00 81,11

2014 99,96 97,14 70,36 25,06 0,00 33,33 73,92

rozdiel 0,04 2,86 16,11 5,05 100,00 66,67 7,19

TAB 12

Prehľad o celkovom počete zistených priestupkov 

spolu s priestupkami riešenými v blokovom konaní

Priestupky

Objasnené 

priestupky 

Objasnenosť  

v % 

 
LEGENDA: 

§ 50 – priestupky proti majetku, 

§ 49 – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, 

§ 47, 48 – priestupky proti verejnému poriadku, 

§ 22 – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

§ 30 – priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, 

Zákon 1/14 – zákon o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

7. Cestné dopravné nehody  

V územnom obvode OO PZ Trnava sú situované tieto pozemné komunikácie: 

 

Druhy pozemnej komunikácie: 

diaľnica / rýchlostná cesta 3 

cesta I. triedy 13 

cesta II. Triedy 9 

cesta III. Triedy 2 

nesledované komunikácie 139 

 TAB 13 

 

Podľa podkladov vedených Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ Trnava, 

v územnom obvode OO PZ Trnava bol v roku 2015 zaznamenaný nasledovný stav 

a štruktúra cestných dopravných nehôd (pre priblíženie stavu dynamiky na tomto úseku sú 

uvádzané počty za roky 2014 a tiež a 2013): 

 

 

 



Počet 2013 2014 2015
Rozdiel medzi rokmi 

2014 a 2015

dopravných nehôd 166 174 209 35

 usmrtených osôb 1 3 0 -3

 ťažko zranených 4 6 7 1

 ľahko zranených 75 82 78 -4

dopravných nehôd pod 

vplyvom alkoholu
7 16 19 3

TAB 14  
 

Na doplnenie informácie uvádzame prehľad ďalších sledovaných ukazovateľov:  

 

na ceste I. triedy 22

na ceste II. triedy 7

na ceste III. triedy 5

Komunikácie nesledované 123

nehody v obci 182

nehdy mimo obce 27

TAB 15

Počet dopravných nehôd za rok 2015

 
 

 

8. Kontakty na OO PZ Trnava 

 

0961 10 3700 – riaditeľ   OO PZ:  mjr. JUDr. Martin Cuľba;  martin.culba@minv.sk  

0961 10 3702 – 1. zástupca riaditeľa OO PZ:  mjr. Bc. Andrej Bohunický; 

0961 10 3703 – 2. zástupca riaditeľa OO PZ:  pplk. Mgr. Ivan Hulík; 

0961 10 3705 – stála služba OO PZ     

033 / 551 3870 – stála služba OO PZ  

 


