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Úvod 

     Správa o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2012 je spracovaná na 

základe údajov obsiahnutých v správach o činnosti jednotlivých obecných a mestských polícií 

za kalendárny rok 2012
1)

. Vzhľadom na to, že zaslané správy, v súlade s vykonávacím 

predpisom
2)

 k zákonu č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o obecnej polícii“), obsahujú celú škálu údajov, textová časť tejto súhrnnej správy 

poskytuje prierezový prehľad najvýznamnejších oblastí pôsobenia obecných a mestských 

polícií. Týmito oblasťami je tak represívne pôsobenie obecných a mestských polícií, a to 

v oblasti priestupkov, ako aj oblasť preventívnej činnosti a preventívnych aktivít 

realizovaných obecnými a mestskými políciami. Komplexné štatistické údaje, 

zosumarizované zo zaslaných správ, sú uvedené v tabuľkových prehľadoch, ktoré tvoria 

prílohy tejto správy. 

     Správu o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2012 spracovalo 

oddelenie dohľadu nad činnosťou obecnej polície odboru poriadkovej polície prezídia 

Policajného zboru (ďalej len „oddelenie dohľadu“), ktoré je odborným pracoviskom 

zabezpečujúcim dohľad štátu nad činnosťou obecnej polície. Pôsobenie a činnosť oddelenia 

dohľadu na úseku výkonu dohľadu štátu nad činnosťou obecných polícií je uvedený v druhej 

časti tejto správy. 

     Správa o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2012 sa predkladá na 

rokovanie porady vedenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súlade s úlohou B II 

bod 5 písm. e) Plánu hlavných úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2013, 

vydaného rozkazom ministra vnútra Slovenskej republiky č. 171/2012. 

 

1. Činnosť obecných polícií v roku 2012 

1.1. Základné údaje 

     V priebehu roka 2012 sa počet zriadených obecných a mestských polícií menil a to 

v nadväznosti na rozhodnutia obecných a mestských zastupiteľstiev o zriadení, resp. zrušení 

obecnej alebo mestskej polície. O zriadení obecných polícií rozhodli obecné zastupiteľstvá 

v obci Komjatice, Ľubica, Madunice, Turzovka. Zrušená bola obecná polícia v Demänovskej 

Doline.  Zo sumarizácie počtu obecných polícií vyplynulo, že k 31. decembru roku 2012 

pôsobilo v Slovenskej republike spolu 166 obecných a mestských polícií. Z uvedeného počtu 

si dve obce nesplnili povinnosť zaslať správu o činnosti obecnej polícii za rok 2012
3)

. 

 

                                                           
1)

 Každá obec, ktorá má zriadenú obecnú políciu,  je podľa § 26a zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

povinná do 31. marca každého roka zaslať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky správu o činnosti obecnej 

polície za predchádzajúci kalendárny rok. Povinnosť zaslať správu má tiež obec, ktorá zrušila obecnú políciu do 

30 dní od jej zrušenia.    
2)

 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

v znení vyhlášky č. 456/2009 Z. z. 
3)

 V tejto súhrnnej správe nie sú zahrnuté údaje obecnej polície Leles a Zlaté Klasy. 



3 

 

graf č. 1 Počet obecných polícií v SR v období rokov 2004 - 2012
4) 

 

     Z uvedeného grafu je zrejmé, že počet obecných a mestských polícií, aj napriek 

nepriaznivej finančnej situácii obcí a miest, mal v období rokov 2004 – 2012 mierne stúpajúce 

tendencie.         

     Počet príslušníkov obecných a mestských polícií za obdobie rokov 2004 – 2012 preukazuje 

rastúce tendencie. V priebehu minulého kalendárneho roka bolo evidovaných 2 534 

príslušníkov obecnej a mestskej polície, čím ich počet prvýkrát prekročil hranicu 2 500. 

Z komparácie dlhodobých vývojových trendov počtu obecných a mestských polícií a počtu 

ich príslušníkov vyplýva, že vývoj počtu obecných a mestských polícií korešponduje 

s vývojom počtu príslušníkov obecných a mestských polícií.  

 

graf č. 2 Počet príslušníkov obecných polícií v SR za obdobie rokov 2004 - 2012 

 

                                                           
4)

 Dohľad štátu nad činnosťou obecnej polície bol ustanovený k 1. januáru 2004. 
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     Z hľadiska počtu príslušníkov obecných polícií zamestnaných na jednotlivých obecných 

políciách vyplynulo, že aj naďalej výrazne prevažujú obecné polície s nižším počtom 

príslušníkov. V roku 2012 pôsobili v Slovenskej republike takmer dve tretiny obecných 

polícií s počtom príslušníkov menej alebo najviac 10. Z tohto počtu pôsobilo 11 obecných 

polícií, ktoré zamestnávali iba jedného príslušníka obecnej polície a štyri obecné polície, ktoré 

nemali žiadnych príslušníkov obecnej polície. Na druhej strane Mestská polícia Hlavného 

mesta SR Bratislavy zamestnáva najväčší počet príslušníkov mestskej polície a to 291 

a v Mestskej polícii Košice pôsobí 218 príslušníkov. Súčet príslušníkov oboch mestských 

polícií tvorí jednu pätinu všetkých príslušníkov obecných a mestských polícií.   

     Pri uvedených údajoch je potrebné zdôrazniť, že počet príslušníkov obecnej polície nie 

vždy korešponduje aj s veľkosťou obce a počtom jej obyvateľov. Vzhľadom na to, že počet 

príslušníkov obecnej a mestskej polície schvaľuje obecné resp. mestské zastupiteľstvo, 

v Slovenskej republike nie sú výnimkou obecné polície s vyšším počtom príslušníkov obecnej 

polície ako majú niektoré mestské polície a evidujeme aj „okresné“ mestá s početnejšími 

mestskými políciami v porovnaní s niektorými mestskými políciami v „krajských“ mestách.  

graf č. 3  Počet obecných polícií podľa počtu príslušníkov obecnej polície  

 

 

1.2. Pôsobenie obecných polícií na úseku priestupkov 

     Obecné a mestské polície pôsobením v oblasti riešenia protispoločenskej činnosti plnia 

významnú spoločenskú funkciu. Zákonodarca všeobecne záväznými právnymi predpismi 

splnomocnil obecné a mestské polície na objasňovanie priestupkov, ktoré sú oprávnené 

prejednávať v blokovom konaní. Ide o pomerne širokú oblasť tohto protiprávneho konania, 

pokrývajúcu priestupky uvedené v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
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a) priestupky proti bezpečnosti  a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím 

pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky:  zákaz zastavenia, státia, vjazdu, odbočovania 

a otáčania, prikázaný smer jazdy a obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná, pešia 

a školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a dopravná značka parkovisko (podľa 

zákona o obecnej polícii), 

b) priestupky proti bezpečnosti  a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím 

pokynu vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje 

zastavenie, státie a vjazd vozidiel (podľa zákona o obecnej polícii), 

c) priestupky proti verejnému poriadku (podľa zákona o priestupkoch), 

d) priestupky proti občianskemu spolunažívaniu (podľa zákona o priestupkoch), 

e) priestupky proti majetku (podľa zákona o priestupkoch), 

f) priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (podľa zákona o priestupkoch), 

g) priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce (podľa zákona o priestupkoch), 

h) priestupky podľa § 7 zákona č. 282/2002 Z. z., 

i) priestupky podľa § 11 zákona č. 377/2004 Z. z., 

j) iné priestupky, ktoré je oprávnená prejednávať obec. 

     Jednotlivé obecné a mestské polície v závislosti od špecifík obce
5)

, bezpečnostnej situácie 

obce a  priorít starostu obce a obecného zastupiteľstva zameriavajú svoju činnosť na 

zákonodarcom  zverené oblasti protiprávnej činnosti v rôznej miere a v rôznej intenzite. 

Nižšie uvedený graf č. 4 zobrazuje podiel jednotlivých skupín priestupkov
6) 

z celkového počtu 

priestupkov zaregistrovaných obecnými políciami v roku 2012 (t. j. ide o priestupky, ktoré 

obecné a mestské polície zistili vlastnou činnosťou a priestupky, ktoré boli obecným políciám 

oznámené).  

 graf č. 4 Prehľad zistených a oznámených priestupkov 

 

                                                           
5)

 Činnosť a zameranie obecnej polície výrazne ovplyvňujú faktory ako je charakter obce/ mesta, mikroregiónu,  

t. j. či ide o priemyselnú oblasť, turistickú oblasť, kultúrnu, prímestskú, prihraničnú a pod., ale aj to, aké priority 

si kladie starosta a obecné zastupiteľstvo. 
6)

 Údaje o priestupkoch, ktoré obecné polície zasielajú Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, sú zoradené do 

nasledovných položiek: § 22, § 47 – 48, § 49, § 50, VZN obce, ostatné priestupky. 
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     Z grafického prehľadu je zrejmé, že priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky sú aj naďalej dominujúcou oblasťou priestupkov, na ktoré obecné a mestské polície 

zameriavajú svoju činnosť. Počet zistených a oznámených priestupkov proti bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky tvoril 69 %-ný podiel zo všetkých riešených priestupkov. 

Uvedená výška podielu týchto priestupkov neodráža reálny podiel, nakoľko aj v počte 

priestupkov zaradených do skupiny „priestupky porušenia všeobecne záväzných nariadení 

(ďalej len „VZN“) obce“ sú zaradené konania spadajúce do predmetnej oblasti, ako napr. 

parkovanie na zeleni a pod. Z hľadiska vyššej objektívnosti je potrebné uviesť, že menšie 

obecné polície (max. do 10 príslušníkov obecnej polície) sa na riešení priestupkov proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podieľajú vo výrazne menšej miere (za 

predchádzajúci kalendárny rok sa vyskytli aj prípady, že neriešili žiadny takýto priestupok). 

Naopak, obecné a najmä mestské polície s vyšším počtom príslušníkov vo výrazne vyššej 

miere zameriavajú činnosť na oblasť priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky (ich podiel na riešení tejto skupiny priestupkov je často viac ako 80 %).   

     Druhú najpočetnejšiu skupinu priestupkov, ktorú v roku 2012 príslušníci obecných 

a mestských polícií riešili, boli priestupky porušenia VZN obce. V tejto skupine priestupkov 

sú zahrnuté rôzne protiprávne konania osôb, a to v závislosti na tom, aké nariadenia obcí boli 

obecnými zastupiteľstvami prijaté. Najčastejšie boli porušené VZN obce o: 

a) čistote a ochrane verejnej zelene,  

b) dodržiavaní verejného poriadku,  

c) nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, zbere, preprave 

a zneškodňovaní komunálneho odpadu, 

d) prevádzkovom poriadku na verejných detských ihriskách, 

e) podmienkach umiestňovania a povoľovania reklamných, informačných a propagačných 

zariadení, 

f) podmienkach pre vylepovanie plagátov na území mesta, 

g) predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, resp. o trhovom poriadku, 

h) podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov, 

i) pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, 

j) podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení, terás a pod.,  

k) ochrane obyvateľstva od hluku a vibrácií,  

l) podmienkach chovu, držania a ochrane psov,  

m) podmienkach používania zábavnej pyrotechniky,  

n) vykonávaní dezinsekcie a deratizácie na území mesta a iné. 

     Počet zistených a oznámených priestupkov porušení VZN obce bol v minulom roku  

68 946, čo predstavuje 19 %-ný podiel zo všetkých zaregistrovaných priestupkov. 

     Priestupky proti verejnému poriadku, naplňujúce skutkové podstaty § 47 a § 48 zákona 

o priestupkoch, sú často považované za tú činnosť obecnej polície, ktorej je zo strany 

obecných a mestských polícií venovaná najväčšia pozornosť. Ako však vyplýva zo 

štatistických prehľadov, v roku 2012 bolo spolu zistených a oznámených 22 369 takýchto 

protiprávnych konaní, čo predstavuje veľmi nízky 6 %-ný podiel zo všetkých 

zaregistrovaných priestupkov.  
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     Počet riešených priestupkov proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch v roku 2012 

bol 5 661, čo  predstavuje nepatrný 1,5 %-ný zo všetkých zaregistrovaných priestupkov. 

     Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, ustanovené v § 49 zákona o priestupkoch, 

tvorili taktiež takmer zanedbateľnú časť zistených a oznámených priestupkov, nakoľko ich 

podiel bol nižší ako 1 % z celkového počtu priestupkov a ich počet bol 3 316 skutkov.      

     Poslednú skupinu priestupkov tvoria „ostatné“ priestupky, ktoré zahrňujú rôznu škálu 

protiprávnych konaní, ktoré sú obecné polície oprávnené prejednávať a nie sú zahrnuté 

v predchádzajúcich skupinách priestupkov. Ide napr. o priestupky proti poriadku v správe 

vykonávanej obcou podľa zákona o priestupkoch, priestupky porušenia podmienok držania 

psov, porušenia ochrany nefajčiarov a iné. Počet priestupkov zaevidovaných v tejto skupine 

bol 11 450, čo predstavovalo 3 %-ný podiel zo všetkých riešených priestupkov v minulom 

roku.  

     Z analýzy činnosti obecných a mestských polícií na úseku odhaľovania, objasňovania 

a prejednávania priestupkov v blokovom konaní vyplýva, že prioritou najmä väčších 

obecných a mestských polícií je riešenie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky. Potvrdzujú to aj štatistické údaje priestupkov, ktoré obecné a mestské polície zistili 

vlastnou činnosťou. V tejto skupine bol podiel (zistených) priestupkov proti bezpečnosti 

a  plynulosti cestnej premávky zo všetkých (zistených) priestupkov ešte vyšší, konkrétne  

71, 5 %-ný. U niektorých obecných a mestských polícií však bol vyšší a presiahol 90 %-nú 

hranicu.  

1.3. Pôsobenie obecných polícií v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti 

     Obecné a mestských polície pôsobia nielen v represívnej oblasti, ale vykonávajú aj 

preventívnu činnosť. Preventívne aktivity, rovnako ako aj iné činnosti obecných a mestských 

polícií, sa výrazne líšia od špecifík a priorít jednotlivých obcí. Ako vyplýva aj 

z predchádzajúcej časti tejto správy, niektoré obce preferujú viac preventívnu činnosť, iné 

naopak kladú dôraz na represiu.   

Sociálna prevencia 

     Sociálnu prevenciu protispoločenskej činnosti obecné a mestské polície najčastejšie 

vykonávajú formou preventívnych besied a prednášok. Objektom týchto aktivít je celá škála 

skupín občanov, v najväčšej miere sú zamerané na deti a mládež. Počas uvedených aktivít sa 

príslušníci obecných a mestských polícií zameriavajú na zvyšovanie právneho vedomia 

v oblasti predchádzania vzniku alkoholových a nealkoholových závislostí a v oblasti 

predchádzania páchania kriminality a inej protispoločenskej činnosti a to primerane k vekovej 

skupine, ktorej je preventívna aktivita určená. Zo správ o činnosti jednotlivých obecných 

a mestských polícií vyplynulo, že mnohé majú v rámci organizačnej štruktúry zriadený úsek 

prevencie, alebo určeného pracovníka, ktorý má vo svojej gescii realizáciu preventívnych 

projektov a aktivít. Viaceré obecné a mestské polície počas preventívnych aktivít deťom 

objasňujú a približujú činnosť obecnej, resp. mestskej polície a venujú im rôzne upomienkové 

predmety. Sociálna prevencia protispoločenskej činnosti je obecnými a mestskými políciami 

realizovaná  v rámci projektov s celonárodnou úrovňou (napr. preventívny projekt „Správaj sa 

normálne“), ale vzhľadom na miestne špecifiká a žiadosti zástupcov miestnych inštitúcií sú 
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realizované aj vlastné preventívne projekty a aktivity, ktoré priamo reflektujú bezpečnostnú 

situáciu v obci, či v meste. Preventívne aktivity sú realizované v úzkej spolupráci s centrami 

voľného času, školami a školskými zariadeniami, záujmovými združeniami, športovými 

klubmi a inými inštitúciami. Veľmi významnou a pre deti atraktívnou oblasťou preventívnych 

aktivít sú praktické ukážky realizované najmä na dopravných ihriskách. Výučba na 

dopravných ihriskách umožňuje naučiť deti, a to už v predškolskom veku, základné pravidlá 

cestnej premávky a základné dopravné značky, zaujímavým a atraktívnym spôsobom.   

     Zaujímavý projekt sociálnej prevencie protispoločenskej činnosti realizuje mesto Malacky, 

v rámci ktorého má každá škola v meste prideleného svojho príslušníka mestskej polície. 

Pridelený príslušník mestskej polície pôsobí na „svojej“ škole predovšetkým preventívne, ale 

v prípade potreby je privolaný aj k riešeniu problémov.  

     Ďalšou zaujímavou preventívnou aktivitou je organizovanie záujmových krúžkov 

mestskou políciou v Piešťanoch. Štyri záujmové krúžky môžu deti piešťanských škôl 

navštevovať bezplatne. Cieľom tejto aktivity je zorganizovať mimoškolskú činnosť aj pre deti 

zo sociálne slabších rodín.   

Situačná prevencia 

     Situačná prevencia protispoločenskej činnosti patrí medzi najčastejší druh preventívnej 

činnosti vykonávanej obecnými a mestskými políciami. Ťažiskovou situačnou prevenciou je 

primárna prevencia, ktorej podstatou je vykonávanie hliadkovej a obchôdzkovej služby. Počas 

tejto činnosti príslušníci obecnej a mestskej polície monitorujú verejné priestranstvá, zisťujú 

nedostatky a závady a operatívne ich nahlasujú príslušným orgánom a inštitúciám. Pri tejto 

činnosti sa zameriavajú najmä na kontrolu technických a inžinierskych sietí, kanálov, 

poklopov, nefunkčného a poškodeného osvetlenia, poškodených dopravných značení, 

kontrolu  verejných objektov ako napr. lavičky, verejná zeleň, chodníky a ďalšie. Značné je 

úsilie obecných a mestských polícií, ktoré vyvíjajú pri zabezpečení odstraňovania vrakov 

vozidiel z ulíc miest a obcí. Ďalšou oblasťou situačnej prevencie je zabezpečovanie verejného 

poriadku počas rôznych kultúrnych, športových, cirkevných a spoločenských akcií. Ide 

o akcie, ktoré sú častokrát špecifické pre daný región, majú dlhoročné tradície a sú z hľadiska 

návštevnosti vyhľadávané a navštevované veľkým počtom osôb. Veľké množstvo síl 

a prostriedkov si vyžaduje zabezpečovanie verejného poriadku počas futbalových stretnutí vo 

väčších mestách, v rámci ktorých bývajú nasadené aj desiatky príslušníkov mestských polícií. 

Pri vyššie uvedených spoločenských akciách sa mestské polície okrem kontroly dodržiavania 

verejného poriadku venujú aj zabezpečeniu dopravnej situácie, najmä regulácii dopravy v 

okolí parkovísk a ďalších odstavných plôch. Vzhľadom na poveternostnú situáciu sa 

v priebehu minulého roka obecné a mestské polície vo väčšej miere zameriavali aj na kontrolu 

vodných tokov a počas zimného obdobia, v čase snehových kalamít, riadili premávku 

v kritických a ťažko prejazdných miestach, nahlasovali neprejazdné alebo nezjazdné úseky 

ciest a pod. 

     V rámci sekundárnej situačnej prevencie príslušníci obecnej a mestskej polície 

zintenzívňujú hliadkovú činnosť na miestach a v čase zvýšeného nápadu protispoločenskej 

činnosti. Najčastejšie ide o zvýšenú hliadkovú činnosť v nočných hodinách so zameraním na  

kontrolu dodržiavania nočného kľudu, kontrolu dodržiavania prevádzkovej doby 
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reštauračných a pohostinských zariadení obcí a na predchádzanie narušenia verejného 

poriadku. Medzi veľmi časté problémy obcí a miest, na predchádzanie ktorých je plánovaná 

zvýšená hliadková činnosť, patrí znečisťovanie verejných priestranstiev zvieracími 

exkrementmi, zakladanie nepovolených skládok, znečisťovanie vodných tokov, zakladanie 

požiarov, nedovolené vypaľovanie trávy a pod. 

     V rámci situačnej prevencie protispoločenskej činnosti využívajú mestské a obecné polície 

kamerové monitorovacie systémy. Kamerové monitorovacie systémy sú v mnohých obciach 

a mestách obsluhované zdravotne postihnutými občanmi a mnohé z nich fungujú ako 

chránené dielne. V priebehu roka 2012 boli kamerové monitorovacie systémy používané 

v 137 obciach a mestách. Z uvedeného počtu sú zriadené chránené dielne v 54 obciach. 

Zamestnanci  chránených dielní pôsobia ako operátori  mestských kamerových systémov.  

     Za účelom ochrany majetku majú obecné a mestské polície zriadené pulty centrálnej 

ochrany. Zo zaslaných správ vplynulo, že v priebehu roka 2012 používalo pulty centrálnej 

ochrany 43 obcí, v rámci ktorých bolo napojených spolu 2 627 objektov. 

Prevencia viktimácie 

    Zo správ o činnosti obecných a mestských polícií vyplynulo, že jednotlivé obecné 

a mestské polície sa v čoraz väčšej miere zameriavajú na prevenciu viktimácie. Tieto 

preventívne aktivity sú zacielené na tie skupiny občanov, ktoré sú protispoločenskou 

činnosťou ohrozované v najväčšej miere, t. j. na deti a seniorov. Cieľom preventívnych aktivít 

je zvyšovanie právneho a spoločenského vedomia a získanie informácií ako sa nestať obeťou 

protispoločenskej činnosti. U detí je táto prevencia zameraná na viaceré oblasti, ako napr. na 

bezpečnosť a plynulosť v cestnej premávke, na predchádzanie vzniku alkoholových 

a nealkoholových závislostí a pod. Deťom je častokrát poskytovaná pomoc pri  prechádzaní 

priechodov pre chodcov pri základných a stredných školách a to ich sprevádzaním 

príslušníkmi obecných a mestských polícií. Vzhľadom na to, že seniori sa často stávajú 

obeťami podomových podvodníkov a obeťami krádeží, príslušníci obecných a mestských 

polícií realizujú rôzne preventívne besedy, v rámci ktorých týmto občanom poskytujú 

preventívne letáky a brožúry obsahujúce rady ako sa nestať obeťou takéhoto podvodu alebo 

inej protispoločenskej činnosti. Niektoré obecné a mestské polície organizovali pre ďalšiu 

ohrozenú skupinu, ktorou sú ženy, kurzy sebaobrany. V rámci zvýšenia bezpečnosti na 

cestách príslušníci obecných a mestských polícií občanom rozdávali reflexné prvky.  

     V súvislosti s preventívnou činnosťou je potrebné uviesť, že preventívne aktivity obecných 

a mestských polícií vo vyššie uvedených oblastiach boli podporené aj Radou vlády 

Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality. 

1.4. Spolupráca obecných polícií  

     Spolupráca obecných a mestských polícií s ostatnými subjektmi sa vykonáva tak za 

účelom realizácie preventívnych aktivít, ako aj v rámci represívnej činnosti. Obecné 

a mestské polície najčastejšie spolupracujú s orgánmi verejnej správy, ktorých činnosť je 

vyvíjaná v ich územnej pôsobnosti. Najčastejšie spolupracujú s nasledovnými inštitúciami:  

a) regionálne veterinárne správy (veterinárni lekári a kliniky) – spolupráca pri odchyte 

zabehnutých a túlavých zvierat, utratení zvierat, 
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b) vodohospodárske správy – monitorovanie, kontrola a nahlasovanie stavu vodných tokov, 

c) zdravotnícke zariadenia – asistencia hliadkam rýchlej zdravotníckej pomoci, asistencia pri 

prevoze agresívnych osôb, 

d) Slovenský rybársky zväz – kontroly so zameraním na dodržiavanie povoleného odchytu 

rýb, 

e) lesné správy – kontroly so zameraním na nedovolený výrub drevín, 

f) Hasičský a záchranný zbor a dobrovoľné hasičské zbory - spolupôsobenie pri likvidáciách 

zakladaných požiarov, 

g) okresné a krajské súdy - doručovanie listových zásielok, 

h) exekútorské a notárske úrady - doručovanie listových zásielok, 

i) obvodné úrady v sídlach krajov a ďalšie. 

     V rámci riešenia priestupkov je realizovaná spolupráca medzi obecnými a mestskými 

políciami navzájom. Táto je realizovaná najmä pri objasňovaní priestupkov v prípadoch, kedy 

má priestupca trvalý pobyt v inom meste, ako je sídlo obecnej, či mestskej polície. Formy 

spolupráce sa rozšírili aj novelou zákona o obecnej polícii z roku 2011, ktorou bola 

ustanovená možnosť spolupráce medzi obcou, ktorá má zriadenú obecnú políciu a obcou, 

ktorá nemá obecnú políciu zriadenú. Táto spolupráca obcí môže byť realizovaná len na 

základe predchádzajúceho súhlasu obecných zastupiteľstiev a uzavretí písomnej zmluvy, 

obsahujúcej obligatórne náležitosti podľa zákona o obecnej polícii. V priebehu roka 2012 bola 

realizovaná spolupráca medzi nasledovnými obcami:  

tab. č. 1 Uzavreté zmluvy medzi obcami  

 OBEC SO 

ZRIADENOU OP 

OBEC, KTORÁ 

NEMÁ ZRIADENÚ 

OP 

DÁTUM  ÚČINNOSTI  

1. Krásno nad Kysucou Zborov nad Bystricou 01.06.2011 - doba neurčitá 

2. Zlaté Klasy Nový Život 01.11.2011 - doba neurčitá 

3. Banská Bystrica Hrochoť 09.11.2011 – 31.12.2012 

4. Selce 09.11.2011 – 31.12.2012 

5. Kynceľová 29.12.2011 – 31.12.2012 

6. Medzev Vyšný Medzev 01.01.2012 - doba neurčitá 

7. Liptovský Hrádok Liptovský Peter 30.01.2012 – 31. 12. 2012 

8. Zlaté Moravce Topoľčianky 27. 04. 2012 - doba neurčitá 

     

     Okrem vyššie uvedených subjektov, obecné a mestské polície spolupracujú s miestnymi 

útvarmi Policajného zboru. Väčšina obecných a mestských polícií vníma a hodnotí spoluprácu 

s jednotlivými útvarmi Policajného zboru vysoko pozitívne. Najčastejšie ide o nasledovné 

oblasti spolupráce s Policajným zborom: 

a) zabezpečovanie verejného poriadku,  

b) zabezpečovanie miest dopravných nehôd,  

c) vypracovávanie správ o povesti,  
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d) spolupráca pri hľadaných osobách, veciach a motorových vozidlách, 

e) poskytovanie záznamov z mestských kamerových systémov za účelom preverenia 

podozrenia zo spáchania priestupku a trestného činu a iné.  

     Za účelom zefektívnenia spolupráce boli aj v priebehu roka 2012 uzavreté zmluvy medzi 

krajskými riaditeľstvami Policajného zboru a obcami, ktoré majú zriadenú obecnú políciu. 

Prehľad uvedených zmlúv je uvedený v tab. č. 2. 

tab. č. 2 Uzavreté zmluvy medzi krajskými riaditeľstva PZ a obcami so zriadenou obecnou políciou v roku 2012 

P.Č. KRAJSKÉ 

RIADITEĽSTVO 

PZ 

OBEC SO 

ZRIADENOU OP 

DÁTUM 

PODPÍSANIA 

ZMLUVY 

1. Banská Bystrica Kremnica 12.12.2012 

2. Trenčín Dubnica nad Váhom  02.04.2012 

3. Trenčín Nová Dubnica 02.04.2012 

4. Trenčín Trenčianske teplice 23.05.2012 

5. Žilina Dolný Kubín 2012 

     

2. Činnosť oddelenia dohľadu 

          Oddelenie dohľadu v rámci vykonávania dohľadu štátu nad činnosťou obecnej polície           

v priebehu minulého roka zameralo svoju činnosť na nasledovné oblasti: 

a) Legislatíva 

V priebehu minulého kalendárneho roka oddelenie dohľadu pokračovalo na legislatívnych 

prácach v rámci prípravy návrhu nového zákona o obecnej polícii a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona o obecnej polícii“). Pracovníci oddelenia 

dohľadu v hodnotenom období spolupracovali s odborom bezpečnostnej legislatívy sekcie 

legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri dokončení 

vyhodnotenia a zapracovania pripomienok, ktoré vyplynuli z medzirezortného 

pripomienkového konania k návrhu zákona o obecnej polícii, a to aj napriek pozastaveniu 

legislatívnych prác na novom zákone. 

b) Pracovné stretnutia so zástupcami obecných a mestských polícií 

     Oddelenie dohľadu v priebehu roka 2012 nadviazalo na začatú spoluprácu z 

predchádzajúceho obdobia a pokračovalo v úsilí o zefektívnenie foriem spolupráce medzi 

jednotlivými obecnými a mestskými políciami a prezídiom Policajného zboru. V priebehu 

roka 2012 sa z podnetu oddelenia dohľadu a v úzkej spolupráci s Mestskou políciou v Nitre 

konalo pracovné stretnutie zástupcov prezídia Policajného zboru s náčelníkmi obecných 

a mestských polícií nitrianskeho kraja. Vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu sa v úsilí 

o zefektívnenie spolupráce pokračovalo. Oddelenie dohľadu v spolupráci s Mestskou políciou 

v Čadci zrealizovalo ďalšie pracovné stretnutie, a to zástupcov prezídia Policajného zboru 

s náčelníkmi obecných a mestských polícií žilinského kraja. Riaditeľ odboru poriadkovej 

polície prezídia Policajného zboru sa zúčastnil na Sneme Združenia náčelníkov obecných 



12 

 

a mestských polícií Slovenska, ktorý sa uskutočnil dňa 15. novembra 2012 v Liptovskej 

Sielnici. Počas uplynulého kalendárneho roka sa zástupcovia odboru poriadkovej polície 

prezídia Policajného zboru zúčastnili aj ďalších stretnutí s náčelníkmi obecných a mestských 

polícií.  

c) Vybavovanie podnetov  

     Oddelenie dohľadu, ako odborné pracovisko na úseku dohľadu štátu nad činnosťou 

obecnej polície, posudzovalo postup jednotlivých obecných polícií a preverovalo porušenie 

jednotlivých ustanovení zákona o obecnej polícii. Táto činnosť bola vykonávaná na základe 

zaslaných podnetov, ale najmä na základe analýzy správ o činnosti jednotlivých obecných 

polícií. Po posúdení zaslaných písomností, ako aj relevantných právnych predpisov, najmä 

všeobecne záväzných nariadení obcí, oddelenie dohľadu zaslalo príslušným prokuratúram 

podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov spolu sedem 

podnetov. Tieto sa dotýkali najmä nosenia civilného oblečenia a územnej pôsobnosti obecnej 

polícii.  Vychádzajúc zo skutočností zistených pri výkone dohľadu nad činnosťou obecnej 

polície zaslalo oddelenie dohľadu, v rámci svojej pôsobnosti, šesť podnetov na Úrad na 

ochranu osobných údajov Slovenskej republiky pre podozrenie z porušovania zákona č. 

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tieto podnety sa 

týkali najmä monitorovania miest verejne prístupných bez označenia, že priestor je 

monitorovaný. 

d) Správne konanie 

     Oddelenie dohľadu počas roka 2012 zistilo šesť porušení zákona o obecnej polícii. 

Konkrétne išlo o nedodržanie termínu zaslania správy o činnosti obecnej polície, stanoveného 

v § 26a ods. 1 zákona o obecnej polícii. V jednom prípade bolo na odbor poriadkovej polície 

prezídia Policajného zboru doručené odvolanie obce. Oddelenie dohľadu ako odvolací 

správny orgán v súlade so správnym poriadkom vydal vo veci rozhodnutie. 

e) Vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície (ďalej len 

„osvedčenie“) 

     Vydávanie osvedčení sa realizuje v súlade s § 25 zákona o obecnej polícii. V minulom 

kalendárnom roku bolo vydaných na základe zaslania osvedčenej kópie vysvedčenia 

o záverečnej skúške v študijnom odbore bezpečnostná služba alebo osvedčenej kópie 

vysokoškolského diplomu v rovnakom odbore spolu 46 osvedčení. Po vykonaní odbornej 

prípravy príslušníka obecnej polície a úspešnom vykonaní skúšky z odbornej spôsobilosti 

príslušníka obecnej polície bolo za rok 2012 spolu vydaných 102 osvedčení. Aj v priebehu 

roka 2012 pretrvávala u niektorých náčelníkov obecných a mestských polícií neznalosť 

zákona o obecnej polícii v oblasti odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície. 

V dôsledku uvedeného viacerí príslušníci obecných a mestských polícií nepožiadali o vydanie 

osvedčenia a svoju odbornú spôsobilosť preukazovali napr. preukazom odbornej spôsobilosti 

vydaným osobe podľa zákona č. 473/2005 Z. z.  o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej 

bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov. 
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f) Účasť v komisiách na skúškach odbornej spôsobilosti 

     V súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z. z. o skúškach odbornej 

spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov obecnej polície sa 

pracovníci oddelenia  dohľadu na základe rozkazu prezidenta Policajného zboru zúčastňovali 

skúšok odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície ako predsedovia a členovia komisií. 

V roku 2012 sa skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície konali vo 

vzdelávacích  zariadeniach mesta Nitra, Košice a Žilina. V uvedených zariadeniach sa na 

odbornej príprave zúčastnilo spolu 108 príslušníkov obecných polícií, z ktorých 22 

nevyhovelo v prvom termíne a piati frekventanti nevyhoveli v opravnom termíne skúšky 

odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície. 

g) Stanoviská a informácie  

     Na základe žiadostí občanov, náčelníkov obecných a mestských polícií a iných inštitúcií 

oddelenie dohľadu vypracovalo v priebehu minulého roka viacero stanovísk. Odborné 

stanoviská a vyjadrenie právneho názoru sa dotýkali najmä oprávnení obecnej polície, úloh 

obecnej polície a preukazovania príslušnosti k obecnej polícii a pod. Vzhľadom na zvyšujúce 

sa právne vedomie občanov, títo sa na oddelenie dohľadu obracajú aj so žiadosťami o 

poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci tohto 

inštitútu sa občania dopytujú najmä na oprávnenia a povinnosti príslušníkov, ako aj na 

výstrojné súčiastky jednotlivých obecných a mestských polícií.  

     Oddelenie dohľadu v priebehu minulého roka posudzovalo zmluvy a dohody o spolupráci 

pri ochrane verejného poriadku uzatvorenými medzi obcami a príslušnými krajskými 

riaditeľstvami Policajného zboru. 

 

Záver 

     Na záver súhrnnej správy o činnosti obecných polícií za rok 2012 je potrebné uviesť, že 

smerovanie a priority obecných a mestských polícií z hľadiska riešenia priestupkov sú 

dlhodobo rovnaké. Problematika priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

zostala aj naďalej najčastejšou oblasťou priestupkov, na ktorú obecné a mestské polície 

zamerali svoju pozornosť. Táto činnosť je typická pre obecné a mestské polície s väčším 

počtom príslušníkov. Na druhej strane obecné polície s nízkym počtom príslušníkov obecnej 

polície preferujú preventívne pôsobenie na občanov a návštevníkov obcí. 

     Zo zaslaných správ o činnosti obecných polícií taktiež vyplynulo, že obecné a mestské 

polície nepodceňujú ani preventívnu činnosť. Naopak, mestá a obce pripravujú a realizujú 

mnohé preventívne aktivity, ktoré z hľadiska ich mikroregiónov považujú za najpotrebnejšie. 

Najcennejším prvkom týchto preventívnych projektov je skutočnosť, že ide o cieľavedomú 

dlhoročnú činnosť. 

     Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky, obecné a mestské polície 

v predchádzajúcom roku 2012 vo väčšom meradle pôsobili počas mimoriadnych situácií. 
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Najčastejšie išlo o situácie v súvislosti s povodňami, snehovými kalamitami a zakladaním 

požiarov.   

     Na záver možno konštatovať, že činnosť a zameranie jednotlivých obecných polícií závisí 

od bezpečnostnej situácie daného mikroregiónu, ako aj od priorít určených orgánmi obce, 

alebo mesta so zriadenou obecnou, resp. mestskou políciou. Z uvedeného dôvodu je na 

zvážení každého obecného, resp. mestského zastupiteľstva a starostu obce, resp. primátora 

mesta, aké priority určí pre svoju obecnú a mestskú políciu. 
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Príloha č. 1 k Správe o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2012  

Zoznam obecných polícií a počet príslušníkov v SR ku dňu 31.12.2012 

VÚC OKRES P. Č. NÁZOV POČET 

PRÍSLUŠNÍKOV  

Bratislava Bratislava 1.  MP hl. m. SR Bratislavy                                    291 

Malacky 2.  MP Malacky  20 

3.  MP Stupava  11 

4.  OP Plavecký Štvrtok  4 

5.  OP Veľké Leváre 1 

6.  OP Zohor 5 

7.  OP Lozorno 5 

Pezinok 8.  MP Modra 6 

9.  MP Pezinok  27 

Senec 10.  MP Senec  26 

11 11.  OP Bernolákovo 9 

Trenčín Bánovce nad Bebravou 12.  MP Bánovce nad Bebravou 14 

Ilava 13.  MP Dubnica nad Váhom 18 

14.  MP Nová Dubnica 10 

Myjava 15.  MP Brezová pod Bradlom 5 

16.  MP Myjava 14 

Nové Mesto nad Váhom 17.  MP Nové Mesto nad Váhom  23 

18.  MP Stará Turá 11 

Partizánske 19.  MP Partizánske 21 

Považská Bystrica 20.  MP Považská Bystrica  22 

Prievidza 21.  MP Bojnice 5 

22.  MP Handlová 12 

23.  OP Kanianka  3 

24.  MP Nováky 4 

25.  MP Prievidza 44 

Púchov  26.  MP Púchov  17 

27.  OP Lednické Rovne 3 

Trenčín 28.  MP Trenčianske Teplice 8 

18 29.  MP Trenčín 40 

Trnava Dunajská Streda 30.  MP Dunajská Streda 12 

31.  MP Šamorín 14 

32.  MP Veľký Meder 7 

33.  OP Okoč 2 
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34.  OP Zlaté Klasy 4 

Galanta 35.  MP Galanta 15 

36.  MP Sereď 21 

37.  MP Sládkovičovo 2 

Hlohovec 38.  MP Hlohovec 20 

39.  OP Madunice 3 

Piešťany 40.  MP Piešťany  44 

41.  MP Vrbové 5 

Senica 42.  MP Senica 22 

Skalica 43.  MP Holíč 11 

44.  MP Skalica 11 

16 Trnava 45.  MP Trnava 55 

Nitra Komárno 46.  MP Hurbanovo  5 

47.  MP Kolárovo  11 

48.  MP Komárno  22 

49.  OP Dulovce 3 

50.  OP Imeľ  2 

51.  OP Marcelová  1 

52.  OP Nesvady  2 

53.  OP Iža 1 

54.  OP Pribeta  1 

55.  OP Svätý Peter   1 

Levice 56.  OP Kalná nad Hronom 4 

57.  MP Levice  30 

58.  MP Šahy  6 

59.  MP Želiezovce  9 

60.  OP Farná  1 

61.  OP Šarovce 1 

62.  OP Tekovské Lužany  3 

Nitra 63.  MP Nitra   74 

64.  MP Vráble   8 

65.  OP Lužianky 3 

Nové Zámky 66.  MP Nové Zámky 39 

67.  MP Štúrovo   13 

68.  MP Šurany  7 

69.  OP Dvory nad Žitavou 5 

70.  OP Palárikovo  3 

71.  OP Strekov  1 
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72.  OP Svodín 2 

73.  OP Tvrdošovce  4 

74.  OP Zemné 0 

 75.  OP Komjatice 2 

Šaľa  76.  MP Šaľa   25 

77.  OP Diakovce  0 

78.  OP Močenok  4 

79.  OP Neded  4 

80.  OP Selice  2 

81.  OP Trnovec nad Váhom  4 

82.  OP Vlčany  2 

Topoľčany  83.  MP Topoľčany  23 

39 Zlaté Moravce 84.  MP Zlaté Moravce   11 

Žilina Bytča 85.  MP Bytča  9 

Čadca 86.  MP Čadca  24 

87.  MP Krásno nad Kysucou 4 

88.  MP Turzovka 4 

Dolný Kubín 89.  MP Dolný Kubín 8 

Kysucké Nové Mesto 90.  MP Kysucké Nové Mesto  19 

Liptovský Mikuláš 91.  MP Liptovský Hrádok  8 

92.  MP Liptovský Mikuláš  32 

Martin 93.  MP Martin  60 

94.  MP Vrútky  16 

95.  OP Sučany   4 

96.  OP Turany 2 

Námestovo 97.  MP Námestovo  5 

Ružomberok 98.  MP Ružomberok 27 

Turčianske Teplice  99.  MP Turčianske Teplice  6 

Tvrdošín 100.  MP Trstená  4 

101.  MP Tvrdošín 1 

Žilina 102.  MP Rajec 6 

103.  MP Rajecké Teplice 4 

104.  MP Žilina  86 

21 105.  OP Terchová 3 

B.Bystrica Banská Bystrica 106.  MP Banská Bystrica  78 

Banská Štiavnica 107.  MP Banská Štiavnica 9 

Brezno 108.  MP Brezno  20 

Detva  109.  MP Detva  6 
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Krupina 110.  MP Krupina  4 

Lučenec 111.  MP Fiľakovo  9 

112.  MP Lučenec  23 

Revúca 113.  MP Revúca  10 

Rimavská Sobota 114.  MP Hnúšťa 7 

115.  MP Rimavská Sobota 12 

116.  MP Tisovec   2 

117.  OP Klenovec  3 

Veľký Krtíš 118.  MP Veľký Krtíš  12 

Zvolen 119.  MP Sliač  2 

120.  MP Zvolen  41 

121.  OP Kováčová 1 

Žarnovica 122.  MP Nová Baňa 7 

123.  OP Hodruša - Hámre 0 

124.  MP Žarnovica 6 

Žiar nad Hronom 125.  MP Kremnica 11 

21 126.  MP Žiar nad Hronom  18 

Prešov Bardejov 127.  MP Bardejov 20 

Humenné 128.  MP Humenné 19 

Kežmarok 129.  MP Kežmarok 16 

130.  MP Spišská Belá 7 

131.  OP Veľká Lomnica 4 

132.  OP Ľubica 6 

Levoča 133.  MP Levoča 9 

Poprad 134.  MP Poprad 37 

135.  OP Štrba 3 

136.  MP Vysoké Tatry 6 

137.  MP Svit 9 

Prešov 138.  MP Prešov 73 

139.  MP Veľký Šariš 0 

Sabinov 140.  MP Lipany 5 

141.  MP Sabinov 7 

Snina 142.  MP Snina 9 

Stará Ľubovňa 143.  MP Podolínec 2 

144.  MP Stará Ľubovňa 9 

Stropkov 145.  MP Stropkov 7 

Svidník 146.  MP Giraltovce 3 

147.  MP Svidník 7 
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22 Vranov nad Topľou 148.  MP Vranov nad Topľou 13 

Košice Gelnica 149.  MP Gelnica 7 

150.  OP Nálepkovo 3 

Košice 151.  MP Košice 218 

152.  MP Medzev 5 

153.  MP Moldava nad Bodvou 14 

Michalovce 154.  MP Michalovce 25 

155.  MP Strážske 5 

156.  MP Veľké Kapušany 6 

Rožňava 157.  MP Dobšiná 9 

158.  MP Rožňava 14 

Spišská Nová Ves 159.  OP Rudňany 3 

160.  MP Krompachy 6 

161.  MP Spišská Nová Ves 27 

162.  OP Smižany 8 

Trebišov 163.  MP Čierna nad Tisou 7 

164.  MP Kráľovský Chlmec 10 

165.  MP Trebišov 16 

18 166.  OP Leles 1 

Spolu   166  2 534 
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Príloha č. 2 k Správe o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2012   

Výkaz štatistických údajov správy o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za 

obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 

POČET PRÍSLUŠNÍKOV OBECNEJ POLÍCIE 

1. Plánovaný počet    príslušníkov obecnej polície 2 737 

1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 2 524 

2. Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 215 

3. Počet prepustených príslušníkov obecnej polície 137 

4. Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za 

spáchanie úmyselného trestného činu 

1 

5. Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o 

odbornej spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších predpisov 

2 500 

 

SŤAŽNOSTI NA PRÍSLUŠNÍKOV OBECNEJ POLÍCIE 

1. Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 35 

2. Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 246 

 

ZÁKROKY, DONUCOVACIE PROSTRIEDKY A ÚTOKY NA PRÍSLUŠNÍKOV 

OBECNEJ POLÍCIE 

1. Počet vykonaných zákrokov 371 734 

2. Počet prípadov použitia zbrane 13 

2a Z toho neoprávnených 0 

3. Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 4 

3a Z toho neoprávnených 0 

4. Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 86 570 

4a Z toho neoprávnených 0 

5. Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok 

smeroval 

7 

6. Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok 

smeroval (do 24 hod.) 

0 

7. Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej 

osoby 

0 

8. Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej 

osoby (do 24 hod.) 

0 

9. Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na 

majetku 

9 
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9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 9 

10. Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh obecnej 

polície alebo v súvislosti s ich plnením) 

63 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 20 

 

ČINNOSŤ PRI PLNENÍ ÚLOH OBECNEJ POLÍCIE 

1. Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka 

obecnej polície 

1 819 

2. Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 2 250 

3. Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 848 

4. Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 210 

5. Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 51 

6. Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 15 

 

PRIESTUPKY 

 Celkový počet 

priestupkov 

§ 22 

 

§ 47 

- 48 

§ 49 § 50 VZN 

obce 

Ostatné Spolu 

1. zistených vlastnou 

činnosťou 

214 152 13760 1015 2130 59341 9210 299608 

2. oznámených na 

útvar obecnej polície 

35562 8609 2301 3531 9605 2240 61848 

3. uložených  5140 1064 216 1341 3852 478 12091 

4. odložených  1966 331 282 856 501 276 4212 

5. odovzdaných  495 141 207 406 283 1034 2566 

6. oznámených  

príslušnému orgánu 

2034 321 377 434 1605 1417 6188 

7. prejednaných v 

blokovom konaní 

182 630 8094 675 1530 22694 4297 219920 

výška finančnej 

hotovosti  

2 923 539 104162 10442 26018 252440 54352 3370953 

8. prejednaných 

v blok. konaní 

vydaním bloku na 

pokutu nezaplatenú 

na mieste 

10660 2127 286 823 2560 1054 17510 

výška finančnej 

hotovosti  

298792 44746 6694 18847 48655 21709 439443 
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Príloha č. 3 k Správe o činnosti obecných polícií v Slovenskej republike za rok 2012 

 

VYBAVENIE OBECNÝCH POLÍCIÍ  POČET 

OP 

1. Kamerový systém 137 

2. Pult centrálnej ochrany 43 

3. Chránená dielňa 54 

4. Pes 23 

 

 

 

 


