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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 1.1.2018 do 31.12.2018. 
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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 1.1.2018 do  31.12.2018. 
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1. Všeobecné informácie o útvare Mestskej polície mesta 

Trnava 

 
a) Personálne zloženie útvaru (k 31.12.2018). 

 

Útvar Mestskej polície mesta Trnava (ďalej len „MsP“) bol k 31.12.2018 zložený 

celkom z 68 zamestnancov. Z toho:  

- náčelník  MsP, 

- 58 príslušníkov MsP, 

- 5 civilných zamestnancov so zníženou pracovnou schopnosťou zamestnaných pre účely 

sledovania kamerového monitorovacieho systému, 

- 2 civilné zamestnankyne – sekretariát náčelníka (z toho jedna na materskej dovolenke), 

- 1 civilná zamestnankyňa – mzdy a personalistika, 

- 1 civilná zamestnankyňa – upratovačka. 

 

Príslušníci MsP plnia úlohy MsP v nasledovnom pracovnom zaradení: 

- 39 príslušníkov bolo zaradených v nepretržitej prevádzke, prostredníctvom štyroch 

striedajúcich sa zmien,  

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

v čase spoplatneného parkovania,  

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

- 1 príslušník vykonáva funkciu zástupcu náčelníka MsP, 

- 2 príslušníci – úseku technického zabezpečenia, 

- 2 príslušníci – koordinátor preventívnych programov, 

- 4 príslušníci – Referát priestupkov (objasňovanie priestupkov), 

- 3 príslušníčky – materská dovolenka. 

 

V priebehu roka 2018 neboli na útvar MsP prijatí žiadni príslušníci. S dvoma 

príslušníkmi bol ukončený pracovný pomer (dohodou, na ich žiadosť). 

 

 

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

 

MsP disponovala v uvedenom období celkom deviatimi 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, 

- šesť vozidiel bielej farby je označených 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 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. 

 

Príslušníci MsP pri svojej činnosti nosia krátku guľovú zbraň. V hodnotenom období sa 

jednalo sa o 62 poloautomatických pištolí, ktorých držiteľom je Mesto Trnava. 
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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. 255,453  používať aj tieto ďalšie výstrojné súčiastky: 

 a) pracovnú rovnošatu, 

 b) zimnú čiapku, sveter, šál a rukavice, 

 c) plášť do dažďa, 

 d) reflexnú 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 – 4 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 a okrsku Linčianska), 

- rádiostanica prenosná – 12 ks, 

- centrálna rádiostanica – 2 ks, 

- digitálna kamera – 1 ks, 

- digitálny fotoaparát – 11 ks, 

- vozidlová rádiostanica – 6 ks 

- vozidlová kamera-9 ks 

- fotopasca – 2 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. 
 

MsP má zriadené chránené pracovisko, ktorého zamestnancami sú osoby telesne 

hendikepované. Ich úlohou je sledovanie monitorov kamerového monitorovacieho systému 

a následné oznamovanie relevantných udalostí veliteľovi zmeny. V hodnotenom období bolo 

prostredníctvom chráneného pracoviska zamestnaných päť osôb. 
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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 44 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 počas svojej činnosti nesmú 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 zamestnanci mesta určený na sledovanie kamerového systému 

zaznamenali napr. nasledovné udalosti: 

 

Druh udalosti      počet záznamov                   

 

Budenie ver. pohoršenia /spáči na zemi/     4x 

Bitka       7x 

Dopravné priestupky        3x 

Poškodzovanie veľkonočnej výzdoby         3x 

Poškodzovanie detské ihriská   3x 

Močenie na verejnosti    1x 

Poškodenie pouličné osvetlenia   1x 

Poškodzovanie dopr. značenia   2x   

Požiar             1x 

Poškodenie výsuvného kolíku   2x 

Nepovolené použitie pyrotechniky   1x 

Voľne behajúci pes     1x 

Poškodzovanie fontány    1x 

Podozrivá osoba     1x 

Poškodený nápis TRNAVA    1x 

Dopravná nehoda     1x 

Porucha verejného osvetlenia    1x 

Močenie na verejnosti    1x 
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V hodnotenom období boli na účely trestného alebo priestupkového konania Policajnému 

zboru, odovzdané nasledovné záznamy z kamerového systému: 

 

Druh udalosti      počet záznamov                   

 

Krádež z auta      4x                                      

Krádež auta      2x     

Krádež                13x                                            

Lúpež                                                  5x     

Vlámanie                 1x     

Poškodenie vozidla                                                   2x     

Výtržníctvo      3x     

Ublíženie na zdraví     2x     

Bitka       6x 

Neoprávnený výber z bankomatu   4x 

Dopravná nehoda          4x    

Krádež bicykla     4x                

Záujmové osoby                                              2x 

Krádež mobilu     1x 

Krádež z bytu      2x 

Krádež smetných nádob    1x 

Krádež pivových sudov    1x 

Podvod      1x 

Krádež stoličiek     2x 

Krádež na osobe     8x 

Lúpežné prepadnutie     3x 

Opitý vodič      1x 

Krádež z objektu     2x 

Porušenie domovej slobody    1x 

Poškodenie schodov     1x 

Krádež zo stánku     1x 

 

 

h) Opis uskutočnených preventívnych aktivít. 

 

Do organizačnej štruktúry MsP je začlenená pracovná pozícia s názvom koordinátor 

preventívnych programov, ktorého úlohou je príprava, organizácia a realizácia preventívnych 

aktivít.  

Medzi základné formy činnosti koordinátora preventívnych programov môžeme zaradiť 

súbor besied a odborných prednášok v materských, základných, stredných a špeciálnych 

školách. Témou týchto besied sú najmä nasledovné tematické okruhy:  

- činnosť 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 ). 

 

- 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  



2/14/1/8 

 

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. 

 

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

a každodenne vykonávajú príslušníci reguláciu dopravy na vytypovaných priechodoch pre 

chodcov. 

 

- V mesiaci február sa koordinátor preventívnych programov v sprievode primátora mesta, 

zástupcu náčelníka MsP a pracovníka TT-IT zúčastnil pracovnej návštevy MsP Žilina za 

účelom oboznámenia sa s ich bezpečnostným kamerovým systémom. Pracovné stretnutie 

bolo uskutočnené z dôvodu pripravovanej modernizácie kamerového systému v našom 

meste. 

  

- Koncom mesiaca marec sa uskutočnila beseda s deťmi 1.ročníka zo ZŠ A. Merici 

zameraná na oboznámenie sa s prácou mestskej polície ,spojená s ukážkami výstroje 

a výzbroje. 

 

- Posledný víkend v mesiaci apríl sa pracovníci MsP zúčastnili v priestoroch dopravného 

ihriska RM-JET Trnava akcie s názvom „ Deň bezpečnosti “ . Celé popoludnie prebiehali 

predvádzacie akcie všetkých bezpečnostných a záchranárskych zložiek mesta. 

 

- 23.júla sa KPP zúčastnil pracovnej porady s pracovníkmi ministerstva vnútra na VÚC 

k riešeniu problematiky násilia na senioroch.  

      

- Mesiac august sa niesol v duchu spolupráce s pánom Lipovským s Centra pomoci pre 

rodinu. Mestská polícia v rámci prázdninového dvora vykonala besedu a následne aj súťaž 

v streľbe so vzduchovej pušky v priestoroch centra na Františkánskej ulici. Víťazi boli 

ocenení vecnými darmi a všetci zúčastnení obdržali reflexné prvky pre bezpečný pohyb 

v cestnej premávke pri zníženej viditeľnosti. 

 

- V mesiaci september bola mestská polícia prizvaná na akciu „BEZPEČNE DO ŠKOLY“ 

na vonkajších priestoroch OC Galéria. Tu bol vytvorený priestor pre informovanie detí 

o povinnostiach chodcov a cyklistov v cestnej premávke. V rámci tejto preventívnej 

aktivity pracovníci MsP rozdávali účastníkom náučné brožúry s názvom „Kým sadneš na 

bicykel“ a reflexné bezpečnostné pásky. 

Ďalšia akcia v mesiaci september bola memoriál Petra Sagana. Tu príslušníci MsP mali 

za úlohu organizovať a riadiť prenosné dopravné ihrisko na Radlinského ulici. 

 

- Prednáška „ Bezpečie a istota seniorov“ bola uskutočnená v mesiaci október na pozvanie 

p. Trebatickej v Dome seniorov na ulici T. Vansovej. Tiež boli všetkým zúčastnením 

seniorom rozdané reflexné prvky. 

24. októbra KPP prednášal prednášky v rámci akcie „ DEŇ ZDRAVIA“ na ZŠ 

Atómová. 

 

- V priestoroch špeciálnej školy na Lomonosovovej ulici na pozvanie p. Bočkovej prednášal 

KPP prednášku o práci mestskej polície. 

 

- Spolupráca MsP s materskými školami prebehla v mesiaci november na súkromnej 

základne škole na Limbovej ulici formou besedy a praktických ukážok. 

 

- V mesiaci december bol v rámci rekonštrukcie Hollého ulice rozšírený bezpečnostný kamerový  

systém o 3 otočné , 1 stacionárnu kameru a výsuvný stĺpik. Žiaľ v súčasnej dobe nie sú ešte 

v prevádzke z dôvodu problémov pripojenia na el. sieť zo strany elektrární. Predpoklad je, že 

sa   všetko vyrieši v mesiaci január 2019.  
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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.  

V priebehu roka 2018 boli k priamemu výkonu služby vydávané nariadenia a pokyny 

podľa aktuálnych potrieb súvisiacich s ochranou verejného poriadku. Pravidelne prebiehali 

porady s veliteľmi zmien s cieľom hodnotenia plnenia úloh príslušníkmi MsP a prijatia 

opatrení k zefektívneniu činnosti.  

 

Výsledkom efektívnej činnosti príslušníkov MsP vykonávajúcich kontrolu statickej 

dopravy v zónach s plateným státím je sústavný rast výberu platieb za parkovanie ( r. 2016 - 

969 235,83 r. 2017 - 986 847,40 r. 2018 – 1 043 502,86).  

 

Za uvedené obdobie bolo odchytených 199 (+9) psov, ktorí boli spravidla 

umiestňovaní do útulku pre opustené zvieratá, alebo vrátené majiteľom. Ďalej boli odchytené: 

6 mačiek, 1 had, 3 vtáky, 1 netopier, 2 capy a 1 kuna.   

 

Za hodnotené obdobie bolo príslušníkmi MsP zistených na verejných priestranstvách 

147(+39) vozidiel, ktoré v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ohrozovali alebo poškodzovali životné 

prostredie, resp. rušili estetický vzhľad mesta. 129 takýchto vozidiel bolo odstránených 

dobrovoľne ich držiteľmi na základe výzvy MsP a 18 bolo oznámených na Mestský úrad 

v Trnave za účelom odstránenia. 

 

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. 

Zvýšený počet dychových skúšok na alkohol je vykonávaný aj v prípade verejných kultúrnych 

podujatí, ktoré sú poriadané na verejných priestranstvách. Jedná sa napr. o Tradičný trnavský 

jarmok, Vianočné trhy a pod.  

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 Z. z. 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 a oznamovaná obci podľa miesta trvalého 

pobytu osoby mladšej ako 18 rokov. V hodnotenom období bolo takto riešené požitie alkoholu 

osobou mladšou ako 18 rokov v siedmych prípadoch. 

 

 

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 závislý 

najmä od veľkosti, významu podujatia, množstva zúčastnených osôb, miesta konania,  
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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 v znení neskorších predpisov. 

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. 

 

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 Mestským 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 upravujúcich činnosť 

MsP. 

 

- VZN č. 221 o Mestskej polícii mesta Trnava v znení VZN č. 255 a VZN č. 453 

 

 

n) 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 
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- 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. 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, VZN č 321 v úplnom znení VZN 

č. 336 

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

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

príležitostného trhu Dni zdravia 

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

trhovom mieste – príležitostný trh Trnavská brána  

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

Trnava, v znení VZN č. 417 

- VZN č. 397 - Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhovom mieste – príležitostný trh Vianočné trhy v znení VZN č. 476 

- VZN č. 409 o miestnych daniach, v znení VZN č. 437 

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

Trnave"  

- VZN č. 440 o zásadách používania mestských symbolov 

- VZN č. 462 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi, v znení VZN č. 475 a VZN č. 488 

- VZN č. 465 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov v znení VZN 

č. 491 

- VZN č. 477 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území 

mesta Trnavy 

- VZN č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava 

 

 

2. Štatistická časť správy o činnosti MsP za obdobie od 1.1.2018 do 

31.12.2018. 
 

Štatistická časť správy o činnosti MsP obsahuje štatistické údaje porovnateľné s údajmi 

predloženými v správe o činnosti za rok 2017, ktorá bola vypracovaná podobnou metodikou. 

Informácia v zátvorke vyjadruje nárast (+) alebo pokles (-) oproti porovnateľnému obdobiu 

v roku 2017.  

 

Celkový počet zaevidovaných udalostí v hodnotenom období je 20 461 (+ 2 166). 

Celkový počet zaevidovaných priestupkov v hodnotenom období je 15 683 (+ 2 374). 

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.  

Štatistické vyjadrenie informácií o počte udalostí, udelených blokových pokutách ako 

aj o priestupkoch je v počítačovom systéme MsP, ktoré sú pre lepšiu prehľadnosť usporiadané 

do skupín podľa druhu. Taktiež je v informačnom systéme zahrnutá informácia o sumách 

blokových pokút udelených a zaplatených na mieste priestupku, ako aj pokút nezaplatených na 

mieste za jednotlivé druhy priestupkov. 
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                                                                                         1.1. – 31.12. 2018                               

 

                                                                                       Počet udalostí:                 pokuty zaplatené na mieste: 

Priestupky proti poriadku v  

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

 

Bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky 

(§ 22 1/j,k,l  Zák. 372/90 Zb.):              9348   96705     

 

Životné prostredie a ochrana zelene 

(§ 45 Zák. 372/90 Zb., VZN 289/321):            44    180       

 

Verejný poriadok 

(§ 47  Zák. 372/90 Zb.):               790   1680      

 

Občianske spolunažívanie 

(§ 49  Zák. 372/90 Zb.):                              676     90      

 

Ochrana majetku 

(§ 50  Zák. 372/90 Zb.):                                                            458                                   150    

 

Miestne dane 

(VZN 409):                                                       9              100       

 

Čistota a poriadok 

(VZN 25/134/321):                         169   400     

 

Parkovanie CMZ (VZN 477)                     5956   18315   

 

Ochrana nefajčiarov 

(§11 Zák. 377/2004 Z.z.):                          41   130     

 

Chov  a držanie zvierat 

(VZN 485):                                              252   925   

 

Ochrana pred alkoholom 

(§ 30 Zák. 372/90 Zb., VZN 89/321, 

Zák. 219/1996 Z.z.):                   598   100   

 

Vylepovanie plagátov 

(VZN 90/321):                                          7   10     

 

Trhový poriadok mesta 

(VZN 335, VZN 336, ):                    10   170   

 

Nakladanie s odpadmi 

(VZN 462 a VZN 488 ):                       41   140   

 

Používanie pyrotechniky 

(VZN 465):            9   95   

 

Ochrana pred alkoholom 

(§2,3,4 a12 Zák. 219/1996 Zb.)             89                ––   

 

 

Okrem riešenia priestupku formou blokovej pokuty zaplatenej na mieste priestupku, boli 

ďalšie priestupky riešené formou blokovej pokuty nezaplatenej na mieste priestupku, 

napomenutím, 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 8 900 (+ 211) blokových pokút v celkovej sume 

119 210 eur (+ 2 125).   Priemerná výška blokovej pokuty činí  13,394 eura. 
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Pokutou nezaplatenou na mieste bol priestupok riešený celkom 229 krát (-24) 

a celková suma činí 6 920 eur (+ 15). 

Napomenutím bol priestupok riešený 4 746 krát (+ 1672). 

Počas šetrenia udalosti 4 200 krát (- 329) vyšlo najavo, že sa o priestupok nejedná 

a 375 krát (- 10) bola udalosť odovzdaná k ďalšiemu konaniu inému kompetentnému orgánu 

priamo príslušníkmi stálej služby. 

Pre podozrenie z trestného činu bolo stálou službou Policajnému zboru odovzdaných 

26 (+ 13) udalostí. 

Technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla bolo použité        

764 krát (- 98 ). 9 vozidiel bolo odtiahnutých, nakoľko tvorili prekážku cestnej premávky. 

 

 

3. Štatistická správa o činnosti príslušníkov MsP Trnava – Referát 

priestupkov za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018. 

 
Stálou službou MsP Trnava bolo Referátu priestupkov MsP Trnava celkovo 

postúpených 3273 (+714) 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 alebo správneho deliktu - štádium preverovania. 

V štádiu preverovania môže byť vec ukončená formou: 

 

- zistenia, že udalosť nenesie znaky skutkovej podstaty priestupku, nie je 

priestupkom, 

- zistenia, že udalosť nesie znaky skutkovej podstaty správneho deliktu alebo 

trestného činu, 

- 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 1330 (+365) 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 veci 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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- oznámením zákonnému zástupcovi, fyzickej osobe, ktorá sa osobne stará 

o maloletého, alebo zariadeniu v ktorom je maloletý umiestnený a orgánu 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spáchanie priestupku maloletým. 

 

 

 

V hodnotenom období bolo Referátom priestupkov mestskej polície v Trnave ukončené 

objasňovanie 1330 (+365) 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 2017. 

 

 

 

Priestupy proti majetku 

(§ 50  Zákona 372/1990 Zb.)  
53 vecí (-19) 

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

(§ 22 ods.1 písm. k) a l) Zákona 372/1990 Zb.) 
408 vecí (+79) 

Priestupky proti verejnému poriadku 

(§ 47 a  §48  Zákona 372/1990 Zb., VZN 90/321, VZN 289/321/427 čl.6)  
27 vecí (+12) 

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 

(§ 49  Zákona 372/1990 Zb.)   
13 vecí (-4) 

Priestupky na úseku ochrany životného prostredia 

(§ 45 Zákona 372/1990 Zb.) 
2 veci (0) 

Priestupky týkajúce sa nakladania s odpadmi  

(§ 115 Zákona 79/2015 Z.z., VZN 462)   
8 vecí (-4) 

Priestupky na úseku ochrany pred alkohol. a inými toxikomániami 

(§ 30 Zákona 372/1990 Zb.) 
3 veci (0) 

Priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy 

(§ 21 Zákona 372/1990 Zb.)   
0 vecí (0) 

§ 46 zákona 372/1990 Zb., Iné priestupky proti poriadku v správe:  

Priestupky týkajúce sa podmienok predaja výrobkov 

(VZN 335) 
 1 vec (+1) 

Priestupky proti čistote a poriadku  

(VZN 25/134/321)   
 8 vecí (-2) 

Priestupky týkajúce sa dočasného parkovania mot. vozidlom   

(VZN 400/418/477 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta 

Trnava)  

 757 vecí (+296) 

Priestupky týkajúce sa ochrany pred zneužívaním alkoholických nápojov 

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

Delikty, ktoré sa prejednávajú podľa osobitných predpisov 

( trestné činy, § 13 Zákona 369/1990 Zb., § 2, 3 a 12 Zákona 219/1996 Zb., )

                                                                                          

49 vecí (+7) 

  

spolu 1330 vecí (+365) 

        

    

V hodnotenom období bolo Referátom priestupkov ukončených celkom 3273 (+714) 

vecí. Uvedené čísla vyjadrujú počet ukončených vecí po začatí objasňovania, ako aj pred jeho 

začatím, v štádiu preverovania:  
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Spôsob Množstvo 

Nárast alebo 

pokles 

(+ -) 

zistením, že sa nejedná o  priestupok     70  vecí   (-41) 

napomenutím     565  vecí   (+33) 

uložením blokovej pokuty   1391  vecí (v sume 10830 €) (+373)(+3860€) 

odložením veci       16  vecí   (+2) 

uložením veci     1060  vecí   (+336) 

odovzdaním veci       61  vecí   (+8) 

Správa o výsledku objasňovania 

priestupku 

    110  vecí  z toho 82 na  

Okresný dopr. inšpektorát    
(+3) 

 

            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, 

poverení 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 545 (+154) 

v celkovej sume 25 570 € (+ 9 245 €). Uhradených a vymožených bolo 302 (+57)  pokút 

v celkovej sume 9 821,39 € (+1 154,58 €). Na exekúciu boli postúpené 2 veci (-78). 

 

Referát priestupkov sa ďalej zaoberá vymáhaním pokút nezaplatených na mieste, 

ktorých bolo vydaných 229 (-25) kusov v sume 6 920 € (+2 €). Uhradených a vymožených bolo 

214 (-27) pokút v celkovej sume 6 315,43 € (+766,78 €). Na exekúciu bolo postúpených 150 

vecí (+95). 

 

 

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

priestupkov Mestskej polície mesta Trnava na základe poverenia prejednávať niektoré druhy 

priestupkov v správnom konaní.  

 

           V období od 01.01.2018 do 31.12.2018 bolo na správne konanie o priestupku 

postúpených 18 vecí, ktoré boli vyriešené nasledovne: 

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

prejednávané v 2 prípadoch rozkazným konaním  (výška pokuty činila 70 €) a v 4 veciach 

konanie pokračuje.  

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

o priestupkoch, VZN č. 485, v znení neskorších zmien, o podmienkach držania psov boli 

prejednávané v 12 prípadoch, z toho v rozkaznom konaní bolo prejednaných 6 vecí (výška 

pokút činila 145 €), 4 krát bola vec vyriešená v blokovom konaní (40 €). Ďalej bola 1 vec 

uložená na Referáte priestupkov a v 1 veci prebieha konanie. 

               Z vecí, ktoré boli riešené v správnom konaní, prešlo na úsek vymáhania pokút referátu 

priestupkov mestskej polície 7 vecí (-10). Celkovo bolo zaplatených, vrátane predchádzajúceho 

obdobia 8 vecí (-13) vo výške 234,79 € (-856,20 €). Na exekúciu bolo postúpených 0 vecí (-5).   

 

               Celková vymožená suma na úseku vymáhania pokút referátu priestupkov za rok 

2018 činí 16 371,61 € (+1 065,16 €). 
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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  

 
 

 

 

 
 

 

 

2.  Počet zaevidovaných priestupkov  

 

 
 

3.        Počet pokút uložených v blokovom konaní celým útvarom MsP  
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4.   Suma uložená v blokovom konaní celým útvarom MsP  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

5.    Počet poriadkových pokút uložených útvarom MsP  

 

 

 

 

 
 

 

6.    Suma uložená poriadkovými pokutami  
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7.   Suma uložená útvarom MsP za pokuty celkom  (okrem pokút uložených v správnom 

konaní) 

 

 

 
 

 

 

8.     Suma pokút uhradených po začatí vymáhania a vymožených pokút  

 

 

 
 

9.    Počet priestupkov riešených napomenutím priestupcu 
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10.      Počet vecí odovzdaných inému orgánu 

 

 

 
 

 

11.     Počet trestných činov odovzdaných Policajnému zboru stálou službou 

 

 

 
 

12.     Počet odložených vecí 
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13.      Počet uložených vecí 

 

 

 
 

 

14.     Počet správ o výsledku objasňovania priestupku odoslaných správnemu orgánu 

 

 

 

 
 

15.      Počet udalostí evidovaných MsP na Coburgovej ulici  
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16.       Počet priestupkov evidovaných MsP na Coburgovej ulici  

 

 

 

 
 

 

47

48

48

48

48

48

49

49

49

2016 2017 2018

48

49 49


