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1. Úvod  

 

Právne základy samosprávy obcí v SR boli zakotvené v roku 1990 ústavným zákonom č. 

294/1990 Zb. Jedným z právnych predpisov, ktoré umožňujú naplňovanie samosprávneho 

postavenia obcí a miest je zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii z 3. decembra 1991. 

Tento zákon nadväzuje na zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý umožnil 

obciam a mestám zriadiť si na zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku, ochrany 

životného prostredia a iného, svoj poriadkový útvar - obecnú políciu.  

Mestské zastupiteľstvo v Leviciach sa na svojom zasadnutí 4. 7. 1991 uznieslo podľa § 

19 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a položilo základný kameň 

zriadenia Mestskej polície v Leviciach tým, že schválilo jej štatút.  

Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných a mestských 

vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo 

všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí 

primátora mesta. 

Mestská polícia svojím zadelením v štruktúre mestských organizácií nespadá pod 

mestský úrad, hoci je s ním úzko spojená. Tvorí samostatnú organizačnú zložku mesta. 

Činnosť mestskej polície riadi náčelník. Toho na návrh primátora respektíve starostu 

vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Mestské zastupiteľstvo taktiež určuje 

organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície 

s prihliadnutím na rozsah jej úloh.  

 

 

2. Údaj o sídle obecnej polície, o názve obce, ktorá zriadila obecnú políciu, ich 

kontaktné údaje a údaj o hodnotenom období  

 

- Mestská polícia Levice, ul. J. Bottu, č. 5, 934 01 Levice 

- Mesto LEVICE, Námestie hrdinov, č. 1, 934 01 Levice 

- MsP Levice, tel: 036-6312 022, fax: 036-6312 077, mail: msplevice@msplevice.sk 

- MsÚ Levice, tel: 036-6350 263, fax: 036-6306 901, mail: up@levice.sk 

- Správa o činnosti MsP Levice za rok 2018 

 

 

3. Štatistické údaje 

 

Výkaz štatistických údajov správy o činnosti mestskej polície v Leviciach 

za obdobie od  01.01.2018  do  31.12.2018 

 

I. Počet príslušníkov obecnej polície 
 

1 Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 35 

1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 35 

2 Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 6 

3 Počet prepustených príslušníkov obecnej polície 0 

4 
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za 

spáchanie úmyselného trestného činu 
0 

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 

35 

mailto:msplevice@msplevice.sk
mailto:up@levice.sk
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II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 

 

1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 

2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 

 

 

 

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 

 

1 Počet vykonaných zákrokov 1286 

2 Počet prípadov použitia zbrane 0 

2a Z toho neoprávnených 0 

3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0 

3a Z toho neoprávnených 0 

4 
Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov (vrátane technických      

prostriedkov na zabránenie odjazdu motorového vozidla) 
1286 

4a Z toho neoprávnených 0 

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

smeroval 
0 

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 
0 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 0 

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

polície alebo v súvislosti s ich plnením) 
0 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 0 

 

 

 

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 
 

1  

 

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka 

obecnej polície 
0 

2 Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 0 

3  Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 0 

4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

5  Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 
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V. Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov) 

 

 

 

  

  

§ 47-48 
Priestupky  

proti 

verejnému 

poriadku 

§ 49 
Priestupky proti 

občianskemu 

spolunažívaniu 

 

§ 50 
Priestupky 

proti 

majetku  

§ 22 
Priestupky 

proti 

bezpečnosti 

a plynulosti 

cestnej 

premávky 

VZN 

obce 

Ostatné 

 
Spolu 

1 

Celkový počet zistených 

priestupkov vlastnou 

činnosťou 

229 7 4 1945 2824 23 5032 

2 

Celkový počet oznámených 

priestupkov na útvar obecnej 

polície 

130 18 30 332 80 20 610 

3 

 

Celkový počet uložených 

priestupkov 
102 8 26 68 19 12 235 

4 
Celkový počet odložených 

priestupkov 
12 6 9 21 9 6 63 

5 
Celkový počet odovzdaných 

priestupkov 
22 5 6 98 9 15 155 

6 

 

Celkový počet oznámených 

priestupkov príslušnému 

orgánu 

6 5 4 12 6 4 37 

7 

Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom 

konaní 

19 12 6 1536 1489 5 3067 

 výška finančnej hotovosti (€) 312 94 48 27420 17940 50 45864 

8 

Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom 

konaní vydaním bloku na 

pokutu nezaplatenú na 

mieste 

9 5 4 156 33 4 211 

 výška finančnej hotovosti (€) 172 72 48 4590 586 46 5514 
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Graf počtu priestupkov zistených vlastnou činnosťou a oznámených 

na útvar mestskej polície za rok 2018   

 

 

 

 

Priestupky celkom 

za rok 2018 

Prejednané 

v blokovom konaní 

Prejednané 

vydaním šeku  

Prejednané 

napomenutím  

V štádiu 

riešenia 

Ostatné 

5 642 3 067 211 2 311 45 8 
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Vývoj počtu zistených a prejednaných priestupkov v meste Levice 

za obdobie od r. 2012 do r. 2018 

 

 

 

 Rok 2012 

 

Rok 2013 

 

Rok 2014 

 

Rok 2015 

 

Rok 2016 

 

Rok 2017 

 

Rok 2018 

 

Počet 

priestupkov 
4 681 6 469 6 561 6 415 6 834 6 331 5 642 

 

 

 

 

 

 

Graf vývoja počtu zistených a prejednaných priestupkov v meste Levice 

za obdobie od r. 2012 do r. 2018 
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Vývoj výšky finančnej hotovosti pokút v € za priestupky v blokovom konaní 

v meste Levice za obdobie od r. 2012 do r. 2018 

 

 

 
 

 Rok 2012 

 

Rok 2013 

 

Rok 2014 

 

Rok 2015 

 

Rok 2016 

 

Rok 2017 

 

Rok 2018 

 

Výška finančnej 

hotovosti pokút v € 46 965.- € 57 355.- € 50 640.- € 50 845.- € 48 320.- € 57 770.-€ 51 378.-€ 

 

 

 

 

 

 

 

Graf vývoja výšky finančnej hotovosti pokút v € za priestupky v blokovom konaní 

v meste Levice za obdobie od r. 2012 do r. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Rok

2012

Rok

2013

Rok

2014

Rok

2015

Rok

2016

Rok

2017

Rok

2018

46 965

57355

50640 50845 48320

57770

51378

Výška finančnej hotovosti v €

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018



 

8 

 

 

4. Opisná časť 

  

4.1. Zoznam príslušníkov obecnej polície s uvedením ich mena, priezviska, titulu,  

funkčného zaradenia v Organizačnej štruktúre mestskej polície, dátumu a miesta 

vykonania skúšky o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície 

a evidenčného čísla osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície 

 

 

 

 Meno, priezvisko, titul Funkčné zaradenie  

v Organizačnej štruktúre 

mestskej polície 

Dátum a miesto 

vykonania skúšky 

o odbornej 

spôsobilosti 

príslušníka MsP 

Evidenčné číslo 

osvedčenia 

o odbornej 

spôsobilosti 

príslušníka MsP 

1. Adámik Miloš Bc. Referent preventívno-

výchovných činností 

20.02.1996 

Bratislava 

120-1/BA-96 

2. Adámik Róbert Bc. Vedúci referátu výkonu služby 25.09.1992 

Bratislava 

246 

 

3. Andruška Zoltán Člen hliadky 05.12.2018 

Nitra 

2516 

4. Baláž Boris Člen hliadky 29.03.2005 

Bratislava 

153 

5. Bariš Dean Bc. Člen hliadky 10.12.2013 

Nitra 

1860 

6. Bielik Roman Člen hliadky 23.06.2003 

Bratislava 

225 

7. Fábry Ján Člen hliadky 18.08.2008 

Bratislava 

935 

8. Kabát Branislav PhDr. Člen hliadky 07.07.2008 

Bratislava 

910 

9. Kelo Roland Bc. Operačný pracovník 24.03.2005 

Bratislava 

152 

10. Kinčok Karol Člen hliadky 12.07.2005 

Bratislava 

293 

11. Kovács Ján Bc. Operačný pracovník 30.11.1993 

Bratislava 

650 

12. Kovančík Gabriel Bc.  Člen hliadky 16.08.2007 

Bratislava 

698 

13. Krenčan Marko Člen hliadky  10.12.2013 

Nitra 

1861 

14. Krenčan Patrik Mgr. Člen hliadky 10.12.2013 

Nitra 

1862 

15. Kúdela Miroslav Vedúci referátu materiálno-

technického zabezpečenia  

12.03.1993 

Bratislava 

411 

16. Kúdela Peter Operačný pracovník 04.12.1992 

Bratislava 

412 

17. Kundaker Miroslav Člen hliadky 04.12.1992 

Bratislava 

413 

18. Lauroško Zdenko Zástupca náčelníka MsP 02.11.1992 

Trnava 

417 

19. Levák Róbert Člen hliadky 12.06.2017 

Nitra 

2322 

20. Lukáč Marcel Člen hliadky 05.12.2018 

Nitra 

2517 

21. Lukáč Martin  Člen hliadky 05.12.2018 

Nitra 

2518 
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22. Malý Erik Člen hliadky 05.12.2018 

Nitra 

2519 

23. Marcinek Ján Mgr. Náčelník MsP 01.08.2012 

Bratislava 

1713 

24. Masaryk Miroslav Bc.  Člen hliadky 10.12.2013 

Nitra 

1859 

25. Nemec Matúš Člen hliadky 12.06.2017 

Nitra 

2323 

26. Obert Ľuboš Bc. Operačný pracovník 20.06.2002 

Bratislava 

90 

27. Pavlík Václav Člen hliadky 05.12.2018 

Nitra 

2520 

28. Petráš Anita Bc. Člen hliadky 02.05.2007 

Bratislava 

619 

29. Peťko Miroslav Bc. Člen hliadky 02.07.2007 

Bratislava 

686 

30. Polyák Arpád Bc. Člen hliadky 24.06.2007 

Bratislava 

696 

31. Rieger Tomáš Člen hliadky 05.12.2018 

Nitra 

2521 

32. Roštáš Alexander Referent objasňovania 

priestupkov 

11.10.1995 

Bratislava 

120-70/BA-95 

33. Sebelédy František Bc. Vedúci referátu 

zabezpečovacích systémov 

30.11.1993 

Bratislava 

655 

34. Šovčík Michal Člen hliadky 30.04.2010 

Bratislava 

1361 

35. Töröková Beáta Bc. Člen hliadky 12.02.1999 

Bratislava 

SPC-67-13/SOŠ 

BA-99 

 

 

4.2. Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí v hodnotenom období nastúpili na 

odbornú prípravu príslušníka obecnej polície 

 

Spolu stav príslušníkov a zamestnancov MsP Levice k 31.12.2018 predstavoval: 44 

zamestnancov. Z toho je 35 príslušníkov MsP – všetci s odbornou spôsobilosťou, 1 referentka 

administratívno-ekonomických činností, 2 upratovačky a 6 zamestnancov chránenej dielne 

mestského kamerového systému.  

V hodnotenom období boli od 01.09.2018 prijatí do zamestnaneckého pomeru 6 noví 

príslušníci Mestskej polície Levice, ktorí v priebehu mesiacov september až december 2018 

absolvovali kurz odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície, pričom 05.12.2018 všetci 

šiesti získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície.   

 

 

4.3. Prevažujúce predmety sťažností na príslušníkov obecnej polície 

 

V hodnotenom období roka 2018 nebola podaná žiadna sťažnosť na príslušníka mestskej 

polície v Leviciach, v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.       

 

4.4. Plnenie úloh obecnej polície pri mimoriadnych udalostiach 

 

V hodnotenom období roka 2018 nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam, ktoré by 

mali vplyv na plnenie úloh mestskej polície.   
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4.5. Plnenie úloh obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci, 

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

verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach 

 

 V uplynulom období roka 2018 sa v oblasti kontroly životného prostredia vyskytol zvýšený 

počet priestupkov a to nedovoleným postavením sa MV na verejnú zeleň, venčenia psov a 

malé nedovolené skládky pri smetných miestach. Menej závažné priestupky boli vyriešené 

napomenutím alebo minimálnou blokovou pokutou. Boli pravidelne vykonávané kontroly 

majiteľov psov so zameraním sa na prihlásenie psa do evidencie, zaplatenie dane za psa, 

odstraňovanie exkrementov a povinné očkovanie psa.   

Príslušníci mestskej polície v Leviciach kontrolovali pravidelnosť vyvážania komunálneho 

odpadu, kde dochádza k znečisťovaniu verejného priestranstva preplnenými kontajnermi 

hlavne počas víkendov a sviatkov. Opatrenia prijímané zo strany mestskej polície boli v 

oznamovaní nedostatkov vo vývoze smetí a v dočisťovaní verejného priestranstva firme Vialle 

a na OÚŽV MsÚ. 

      O všetkých uvedených kontrolách a zistených nedostatkoch ohrozujúcich život alebo 

zdravie občanov boli informovaní zodpovední zamestnanci MsÚ, vedúci zamestnanci cestou 

prednostu MsÚ a primátor mesta podľa potreby.  

 Mestská polícia v  uvedenej oblasti zistila a vyriešila 196 priestupkov. Uložená bloková 

pokuta na mieste v 98 prípadoch a uložená pokuta nezaplatená na mieste - šekom v 5 

prípadoch.  V sledovanom období boli zistené a nahlásené ďalšie rôzne poruchy a nedostatky. 

Väčšinu z nich tvorilo nefungujúce verejné osvetlenie, poškodené alebo vyvrátené smetné 

nádoby, poškodené lavičky, poškodené či nečitateľné dopravné značenie, výtlky na cestách. 

Uvedené zistenia boli nahlásené na MsÚ, ZVaK a OO PZ SR Levice.     

Hliadky MsP pri kontrolách z hľadiska dodržiavania povinností majiteľov, správcov  

objektov a pozemkov susediacich s verejným priestranstvom v súvislosti s jeho čistením od 

nečistôt zistili  a riešili 19 priestupkov. Uložená bloková pokuta na mieste bola v 7 prípadoch.  

Hliadky MsP kontrolovali okolia prevádzok, kde podnikateľská činnosť a dôsledky tejto 

činnosti ovplyvňujú a narušujú čistotu, hygienu, poriadok a životné prostredie, hlavne tvorbou 

malých skládok obalového materiálu z dôvodu malého počtu kontajnerov a odhadzovaním 

drobných nečistôt. V uvedenej oblasti bolo zistených a vyriešených 18 priestupkov. Uložená 

bloková pokuta na mieste bola v 14 prípadoch, uložená pokuta nezaplatená na mieste - šekom 

v 6 prípadoch. 

Kontrolovali znečisťovanie verejného priestranstva splaškovými vodami.  

Kontrolovali detské ihriská z dôvodu nedovoleného venčenia psov, ďalej z hľadiska 

nepovoleného vylepovania plagátov a oznamov na verejných priestoroch, na stĺpoch verejného 

osvetlenia a na autobusových zastávkach. V uvedenej oblasti bolo zistených a riešených 34 

priestupkov. Uložená bloková pokuta na mieste bola v 17 prípadoch.  

 

Mesto Levice má uzatvorenú zmluvu s poskytovateľom: OZ Šťastný domov – Happy 

House Levice, ktorou sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať Mestu Levice službu: odchyt 

túlavých psov na území mesta Levice a mestských častí: Levice-Čankov, Kalinčiakovo, Malý 

Kiar a Horša za podmienok, uvedených v ustanoveniach uvedenej zmluvy. 

 

Príslušníci MsP v sledovanom období vykonávali kontroly uzamknutia vchodov do 

bytových domov, počas ktorých boli upozorňovaní domoví dôverníci a samotní občania, aby si 

riadne zabezpečili svoj majetok. 

 V rámci ochrany majetku občanov sa pravidelne vykonávala kontrola parkovísk 

a uzamknutie motorových vozidiel.  
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 Zvýšená pozornosť bola venovaná aj nedovolenému státiu motorových vozidiel na verejnej 

zeleni a chodníkoch kde bolo zistených a doriešených 742 priestupkov. 

 

Priebežnou kontrolou bola zabezpečená ochrana majetku mesta a občanov  

• pravidelnými kontrolami exponovaných lokalít sme znížili trend poškodzovania 

majetku, krádeží poklopov a poškodzovania dopravných značiek. Čiastočne sa znížilo 

poškodzovanie majetku - ničenie smetných nádob, hlavne plastových.  Za rok 2018 bol 

zistený znížený počet prevracaných a čiastočne poškodených prefabrikovaných 

smetných nádob; 

• zvýšenými kontrolami cintorína – všetkých vnútorných  priestorov sa podarilo 

zamedziť drobným krádežiam kvetov i parkových stromov ale hlavne krádežiam 

z hrobových miest a poškodzovaniu náhrobných kameňov. Mestská polícia denne 

kontrolovala a uzamykala mestský cintorín. Stav na mestskom cintoríne, ako i kalvárii 

sa stabilizoval, napomáhajú k tomu tam umiestnené kamery ale aj samotní občania, 

ktorí si všímajú tam pohybujúce sa osoby a podozrenia oznamujú na MsP;    

• hliadkovou činnosťou, pravidelnými obhliadkami verejno-prospešných zariadení, ako 

sú lavičky, smetné nádoby, verejné osvetlenie, prístrešky zastávok MHD, bolo na území 

mesta Levice a v mestských častiach zistené poškodenie zastávok MHD hlavne 

polepením plagátov a pomaľovaním novoinštalovaných zastávok MHD; 

• spolupráca s PZ SR je na všetkých úrovniach riadenia, od zabezpečovania rajonizácie 

až po najbežnejší výkon služby, vzájomnú výmenu informácií a spoločné služby, ktoré 

sú na dobrej úrovni. 

 

V rámci zabezpečenia ochrany života a zdravia občanov  

• hliadky MsP vykonali množstvo rôznych výjazdov na základe prijatých oznámení 

k osobám, priestupkom alebo odchytu psov a na doručovanie rôznych písomností. 

Zdravotnej záchrannej službe poskytla pomoc svojou asistenciou, pričom sa jednalo 

o výjazdy k ležiacim osobám, nemocným a zraneným, osobám pod vplyvom alkoholu 

a osobám v bytoch, ktoré nekomunikovali alebo neboli dlhšiu dobu videné vo svojom 

okolí; 

• mestská polícia poskytovala asistenciu OO-PZ Levice pri zabezpečení bezpečnosti a 

plynulosti cestnej dopravy;   

• v prípade zistenia nutnosti poskytnutia odbornej pomoci, cestou stálej operačnej služby 

mestskej polície bola privolaná Zdravotná záchranná služba. 

 

V rámci kontroly verejného poriadku a dodržiavania nočného pokoja  

• bolo zaregistrovaných 46 rušení nočného kľudu, kde bola udelená bloková pokuta v 16 

prípadoch.  

 

V súlade s ďalšími právnymi predpismi bolo mestskou políciou zistené a riešené 

• nepovolené parkovanie a státie nákladných vozidiel mimo miest, ktoré mesto určilo ako 

vyhradené priestory;  

• majiteľov starých nepojazdných vozidiel nachádzajúcich sa na verejných 

priestranstvách. Po neodstránení do stanovenej doby boli postúpení k ďalšiemu 

riešeniu;  

• zákaz státia v spoplatnenej zóne motorovými vozidlami mimo vyznačených 

parkovacích miest, vjazd do pešej zóny mimo doby povoleného zásobovania a iné 

priestupky voči správe; 

• dodržiavanie prevádzkového času resp. dodržiavanie zatváracích hodín v prevádzkach 
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v meste. Prevádzkovatelia boli riešení v blokovom konaní a majitelia upozornení na 

dodržiavanie zatváracích hodín zo strany zamestnancov; 

• znečisťovanie verejného priestranstva tvorbou nedovolených skládok v rôznych 

častiach mesta, najmä uložením rôzneho materiálu pri kontajnerových miestach 

s komunálnym odpadom;  

• mimoriadne služby v mesiacoch  máj – október na mestskej tržnici a v parku M. R. 

Štefánika a na ul. Kasárenskej, kde v rámci diskoték  dochádzalo k rušeniu nočného 

pokoja, znečisťovaniu  verejného priestranstva, ale i vandalizmu, prevracaniu 

a poškodzovaniu smetných nádob; 

• mimoriadne služby v mesiacoch apríl – máj a september – december v lokalite 

Ladislavov Dvor a zastávka MHD Levice v prospech SAD Levice z dôvodu 

zvyšujúceho sa vandalizmu, vulgárností a neplatenia cestovného neprispôsobivými 

občanmi cestujúcimi na trase Levice – Dobogov – Ladislavov Dvor a späť a na 

prechodoch na Ludanskej ceste a ul. Ľ. Štúra; 

• priebežné zabezpečovanie poriadku pri športových akciách na štadióne a v športovej 

hale; 

• priebežné zabezpečovanie poriadku a priechodnosti komunikácie do priestorov kempu 

a koliby na Margite – Ilone v mesiacoch máj – september; 

• v súčinnosti s OR PZ SR Levice riešenie úloh pri dopravných nehodách a dohľadávaní 

motorových vozidiel a osôb.   

 

Plnenie úloh referátu výkonu služby 

 Významnou súčasťou mestskej polície na úseku praktickej činnosti je referát výkonu 

služby, do ktorého spadá úsek objasňovania priestupkov, operačné stredisko, úsek preventívno-

výchovných činností a hliadková služba.  

 

 Úsek objasňovania priestupkov 

Činnosť spracovateľov priestupkov spočíva v objasňovaní priestupkov, ktoré neboli 

príslušníkmi mestskej polície doriešené na mieste, alebo riešenie priestupkov, ktoré si zo svojej 

povahy vyžadujú objasňovanie t.j. získanie podkladov potrebných na rozhodnutie správneho 

orgánu. Pod pojmom získanie potrebných podkladov sa rozumie okrem získania potrebných 

informácií o páchateľovi priestupku, aj získanie a spracovanie dôkazových materiálov, napr.: 

zistenie držiteľa vozidla, zistenie miesta skutočného pobytu, ak sa osoby, od ktorých je 

požadované vysvetlenie nenachádzajú v mieste trvalého bydliska, predvolanie a vypočutie 

poškodených, svedkov, miestna obhliadka, vyžiadanie potrebných podkladov a písomných 

materiálov od iných orgánov a inštitúcií - vyčíslenie škody, potvrdenie o zaplatení poplatku. 

Priestupkové spisy sú vybavované v zmysle zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch.  

Príslušníci mestskej polície – spracovatelia, sa okrem objasňovania priestupkových spisov 

podieľajú aj na plnení úloh v oblasti zabezpečenia verejného poriadku, hlavne na športových a 

kultúrno-spoločenských podujatiach.  

V dňoch školského vyučovania v čase od 07,15 hod. do 08,00 hod. príslušníci 

hliadkovej služby zabezpečujú bezpečnosť detí pri priechodoch pre chodcov. 

Priestupkový referát pri objasňovaní priestupkov úzko spolupracuje s policajným 

zborom, okresným úradom a s jednotlivými oddeleniami Mestského úradu v Leviciach, ako aj 

s inými orgánmi štátnej a verejnej správy. Vybavuje odpovede na požiadavky a dožiadania 

týchto orgánov a oboznamuje príslušníkov mestskej polície s novými postupmi a prijatými 

opatreniami pri objasňovaní priestupkov v zmysle nových platných predpisov. 
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Pracovníci priestupkového úseku zabezpečujú výzvy k podaniu vysvetlenia z mestskej 

polície. Ďalej evidujú a zabezpečujú bloky na pokutu z daňového úradu, zabezpečujú ich 

vydávanie a výber finančnej hotovosti od príslušníkov mestskej polície.  

Pri zistení nedostatkov, ktoré zistili hliadky mestskej polície a ktoré môžu výrazným 

spôsobom ovplyvniť bezpečnosť obyvateľov mesta, zabezpečujú odosielanie oznámení 

príslušným organizáciám s požiadavkou na ich odstránenie. 

Referent pre agendu so súdmi a exekútorom zabezpečuje administratívne evidovanie 

blokov na pokutu nezaplatenú na mieste, zabezpečuje vymáhanie oprávnených pohľadávok 

mesta, ktoré  vznikli nezaplatením týchto blokov po nadobudnutí ich právoplatnosti. V prípade 

nezaplatenia bloku spisuje výzvy na zaplatenie. Pokiaľ priestupca neuhradí uloženú pokutu 

nezaplatenú na mieste, zabezpečuje ich vymáhanie cestou súdnej exekúcie.  

 

Operačné stredisko MsP 

Nezastupiteľné miesto vo výkone služby má aj operačné stredisko mestskej polície. 

Operačné stredisko je miestom prvého kontaktu obyvateľov mesta s mestskou políciou a slúži 

pri riadení výkonu služby príslušníkov MsP nepretržite počas 24 hodín. Stálu službu na 

operačnom stredisku zabezpečujú štyria príslušníci MsP. Pracovná náplň operačných 

pracovníkov je určená v Organizačnom poriadku MsP Levice. Okrem riadenia, reagovania na 

rôzne situácie, operačný pracovník počas služby vedie určené pomôcky operačného strediska, 

ktoré sú potrebné pre výkon služby. Pre potreby hliadok pri riešení zákrokov vyhľadáva údaje 

v evidenciách MsP, informačného systému samosprávy mesta, o obyvateľoch mesta, 

majiteľoch domov, majiteľoch psov, parciel v katastrálnom území mesta Levice a podobne. 

Operačný pracovník zodpovedá za výkon príslušníkov MsP vo výkone služby, za budovu MsP, 

vozový park a zverené materiálno-technické prostriedky, potrebné pre výkon služby. Ďalej 

operačný pracovník obsluhuje pult centralizovanej ochrany (PCO) a na základe prijatých 

hlásení o narušení objektu rozhoduje o vyslaní hliadky MsP k prevereniu poplachu na objekte. 

Neoddeliteľnou súčasťou jeho práce je komunikácia s inými inštitúciami pri zisťovaní a 

zabezpečovaní požiadaviek potrebných k náprave protiprávnych konaní, ako sú napríklad 

oddelenia MsÚ, operačné strediská OR PZ SR, OO PZ, dispečing lekárskej prvej pomoci, 

Hasičský zbor, OSC, útulok pre opustené zvieratá, okresná veterinárna správa a iné inštitúcie, 

podľa požiadaviek vyplývajúcich z konkrétnej situácie. 

Prioritou v pracovnej náplni operačného pracovníka je okamžite reagovať na vzniknuté 

situácie vyplývajúce zo zákrokov hliadok a následne na to vyvodiť opatrenia smerujúce k 

náprave, ako aj byť nápomocný hliadke pri riešení zákrokov, riadiť ich činnosť v teréne a úzko 

spolupracovať s ostatnými pracovníkmi a vedením MsP. 

Operačné stredisko disponuje kamerovým systémom, v súčasnej dobe MsP využíva 24 

kamier. Obsluhu a aktívne plnenie úloh monitorovacieho kamerového systému MKS 

zabezpečuje šesť zdravotne postihnutých zamestnancov. Z každého operačného dňa t. j. od 

07,00 hod. do 19,00 hod. operačný pracovník spisuje celodenný súhrn udalostí za účelom 

zabezpečenia informačného toku o činnosti MsP, prijatých oznámeniach a vykonaných 

opatreniach. 

  

Hliadková služba MsP 

Hliadky mestskej polície plnia úlohy v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Výkon hliadkovej služby zabezpečujú zmeny, 

pričom každá zmena je zložená z jednej až dvoch hliadok. Hliadku tvoria dvaja príslušníci 

mestskej polície. Mestská polícia v Leviciach vykonáva hliadkovú činnosť v nepretržitom 24-

hodinovom cykle a je rozdelená do dvanásť-hodinových pracovných zmien.  

V súčasnosti je v hliadkovej službe zaradených 24 príslušníkov mestskej polície. Ich 

riadenie a koordináciu zabezpečuje zástupca náčelníka MsP, vedúci referátu výkonu služby a 
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operačný pracovník MsP. Operačný pracovník priamo koordinuje ich činnosť na základe 

požiadaviek obyvateľov a iných osôb v meste a zabezpečuje ich okamžité riešenie.  

V hliadkovej službe bolo v roku 2018 zistených a riešených 5642 priestupkov. Na útvar 

MsP bolo v hodnotenom období nahlásených celkom 610 priestupkov.  

Mesto Levice je pre potreby mestskej polície rozdelené do 9 zón (rajónov), pričom 

každý rajón je pridelený jednej hliadke. Nočné zmeny sú orientované do oblastí spoločenskej 

aktivity: diskotéky, pohostinstvá a do oblastí, v ktorých bolo zistené pretrvávajúce 

protispoločenské konanie. V pridelených sektoroch si hliadky formou kontaktu s obyvateľmi 

budujú sieť informátorov, ktorí im výraznou mierou napomáhajú pri odhaľovaní páchateľov 

priestupkov v rôznych oblastiach. Z dôvodu zlepšenia kontaktu hliadok mestskej polície s 

obyvateľmi bola zavedená povinnosť denne jednej hliadky vykonávať pešiu hliadkovú činnosť.  

Príslušníci mestskej polície sa okrem zisťovania priestupkov zameriavajú aj na 

zisťovanie nedostatkov, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť bezpečnosť obyvateľov 

mesta. Tieto nedostatky sa týkali chýbajúcich poklopov kanalizácie, nefunkčného verejného 

osvetlenia, chýbajúcich alebo poškodených dopravných značiek, poškodených komunikácií, 

stromov a kríkov, ktorých konáre prerastajú do chodníkov a pod. 

Medzi ďalšie činnosti hliadok MsP patrilo zisťovanie motorových vozidiel, u ktorých 

bolo podozrenie z dlhodobého parkovania na jednom mieste, resp. bolo podozrenie, že sa jedná 

o staré vozidlo (vrak). Príslušníci mestskej polície pri zistení takéhoto motorového vozidla 

zistili jeho majiteľa, ktorého vyzvali na odstránenie nepojazdného vozidla, prípadne bol 

nahlásený príslušnému oddeleniu MsÚ za účelom ďalšieho riešenia.  

V rámci zabezpečenia bezpečnosti detí pri prechode cez priechody pre chodcov v dňoch 

školského vyučovania bol v čase od 07,15 hod. do 08,00 hod. zabezpečený dohľad nad 

bezpečnosťou cestnej premávky vo vybraných lokalitách a priechodoch pre chodcov 

v blízkosti základných a stredných škôl. Denne sa tejto problematike venujú štyria príslušníci 

mestskej polície. 

V rámci hliadkovej služby mestská polícia zabezpečuje doručovanie súdnych 

a exekučných zásielok. V hodnotenom období roka 2018 Mestská polícia doručila celkovo 784 

zásielok, či už súdnych alebo exekučných. Okrem toho bolo vykonaných v 32 prípadoch 

zisťovanie pobytu osôb. Treba pripomenúť, že nie vždy je adresát zásielky pri doručovaní v 

mieste svojho bydliska, preto sa často stáva, že pokus o doručenie jednej zásielky vykonáva 

hliadka mestskej polície aj niekoľkokrát. 

 

 

4.6. Plnenie úloh obecnej polície pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov 

a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 

rokov 

Za účelom znižovania kriminality u mládeže pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok 

boli vykonávané príslušníkmi MsP Levice vo večerných a nočných hodinách kontroly 

požívania alkoholických nápojov na verejnosti, v reštauračných zariadeniach a v zariadeniach, 

kde sú umiestnené hracie automaty. 

 Mestská polícia v roku 2018 vykonala v rámci prevencie kriminality 10 kontrol 

v reštauračných zariadeniach a zariadeniach, kde sú umiestnené hracie automaty, v mestskom 

parku, v školských areáloch, v centre mesta ale aj na sídliskách, so zameraním na požívanie 

alkoholu mladistvými osobami, na poškodzovanie majetku mesta a na krádeže motorových 

vozidiel. Hlavným zameraním týchto kontrol bolo podávanie a požívanie alkoholických 

nápojov mladistvými. Pri týchto kontrolách bolo skontrolovaných 126 osôb, z toho bolo 76 

mladistvých a v 17 prípadoch bolo zistené prístrojom Dräger požívanie alkoholických nápojov 

mladistvými. Zistené porušenia mladistvých osôb boli prejednávané v zmysle platných 

zákonov, alebo postúpené správnym orgánom na ďalšie riešenie. 



 

15 

 

 

 

  

4.7. Plnenie úloh obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci pri 

organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných 

podujatí 

• mestská polícia priebežne zabezpečovala poriadok pri športových a kultúrnych akciách 

na štadióne pri futbalových zápasoch a v športovej hale pri zápasoch v basketbale 

a hádzanej;  

• zabezpečovala akcie mesta, ako boli: „Beh študentov“,  „Hradné slávnosti“,  „Rockové 

koncerty“ (rock fest na hrade a na kúpalisku Margita-Ilona), „Deň detí“,  „Zraz 

motorkárov“, „Netradičný a Tradičný Levický jarmok“, „Beh Levická desiatka“, 

„Kladenie vencov“ a podobne. 

 

 

 

 

4.8. Stručný opis spolupráce obecnej polície s inými orgánmi 

 

• v súčinnosti s Okresným riaditeľstvom PZ SR Levice a Obvodným oddelením PZ 

Levice, riešenie úloh pri dopravných nehodách a dohľadávaní motorových vozidiel 

a osôb. Spoločný výkon služieb pri riešení dopravných priestupkov; 

• spolupráca so súdmi, prokuratúrou a exekútormi pri doručovaní zásielok a asistenciami 

pri exekúciách; 

• spolupráca so záchrannými službami (ZZS,HZZ a iné) – asistencia pri úrazoch alebo 

ošetrovaní pacienta, požiaroch, otváraní bytov; 

• Slovenská autobusová doprava Nové Zámky – doprevádzanie cestujúcich a asistencia 

pri nastupovaní do MHD;    

• v spolupráci s Krajským úradom v Nitre, Okresným úradom v Leviciach pre prevenciu 

kriminality a s Obvodným oddelením PZ SR v Leviciach sa MsP Levice podieľala na 

realizácii projektu spoločnými kontrolami reštauračných zariadení; 

• spolupráca so školskými a predškolskými zariadeniami na pravidelnú kontrolu týchto 

zariadení v nočných hodinách a v dňoch voľna.  

 

 

4.9. Názov a stručný opis uskutočneného preventívneho projektu alebo iných 

uskutočnených preventívnych aktivít 

 

V roku 2018 pokračoval celoslovenský preventívny projekt „Detská policajná 

akadémia“, ktorého gestorom je kancelária prezidenta Policajného zboru, so zameraním sa na 

deti a mládež, kde príslušník MsP pre prevenciu kriminality vykonával pravidelné prednášky 

na IV. a II. základnej škole v Leviciach. Do projektu boli zaradení žiaci 6. ročníkov v počte 

139 detí. V druhom polroku 2018 od mesiaca september projekt s počtom 142 žiakov.     

 

Projekt „Detská policajná akadémia“ obsahuje päť tematických oblastí:  

1. Zoznámte sa s našou políciou 

2. Bezpečne na internete 

3. Každý je iný 

4. Na ceste nie si sám 

5. Stop násiliu 
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V roku 2018 Mestská polícia v Leviciach pokračovala v prednáškach o aktuálnej 

problematike Obchodovania s ľuďmi pod názvom „Mne sa to stať nemôže“.  

Prednášky boli vykonané jednorázovou formou na jednotlivých stredných školách 

v Leviciach: 

1. Pedagogická a sociálna akadémia 

2. Gymnázium A. Vrábla 

3. Združená stredná škola obchodu a služieb 

4. Obchodná akadémia 

5. Stredná priemyselná odborná škola  

  

V roku 2018  mimo dlhodobých projektov v rámci prevencie kriminality vykonal príslušník 

MsP pre prevenciu kriminality i prednášky v ďalších tematických okruhoch:    

a) „Ako sa zachovať v stresovej situácii“,   

b) „Čo je to kriminalita a jej možné dôsledky“, 

c) „Predchádzanie požívania alkoholu a iných psychotropných látok – možné 

následky“,  

 

 V období od 01.01.2018 do 31.12.2018 príslušník mestskej polície pre prevenciu 

kriminality vykonal 15 rôznych prednášok na základných školách v rámci organizovania 

branných hier, ktorých sa zúčastnilo viac ako 191 žiakov a 10 prednášok na stredných školách, 

ktorých sa zúčastnilo viac ako 170 študentov. 

 

 Mestská polícia Levice aj v roku 2018 plnila úlohy v rôznych oblastiach zabezpečenia 

prevencie kriminality a poriadku, kde sa zamerala na: 

- kontrolu uzamykania vchodov do bytových domov, kde boli upozorňovaní domoví 

dôverníci ale i samotní občania, aby si riadne zabezpečili svoj majetok proti krádeži; 

- kontrolu parkovísk so zameraním na uzamykanie MV kde sa občas zistili nedostatky 

(neuzamknuté MV). Cestou operačného pracovníka MsP v súčinnosti operačným 

pracoviskom OR PZ SR boli podľa EČ zistení majitelia týchto neuzamknutých 

motorových vozidiel a ešte v tú noc upozornení na zistené nedostatky; 

- zvýšená pozornosť bola venovaná sídlisku Vinohrady prostredníctvom kamerového 

systému so zameraním sa na možné krádeže MV. 

 

Na uvedenej činnosti sa podieľajú všetci príslušníci MsP podľa svojho pracovného 

zaradenia. 

 

 Tieto kontroly sa doposiaľ stretávajú s kladným ohlasom u verejnosti, preto sa v nich bude 

pokračovať i naďalej. 

     

 Ďalšie aktivity MsP Levice na úseku prevencie kriminality:  

a) realizovala dlhodobú akciu zameranú na prevenciu a kontrolu dodržiavania zákona č. 

219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a iných psychotropných 

látok hlavne u mladistvých; 

b) zlepšila spoluprácu s vedúcimi prevádzok, kde sa konajú diskotéky a je podozrenie 

z možnosti požívania alkoholických nápojov mladistvými osobami, alebo získavania 

psychotropných látok; 

c) realizovala nasadenie zvýšeného počtu policajtov do hliadkovej služby;  

d) vytvorila v rámci kriminálnej prevencie užší vzájomný vzťah polície a verejnosti, čím sa 

zvýšilo nahlasovanie problémových situácií občanmi polícii, v spolupráci s Obvodným 
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úradom v Leviciach - oddelením pre prevenciu kriminality a s OO PZ SR v Leviciach  

a takto sa podieľala na znižovaní kriminality u mládeže pod vplyvom alkoholu 

a psychotropných látok.  

 

 

4.10. Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh obecnej 

polície  

 

Mestská polícia Levice používa pri výkone plnení svojich úloh 6 motorových vozidiel 

značky Škoda Fábia, Škoda Rapid a elektromobil zn. Nissan Leaf.  Z toho: 

- 5   MV označené a modrým VRZ pre výkon služby, 

- 1 MV referentské na zabezpečenie iných úloh (doručovanie písomností 

a kontrolu).  

 

     V hodnotenom období roka 2018 Mestská polícia v Leviciach počas výkonu služby 

najazdila spolu: 88 400 km, spotrebovala celkove: 7 537,86 litrov benzínu, náklady na palivo 

činili spolu: 10 342,36 € a náklady na údržbu a opravy motorových vozidiel boli vo výške: 

5 423,81 €.  

 

     V mesiaci marec 2018 bol prostredníctvom Environmentálneho fondu Bratislava vyhlásený 

projekt pod názvom „Elektromobilita“, určený pre obce a samosprávne kraje. Mesto Levice sa 

do tohto projektu zapojilo, kde musela byť vypracovaná Relevantná štúdia opisujúca projekt 

Mesta Levice pod názvom „Nákup elektromobilu pre Mestskú políciu v Leviciach“, ktorý bola 

dňa 25.04.2018 podaný na Environmentálny fond v Bratislave. 

 

    Náš podaný projekt bol dňa 22.08.2018 úspešný. Výška schválenej dotácie bola vo výške 

30 000 €. Mesto Levice sa však muselo spolu podieľať  na projekte a to vo výške 5% 

z celkovej sumy. 

    Po skončení Verejného obstarávania a elektronickej aukcie bol dňa 05.12.2018 dodaný na 

oddelenie MsP Levice vysúťažený elektromobil zn. Nissan Leaf model Acenta 40 kWh, bielej 

farby, ku ktorému bola dokúpená nabíjacia stanica – Wallbox, ktorá je umiestnená v garáži 

MsP a vozidlo bolo po dodaní označené v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o Obecnej polícii 

a taktiež bola namontovaná rádio-komunikácia a majáková rampa modrej farby. 
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Vyobrazenie označenia motorového vozidla MsP Levice 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.11. Počet, druh a typ výzbroje používanej príslušníkmi obecnej polície pri plnení     

    úloh obecnej polície 

 

Mestská polícia Levice používa  32 ks krátkych guľových zbraní, z toho: 

- Pi Vz. CZ 85/9mm  - 10 ks 

- Pi Vz.  M 85/9mm  - 17 ks 

- Pi Vz.  83/7,65mm  -   5 ks 
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4.12. Druh a stručný opis výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi obecnej 

polície pri plnení úloh obecnej polície, ktoré určila obec všeobecne záväzným 

nariadením 

 

Mestská polícia Levice používa ďalšie výstrojné súčiastky, ktoré určila obec všeobecne 

záväzným nariadením č. 5 o zriadení obecnej polície a v prílohe č. 1 Organizačnom poriadku 

Mestskej polície, v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti k  

obecnej polícii a to: 

• Výcviková uniforma tmavomodrej farby  s nápisom – MESTSKÁ POLÍCIA – na 

zadnej časti výcvikovej bundy a na prednej časti ľavej strany výcvikovej bundy 20 mm 

nad stredom horného okraja vrecka. 

• Polokošeľa bledomodrej farby  s nápisom – MESTSKÁ POLÍCIA – na zadnej časti 

výcvikového trička. 

• Výcviková čiapka - typ šiltovka tmavomodrej s nápisom – MESTSKÁ POLÍCIA – na 

obidvoch bokoch čiapky s výškou písma min. 8 mm bielej farby a na čelnej časti 

výcvikovej čiapky erb Mesta Levice vo veľkosti min. 40 mm, 

• Výcviková čiapka - úplet tmavomodrej farby   

•  Nepremokavá súprava do dažďa tmavomodrej farby 

•  Pulóver  tmavomodrej farby 

•  Rukavice čiernej farby 

•  Slnečné okuliare s UV filtrom čiernej farby 

•  Ponožky letné a ponožky zimné tmavomodrej farby   

•  Puzdro na putá čiernej farby + putá 

•  Puzdro na zásobník čiernej farby + zásobníky 

•  Puzdro na obušok čiernej farby + obušok + slzotvorný spray 

•  Služobný kovový odznak s identifikačným číslom na rovnošatu  a do preukazu  

•  Služobný kovový odznak na pokrývku hlavy 

•  Puzdro na preukaz čiernej farby 

•  Reflexná vesta 

•  Klimatexová súprava (nátelník, spodky)    

•  Taktická vesta 

•  Nepriestrelná vesta 

•  Nepriestrelná prilba 

 

 

Príslušník MsP zaradený do výkonu služby ako CYKLOHLIADKA  používa okrem 

výstrojných súčiastok uvedených hore aj ďalšie výstrojné súčiastky stanovené pre výkon 

CYKLOHLIADKY v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti 

k MsP a to: 

a) Cyklistická prilba, prevažujúca farba tmavo modrá 

b) Okuliare cyklistické čierne 

c) Tričko modré 

d) Nohavice cyklistické dlhé tmavomodré 

e) Nohavice cyklistické krátke tmavomodré 

f) Bunda cyklistická dlhý rukáv tmavomodrá 

g) Cyklistická obuv  

h) Cyklistické rukavice čierne 
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Rozdelenie rovnošaty príslušníka MsP 

a) Súčasti rovnošaty MsP sa delia do troch vzorov pre rôzne ročné obdobia 

 

rovnošata zimná              rovnošata prechodná  

- pokrývka hlavy zimná            podľa rozhodnutia náčelníka, alebo zástupcu  

- bunda zimná                      - pokrývka hlavy 

- zimné topánky                       - bunda prechodná 

- zimné nohavice                   - nohavice letné, alebo zimné  

- košeľa s dlhým rukávom    - košeľa s dlhým, alebo krátkym rukávom  

- služobný pulóver                - letné topánky 

- rukavice                             - slnečné okuliare  

 

rovnošata letná       

- pokrývka hlavy     

- košeľa s krátkym rukávom            

- nohavice letné     

- letné topánky   

    - slnečné okuliare                                    

 

     b)  Výcviková rovnošata 

- výcviková čiapka 

- výcviková uniforma 

- výcvikové tričko 

- zimné topánky, alebo letné topánky 

- v chladnom počasí + služobný pulóver + rukavice 

 

 c) Slávnostná rovnošata náčelníka a zástupcu náčelníka MsP 

- sako 

- nohavice 

- košeľa 

- viazanka 

             

d) Pri všetkých druhoch rovnošiat sa používajú ponožky tmavomodrej farby 

 

e) Doplnením výstroja všetkých vzorov rovnošiat je   

- opasok 6 cm na ostatné časti výstroja  

- taktická vesta 

- nepriestrelná vesta 

- nepriestrelná prilba 
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4.13. Druh a stručný opis technických prostriedkov používaných príslušníkmi 

obecnej polície pri plnení úloh obecnej polície 

 

Mestská polícia v Leviciach v súlade s ustanovením § 4 Zák. č. 564/91 Zb. o obecnej 

polícii, v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na rozsah úloh MsP používa pri plnení 

úloh obecnej polície tieto technické prostriedky: 

 

Názov technického prostriedku: Počet kusov: 

Krátka guľová zbraň 32 

Zásobník do zbrane 64 

Obušok 30 

Putá 30 

Slzotvorný prostriedok 30 

Rádiostanica 16 

Svietidlo 23 

Fotoaparát 5 

Kamera 1 

Blokovacie zariadenie 14 

Služobný bicykel 4 

Služobné vozidlo 6 

Mestský kamerový systém 1 

Pult strediska registrovania poplachov 2 

Nahrávacie zariadenie telefonických hovorov 1 

Zariadenie na detekciu alkoholu v dychu 1 

Odchytová tyč s vypúšťacím okom v rukoväti na odchyt zvierat 1 

Trasportná klietka na odchyt zvierat  1 

 

 

 

4.14. Využívanie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska  

 

Mestská polícia Levice má zriadenú chránenú dielňu so stálou službou na sledovanie 

„Kamerového systému“. Centrálny dispečing je umiestnený v priestoroch mestskej polície. 

Intenzívnemu využívaniu kamier napomáha existencia chránenej dielne so 6 operátormi 

kamerového systému, ktorí sú telesne postihnutí. Títo operátori zabezpečujú v nepretržitej 

prevádzke dispečing so záznamovým zariadením, monitormi a ovládacou jednotkou, v súlade 

s projektom „Bezpečné mesto Levice“.  

Operátori MKS sú školení k zaobchádzaniu s kamerovým systémom, pričom všetci 

zvládajú prácu s monitorovaním jednotlivými kamerami, prepínanie kamier, tlač záberov 

z kamier, ukladanie potrebných záberov na stanovené miesto v počítači, vyhľadávanie 

uložených záberov, ich napaľovanie na nosiče dát, nastavovanie automatických trás na 

jednotlivých kamerách.   

 

 

 

 

 



 

22 

 

 

4.15. Počet a stručný opis používaných monitorovacích kamerových systémov, počet 

kamier a iné informácie súvisiace s ich využívaním 

 

Mestská polícia Levice má v súčasnej dobe inštalovaných 24 kamier v rôznych častiach 

mesta. Má inštalované: 

 

Dome kamery  

Hlavným prvkom systému sú dome kamery, 

umiestnené v exteriéri. Sú nenápadné, nevzbudzujú 

pozornosť, kryt je odolný voči poveternostným 

vplyvom a poškodeniu strelnou zbraňou. Kamera je 

zabezpečená proti oslneniu a dokáže snímať aj v 

úplnej tme. Samotný objektív kamery je umiestnený 

v spodnej časti. Kryt objektívu je nepriehľadný pri 

pohľade zvonku, čo na nulu znižuje možnosť, že si 

potenciálny páchateľ „vystriehne“ okamih, kedy je 

kamera otočená iným smerom a tým sa páchateľ 

dostane do mŕtveho uhla kamery. Farebná CCD 

kamera s digitálnym spracovaním obrazu s 25x a viacej optickým a elektronickým (až 300 

násobným) zväčšením, s technológiou Super Dynamic III. a vysokou sveteľnou citlivosťou, s 

možnosťou auto alebo manuálneho prepínania z farebného do čb režimu. Kamera pokryje 

veľký monitorovací priestor. 

 

 

Statické kamery 

Statické kamery sa na rozdiel od dome kamier 

nevedia otáčať, ani natáčať. Sú vhodné na 

monitorovanie statických objektov – bankomatov, 

vstupov do budov, ohraničeného úseku ulice a pod. 

Snímací prvok je CCD čip s vysokým rozlíšením, 

schopným pracovať aj za zníženého osvetlenia. Pri 

statických kamerách sa používajú vysokorýchlostné 

závierky, ktoré umožňujú snímať rýchlo sa 

pohybujúce objekty s vysokým rozlíšením s veľkou 

ostrosťou obrazu. Kryt kamery (nie je zobrazený na 

obrázku) je odolný voči počasiu a mechanickému poškodeniu. Kamery majú inteligentné, plne 

programovateľné ovládanie, ktoré je pritom jednoduché a riadi ho mikroprocesor. Ovládanie 

kamier je diaľkové, z miesta monitorovacieho dispečingu. Tento druh kamier má možnosť 

nastaviť niekoľko plne programovateľných jázd. 

  

 

4.16. Stručný opis ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích 

systémov používaných príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh obecnej 

polície, celkový počet pripojených objektov a počet osôb, ktorým bola 

obmedzená osobná sloboda v súvislosti s narušením objektu 

 

Mestská polícia Levice používa pri zabezpečení ochrany objektov cestou PCO ústredne 

typu PCO-350 JABLOTRON a GENOVA. 

PCO-350 Komplexné riešenie pultu pre monitoring objektov prostredníctvom GPRS / IP, 

SMS a telefónnych liniek. Pult centralizovanej ochrany PCO-350 JABLOTRON sa skladá z 
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počítača PC-350 (vrátane WIN XP) so sieťovou kartou, GPRS/SMS modemu MS-33, 

telefónnej karty pre 4 analógové telefónne linky MS-41, SQL databázy a vyhodnocovacieho 

softvéru ComGuard.  

                                                      

GPRS/SMS modem MS-33, telefónna karta MS-41 alebo 

sieťová karta v PC-350 sprostredkujú komunikáciu s ústredňou 

EZS alebo riadiacou jednotkou GSM autoalarmu, tzn. nadväzujú a 

ukončujú komunikáciu, prijímajú a potvrdzujú odosielané správy a 

odovzdávajú ich ďalej na spracovanie do počítača PC-350 s 

podpornými programami. PC-350 je počítač, ktorý môže pracovať 

ako samostatný pult centralizovanej ochrany so softvérom 

ComGuard prehľadným pre obsluhu, alebo ako nadstavba 

existujúceho PCO o GPRS/IP a SMS komunikáciu (PCO môže byť 

aj od iného výrobcu). PCO-350 spracúva dáta z komunikátorov JA-

60GSM, JA-60WEB, JA-80V, JA-80Y, GC-61 a GSM autoalarmov ATHOS. Počítač je po 

pripojení GPRS/SMS modulu MS-33 nastavený pre príjem UDP paketov cez sieť LAN, alebo 

ich spracováva prostredníctvom platformy GPRS.  

 

 

V roku 2018 bolo na pulte strediska registrovania poplachov napojených 72  

monitorovaných objektov. V roku 2018 boli pripojené tri objekty a odpojený nebol ani jeden 

objekt. Celková suma poplatkov za monitorovanie objektov na pult strediska registrovania 

poplachov za rok 2018 činila 14 755,60 €. Momentálne je napojených na pult strediska 

registrovania poplachov 75 objektov. Mestských objektov napojených na pult Strediska 

registrovania poplachov je 32. Tieto objekty sú chránené bezplatne. Celková čiastka za tieto 

objekty činí cca 1 500.- € mesačne pri základnom poplatku. V priebehu roka nebolo  udelené 

spoplatnenie výjazdu zásahovej jednotky Mestskej polície, nakoľko ani jeden abonent 

neporušil zmluvné podmienky. Mestských  objektov, ktoré Mestská polícia fyzicky kontroluje 

je 45 aj s mestskými časťami. V roku 2018 bolo celkove zaznamenaných 98 výjazdov hliadok 

Mestskej polície na poplachy. Narušenie objektu vlámaním nebolo zistené. 

V roku 2018 v súvislosti s narušením objektu nebola obmedzená osobná sloboda žiadnej 

osobe. 

 

   

4.17. Počet služobných psov používaných príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh 

obecnej polície a zabezpečenie ich výcviku 

 

Mestská polícia Levice pri plnení úloh mestskej polície, v hodnotenom roku 2018 

nepoužívala služobných psov. 

 

 

4.18. Zoznam všeobecne záväzných nariadení obce upravujúcich činnosť obecnej     

    polície 

  

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 5 o zriadení mestskej polície s prílohou 

Organizačného poriadku Mestskej polície Levice 
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4.19. Zoznam všeobecne záväzných nariadení obce, ktorých dodržiavanie kontroluje  

    obecná polícia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 54 o zimnej údržbe miestnych komunikácií 

na území mesta Levice 

2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 62 o niektorých podmienkach držania psov 

      na území mesta Levice a mestských častí 

3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 106 o parkovaní a státí vozidiel na 

miestnych komunikáciách, na verejných priestranstvách a plochách na území mesta Levice 

4. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 123 o miestnej dani za užívanie verejného 

priestranstva na území mesta Levice 

5. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 124 ktorým sa určujú pravidlá času predaja 

v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Levice 

6. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 129 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel na vymedzenom území miestnych komunikácií mesta Levice 

7. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 136 o odpadoch 

8. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 138 o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov na území mesta Levice a mestských častiach 

9. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levice č. 141 o používaní pyrotechnických výrobkov 

na území mesta Levice 

 

 

 

4.20. Iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou obecnej polície 

 

Pre zlepšenie komunikácie a informovanosti mestskej polície s občanmi mesta, mestská 

polícia v Leviciach vytvorila od začiatku roka 2013 a predstavila obyvateľom  novú 

internetovú stránku mestskej polície, ktorá sa nachádza na adrese www.msplevice.sk  

Prostredníctvom tejto stránky mestská polícia poskytuje občanom základné informácie 

o mestskej polícii, o jej histórii, súčasnosti a legislatíve, ktorá súvisí s prácou mestskej polície. 

Aj touto formou širokej verejnosti poskytujeme informácie o činnosti mestskej polície, 

o jej organizačnej štruktúre a úlohách mestskej polície. Na jednotlivých stránkach 

predstavujeme v Leviciach existujúci mestský kamerový systém, jeho možnosti využitia ako aj 

možnosti napojenia sa na pult centrálnej ochrany na stredisku registrovaných poplachov 

mestskej polície podľa typov objektov a stupňov rizikových kategórií. 

Na ďalších stránkach predstavujeme občanom projekty, zamerané na prevenciu 

kriminality, ktoré pracovníci mestskej polície realizujú na základných a stredných školách. 

Našou snahou je oboznámiť občanov s každodennou prácou našich príslušníkov, s 

výsledkami ich činnosti, s právnymi normami, upravujúcimi činnosť mestskej polície, 

smernicami a všeobecne záväznými nariadeniami mesta, ktoré upravujú podmienky 

príležitostných trhov – napr. Levický jarmok, upravujú podmienky držania psov a mačiek, 

poplatkov a daní, ekonomické činnosti na území mesta, parkovania a státia vozidiel v meste 

Levice a podobne. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msplevice.sk/


 

25 

 

 

5. Záver 

  

Mestská polícia Levice aj v roku 2018 v plnom rozsahu zabezpečovala základné úlohy 

vymedzené zákonom o obecnej polícii č. 564/91 Zb., v znení neskorších predpisov, pričom 

prioritou bolo zabezpečovanie verejného poriadku v meste, ochrana jeho obyvateľov a iných 

osôb pred ohrozením ich života a zdravia.  

V budúcom období snahou a prioritou Mestskej polície mesta Levice bude zvyšovanie 

odbornej a vedomostnej úrovne policajtov vytvorením podmienok pre vzdelávanie a odborný 

výcvik. Ide najmä o streleckú prípravu, taktiku služobných zákrokov, zvyšovanie úrovne 

právneho vedomia a komunikačných schopností policajtov.  

Pre vedenie Mestskej polície vyplýva neustála potreba organizovať, riadiť, koordinovať 

a kontrolovať policajtov na každom poste. Tieto opatrenia sledujú jediný cieľ a to, aby sa 

Mestská polícia mesta Levice sústavne približovala svojou činnosťou potrebám obyvateľov 

mesta pri zabezpečovaní verejného poriadku a tým aj dôstojnej reprezentácii mesta Levice.  

Aj naďalej je potrebné prijatými opatreniami dosiahnuť, aby činnosť Mestskej polície 

v Leviciach viac smerovala k ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov mesta a osôb, 

nachádzajúcich sa v meste Levice.     

V ďalšom období bude prioritným zámerom odborne a personálne zvyšovať úroveň 

práce Mestskej polície a stabilizovať jednotlivé pracovné pozície tak, aby činnosť Mestskej 

polície bola prínosom a súčasťou právnej istoty pre obyvateľov mesta Levice.  

Ako jedným z cieľov prevencie bude budovať spoluprácu medzi políciou a mládežou, 

postavenú na pevných základoch vzájomnej dôvery. Preventívnymi aktivitami budeme aj 

naďalej prispievať k eliminácii zvyšujúcej sa kriminality a delikvencie páchanej mládežou.    

Mestská polícia Levice sa bude snažiť aj v ďalšom období zabezpečovať úlohy v 

zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii aspoň na takej úrovni, ako tomu bolo 

počas roka 2018. 

 

 

 

 

V Leviciach dňa  26. 02. 2019               

                                                             

  

 

 

 

 

                                                                                                    ........................................ 

                                                                                                          Mgr. Ján Marcinek 

                                                                                                              náčelník MsP 

 

 


