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Úvod 

      Právny základ činnosti obecnej polície tvorí zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, 

ktorý bol schválený v decembri 1991. Cieľom tohto zákona bolo poskytnúť komplexnú a pritom 

dostatočne jednoznačnú právnu normu, ktorá má čo najpresnejšie vymedzovať činnosť obecnej 

polície pri plnení jej zákonných úloh. Správa o činnosti Mestskej polície (ďalej len MsP) 

Levoča za rok 2022 prináša prehľad najvýznamnejších oblastí pôsobenia MsP za kalendárny 

rok 2022. Zaznamenáva komplexné štatistické údaje a zosumarizované výsledky práce 

príslušníkov MsP v Levoči.  

 

1. Personálna a legislatívna časť 

       V kalendárnom roku 2022 MsP pracovala v počte 8 príslušníkov. Do 28.02.2022 bol 

poverený vedením MsP Mgr. Peter Petruška. Od 01.03.2022 bol do funkcie náčelníka MsP  

menovaný Mgr. Robert Jendričák. 

 

     Mestská polícia v kalendárnom roku 2022  pracovala v tomto zložení: 

Mgr. Robert Jendričák  náčelník MsP IČ: 005 

Mgr. Marek Sapara  príslušník MsP IČ: 006 

Ing. Rastislav Horbaľ  príslušník MsP IČ: 009 

Mgr. Peter Petruška  príslušník MsP IČ: 010 

Bc. Jozef Toporcer  príslušník MsP  IČ: 002 

Mgr. Erik Sidimák  príslušník MsP  IČ: 001 

Bc. Dušan Jaroš  príslušník MsP IČ: 003 

p. Rastislav Budziňák  príslušník MsP IČ: 008 

 

       Príslušníci MsP postupujú pri plnení úloh v zmysle ustanovenia § 3 Zákona 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii, ktorý explicitne definuje základné úlohy, oprávnenia a povinnosti obecnej 

polície. Výkon služby mestských policajtov je riadený a organizovaný v intenciách príslušných 

právnych noriem a z nich vyplývajúcich zákonných oprávnení a povinností. Je plánovaný na 

základe miestnej empirickej znalosti, výsledkov analýz bezpečnostnej povahy a operatívne 

flexibilný podľa aktuálnych potrieb a personálnych možností. Príslušníci mestskej polície tiež 
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plnia úlohy delegované primátorom mesta Levoča, uzneseniami mestského zastupiteľstva, 

mestskej rady a všeobecne záväznými nariadeniami mesta Levoča. 

       Príslušníci MsP Levoča vykonávajúci službu mestského policajta počas celého 

hodnotiaceho obdobia roku 2022 boli a v súčasnej dobe sú držiteľmi platného osvedčenia 

o odbornej spôsobilosti podľa § 25, zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v z.n.p. 

Všetci príslušníci MsP sú držiteľmi platných zbrojných preukazov na držanie zbrane, platných 

vodičských preukazov príslušnej skupiny s vykonanými pravidelnými školeniami vodičov 

referentov a taktiež sa všetci podrobili psychologickým vyšetreniam pre držanie a nosenie 

zbrane a streliva a psychologickým vyšetreniam pre jazdu služobným motorovým vozidlom 

MsP s právom prednostnej jazdy. Dvaja príslušníci MsP v roku 2022 úspešne absolvovali 

školenie na odchyt túlavých zvierat a ochranu zvierat pri preprave.  

2. Vyhodnotenie pracovných činností.      

       Organizáciu práce mestskej polície riadil  do 01.03.2022 pracovník dočasne poverený 

vedením MsP – Mgr. Peter Petruška. Od 01.03.2022 bol do funkcie náčelníka MsP menovaný 

Mgr. Robert Jendričák. Za účelom organizácie práce boli spracovávané harmonogramy služieb 

a vykonávané pracovné porady. Mestská polícia zabezpečovala verejný poriadok v meste, 

ochranu majetku mesta, majetku občanov, vykonávala dohľad nad dodržiavaním platných 

všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutí 

primátora mesta, resp. zástupcu primátora mesta. V rámci svojej práce riešila priestupky 

ustanovené osobitnými predpismi, priestupky pri porušovaní všeobecne záväzných nariadení 

mesta ako aj priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.  

 

2.1. Výkaz štatistických údajov správy o činnosti mestskej polície v Levoči 

za obdobie od 01.01.2022  do 31.12.2022 

                                                                
I. Počet príslušníkov obecnej polície                                                       
                                                                                                             
1 Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 9 
1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 8 
2 Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 0 
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. 564/1991Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

8 
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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 1 

 
 
III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 
 
1 Počet vykonaných zákrokov 71 
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 4 
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 2 
3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 1 
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 

 
 
2.2 Oblasť riešenia priestupkov 

      Najväčší rozsah pôsobnosti oddelenia Mestskej polície v Levoči bol v roku 2022 

realizovaný v oblasti odhaľovania, objasňovania a prejednávania priestupkov. Išlo najmä o 

priestupky:  

 proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22, Zák.372/1990 Zb. o priestupkoch 

 proti verejnému poriadku porušením všeobecne záväzných nariadení podľa § 48,       

Zák.372/1990 Zb o priestupkoch 

 proti majetku podľa § 50 Zák.372/1990 Zb o priestupkoch 

 ostatné v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
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Počet riešených priestupkov 2018 - 2022 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Počet riešených priestupkov 932 949 781 813 1123 

 

 

 

 

     V uvedenom roku MsP evidovala 1130 prípadov porušenia právnych predpisov , čo 

predstavuje nárast oproti roku 2021 o 310 priestupkov (28%). Doriešených bolo 1123 

a prenesených do roku 2023 ako nedoriešených  7 priestupkov. V blokovom konaní MsP riešila 

1003 priestupkov. V 25 prípadoch bol vydaný šek na pokutu nezaplatenú na mieste a  102 krát 

bol priestupca riešený napomenutím. S nárastom počtu riešených priestupkov, narástol i počet 

uložených blokových pokút. Kým v roku 2021 MsP uložila blokové pokuty vo výške 11.645 

eur , v roku 2022 to bolo 16.630 eur, čo predstavuje nárast o 30%. 

 

 
Výnosy z pokút – blokové konanie 2018 - 2022 

Rok 2018 2019 2020 2021 2022 

Výnos z pokút - € 12.325,- 14.370,- 11.025,- 11.645,- 16.630,- 
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V. Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov) 
  
  §47-48 §49 §50 §22 VZN 

mesta 
Ostatné Spolu 

1 Celkový počet zistených 
priestupkov vlastnou 
činnosťou 

1 0 0 649 150 204 1004 

2 Celkový počet 
oznámených priestupkov 
na útvar obecnej polície 

0 0 3 56 36 24 119 

3 Celkový počet uložených 
priestupkov 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Celkový počet odložených 
priestupkov 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Celkový počet 
odovzdaných priestupkov 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Celkový počet 
oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu  

0 0 0 0 0 0 0 
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Celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom 
konaní 
–––––––––––––––––––––
–– 
Výška finančnej hotovosti 
€ 

 
0 

 
 

 0 € 
 

 
0 

 
 

0 € 

 
3 
 
 

60 € 

 
618 

 
 

9945 € 

 
179 

 
 

3115 € 

 
   203 

 
 

2960 € 

 
1003 

 
 

16080€ 

8 Celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom 
konaní vydaním bloku na 
pokutu nezaplatenú na 
mieste 
Výška finančnej hotovosti 
 

 
1 

 
  

30 € 

 
0 

 
 

 0 € 

 
0 

 
 

 0 € 

 
16 

 
  

330 € 

 
3 

 
 

80 € 

 
5 

 
 

 110 € 

 
25 
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      Z uvedenej štatistiky je zjavné, že aj naďalej pretrváva vysoký podiel priestupkov na úseku 

dopravy, kde MsP riešila 705 priestupkov podľa § 22 ods. 1 písm. l)  zákona SNR č. 372/1990 

Zb. proti   bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (zákaz vjazdu všetkých vozidiel, zákaz 

zastavenia, zákaz státia, jednosmerná premávka, zóna s dopravným obmedzením a parkovacie 

karty). Podľa §25 Zák.8/2009 o cestnej premávke ( státie na chodníku, zeleni, vyhradenom 

parkovisku, prechode pre chodcov, pred vjazdom a výjazdom z pozemkov atd.) MsP riešila 71 

priestupkov.  

      Porušením Všeobecne záväzných nariadení mesta podľa §48, Zák. 372/1990 Zz. 

o priestupkoch MsP riešila 186 priestupkov. Najčastejšie dochádzalo k porušeniu 

- VZN 4/2017 o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča 

- VZN 11/2006 o čistote mesta        

- VZN 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach  

- VZN 4/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

- VZN 5/2018 o niektorých podmienkach držania psov 

- VZN 3/2015 o vymedzení úsekov miestnych komunikácii na dočasné parkovanie    

motorových vozidiel. 

     Platenie za parkovanie na Námestí Majstra Pavla sa v roku 2022 realizovalo formou  4 ks. 

parkovacích automatov. Ako nadstavba parkovacích automatov, je možnosť uhradenia 

parkovného zaslaním SMS správy z mobilného telefónu, čo sa v plnej miere osvedčilo.  

Mestská polícia zároveň zabezpečovala výber a vyúčtovanie hotovosti z parkovacích 

automatov a v prípade poruchy kontaktovala servis. K zefektívneniu výberu parkovného vo 

veľkej miere prispelo aj časté monitorovanie a hliadkovanie príslušníkov MsP a ukladanie 

sankcií vodičom motorových vozidiel, ktorí parkovné v zmysle VZN 3/2015 Mesta Levoča 

o dočasnom parkovaní na Námestí Majstra Pavla neuhradili.  

     Pre spomalenie rýchlosti sú v meste Levoča osadené spomaľovacie retardéry na ul. Novej, 

Vysokej,  Košickej, Štúrovej, sídlisko Západ a  Nad tehelňou.  

 

3. Ostatná činnosť  

       V roku 2022 preverila mestská polícia 55 dodržiavaní termínov rozhodnutí o povolení 

prekopávok, kde nezistila žiadne nedostatky či nedodržanie termínov. Taktiež preverila 16 

ohlásení stavebných úprav a udržiavacích prác pri prestavbe bytového jadra, kde neboli zistené 

nedostatky a preverila 55 záberov verejného priestranstva . 
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       Po požiadaní príslušníci MsP pre  organizačné oddelenie MsÚ poskytli 156 informácii 

(charakteristík) o občanoch mesta Levoča z evidencie priestupkov prípadne iných správnych 

deliktov. 

      V roku 2022 MsP v 25 prípadoch prevzala a odovzdala nájdenú vec ( mob. telefón, kľúče, 

fin. hotovosť a iné.). O stratách a nálezoch informujeme občanov nášho mesta na Facebookovej 

stránke Mesto Levoča. 

3.1. Odchyt túlavých zvierat 

 

      V roku 2022 Mesto Levoča vybudovalo novú Karanténnu stanicu na dočasné umiestnenie 

odchytených zvierat. Karanténna stanica sa nachádza na pozemku mesta  Levoča na 

Novoveskej ceste. Dňa 28.12.2022 bola na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe 

Poprad podaná žiadosť o schválenie Karanténnej stanice. Následne dňa 03.01.2023 bola 

Karanténna stanica mesta Levoča uvedeným úradom schválená. Jej súčasťou je 5 nových 

kotercov a unimobunka slúžiaca na umiestnenie krmiva a vykonanie nevyhnutných 

veterinárnych úkonov. Nová Karanténna stanica nahradila staré, nevyhovujúce priestory na 

ulici Baštovej, ktoré sa nachádzali v bezprostrednej blízkosti obydlí. 

       V novembri 2022 príslušníci MsP Mgr. Marek Sapara a Bc. Dušan Jaroš ( po skončení 

platnosti predchádzajúceho osvedčenia ) úspešne absolvovali školenie na „Odchyt túlavých 

zvierat“ a „ Ochranu zvierat pri preprave“. Uvedení príslušníci MsP, vykonávajú mimo činnosti 

ustanovené zákonom 564/1991 Zb. o obecnej polícií v z.n.p., aj odchyt zbehlých, alebo 

túlavých zvierat na území mesta Levoča a to v prípadoch, že je ohrozený život, alebo zdravie 

obyvateľov a návštevníkov mesta.  

      V roku 2022 MsP vykonala 20 odchytov túlavých psov. V 14 prípadoch boli psy vrátené 

majiteľom, ktorí boli následne riešení v zmysle priestupkového zákona. V 3 prípadoch MsP 

kontaktovala Vranovský útulok pre psov, s ktorým má Mesto Levoča zmluvu a požiadala 

o umiestnenie psov v Karanténnej stanici vo Vranove Nad Topľou. V 3 prípadoch sa 

odchyteným psom po absolvovaní povinnej karantény našli nový adoptívny majitelia. MsP 

zverejňuje odchytené zvieratá aj s fotodokumentáciou na FB stránke mesta Levoča v položke 

straty a nálezy, neodkladne po ich odchyte. Mesto Levoča ma v súčasnosti  uzatvorenú zmluvu 

o výkone veterinárnych úkonov s veterinárnym lekárom MVDr. Martinom  Hubáčekom. 

Kontroly povinnosti držiteľov psov 

      V rámci problematiky dodržiavania zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a VZN mesta Levoča č.16/2013 
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o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Levoča boli príslušníkmi MsP v roku 

2022 vykonávané kontroly obzvlášť preventívneho charakteru so zameraním na 

disciplinovanosť majiteľov psov a čistoty verejných priestranstiev. V hodnotiacom roku MsP 

uložila 10 majiteľom psov blokovú pokutu v celkovej sume 145,-€ za porušovanie podmienok 

uvedených v zákone NR SR č. 282/2002 Z. z.,  a VZN č.16/2013. Najväčším problém je 

i naďalej hromadenie psích exkrementov. Niektorí majitelia psov si vždy neuvedomujú, že 

odstraňovať výkaly po svojom psovi je ich zákonnou povinnosťou. 

3.2. Vraky a dlhodobo nepojazdné vozidlá 

       Každý držiteľ motorového vozidla by mal vedieť, že vozidlo, ktoré nespĺňa podmienky 

prevádzkovania vozidiel z dôvodu zlého technického stavu je zakázané dlhodobo odstaviť na 

verejnom priestranstve, parkovisku alebo pozemnej komunikácii. V prípade, že motorové 

vozidlo stojí na verejnom priestranstve v súlade s pravidlami cestnej premávky, nebolo 

vyradené z evidencie vozidiel, avšak nemá platnú STK a EK, nemožno zo strany MsP 

zabezpečiť okamžité odstránenie. Nie každé dlhodobo odstavené vozidlo však javí znaky vraku, 

teda starého vozidla. Môže to byť len dočasne vyradené vozidlo z premávky, ktoré nemusí mať 

aktuálne platnú technickú a emisnú kontrolu, alebo sa môže jednať o vozidlo, ktoré je dovezené 

a prebieha úkon prihlasovania do evidencie vozidiel SR. 

      V sledovanom období bola vykonávaná dokumentácia vrakov a dlhodobo nepojazdných 

vozidiel. Výsledkom bolo zaevidovaných 34 takýchto vozidiel. Našou aktívnou činnosťou, 

vyhľadávaním, dokumentovaním a apelom na majiteľov vrakov bolo z verejného priestranstva 

odstránených 29 dlhodobo nepojazdných vozidiel a vrakov. V 5 prípadoch sa vykonávajú 

ďalšie potrebné úkony na odstránenie týchto vozidiel z verejného priestranstva resp. miestnej 

komunikácie na území mesta Levoča resp. jeho mestských častí. 

3.3. Životné prostredie a nelegálne skládky odpadu 

       V priebehu roka 2022 sa príslušníci MsP zaoberali otázkou znečisťovania verejného 

priestranstva odpadom a sústredili sa na lokality, v ktorých často dochádza k zisteniu 

nelegálnych tzv. čiernych skládok. V uvedenom období MsP zistila a riešila 28 prípadov 

založenia skládok, uloženia odpadu mimo smetných nádob, alebo iného nelegálneho 

zbavovania sa odpadu. Všetky zistené skládky boli z verejného priestranstva odstránené.  

Priestupcovia boli riešení v zmysle zákona o priestupkoch.  

       Vzhľadom k tomu, že uvedenú protispoločenskú činnosť nie je možné úplne eliminovať, 

MsP úzko spolupracuje s  mestskou príspevkovou organizáciou Technickými službami pri 

zabezpečovaní hygieny a čistoty v meste. K odhaľovaniu pôvodcov skládok nám v značnej 
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miere pomáha kamerový systém a fotopasce, ktoré umiestňujeme na rizikové miesta s častým 

výskytom nelegálnych skládok. Za účelom riešenia danej problematiky MsP opakovane 

upozorňovala občanov na zákaz vyhadzovať odpad mimo zberných nádob, resp. dodržiavanie 

zákona a VZN prostredníctvom médií. 

3.4. Problematika bezdomovectva a ochrana obyvateľstva pred alkoholizmom 
      
       

       Aj v uplynulom roku MsP riešila priestupky proti verejnému poriadku porušovaním VZN 

mesta Levoča č. 4/2017  o ochrane verejného poriadku na území mesta Levoča, kde najčastejšie 

hliadka zasahovala z dôvodu konzumácie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve. 

V letných mesiacoch takmer denne ( v priebehu roka 67 krát) hliadka zasahovala a riešila 

konzumáciu alkoholu na verejnosti a porušovanie zák.  377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov 

asociálmi ,neprispôsobivými občanmi a ľuďmi bez domova na nám. Majstra Pavla, Š.Kluberta, 

autobusovej stanici, železničnej stanici, Hradbách a sídl. Západ. Uvedená skupina ľudí 

vzbudzuje verejné pohoršenie. Stretávame ich  na námestí, na lavičkách pri železničnej a 

autobusovej stanici a taktiež pri obchodných centrách. Bývajú podgurážení a niektorí z nich aj 

značne neprispôsobiví. Problematika bezdomovcov je ťažko riešiteľná. Uložené pokuty sú 

takmer nevymožiteľné. Je potrebné odlišovať tých, ktorým vieme pomôcť cez charity či rôzne 

projekty. Sú však aj takí, ktorí pomoc odmietajú. Problémoví sú tí, ktorí porušujú zákon. Ide o 

prípady znečisťovania verejných priestranstiev, obťažovania spoluobčanov, prespávania na 

rôznych miestach, kde vzbudzujú verejné pohoršenie. Väčšinou ide o ľudí, ktorí vo zvýšenej 

miere požívajú alkoholické nápoje. Tieto problémy sa podľa súčasne platných právnych 

predpisov nedajú riešiť. Charity pomáhajú najmä ľuďom, ktorí príjmu túto pomoc, pretože sú 

prípady, kedy ľudia končia na uliciach nie svojím pričinením. Avšak väčšinou ide o ľudí, ktorí 

vo zvýšenej miere požívajú alkoholické nápoje a práve jednou z podmienok, aby mohli využiť 

pomoc charity je, tieto alkoholické nápoje nepožívať. MsP nemôže rozlišovať ľudí na 

bezdomovcov, prípadne iných občanov mesta, pred zákonom sme si všetci rovní.  

       Za účelom znižovania kriminality u mládeže pod vplyvom alkoholu a psychotropných 

látok boli vykonávané príslušníkmi MsP Levoča vo večerných a nočných hodinách kontroly 

požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve a v reštauračných zariadeniach. Zo 

strany MsP boli upozornení zamestnanci prevádzok v lokalite mesta Levoča na zákaz predaja 

alkoholických nápojov a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Mestská polícia 

v roku 2022 vykonala v rámci prevencie kriminality 3  kontroly v reštauračných zariadeniach. 
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Pri týchto kontrolách bolo skontrolovaných 29 osôb, z toho bolo 7 mladistvých, kde požívanie 

alkoholu maloletými a mladistvými osobami zistené nebolo.  

       V hodnotiacom roku 2022 MsP prijala 18 sťažností na hlasnú hudbu a s tým súvisiace 

narúšanie občianskeho spolunažívania. V 5 prípadoch hliadka MsP zasahovala v nočných 

hodinách. Najčastejšie sa problém s hlasnou hudbou vyskytoval na ulici Mäsiarskej, 

Gerlachovskej, Novoveskej, Predmestí a Nad tehelňou. 

3.5 Zabezpečenie kultúrno–spoločenských, športových podujatí a verejných 

zhromaždení 

        Za hodnotené obdobie bol hliadkami mestskej polície zabezpečovaný verejný poriadok, 

dopravná situácia a celkový bezproblémový priebeh na akciách hromadného charakteru :    

-   február 2022      – Zraz turistov, Fašiangový sprievod 

-   marec 2022         - Ekuminecký pašiový sprievod 

-   máj 2022            – Zraz motorkárov, Majáles, Cyklo MTB Maratón 

-   jún 2022             – Deň detí 

-   júl 2022              – Mariánska púť 

-   august 2022        – Tajomná Levoča, Karpatský remeselný trh 

-   september 2022   – Cyklistické preteky  Okolo Slovenska, Beh na vežu 

-   december 2022    – Mikuláš, Vianočný remeselný trh, Silvester 

       Počas roka 2022 sme dohliadali na verejný poriadok počas konania 9 verejných 

zhromaždení ohlásených v zmysle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve. 

3.7. Pomoc utečencom z Ukrajiny. 

      Invázia Ruska na Ukrajinu prinútila milióny ľudí, aby opustili svoje domovy a hľadali 

útočisko v EÚ a susedných krajinách. Tisíce ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine našlo 

svoje útočisko na Slovensku a takmer 200 z nich i v našom meste. Prijatými úlohami 

a rozhodnutiami krízového štábu Mesto Levoča zabezpečovalo pomoc a starostlivosť 

o vojnových utečencov z Ukrajiny. Mestská polícia viedla evidenciu všetkých občanov 

Ukrajiny, ktorí sa ubytovali v Meste Levoča. Spolupracovala s dobrovoľníkmi,  fyzickými 

a právnickými osobami, ktorí poskytli ubytovanie a pomoc pre utečencov. V priestoroch 

oddelenia Mestskej polície zabezpečovala materiálnu zbierku, spolupracovala s orgánmi štátnej 

správy a verejnej správy pri koordinácii a pomoci utečencom z Ukrajiny. Oddelenie Mestskej 

polície do doby zriadenia klientskeho centra v priestoroch bývalej polikliniky na nám. 

Š.Kluberta, slúžilo ako kontaktné miesto a krízové centrum pre koordináciu, zbierku 

a bezprostrednú pomoc pre všetkých, ktorí ju potrebovali 
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3.7. Spolupráca s inými orgánmi. 

- Spolupráca so súdmi, prokuratúrou a exekútormi pri doručovaní zásielok a asistenciami 

pri exekúciách. Mestská polícia na požiadanie súdov doručuje súdne zásielky, písomnosti či 

súdne exekúcie. V roku 2022 príslušníci MsP doručili celkovo 26 súdnych zásielok alebo 

zásielok z exekútorského úradu a spolupracovali ako nezúčastnené osoby pri 1 výkone 

exekúcie. 

- Spolupráca so záchrannými službami (RZP,HZZ a iné) – asistencia pri úrazoch alebo 

ošetrovaní pacienta, požiaroch, otváraní bytov. Mestská polícia zabezpečuje verejný 

poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením 

ich života a zdravia. Príslušník MsP je povinný zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo 

hrozí škoda na majetku; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo 

iné osoby. V roku 2022 príslušníci MsP asistovali ambulanciám RZP - RLP pri záchrane života 

a zdravia celkovo 15 krát. V 6 prípadoch hliadka MsP asistovala príslušníkom  HZZ pri 

požiaroch a v 2 prípadoch pri otváraní domu, kde bol ohrozený život a zdravie človeka. 

- Spolupráca s príslušnými útvarmi policajného zboru  Hliadky MsP na požiadanie 

poskytujú súčinnosť pri dopravných nehodách, dohľadávaní motorových vozidiel a osôb, 

narušení verejného poriadku hlavne vo večerných a nočných hodinách, prezretí záznamov 

z kamerového systému pri objasňovaní priestupkov, trestných činov, dopravných nehôd 

a iných. 

- Spolupráca s poľovníckym združením Levoča. V roku 2022 MsP v 4 prípadoch požiadala 

poľovnícke združenie o pomoc pri odstránení kadaveru uhynutej lesnej zveri na území nášho 

mesta a v jednom prípade asistovala členom združenia pri záchrane života zraneného jeleňa. 

- Spolupráca s SAD Poprad – MHD – hliadky MsP a MOPS dohliadali na verejný poriadok 

na zastávkach a v autobusoch MHD, kde dochádzalo k narušovaniu verejného poriadku. 

- Inšpektorát práce Prešov – hliadka MsP na požiadanie poskytla súčinnosť pri kontrole 

prevádzkovania Taxi služieb. 

3.8. Spolupráca Mestských a Obecných polícií 

             Mestská polícia spolupracuje s inými MsP pri riešení priestupkov mimo svojho 

pôsobenia. Mestská polícia Levoča je členom ,,Združenia náčelníkov mestských a obecných 

polícií Slovenska“. V roku 2022 sa náčelník a príslušníci MsP aktívne  zúčastňovali školení 

a pracovných stretnutí, ktoré boli organizované a zvolávané ZNMaOPS a súviseli s novelou 

zák. 564/1991 Zb. o obecnej polícií a činnosťou MsP. 
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3.9. Pôsobnosť Mestskej polície v inej obci  

- § 2 a), Zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov 

        Mesto Levoča má s obcou Spišský Hrhov od 23. augusta 2013 uzatvorenú Zmluvu 

o spolupráci pri výkone úloh Mestskej polície, v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícií v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov, ktorá trvá doposiaľ.  V roku 2022 obec Spišský Hrhov nepožiadala MsP 

Levoča o spoluprácu. 

 

4. Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti. 

       Preventívne aktivity MsP boli zamerané na predchádzanie páchania trestnej činnosti a 

priestupkov, narušovaniu verejného poriadku a v neposlednom rade aj na prezentovanie práce 

MsP smerom k občanom. Pokračujúcou a takpovediac samozrejmou aktivitou v oblasti 

prevencie bola počas roka 2022 aktivita, pri ktorej hliadky MsP a členovia MOPS v pracovných 

dňoch počas školského roka v čase od 07.30 hod. do 08.00 hod. dohliadali na bezpečnosť detí 

pri prechádzaní cez priechody pre chodcov, ktoré boli vytypované ako rizikové. Jednalo sa 

hlavne o priechody v blízkosti materských a základných škôl na nám. Š.Kluberta, ulici 

G.Hajna, Francisciho a Lev. Lúkach. Zastavovaním vozidiel pred priechodmi v čase, keď 

prechádzali skupiny školákov ale aj ostatných občanov, bola výraznou mierou zvýšená 

bezpečnosť chodcov, ktorí sú taktiež účastníkmi cestnej premávky. 

       Prevencia kriminality sa okrem peších hliadok príslušníkov mestskej polície a rozsiahleho 

kamerového systému v našom meste realizuje predovšetkým formou prednášok, besied, 

interaktívnych hier a športových činností. V rámci preventívnych aktivít príslušníci Mestskej 

polície v roku 2022 plnili úlohy so zameraním na dopravnú výchovu, predchádzanie kriminality 

a inej protispoločenskej činnosti najmä vo vzťahu k deťom a mládeži, prednáškami v exteriéri 

základných a materských škôl, dopravných ihriskách a oddelení MsP pri prezentovaní 

Kamerového systému a práce príslušníkov MsP. 

 

5. Činnosť Miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Levoča. 

      Od apríla 2022 do júna 2023 mesto Levoča pokračuje v projekte Miestnej občianskej 

poriadkovej služby. Členovia hliadky MOPS prispievajú k ochrane verejného poriadku, 

ochrane majetku a  pomáhajú pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky najmä v blízkosti škôl, 

kde dohliadajú na bezpečnosť pri prechode pre  chodcov . Náplň práce pracovníkov MOPS je 

doplnená o zelený aspekt v oblasti výkonu preventívnych opatrení, ktoré prispievajú k ochrane 
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životného prostredia. V tejto súvislosti, sa členovia MOPS v auguste 2022 zúčastnili školenia 

na zbernom dvore TS v Levoči zameraného na nakladanie a separáciu odpadov. V decembri sa 

dvaja členovia MOPS v priestoroch VUC Prešov zúčastnili školenia zameraného na prevenciu 

pred požiarmi a obchodovania s ľuďmi. Zámerom je aj podpora komunitného rozvoja, 

predchádzanie vzniku konfliktov a zníženie kriminality. Štyria členovia MOPS pracujú v 

katastrálnom území mesta Levoča a štyria členovia MOPS  v mestskej časti Levočské Lúky. 

Hliadky pracujú v dvoch pracovných zmenách v pracovných dňoch od 06.00 hod. do 21.30 hod. 

V meste Levoča bola pôsobnosť hliadky zameraná prevažne na lokalitu Nad tehelňou, 

Predmestie, sídlisko Západ a okolie predajní Lidl a Billa. V mestskej časti Levočské Lúky bola 

pôsobnosť hliadky zameraná prevažne na okolie obytných častí a autobusových zastávok. Pri 

výkone svojej činnosti  hliadky MOPS úzko spolupracovali s mestskou políciou pri 

zabezpečovaní verejného poriadku počas kultúrnych, spoločenských a športových 

podujatiach, komunitnými pracovníkmi, terénnymi sociálnymi pracovníkmi, OOPZ  

a inými inštitúciami.  

      Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

 
6. Materiálno technické vybavenie MsP. 

Druh a stručný opis technických prostriedkov používaných príslušníkmi obecnej polície pri 

plnení úloh obecnej polície:  

Mestská polícia v Levoči 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: 

Služobné vozidlo 2 

Služobný skúter 1 

Krátka guľová zbraň 9 

Zásobník do zbrane 9 

Rádiostanica 4 

Svietidlo 9 

Putá 8 

Slzotvorný prostriedok 8 

Obušok 8 

Blokovacie zariadenie 10 

Mobilný telefón 2 
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Ručná videokamera 1 

Mestský kamerový systém 1 

Fotopasca 4 

Zariadenie na detekciu alkoholu v dychu 1 

Prenosné zariadenie na meranie hluku 2 

        

       Počas celého obdobia roka 2022 v rámci možnosti a finančného rozpočtu bolo zo strany 

náčelníka zabezpečované vystrojenie príslušníkov MsP Levoča rovnošatou na základe vyhlášky 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z.n.p. z 24. novembra 

2003, podľa §1 „Vzor rovnošaty príslušníka obecnej polície“. 

Vozový park MsP 

       V roku 2022 boli pre potreby MsP a riadny výkon služieb prevádzkované 2 motorové 

vozidlá a to vozidlo továrenskej značky Škoda Yeti (LE231BA), ktoré bolo zakúpené v roku 

2016 a opatrené signalizačným a zvukovým zariadením (majákom) ako vozidla s právom 

prednostnej jazdy a taktiež označením s nápisom Mestská polícia a erbom mesta Levoča a 

motorové vozidlo Mestskej polície továrenskej značky ŠKODA  Fábia Combi (LEX051), ktoré 

Mestská polícia využíva prevažne pre účely odchytu túlavých zvierat (psov) na území mesta 

Levoča, alebo pri konaní hromadných akcií organizovaných mestom Levoča. Do výbavy patrí 

aj jeden motocykel  Jinlun 125 (LE 442AB) vo farebnom vyhotovení Mestskej polície.  

Výzbroj MsP 

       Mestská polícia pri plnení úloh využívala krátke guľové zbrane typu ČZ P-07 9x19 v počte 

celkovo 9 ks v nadväznosti na počet príslušníkov v danom období roka. Tieto zbrane boli 

využívané taktiež pri vykonávaní cvičných strelieb príslušníkmi MsP v mesiacoch máj 

a október 2022, ktoré sa vykonávajú pravidelne v zmysle zákona o zbraniach a strelive, 

minimálne dvakrát ročne na schválenej strelnici.  

Výstroj a technické zariadenia MsP 

       Mestská polícia Levoča pri svojej činnosti používa dve prenosné vysielačky značky 

Kenwood, jednu vozidlovú vysielačku značky Kenwood a jednu vysielačku značky Kenwood 

na útvare MsP. Spolu štyri vysielačky, ktoré sú v súčasnosti vo vyhovujúcom technickom stave 

a fungujú bezproblémovo. Využívané sú hlavne pri konaní akcií hromadného charakteru, 

rôznych zásahov, pri živelných pohromách alebo taktiež pri dopravných nehodách, kde je 

mestská polícia požiadaná o súčinnosť inými útvarmi alebo orgánmi. 
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       MsP Levoča má vo svojom inventári desať technických prostriedkov k zabráneniu odjazdu 

motorového vozidla (tzv. papuče), 4 ks monitorovacie zariadenia  fotopasce (využívané 

prevažne na monitorovanie a odhaľovanie pôvodcov nelegálnych skládok odpadu) a 2 prenosné 

zariadenia na meranie hluku (tzv. hlukomer)       

       Nasledujúce obdobie činnosti mestskej polície, jej rozširujúce sa materiálno technické 

zabezpečenie je potrebné chápať ako nutnosť z dôvodu zabezpečenia obecných vecí verejného 

poriadku v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v z.n.p., ochrany životného 

prostredia v meste a plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, 

z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta Levoča.  

 

7. Monitorovacie stredisko obsluhy kamerového systému mesta Levoča: 

(chránené pracovisko)  

     Obsluha Mestského kamerového systému bola v roku 2022 zabezpečovaná  v štvorzmennej 

prevádzke piatimi operátormi tzv. „chráneného pracoviska“ zriadeného na útvare Mestskej 

polície, ktorými sú osoby so zníženou pracovnou schopnosťou. Dôsledne monitorovali celkové 

dianie v meste a poukazovali na všetky podozrivé skutočnosti a udalosti, ktoré vykazovali 

známky narúšania verejného poriadku alebo nerešpektovania právnych predpisov na úseku 

dopravy.  

      Využitie Mestského kamerového systému do značnej miery redukuje potrebu nasadenia 

príslušníkov MsP do monitorovaných priestorov a umožňuje ich cielene nasadiť až v prípade 

konkrétneho zistenia priestupku. Mestský kamerový monitorovací systém je využívaný nielen 

na represiu, ale hlavne na tzv. generálnu prevenciu. Už len samotné označenie priestoru, ktorý 

je pod stálym dohľadom kamery, štatisticky znížil počet priestupkov a odrádza potenciálnych 

páchateľov od realizácie protispoločenských konaní. Dnes už nikto nepochybuje o tom, akou 

účinnou pomocou pre každú bezpečnostnú zložku je kamerový monitorovací systém. Osvedčil 

sa na zhotovovanie dôkazových prostriedkov pri zistenej trestnej a priestupkovej činnosti a 

identifikácie ich páchateľov všetkého druhu a závažnosti, slúži pri zvyšovaní miery 

objasnenosti násilnej či inej kriminality. 

      V hodnotiacom období roku 2022 bol Mestský kamerový systém rozšírený o dve statické   

IP kamery umiestnené v budove na Autobusovej stanici .V roku 2022 nebola vyhlásená výzva 

na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality na rozšírenie 

alebo revitalizáciu kamerového systému v Meste Levoča.  
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Prehľad kamier Mestského kamerového systému k 31.12.2022 

Č. Miesto umiestnenia Priestor snímania Počet kamier Popis kamery 

1. Námestie Majstra Pavla č. 34 
obytný dom Kostelník 

Nám. Majstra Pavla – južná časť, ul. 
Vysoká, G.Hermana 

1 otočná 

2. Budova Námestie Majstra Pavla 
č.47, obytný dom 

Nám. Majstra Pavla, 
západná časť, Radnica 

1 otočná 

3. Košická ulica č. 8 (budova 
PEKOSPIŠ) 

Nám. Majstra Pavla, 
ul. Ružová, Košická 

1 otočná 

4. Košická ulica č. 8 (budova 
PEKOSPIŠ) 

Nám. Majstra Pavla, (parkovisko pred 
sochou Ľ. Štúra) 

1 statická 

5. Košická brána Námestie Š. Kluberta 1 statická 

6. Stĺp verejného osvetlenia na konci 
parkoviska 

Parkovisko v hradobnej priekope pred 
Košickou bránou, vstup 

1 statická 

7. Stĺp verejného osvetlenia na konci 
parkoviska 

Parkovisko v hradobnej priekope pred 
Košickou bránou, koniec parkoviska 

1 statická 

8. Autobusová stanica, stĺp verejného 
osvetlenia 

Autobusová stanica, OC BILLA, ul. 
Pri likérke, Novoveská cesta 

1 otočná 

9. Budova autobusovej stanice Budova autobusovej stanice -vstup 1 statická 

10. Budova autobusovej stanice Budova autobusovej stanice 1 statická 

11. Stĺp verejného osvetlenia ul. Pod 
vinicou 

Ulica Pod vinicou, ulica Železničný 
riadok 

1 otočná 

12. Veža Gymnázia Jána Francisciho 
Rimavského 

Časť ul. Francisciho, ul. Potočná, 
Baštová, Hradby, Lesopark 

Schiezzplatz 

1 otočná 

13. Stĺp verejného osvetlenia lesopark  
Schiessplatz 

Lesopark Schiessplatz, ul. Hradby 1 statická 

14. Stĺp verejného osvetlenia lesopark  
Schiessplatz, 360° 

Lesopark Schiessplatz, ul. Hradby 1 statická 

15. Stožiar, 360°  rybie oko lesopark  
Schiessplatz 

Lesopark Schiessplatz 1 statická 

16. Stožiar, lesopark  Schiessplatz Lesopark Schiessplatz 1 statická 

17. Stĺp verejného osvetlenia (pri ZŠ, 
Francisciho 11) 

Detské ihrisko Sídl. Západ. Ul. 
Francisciho 13 

1 statická 

18. Sídlisko Západ, bytový dom 
Czauczika č.7 

Sídl. Západ – okolie NC Texon, 
okolie II. ZŠ, časť ulíc Francisciho, 

Greschika, Czauczika 

1 otočná 

19. Sídlisko Západ, bytový dom 
Czauczika č.3 

Ul. Czauczika, Predmestie, Nad 
tehelňou a jej okolie, garáže 

1 otočná 

20. Sídlisko Západ, bytový dom 
Francisciho č. 22 

Ul. Francisciho, Potočná, prístupový 
chodník k lesoparku Schiezzplatz, 

okolie II.ZŠ, športové ihriská 

1 otočná 

21. Stĺp verejného osvetlenia pri 
bytovom dome Pri prameni č. 12 

Sídlisko Pri prameni, južná časť 1 statická 

22. Stĺp verejného osvetlenia pri 
bytovom dome Pri prameni č. 12 

Sídlisko Pri prameni, severná časť 1 statická 

23. Stĺp verejného osvetlenia pri 
bytovom dome V.Greschika č. 4 

Ulica Viktora Greschika, priľahlé 
parkoviská 

1 statická 

24. Stĺp verejného osvetlenia pri 
bytovom dome V.Greschika č. 4 

Ulica Viktora Greschika, priľahlé 
parkoviská 

1 statická 

25. Stĺp verejného osvetlenia pri 
bytovom dome Rozvoj č. 30 

Sídlisko Rozvoj, ul. Železničný 
riadok, prístupový chodník na AS 

1 statická 

26. Bytový dom Nový Dvor č. 15 
 

Vstup do mestskej časti Nový Dvor, 
cesta II/533 

1 statická 

 

V roku 2022 MsP Levoča zabezpečovala obsluhu 26 kamier, z toho 9 otočných a 17 

stacionárnych kamier. 
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Záver 

       Predkladaná správa je zhrnutím celkovej práce MsP v uplynulom roku 2022. Sledovaná 

činnosť prináša relevantný pohľad na súčasnú prácu a zameranie pracovných úloh. Správa sa 

sústreďuje najmä na praktickú časť a výsledky získané pri výkone policajnej práce príslušníkmi 

MsP. Oblasť výkonu služby prináša prehľad realizovaných kontrol na úseku verejného 

poriadku a bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Plnenie úloh na úseku bezpečnosti a 

plynulosti cestnej premávky je zamerané najmä na statickú dopravu na miestnych 

komunikáciách. Aj keď časťou verejnosti je táto činnosť príslušníkov MsP vnímaná negatívne, 

sme presvedčení, že práve riešením nedisciplinovaných vodičov je najmä v historickej časti 

mesta a v sídliskových  zónach zákonným spôsobom zabezpečená priepustnosť komunikácií a 

taktiež s tým priamo súvisiaca bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Vďaka činnosti 

mestskej polície a primeraným využívaním prvkov represie a prevencie udržujeme 

akceptovateľnú mieru disciplinovanosti vodičov na území mesta Levoča. Problém dopravy a 

hlavne parkovania a porušovania zákona pri parkovaní v mestách patrí už niekoľko rokov medzi 

najväčšie problémy na ktoré občania miest poukazujú.  

       Základným predpokladom však naďalej zostáva spolupráca mestskej polície priamo s 

verejnosťou. Občania sa javia ako najvnímavejší z hľadiska registrácie páchania priestupkov, 

resp. páchania inej protispoločenskej činnosti. 

 

       Touto cestou chcem poďakovať primátorovi mesta Levoča, poslancom MZ, všetkým 

zamestnancom MsÚ a občanom mesta za vzájomnú spoluprácu a podporu.  

 

V Levoči 08. februára 2023  

 

Predkladá:  Mgr.. Robert Jendričák 

                         náčelník MsP 

 

 

Schvaľuje : Ing. Miroslav Vilkovský MBA 

                              primátor mesta 

 

 

 


