Mestská polícia Rožňava

Správa
o činnosti Mestskej polície Rožňava za rok 2013
Správa je vypracovaná v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č.
201/2000, ktoré ukladá náčelníkovi Mestskej polície Rožňava (ďalej len „mestská polícia“,
alebo „MsP“) pravidelne polročne predkladať orgánom mesta správy o činnosti mestskej
polície.

1. Úlohy uložené pre mestskú políciu uzneseniami MZ
V sledovanom období MZ uznesením č. 9/2013 schválilo rozviazanie pracovného
pomeru s náčelníkom MsP - Ing. Robertom Temesim a na základe výberového konania
menovalo dňom 1.2.2013 do funkcie nového náčelníka MsP - Ing. Róberta Hanuštiaka.
V roku 2013 mestská polícia plnila aj ďalšie úlohy uložené MZ nasledovne:
a. Pravidelne polročne predkladať orgánom mesta správy o činnosti mestskej polície
(uznesenie MZ č. 201/2000) - splnené predložením Správy o činnosti Mestskej polície
v Rožňave za I. polrok 2013 na zasadnutie MZ dňa 26.9.2013. MZ uznesením č.
261/2013 zobralo túto správu na vedomie,
b. Do 30.9.2013 realizovať predaj zastaranej výzbroje mestskej polície (uznesenie MZ č.
130/2013) – zrealizované 19.7.2013,
c. Predložiť plán činnosti MsP na rok 2013(uznesenie MZ č. 130/2013) – predložený na
zasadnutie MZ 227.6.2013. MZ uznesením č. 185/2013 predmetný plán činnosti
schválilo.
d. Zabezpečiť zavedenie zvýšeného počtu monitorovacích výjazdov do lokality
Rožňavskej Bane (uznesenie MZ č. 267/2013) – úloha je plnená priebežne,
e. V mesiacoch október – november 2013 jeden deň v týždni v prvej, resp. v druhej zmene
zaviesť viachodinový monitoring priamo v lokalite a o výsledku monitoringu
informovať MZ (uznesenie MZ č. 267/2013) – úloha splnená. Podrobnejšia informácia
je predmetom samostatného bodu rokovania MZ.
f. Do júna 2014 zabezpečiť požadovaný technický stav kamerového systému – úloha
plnená priebežne v súčinnosti s MsÚ.
2. Činnosť mestskej polície v roku 2013
Činnosť mestskej polície je vykonávaná v súlade so Zákonom SNR č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
V roku 2013 bola činnosť MsP zameraná najmä na kontrolu dodržiavania verejného
poriadku v meste a v jeho mestskej časti, kontrolu dodržiavania bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky, na kontrolu dodržiavania platných ustanovení VZN mesta Rožňava a na
objasňovanie priestupkov v rámci vecnej a miestnej príslušnosti. V rámci svojich možností
a právomocí mestská polícia riešila i podnety a požiadavky zo strany občanov, primátora
mesta, poslancov mestského zastupiteľstva, inštitúcií a organizácií nachádzajúcich sa na
území mesta.

2.1 Plnenie hlavných úloh
V súlade s Plánom činnosti mestskej polície Rožňava na rok 2013 bolo cieľom zlepšiť
spoluprácu s príslušným útvarom Policajného zboru SR a tým v rámci vecnej a miestnej
príslušnosti spolupôsobiť pri ochrane majetku, života a zdravia obyvateľov. Zmenou
náčelníka mestskej polície došlo k výraznému zlepšeniu spolupráce s príslušným útvarom PZ
SR a súčasnú úroveň spolupráce s PZ SR už možno hodnotiť vysoko pozitívne. V súčinnosti
s PZ SR boli prijaté opatrenia smerujúce k zníženiu nápadu v oblasti trestných činov
a priestupkov.
V rámci svojej pôsobnosti mestská polícia naďalej využívala mestský monitorovací
kamerový systém (ďalej len „MKS“), ktorého využitie sa vynikajúco osvedčilo v rámci
preventívnej činnosti i vo viacerých prípadoch odhaľovania trestných činov, priestupkov
a iných správnych deliktov.
V rámci údržby MKS bola sprevádzkovaná kamera na Sídlisku Juh, ktorá bola dlhodobo
nefunkčná, boli vykonané servisné prehliadky kamier v časti Rožňavská Baňa a v súčinnosti
s MsÚ boli prijaté systémové opatrenia na technické zlepšenie prenosovej trasy z týchto
kamier. V úzkej súčinnosti s referátom regionálneho rozvoja a projektov EÚ MsÚ, na základe
výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality, bol koncom roka 2013 podaný projekt zameraný
na celkovú rekonštrukciu, rozšírenie a modernizáciu MKS.
Cieľom úpravy výkonu hliadkovej a pochôdzkovej činnosti bolo najmä predchádzať
protispoločenskej činnosti a kriminalite. Hliadková činnosť bola preto vykonávaná najmä
pešími hliadkami a motorové vozidlá slúžili prevažne len na presun a na vykonanie zásahov
na základe vývoja bezpečnostnej situácie. So zámerom priblíženia mestskej polície priamo k
obyvateľom mesta, z dôvodu zlepšenia osobnej a miestnej znalosti a zvýšenia konkrétnej
zodpovednosti jednotlivých policajtov za výkon činnosti boli v rámci územia mesta vytvorené
tri služobné obvody. Ku každému obvodu boli zadelení konkrétni príslušníci MsP, ktorí
vykonávajú hliadkovú činnosť a objasňovanie priestupkov prioritne vo svojom služobnom
obvode. Obyvatelia mesta v prípade akýchkoľvek podnetov a informácií môžu tak
kontaktovať priamo konkrétneho policajta zo svojho obvodu.
V sledovanom období bolo prijaté i koncepčné riešenie zabezpečujúce pravidelný
odborný výcvik a školenia príslušníkov MsP. V rámci riadiacej práce boli zavedené
pravidelné porady spojené s odbornou prípravou. V rámci odbornej prípravy v mesiacoch jún
a september 2013 boli vykonané streľby z ručných zbraní.
V sledovanom období bolo tiež vykonané revidovanie viacerých dokumentov mestskej
polície. Z dôvodu nesúladu s platnou legislatívou bol zrušený štatút mestskej polície a pre
zefektívnenie činnosti boli vytvorené nové interné normatívne akty (Smernica pre
objasňovanie priestupkov, Smernica pre výkon služby, Smernica o vystrojovaní, ...), ktoré
zjednotili činnosť príslušníkov MsP pri plnení úloh. Bola vytvorená vnútorná štruktúra
mestskej polície, na základe ktorej príslušníkom MsP prináleží i funkčné označenie (tzv.
hodnostné označenie).
Z dôvodu ďalšieho zefektívnenia činnosti MsP v kombinácii s úsporou finančných
prostriedkov bola snaha aj o zriadenie tzv. cyklohliadky mestskej polície. Vzhľadom
k finančným možnostiam sa tento cieľ v hodnotenom období nepodarilo úplne zrealizovať, no
s výraznou podporou RPIC sa ku koncu roka 2013 podarilo zakúpiť bicykle a výstroj pre
cyklohliadku a tak v roku 2014 bude MsP plniť hliadkovú činnosť i touto formou.
2.2 Ďalšia činnosť mestskej polície
Okrem vyššie uvedených hlavných úloh MsP v sledovanom období plnila i ďalšie úlohy
vyplývajúce z príslušných zákonov, interných normatív a kalendárneho plánu.
V súčinnosti s policajným zborom mestská polícia vykonávala kontroly zamerané na
záškoláctvo a kontroly na dodržiavanie zákazu požívania alkoholu u mladistvých.

Mestská polícia počas školského roka pravidelne vykonávala preventívno-bezpečnostné
akcie zamerané na bezpečnosť detí a ich rodičov pri základných školách. Policajti riadením
premávky pravidelne dohliadali na bezpečnosť pri najrizikovejších miestach v blízkosti
jednotlivých škôl. Opatrenia prinášajú žiaduci efekt, nakoľko vodiči motorových vozidiel
spravidla už pri samotnom zaznamenaní príslušníka MsP na týchto miestach spomalia alebo
zastanú a umožnia bezpečný prechod žiakov cez cestu. Túto preventívno-bezpečnostnú akciu
bude mestská polícia uskutočňovať aj v budúcnosti.
Mestská polícia v hodnotenom období riešila celkovo 2450 priestupkov, pričom až
655 zistených priestupkov z celkového počtu bolo za porušenie povinností vyplývajúcich z
VZN mesta. Oproti roku 2012 došlo k celkovému poklesu riešenia priestupkov o 172, no
k poklesu došlo najmä v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, čo bolo spôsobené
najmä uzavretím námestia, ktoré je jedným z najproblematickejších miest v uvedenej oblasti.
Prejavil sa tiež preventívny účinok mestského kamerového systému, čím došlo k zníženiu
počtu zaznamenaných priestupkov oproti porovnateľnému obdobiu o 93. S využitím
kamerového systému mestská polícia objasnila 343 priestupkov.
Mestský monitorovací kamerový systém umožňuje okrem iného aj efektívnu a účinnú
kontrolu dodržiavania predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v meste,
čím sa zvyšuje samotná bezpečnosť obyvateľov mesta, najmä chodcov a detí na mestských
komunikáciách.
Zábery monitorovacieho kamerového systému boli v roku 2013 poskytnuté v rámci
súčinnosti príslušníkom Odboru kriminálnej polície OR PZ Rožňava a príslušníkom
Obvodného oddelenia v Rožňave pri odhaľovaní trestnej činnosti v 14 prípadoch nasledovne:
- 3-krát pri porušovaní domovej slobody a prečinu podvodu,
- 1-krát pri pokuse z krádeže,
- 1-krát pri krádeži,
- 4-krát pri krádeži vlámaním,
- 1-krát pri neoprávnenom použití bankomatovej karty,
- pri krádeži osobného motorového vozidla,
- pri poškodení osobného motorového vozidla,
- 2-krát pri dopravnej nehode.
Vďaka záberom kamerového systému a ostražitosti príslušníkov mestskej polície boli
priamo pri čine pristihnutí a následne i zadržaní páchatelia 4 trestných činov.
Mestská polícia v sledovanom období zintenzívnila kontrolu v oblasti porušovania
povinností chovateľov psov na verejných priestranstvách, čoho výsledkom bolo v uvedenej
oblasti zistených a objasnených 81 priestupkov oproti 19 priestupkom v roku 2012. Nárast
počtu zistených priestupkov v tejto oblasti bol výsledkom zvýšenej činnosti a efektivity
peších obhliadok vo vytypovaných lokalitách mesta so zvýšenou aktivitou držiteľov psov.
V roku 2013 mestská polícia pokračovala aj v odchyte túlavých psov. Vzhľadom
k aktuálnej bezpečnostnej situácii a kapacitným možnostiam útulku mestská polícia nahradila
hromadné odchyty psov individuálnymi odchytmi. V sledovanom období bolo na území
mesta odchytených 69 túlavých psov, čím došlo k výraznému zníženiu ich počtu a tým i k
zníženiu rizika ohrozenia obyvateľov a návštevníkov nášho mesta túlavými psami.
Každodennou činnosťou mestskej polície boli vyhodnotené ako najproblematickejšie
časti mesta v oblasti porušovania verejného poriadku lokality Sídlisko Juh, Vargovo pole,
širšie centrum mesta a severná časť mesta. V týchto miestach zaznamenávame značný výskyt
porušovania verejného poriadku i pouličnej kriminality. Príčinou tohto javu je najmä vyššia
koncentrácia neprispôsobivého obyvateľstva v uvedených lokalitách v spojení s mierou
nezamestnanosti týchto občanov.
Jedným z akútnych problémov mesta sa javí neustále sa zhusťujúca dopravná situácia
a stály nárast počtu motorových vozidiel v Rožňave, čoho dôsledkom je pretrvávajúci
nedostatok parkovacích miest. Z uvedeného dôvodu v roku 2013
mestská polícia
zintenzívnila kontrolnú činnosť zameranú na nákladné vozidlá nad 3,5t. neoprávnene
parkujúce na verejných priestranstvách a činnosť v oblasti odstraňovania nepojazdných
vrakov vozidiel. V roku 2013 bolo zistených a v súčinnosti s Okresným úradom Rožňava

riešených 26 „vrakov“ motorových vozidiel. Systematickou prácou mestskej polície sa
vo väčšine prípadov podarilo tieto vozidlá z verejných priestranstiev odstrániť a uvoľniť tak
parkovacie miesta na verejných parkoviskách.
V sledovanom období mestská polícia za účelom zistenia totožnosti predviedla na
útvar mestskej polície sedem osôb a v jednom prípade použila v súlade so zákonom aj
donucovacie prostriedky (hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, putá), keď osoba
neuposlúchla výzvu verejného činiteľa a kládla aktívny odpor.
Podrobné štatistické vyhodnotenie činnosti v oblasti riešenia priestupkov v roku 2013
je podrobne rozpísané formou tabuliek v prílohovej časti správy.

2.3 Súčinnosť s útvarmi PZ SR
V roku 2013 bolo vykonaných celkovo 59 súčinnostných akcií s PZ SR a z toho tri
celoplošné akcie. Celoplošné súčinnostné akcie boli zamerané najmä na kontrolu záškoláctva
a podávania alkoholických nápojov mladistvým. Súčinnostné akcie boli vykonané
nasledovne:
- výtržnosť s ublížením na zdraví na Ul. Čučmianskej,
- bitky na Ul. Čučmianskej, krátkej a pred Royal Clubom,
- hromadná bitka Rómov za Hypermarketom Tescom,
- otvorenie bytu pri úmrtí majiteľa,
- objasňovanie výtržnosti na detskom dopravnom ihrisku,
- zadržanie dvoch osôb podozrivých z trestnej činnosti v Hypermarkete Tesco,
- vyslobodzovanie psa z kanála,
- objasňovanie výtržnosti v pohostinstve Rebeca,
- 9-krát súčinnosť pri výsluchu osôb,
- objasňovanie napadnutia maloletej osoby,
- 24-krát súčinnosť s OO PZ SR pri objasňovaní priestupkov spáchaných v našom meste
obyvateľmi iných miest SR,
- pátranie po motorovom vozidle a osobách podozrivých z krádeže,
- zabezpečovanie miesta dopravnej nehody,
- 8-krát pri predvádzaní osôb,
- opakovaná súčinnosť pri domových prehliadkach a iných procesných úkonoch.

2.4 Súčinnosť s inými inštitúciami a organizáciami
a) Pre potreby OS SR bola poskytnutá súčinnosť pri doručovaní doporučených zásielok
v prípadoch, kedy doporučené zásielky nebolo možné doručiť iným spôsobom. Takto
bolo doručovaných 79 doporučených zásielok.
b) Pre potreby Stáleho Rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie bola
poskytnutá súčinnosť pri doručovaní písomností v ôsmych prípadoch, kedy ich nebolo
možné doručiť iným spôsobom.
c) Pre potreby Exekútorských úradov bola poskytnutá súčinnosť pri doručovaní
písomností v prípadoch, kedy ich nebolo možné doručiť iným spôsobom. Takto bolo
doručovaných až 118 písomností. V troch prípadoch príslušníci MsP zabezpečovali
verejný poriadok počas výkonu exekúcie.
d) Pre potreby Technických služieb mesta Rožňava bola poskytnutá súčinnosť
- pri zdokumentovaní poistných udalostí, kedy pri kosení trávnatých plôch mesta
pracovníkmi TS došlo k poškodeniu osobných motorových vozidiel občanov mesta,
- pri odstraňovaní uhynutej zveri z verejného priestranstva,

- pri zisťovaní a zdokumentovaní škôd spôsobených klimatickými podmienkami,
- pri zabezpečovaní bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas výrubu stromov.
e) Pre potreby MsÚ Rožňava mestská polícia vykonávala súčinnosť pri:
- doručovaní písomnosti,
- šetrení sťažností občanov,
- deložácii neplatičov (soc. byty na R. Bani),
- zabezpečovaní verejného poriadku počas vyplácaní dávok v hmotnej núdzi,
- otvorení bytu,
- preverovaní, šetrení nedovoleného výrubu drevín,
- zdokumentovaní nepovolených stavieb v severnej časti mesta,
- šetrení sťažností občanov,
- umiestňovaní dopravného značenia,
- preverovanie nedovolenej skládky,
- kontrole taxislužby,
- šetrení sťažností a podnetov od občanov.
f) Súčinnosť s RZP:
- 2-krát pri osobe s EPI záchvatom,
- 5-krát pri osobe zranenej následkom pádu,
- 2-krát pri osobách zranených pri bitke,
- 5-krát pri podnapitých bezvládnych osobách.
g) Súčinnosť s HaZZ:
- zabezpečovanie miesta poškodeného teplovodného potrubia,
- zabezpečovanie miesta úniku plynu,
- vyslobodzovanie psa z kanalizačnej šachty,
- zabezpečovanie miesta zásahu pri požiari na detskom dopravnom ihrisku
- súčinnosť pri otvorení bytu.
h) Súčinnosť s VVS, a.s.
- súčinnosť pri zistení a odstraňovaní následkov havárií potrubí,
- objasňovanie chýbajúcich kanalizačných poklopov.
i) Súčinnosť s TEKOR, s.r.o.
- súčinnosť pri havárii teplovodného potrubia.
2.5 Ostatné činnosti vykonávané MsP v hodnotenom období
-

-

zabezpečovanie verejného poriadku a uzávierky časti Námestia baníkov počas osláv
oslobodenia mesta,
zabezpečovanie verejného poriadku počas výkonu kastrácie psov na území mesta,
zabezpečovanie verejného poriadku a dopravnej uzávierky časti Námestia baníkov
počas slávnostného ceremoniálu privítania príslušníkov OS SR po návrate z plnenia
úloh vo vojenskej operácii ISAF v Afganistane,
zabezpečovanie verejného poriadku, uzávierky časti Námestia baníkov a časti cestnej
komunikácie Ul. pionierov počas osláv výročia maďarskej revolúcie,
zabezpečovanie verejného poriadku v severnej časti Námestia baníkov počas
vystavenia relikvií sv. Jána Boscu,
zabezpečovanie verejného poriadku a dopravnej uzávierky časti Námestia baníkov
počas akcie: „Vítanie jari športom pre deti“,
zabezpečovanie verejného poriadku a dopravnej uzávierky časti Námestia baníkov
počas konania 7. ročníka celoslovenskej akcie „Lesnícke dni na Gemeri“,

-

-

-

-

zabezpečovanie verejného poriadku a dopravnej uzávierky počas akcie „Deň plný
bežcov s Adriánom“,
zabezpečovanie verejného poriadku a dopravnej uzávierky Námestia baníkov počas
slávnostného nástupu Vojenskej posádky Rožňava pri príležitosti 20. výročia
Ozbrojených síl SR,
zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas slávnostných aktov
kladenia vencov,
zabezpečovanie verejného poriadku v priestoroch futbalového štadióna (Summer
Times Party),
zabezpečovanie verejného poriadku pri otvorení detského dopravného ihriska –
ukážka techniky MsP a oboznámenie žiakov I. stupňa ZŠ s pravidlami cestnej
premávky,
zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky počas konania Rožňavského
jarmoku a Vianočného trhu,
zabezpečovanie verejného poriadku a doprovodu počas Mikulášskeho sprievodu,
zabezpečovanie verejného poriadku a cestnej uzávierky na Námestí baníkov počas
ohňostrojných prác a samotného ohňostroja pri príležitosti silvestrovských osláv.
vykázanie osôb z verejne prístupných miest (najmä pri objekte Družba a pri MŠ na
Vargovom poli, nad Tescom, na Ul. normovej, na Námestí baníkov, ...), ktoré
v podnapitom stave hrubým správaním vzbudzovali verejné pohoršenie - 133-krát,
odovzdanie srny strhnutej psami poľovníckemu hospodárovi,
zabezpečenie miesta nálezu zomretej osoby (mestské trhovisko),
zistenie a zadržanie osoby, ktorá ušla z psychiatrického oddelenia Nemocnice Sv.
Barbory,
vyslobodenie maloletého, ktorý uviazol v kontajneri na zber použitého šatstva,
zákrok pri bitke na Ul. S. Czabána,
zákrok pri bitke na Záhradníckej ulici,
zadržanie osoby podozrivej z trestného činu krádeže na osobe,
zadržanie páchateľov pri poškodzovaní cudzieho majetku a ich následné odovzdanie
orgánom PZ SR,
prvá pomoc poskytnutá osobe s epileptickým záchvatom,
pravidelné vykazovanie osôb (bezdomovcov) prespávajúcich v bytových domoch,
vyhľadanie majiteľov motorových vozidiel, ktorý svoje OMV na verejnom parkovisku
neuzamkli,
zadržanie vodiča osobného motorového vozidla pod vplyvom alkoholu,
pátranie po maloletom, ktorý ušiel od svojej matky,
pátranie po chovancovi reedukačného ústavu, ktorý ušiel jeho pracovníkom,
zisťovanie a riešenie majiteľov psov, ktorý pohrýzli občana,
opakovaný odchyt túlavých psov a ich umiestnenie do karanténnej stanice.

V rámci výkonu hliadkovej činnosti boli nájdené nasledovné predmety:
- kabelka s osobnými dokladmi,
- peňaženka s osobnými dokladmi,
- osobné doklady,
- tabuľka s evidenčným číslom motorového vozidla.
Mestskou políciou boli zistení majitelia uvedených predmetov a nájdené veci boli
bezodkladne vrátené ich majiteľom.

3. Záver
Činnosť Mestskej polície Rožňava možno za sledované obdobie hodnotiť pozitívne.
V priebehu roka došlo k radikálnej zmene systému fungovania mestskej polície, postupne sa
zvýšila odborná úroveň a profesionalita policajtov, čo výrazne prispelo k naplneniu
hlavných úloh a stanovených cieľov. Mestská polícia bude v tomto trende pokračovať aj
naďalej. V súčasnosti má mestská polícia Rožňava 14 príslušníkov, no pre optimálne
zabezpečenie plnenia úloh je nevyhnutné pokračovať v postupnom rozširovaní počtov
príslušníkov mestskej polície podľa vzorca 1 príslušník na 1000 obyvateľov. Z uvedeného
dôvodu je plánované rozšírenie počtov mestskej polície o 2 príslušníkov od 1.7.2014, čo je
v súlade s navrhovaným rozpočtom a reálnymi priestorovými možnosťami.
V ďalšom období bude činnosť mestskej polície pokračovať podľa Plánu činnosti na
rok 2014. V oblasti verejného poriadku bude pozornosť sústredená najmä na kontrolu
dodržiavania platných VZN mesta a v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bude
činnosť zameraná najmä na dopravnú situáciu na najviac rizikových miestach, na kontrolu
dodržiavania pravidiel cestnej premávky v zónach s dopravným obmedzením a na
vyhradených parkoviskách.

V Rožňave dňa 31. januára 2014

.............................................................
Ing. Róbert Hanuštiak
náčelník Mestskej polície Rožňava

Prílohy:
- Vyhodnotenie riešenia priestupkov príslušníkmi MsP za rok 2013 (Príloha č. 1)
- Vyhodnotenie riešenia priestupkov proti ustanoveniam VZN príslušníkmi MsP za rok
2013 (Príloha č. 2)

Príloha č. 1

Druh priestupku/TČ

Vyhodnotenie riešenia priestupkov/TČ príslušníkmi MsP za rok 2013

Dopravný priestupok

614 / 14 130

345

14

26

40

spolu
1 039

Parkovanie bez platnej parkovacej karty
Povinnosti chovateľov psov - §3
VZN

268 / 2 860

315

2

4

1

590

33 / 330

43

5

81

4 / 40

31

35

3 / 30

13

16

4

4

Blokovo : počet / €

o ochrane
verejného
poriadku

Nočný kľud - §4
Ochrana nefajčiarov - §5

Zákaz požívania alkoholických nápojov - §6
VZN o udržiavaní všeob. čistoty a poriadku v meste

napom.

143 /1740

310

VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach

15 / 285

8

VZN o trhovom poriadku (Rožňavský jarmok/Vianočný trh)

13 / 200

VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta
VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb

v riešení

uložené

odstúp.

1

2

odovzd.

21

477
23

1

14

1 / 20
1 / 10

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

1
1
2

1

3

1

133

Zákon č. 372/90 Zb. - § 47 – priestupky proti ver. poriadku

2 / 20

129

1

Zákon č. 372/90 Zb. - § 49 – priestupky proti obč. spolunažívaniu

1 / 10

7

2

4

14

Zákon č. 372/90 Zb. - § 50 – priestupky proti majetku

2 / 20

2

3

6

13

TZ č. 300/2005 Z.z. - § 212 - krádež

3

3

TZ č. 300/2005 Z.z. - § 364 / 155 – výtržníctvo / ublíž. na zdraví

2

2

TZ č. 300/2005 Z.z. - § 337 - podnecovanie

1

1

16

2 450

Priestupky spolu

1100 / 19 695

1 209

18

38

69

Príloha č. 2

Vyhodnotenie riešenia priestupkov proti ustanoveniam VZN
príslušníkmi MsP za rok 2013
Druh priestupku (len proti ustanoveniam VZN)
VZN
o ochrane
verejného
poriadku

blokovo : počet / (€)

napom.

33 / 330

43

Nočný kľud - §4

4 / 40

31

35

Ochrana nefajčiarov - §5

3 / 30

13

16

4

4

Povinnosti chovateľov psov - §3

Zákaz požívania alkoholických nápojov - §6
VZN o udržiavaní všeob. čistoty a poriadku v meste

v riešení

ulož.

odstúp. odovzd.
5

310

VZN o podmienkach predaja výrobkov na trhových miestach

15 / 285

8

VZN o trhovom poriadku (Rožňavský jarmok/Vianočný trh)

13 / 200

VZN o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta

1 / 20

1

VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb

1 / 10

1

Priestupky spolu

2

1

411

477
23
14

2
213 / 2 655

21

81

143 /1740

VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku

1

spolu

2

2

1

3

27

655

