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Odporúča schváliť návrh na uznesenie.
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Návrh uznesenia – Határozati javaslat:
Návrh na uznesenie
k Správe o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2019

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Správu o činnosti Mestskej polície v Komárne za rok 2019

Stanovisko úradu: doporučuje / nedoporučuje brať správu na vedomie

Stanovisko rady: doporučuje / nedoporučuje brať správu na vedomie
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Dôvodová správa - Indoklás:

Predložený materiál „Správa o činnosti Mestskej polície v Komárne“ je predkladaný na základe
článku 7 odst.3 bodu „e“ Štatútu Mestskej polície č. 1658/2017 z 37. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 21. decembra 2017 na Mestskom úrade v Komárne.
Predkladám na prerokovanie Správu o činnosti Mestskej polície v Komárne za obdobie od
1.1.2019 do 31.12.2019.
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SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE KOMÁRNO
za obdobie od 01.01.2019 do 31.12.2019

1. Úvod
6. septembra 1990 prijala Slovenská národná rada zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Táto právna norma bola súčasťou realizácie reformy verejnej správy, v rámci ktorej sa vytvoril duálny
systém verejnej správy – popri štátnej správe sa konštituovala miestna samospráva. Obci, ako
samostatnému územnému samosprávnemu a správnemu celku, bola okrem iného zverená úloha
zabezpečiť verejný poriadok v obci (§ 4 odst. 3 písm. n) Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení,
v ktorom je uvedené, že obec pri výkone samosprávy najmä zabezpečuje verejný poriadok.
Vyššie citovaný zákon umožnil obci vytvoriť na plnenie tejto úlohy obecnú políciu a definoval i jej
ďalšie úlohy. Cieľom zriadenia tejto zložky, ako aj všeobecne mestských a obecných polícií bola
decentralizácia poriadkových síl v rámci republiky a zároveň vytvorenie priestoru pre jednotlivé
samosprávy priorizovať vlastné požiadavky pomocou poriadkovej zložky. Štrukturálne, technicky riadiť
svoje represívne, výkonné orgány podľa užších potrieb obyvateľstva.
Mestská polícia Komárno (ďalej len MsP) je poriadkový útvar mesta, ktorý bol zriadený
Všeobecným záväzným nariadením č. 2/1991 a jeho sídlo je na Hradnej ul. č. 3692 v Komárne. MsP
pôsobí pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a
plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení mestského zastupiteľstva a
rozhodnutí primátora mesta. MsP plní úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov.
Základné úlohy príslušníkov mestskej polície a teda určenie ich vecnej pôsobnosti sú zakotvené v § 3
zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov.
Ku koncu roka 2019 vstúpili do platnosti novely zákonov, vďaka ktorým pribudli mestským
policajtom viaceré kompetencie, ku ktorým je potrebné prispôsobiť či už personálne alebo technické
zabezpečenie. Konkrétne sa jedná o zmeny, ktoré sú uvedené v Zákone SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii nasledovne:
-

§ 3 ods. 1 písm. f) Obecná polícia objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis,
prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo
obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia
vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo
dopravného zariadenia.

-

§ 3 ods. 3 Obecná polícia je oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy
spracúvané v súlade s osobitným predpisom na plnenie jej úloh a na zaznamenávanie priebehu
jej činnosti alebo zákroku.

-

§ 8 ods. 1 písm. d) Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je oprávnený presvedčiť sa, či ten,
koho zadržiavajú alebo predvádzajú, nie je ozbrojený alebo či nemá pri sebe inú vec, ktorou by
mohol ohroziť život alebo zdravie, prípadne takú vec odobrať; odobratú vec alebo zbraň
odovzdá najbližšiemu útvaru Policajného zboru spolu so zadržanou alebo predvedenou osobou,
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- § 12a ods. 2 Príslušník obecnej polície je oprávnený pri plnení úloh podľa tohto zákona zastavovať
vozidlá alebo prikázať im smer jazdy, ak je to nevyhnutné pre zabezpečenie
miesta, na ktorom došlo k protiprávnemu konaniu, alebo je to v záujme ochrany života a zdravia
osôb alebo majetku alebo to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
-

§ 12a ods. 3 Príslušník obecnej polície je oprávnený zastavovať vozidlá na účel vykonania kontroly
dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby podľa osobitného predpisu.

Na základe uvedených zmien bude potrebné zabezpečiť technické vybavenie, ako sú majáky na
služobné motorové vozidlá MsP (potrebné najmä k zastavovaniu vozidiel, napríklad aj tých, po ktorých je
vyhlásené pátranie) a taktiež kamery, ktoré slúžia k vyhotovovaniu dôkazového materiálu pri niektorých
porušeniach zákona (napríklad porušenie príkazu zastavenia na križovatke).
Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami Mesta Komárno. Pri
plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.
Organizácia a systém práce mestskej polície boli v hodnotenom období vykonávané v súlade so zákonom
o obecnej polícii a v zmysle Všeobecne záväzných nariadení mesta Komárno a inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na činnosť MsP.
Činnosť Mestskej polície v Komárne je okrem uvedených právnych aktov riadená v zmysle Štatútu
Mestskej polície č.1658/2017.
Vo všeobecnosti sa dá povedať, že jednou z najdôležitejších spoločenských úloh, ktoré mestské
polície v Slovenskej republike plnia, je riešenie priestupkov. Ide o tú časť protispoločenskej činnosti,
ktorá je charakterizovaná nižšou spoločenskou závažnosťou. Zákonodarca všeobecne záväznými
právnymi predpismi splnomocnil obecné a mestské polície na objasňovanie priestupkov, ktoré sú
oprávnené prejednávať v blokovom konaní. Ide o pomerne širokú oblasť tohto protiprávneho konania,
pokrývajúcu priestupky uvedené v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
v zákone č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a iných predpisoch (napr. zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov, zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a ďalšie).

2. Personálne obsadenie MsP ku koncu roka 2019
Počet príslušníkov MsP:
Z toho:
Náčelník
Zástupca náčelníka
Priestupkový referent
Veliteľ zmeny
Príslušníci vo výkone

26
1
1
1
4
19 ( 2 psovodi)

Počet civilných zamestnancov:
Samostatný odborný referent 1
Obsluha kamerového systému 7
Občianska hliadka:

2
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Personálne obsadenie Mestskej polície je nižšie, ako plánované. Priemerný vek mestského
policajta v Komárne je približne 42 rokov. Národná rada SR v októbri v roku 2019 odsúhlasila mestským
policajtom príspevok za prácu, ktorý bude vyplácať Sociálna poisťovňa. V prípade, že mestský policajt po
odslúžení najmenej 25 rokov a dovŕšení 56 rokov veku opustí svoje zamestnanie, bude mať nárok na
príspevok vo výške 60 percent svojej priemernej mzdy. Uvedený príspevok je možné získať od 1. januára
2024. Príslušníci obecných a mestských polícií si budú podľa novely zákona platiť poistné na príspevok vo
výške troch percent z vymeriavacieho základu, čo sa odzrkadlí v ich mzdách, ktoré budú o túto sumu
znížené. Táto zmena v budúcnosti ovplyvní migráciu mestských policajtov, kde sa očakáva stúpajúca
tendencia.

3. Zabezpečovanie verejného poriadku

V hodnotenom období sa MsP snažila svoje úlohy riešiť koncepčne v spolupráci s ostatnými
odbormi miestnej samosprávy a zároveň poskytnúť súčinnosť pri riešení ich interných úloh. V tomto
duchu sa podarilo pokračovať
v úspešnej likvidácii nežiaduceho
javu „starých vozidiel“, tzv. vrakov.
Napriek tomu, že sa v skutočnosti
jedná o problematiku v odpadovom
hospodárstve,
MsP
úspešne
manažuje
túto
problematiku
v spolupráci
s
Komunálnym
odborom
a Odborom
správy
majetku mestského úradu. Počas
roka 2019 sa taktiež podarilo
eliminovať odpad v okolí smetných
nádob na území mesta.

Mestská polícia
počas roka 2019 spolupracovala napríklad s Okresným riaditeľstvom
Policajného zboru v Komárne a to hlavne uskutočnením spoločných hliadok, dopravno-preventívnych
akcii a aj zabezpečovaním športových či kultúrnych podujatí. V spolupráci s príslušníkmi Policajného
zboru SR bola riešená taktiež problematika kontroly legálnych a likvidácia nepovolených zhromažďovaní
na katastrálnom území Mesta Komárno. V rámci tejto činnosti sa v štyroch prípadoch ukončil
nepovolený zraz majiteľov motorových vozidiel, ktorí podľa prijatých občianskych oznámení v značnej
miere znepríjemňovali obvyklý spôsob života obyvateľov. Riešená bola v spolupráci s MsÚ taktiež
problematika neoprávneného obsadenia a užívania bytových priestorov vo vlastníctve Mesta Komárno,
a to najmä na adrese Veľký Harčáš 61. Jedná o úspešnú spoluprácu MsP a Bytového oddelenia Odboru
správy majetku MsÚ. Mestská polícia Komárno spolupracovala taktiež s Okresným úradom v Komárne
a aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno- vďaka spolupráci s ÚPSVaR je možné získať
dobré výsledky v oblasti prevencie a ochrany maloletých a mladistvých. V rámci spolupráce so
Záchrannou zdravotnou službou ZaMED s.r.o., mali možnosť príslušníci Mestskej polície Komárno
nahliadnuť do práce záchranárov a získať znalosti v oblasti poskytovania prvej pomoci. Mestská polícia
Komárno spolupracovala taktiež so súdmi, okresnými úradmi, exekútorskými úradmi, Daňovým úradom
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a s Colnou správou. Počas roku 2019 doručovala Mestská polícia mnoho písomností najmä pre Okresný
súd Komárno, Okresný úrad v Komárne, ale taktiež aj pre samotné Mesto Komárno. Úzka spolupráca je
vytvorená okrem vyššie spomínaných inštitúcii aj so súkromnými bezpečnostnými službami pôsobiacimi
na území mesta Komárno. V roku 2019 boli ako aj v minulosti, vykonané prednášky na školách za účelom
prevencie a informovanosti maloletých a mladistvých osôb.

Zoznam VZN Mesta Komárno, ktoré kontroluje Mestská polícia Komárno:
5/1998

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Komárno

11/2003

VZN o ochrane územia prímestskej rekreačnej oblasti Apáli

12/2003

VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov

13/2003

VZN o vylepovaní plagátov a o živelných a nepovolených nápisoch na území Mesta Komárno

02/2007

VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z
domácností (VZN o odpadoch)

10/2007

VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 17/2003 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných
priestranstvách

11/2007

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2005 o dopravnom režime v pešej zóne mesta Komárno

10/2008

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a poplatkoch sa znečisťovanie ovzdušia

11/2008

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2003 o ochrane územia prímestskej rekreačnej oblasti Apáli

24/2008

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2003 o vylepovaní plagátov a o živelných a nepovolených
nápisoch na území Mesta Komárno

8/2012

VZN mesta Komárno č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno

14/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 14/2012 o pravidlách času predaja v obchodoch
a času prevádzky služieb

17/2012

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie
verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd
a zotrvanie záväzné
motorového
vozidlaMesta
v historickej
časti
mesta
Všeobecne
nariadenie
Komárno
číslo
01/2014, o spôsobe náhradného zásobovania vodou

01/2014

a odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Komárno
02/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 02/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Komárno

09/2015

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 09/2015 o podmienkach držania psov

14/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Komárno

22/2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 22/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre
trhovisko na Železničnej ul. v Komárne

09/2016

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 09/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s
drobnými stavebnými odpadmi

3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

10/2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 10/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb
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4. Ostatné činnosti

Okrem zabezpečovania verejného poriadku Mestská polícia v Komárne vykonáva mnoho iných činností
vyplývajúcich buď zo zákona, alebo snahou vyhovieť požiadavkám iných zložiek samosprávy. V prvom
rade sa jedná o rôzne organizačné útvary Mestského úradu v Komárne, ale MsP spolupracuje aj
s mestskými organizáciami, spoločnosťami.
V najväčšej miere sa jedná o spoluprácu s mestskou spoločnosťou COMORRA Servis, ktorej MsP
poskytuje súčinnosť v oblasti kontroly spoplatneného parkovania a následnej represie, čo v značnej
miere ovplyvňuje dobré výsledky tejto spoločnosti pri vyberaní parkovacieho poplatku. Z personálneho
hľadiska MsP poskytuje dvoch príslušníkov, ktorí sa v pracovných dňoch v dĺžke 8 hodín zaoberajú
výlučne touto činnosťou. V súvislosti s uvedenou súčinnosťou dochádza k amortizácii autoparkuMsP
a k úbytku PHM, nakoľko uvedenú činnosť vykonávajú zamestnanci MsP služobným vozidlom.
Nasledujúcou činnosťou je spolupráca s ostatnými oddeleniami MsÚ, pre ktoré MsP vykonáva šetrenie
a doručovanie rôznych písomností.
Mestská polícia taktiež koordinuje činnosť Občianskej hliadky. Občianska hliadka od júna 2019
funguje na základe projektu s názvom Občianska hliadka, ktorý je realizovaný vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Trvanie projektu je do
mája 2021 a bol naň schválený príspevok vo výške 46 619,80 Eur. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie
finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým
Rómov. V rámci projektu boli sledované nasledovné údaje:

P. č.

Sledovaný údaj projektu

1

Počet riešených udalostí v oblasti ochrany maloletých a mladistvých osôb v spolupráci s PZ
SR/obecnou políciou

2

Počet riešených udalostí v oblasti podpory dochádzky do školy u maloletých osôb

3

Počet riešených udalostí v oblasti ochrany životného prostredia

4

Počet riešených udalostí v oblasti ochrany majetku

5

Počet riešených udalostí v oblasti ochrany zdravia a života

6

Počet riešených udalostí medzi osobami z MRK a väčšinovým obyvateľstvom

7

Počet riešených udalostí medzi MRK a väčšinového obyvateľstva s pomocou hliadky PZ SR/obecnej
polície

8

Počet hlásení na PZ SR/obecnú políciu o pohybe cudzích osôb a/alebo motorových vozidiel v obci

9

Počet spoluorganizovaných podujatí v obci

10

Počet nahlásených podozrení na nelegálny odber elektrickej energie

Počet

20
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7
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1
0
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Mestská polícia v Komárne v hodnotenom období zabezpečovala rôzne športové a kultúrne
podujatia organizované v meste Komárno a to najmä:
- vítanie Nového roku
- Komárňanské dni
-Jókaiho dni
-Lehárove dni
-Deň Dunaja (trvá jeden deň)
-Ondrejský jarmok
-Vínne slávnosti
-Modlitebný deň
-Vianočné trhy
-Detský festival- Komálom

Aktívnu účasť pri zabezpečovaní uvedených akcií sa dá hodnotiť, ako úspešnú, nakoľko okrem
drobných priestupkov nebolo zaznamenané žiadne vážnejšie narušenie verejného poriadku.

5. Pult centrálnej ochrany
Mestská polícia v Komárne má v súlade so zákonom č. 564/1991 z.z. § 3 ods. 1 písm. b) zriadený
pult centrálnej ochrany, čím zabezpečuje ochranu 37 objektov. Jedná sa najmä o objekty vo vlastníctve,
alebo správe Mesta Komárno, služba je však dostupná aj obyvateľov mesta Komárno pre ochranu
súkromného majetku.
V roku 2019 bolo signalizovaných 387 narušení objektov a v takom istom počte bol zo strany
MsP vykonaný zásah z dôvodu narušenia objektu.
Ani v jednom prípade nebolo zistené narušenie objektu v súvislosti so spáchaním priestupku, resp.
trestného činu.
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6. Kamerový bezpečnostný systém
Kamerový monitorovací systém Mestskej polície v Komárne bol zriadený v roku 2002 a neskôr
bol rozširovaný a aj modernizovaný. Kamery sú priebežne udržiavané a umiestňované podľa potreby a
možností, aj keď sa v mnohých prípadoch jedná už o značne amortizovanú techniku. V roku 2018 Mesto
Komárno na základe výzvy „Výzva Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti
prevencie kriminality pre rok 2018“ predložilo projekt s názvom „Modernizácia a rozšírenie kamerového
systému mesta Komárno“, na ktorý bola schválená a následne prijatá dotácia vo výške 5 000 eur
a realizácia projektu sa začala v roku 2019. Celkové náklady na realizáciu projektu boli vo výške 9650 eur
a boli využité na umiestnenie novej kamery pri Vodárenskej veži a v detskom parku, zároveň bola
vymenená stará kamera na Palatínovej ulici, takže sa úspešne podarilo časť kamerového systému
modernizovať a rozšíriť. Je v snahe Mestskej polície monitorovať najmä rizikové miesta v meste či už
z pohľadu dopravy alebo ochrany majetku a obyvateľov. Kamerový systém Mestskej polície sledujú
a obsluhujú zamestnanci chránenej dielne ktorí zabezpečujú stálu kontrolu monitorovaných miest
a následne v prípade potreby oznamujú zistené udalosti veliteľovi zmeny. Veliteľ zmeny vyhodnocuje
situácie a vykoná patričné opatrenia. V roku 2019 kamerový systém Mestskej polície disponoval 23
kamerami.
Mapa kamier:
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7. Správa o priestupkoch – spracovanie priestupkov
Za sledované obdobie bolo Mestskou políciou v Komárne objasňovaných 39 priestupkov priestupkovým
referentom, z toho:
7
9
14
9

- podľa ust. § 60 ods. 3 písm. b) – uložených
- oznámených Mestskému úradu Komárno
- podľa ust. § 60 ods. 3 písm. d) – postúpených správnemu orgánu – Obvodný úrad
- podľa ust. § 60 ods. 3 písm. d) – postúpených správnemu orgánu – Okresný dopravný
inšpektorát

8. Uložené pokuty

Mestská polícia Komárno v roku 2019 v 1933 prípadoch uložila pokutu v blokovom konaní v celkovej
výške 24 580 €.
Z uvedenej štatistiky sa dá konštatovať, že celková výška uložených pokút mala stúpajúcu tendenciu,
ktorá sa v minulom roku znížila, pričom priemerná výška uloženej pokuty za rok 2019 bola cca. 13 €.
Z toho vyplýva, že dosiahnutú úroveň verejného poriadku sa dalo docieliť miernejšími pokutami, čo je aj
jednou z priorít MsP. Miernejšími sankciami docieliť potrebný nápravnovýchovný efekt.
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9. Občianske oznámenia
Počet
1600
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Počet

600
400
200
0
Rok 2015 - Rok 2016 - Rok 2017 - Rok 2018 - Rok 2019 470
691
1499
1151
1272

Najdôležitejším štatistickým údajom smerom k MsP je počet občianskych oznámení, nakoľko
tento údaj slúži ako spätný signál a odzrkadľuje dôveru občanov. V roku 2019 prijala MsP 1272
občianskych oznámení. Z dlhodobej štatistiky vyplýva, že počet oznámení má stúpajúcu tendenciu, čo
dokazuje zlepšenie verejnej mienky o činnosti MsP. V sledovanom období bolo zaznamenané mierne
zvýšenie oproti minulému roku.

10. Celková štatistika priestupkov
§ 47-48 § 49 § 50

§ 22

Všeobecne Ostatné
záväzné
nariadenie
obce

Spolu

1. Celkový počet zistených
Priestupkov vlastnou činnosťou
2. Celkový počet oznámených
priestupkov na útvare obecnej
polície
3. Celkový počet uložených
priestupkov
4. Celkový počet odložených
priestupkov
5. Celkový počet odovzdaných
priestupkov
6. Celkový počet oznámených
priestupkov príslušnému orgánu
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7. Celkový počet priestupkov
prejednávaných v blokovom konaní
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výška finančnej hotovosti (SK)

1370
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