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Mesto Levoča – Mestská polícia Levoča 
Námestie Majstra Pavla č. 4,  054 01  L e v o č a 

Telefón: +421 53 4510650    mobil: +421 911 151159 
___________________________________________________________________________ 
Č.p.: MP-LE/009-2019 

 
 
PREDMET ROKOVANIA:     Správa o činnosti Mestskej polície v Levoči 
                                                  za rok 2018 
 
 
 
PRE:                                         Mestskú radu dňa 05. februára 2019 
                                   Mestské zastupiteľstvo dňa 14. februára 2018 
 
 
PREDKLADÁ:                         Mestská polícia  
 
 
 
DOTERAJŠIE ROKOVANIE: Vedenie mesta 
 
 
 
NÁVRH  NA  UZNESENIE:            Mestská rada berie na vedomie  
                                                   Správu o činnosti MsP  za rok 2018                                           

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie 
                                                   Správu o činnosti MsP za rok 2018 
 
 
SPRACOVATEĽ:                     Mgr. Ján Novák, náčelník MsP 
                                                    
 
 
NA  VEDOMIE:                        primátor mesta 
                                                   hlavná kontrolórka mesta 
                                                     
V Levoči dňa 31.01.2019 
 
Poznámka: Kompletná správa Vám bola vzhľadom na rozsiahlosť počtu strán  
zaslaná na preštudovanie v elektronickej forme. 
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Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2018 
 
A/ Personálna oblasť: 

  
Mestská polícia v Levoči pracovala v tomto zložení: 
(Príslušníci MsP) 
 
obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 

 

Mgr. Ján Novák  náčelník MsP  IČ: 010 03.07.1968 

Mgr. Peter Petruška  príslušník (zástupca)  IČ: 004 28.08.1976 

Bc. Erik Sidimák  príslušník MsP  IČ: 001 06.08.1993 

Bc. Jozef Toporcer  príslušník MsP  IČ: 002 21.04.1981 

p. Marek Sapara  príslušník MsP IČ: 006 31.03.1975 

Mgr. Róbert Jendričák  príslušník MsP IČ: 005 21.09.1973 

Ing. Rastislav Horbaľ  príslušník MsP IČ: 009 05.10.1979 

Bc. Dušan Jaroš  príslušník MsP IČ: 003 10.07.1983 

p. Rastislav Budziňák  príslušník MsP IČ: 008 25.10.1971 

 
        V kalendárnom roku 2018 MsP pracovala v počte 9 príslušníkov MsP 
Levoča. Od 01.01.2018 bol na základe vykonaného výberového konania prijatý 
na uvoľnené miesto do pracovného pomeru príslušníka MsP Bc. Erik Sidimák, 
ktorý v dobe od 05.02.2018 do 20.04.2018 vykonal „odbornú prípravu a skúšku 
odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície“ v školiacom stredisku 
Mestskej polície Košice, Tr. SNP č. 48, 040 11 Košice. Po úspešnom 
absolvovaní odbornej prípravy a skúšky od mesiaca máj 2018 je plne spôsobilý 
pre výkon činnosti príslušníka Mestskej polície. 
 

Mestská polícia mesta Levoča zabezpečovala v priebehu roka 2018 úlohy, 
ktoré jej vyplývajú zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v z.n.p., 
uznesení mestského zastupiteľstva a úloh daných zástupcom primátora mesta 
Levoča. 

 
Príslušníci MsP Levoča vykonávajúci službu mestského policajta počas 

celého hodnotiaceho obdobia roku 2018 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 
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a psychologickým vyšetreniam pre jazdu služobným motorovým vozidlom MsP 
s právom prednostnej jazdy. Dvaja príslušníci MsP sú držiteľmi platného 
osvedčenia na vykonávanie odchytov túlavých zvierat (psov). V roku 2018 MsP 
plánovala za účelom odchytu a následného umiestnenia túlavých psov zriadiť 
útulok resp. karanténnu stanicu. Tento zámer sa v roku 2018 nepodarilo 
zrealizovať z viacerých dôvodov, ale hlavným dôvodom bolo to, že mesto 
Levoča nedisponuje vhodným pozemkom slúžiacim na tento účel. V roku 2018 
MsP v súčinnosti s majetkovým oddelením mesta Levoča vytypovalo niekoľko 
priestorov na zriadenie karanténnej stanice avšak ani jeden z týchto pozemkov 
nespĺňal podmienky dané zákonom. V súčasnej dobe má mesto Levoča 
uzatvorenú platnú zmluvu s mestom Spišská Nová Ves (stanica pre odchyt 
túlavých zvierat - SPOTZ) kde po odchyte sú túlavé psy umiesťované v SPOTZ 
Spišská Nová Ves, avšak táto forma je pre mesto Levoča značne nevýhodná 
pretože si vyžaduje vysoké finančné náklady. Zároveň má mesto Levoča taktiež 
uzatvorenú zmluvu o výkone veterinárnych úkonov s veterinárnym lekárom 
MVDr. Martinom  Hubáčkom, kedy je bezprostredne po odchyte túlavého 
zvieraťa (psa) nevyhnutné vykonať základné veterinárne úkony a v prípade 
rozhodnutia veterinárneho lekára za presne stanovených legislatívnych 
podmienok SR a zdravotného stavu zviera nutné utratiť. 
V mesiaci január 2018 boli oslovení 4 veterinárni lekári so žiadosťou 
o spoluprácu, pričom cenovú ponuku na tieto služby zaslal len jeden veterinárny 
lekár a to MVDr. Martin Hubáček, s ktorým mesto Levoča uzatvorilo zmluvu 
o výkone veterinárnych činností na ďalšie obdobie.  
    
         Počas celého obdobia roka 2018 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“.  
 
        Dôležitou súčasťou činnosti fungovania mestskej polície je aj jej materiálne 
zabezpečenie, ktoré je potrebné obnovovať, čo podmieňuje charakter policajnej 
činnosti ako preventívne – represívneho orgánu. 
  
V roku 2018 boli pre potreby MsP a riadny výkon služieb prevádzkované 2 
motorové vozidlá továrenskej značky Škoda Yeti, 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, ktoré Mestská polícia využíva prevažne pre účely 
odchytu túlavých zvierat (psov) na území mesta Levoča, alebo pri konaní 
hromadných akcií organizovaných mestom Levoča.  
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V hodnotiacom období roku 2018 bol podaný a vyhodnocovaný  projekt 
„prevencie kriminality v meste Levoča“ v zmysle vyhlásenej výzvy Rady vlády 
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadosti 
o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti 
prevencie kriminality pre rok 2018 a to revitalizácie mestského kamerového 
systému s celkovými nákladmi projektu vo výške 12 513,87 Eur s DPH, so 
spolufinancovaním mesta Levoča v rozsahu 20 percent, t.j. 2 513,87 Eur s DPH. 
Realizácia tohto projektu bola vykonaná  a dňa 08.10.2018 na základe 
odovzdávacieho protokolu realizujúcou firmou a bol Mestský kamerový systém 
odovzdaný do užívania. Realizácia projektu bola vykonaná firmou BBF Tech, 
a.s., odštepný závod, Radlinského 3303/17/B, Spišská Nová Ves na základe 
predložených cenových ponúk. 

 
V rámci revitalizácie boli jednotlivé IP kamery napojené cez optickú sieť, 

čo sa osvedčilo a to hlavne z technických dôvodov, ale nevynímajúc aj 
z hľadiska estetického, keďže mesto Levoča je zapísané v kultúrnom dedičstve 
UNESCO. Značná časť kamerových signálov bola doposiaľ vedená cez tzv. 
rádiá, čo po revitalizácií a výmene kamier za IP kamery s oveľa vyšším 
rozlíšením a kvalitou nebolo možné prevádzkovať. Jednou z najvýhodnejších 
možností bolo vstúpiť do jednania s firmami, ktoré optické káble na území 
mesta už prevádzkujú. Následne bola dňa 28.09.2018 uzatvorená Zmluva 
o poskytovaní prístupu do optickej siete pre kamery mesta a poskytovaní 
verejných elektronických komunikačných služieb č. 26678/2018/PÚ medzi 
Mestom Levoča a firmou LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, 
Levoča, zastúpené konateľom firmy p. Radoslavom Kellnerom, IČO: 36480983. 

V nadväznosti s vykonanou revitalizáciou mestského kamerového 
systému bola dňa 18.05.2018 uzatvorená Servisná zmluva, číslo zmluvy 
ZSL17009 medzi Mestom Levoča a firmou BBF Tech, a.s., Panenská 24, 
Bratislava, IČO: 48237761, zastúpená predsedom predstavenstva Ing. 
Miroslavom Birošom, ktorej predmetom je vykonávať ročnú profylaktickú 
kontrolu kamerového systému, opravy v súvislosti s profylaktickou ročnou 
kontrolou a opravy na základe nahlásenia objednávateľa pri vzniknutých 
poruchách MKS.     
         Mesto Levoča sa opätovne uchádzalo o získanie  finančných  prostriedkov 
v rámci projektu  na základe vyhlásenej výzvy pre rok 2018 a Uznesením Rady 
vlády SR pre prevenciu kriminality č.1, bola dňa 01.októbra 2018 schválená 
dotácia vo výške 10 000,- Eur so spolufinancovaním mesta minimálne 20 %. 
Celková suma dobudovania a revitalizácie MKS predstavuje 14 900,- Eur 
s DPH. Realizácia bude prevedená v roku 2019 najneskôr do 31.12.2019. 
Revitalizácia MKS sa bude týkať výmeny otočnej IP kamery na ZUŠ, výmeny 
otočnej IP kamery na sídlisku Hrad, ul. Pod Vinicou a dobudovaním MKS, t.j. 
vytvorením nových monitorovaných bodov a to parkovisko pre osobné 
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motorové vozidlá na sídlisku Západ II., dvomi statickými IP kamerami 
s nočným videním a sídlisko Pri Prameni, taktiež dvomi statickými IP kamerami 
s nočným videním.  
 
Vozový park MsP 

     Ako dopravný prostriedok mestská polícia využíva dve osobné motorové 
vozidlá Škoda Fábia Combi (LE X-051), Škoda Yeti (LE 231BA) vo farebnom 
vyhotovení Mestskej polície, ako vozidlá s právom prednostnej jazdy a taktiež 
typickým svetelným a zvukovým výstražným zariadením (majákom) a jedným 
motocyklom (LE 442AB) Jinlun 125 vo farebnom vyhotovení Mestskej polície.  
 

Výzbroj MsP 
     Mestská polícia pri plnení úloh využívala krátke guľové zbrane Revolver  

38 špeciál 9 mm v počte 6 ks a krátkych guľových zbraní Browning 9 mm 
v počte 5 ks v nadväznosti na počet príslušníkov v danom období roka. MsP 
spolu disponovala 11 kusmi krátkych guľových zbraní. Tieto zbrane boli 
využívané taktiež pri vykonávaní cvičných strelieb príslušníkmi MsP, ktoré sa 
vykonávajú pravidelne v zmysle zákona o zbraniach a strelive, minimálne 
dvakrát ročne na schválenej strelnici. 

      V II. polroku 2018 boli tieto zbrane odpredané vzhľadom na ich 
dlhotrvajúce vady a častú nefunkčnosť a príslušníci MsP boli prezbrojení 
novými krátkymi guľovými zbraňami typu CZ P-07 9x19 v počte celkovo 9 ks. 
 

Výstroj a technické zariadenia MsP 
MsP 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. 
 

MsP Levoča má vo svojom inventári desať technických prostriedkov 
k zabráneniu odjazdu motorového vozidla (tzv. papuče). Technický prostriedok 
k zabráneniu odjazdu motorového vozidla MsP Levoča v roku 2018 využívala 
pri plnení úloh v 5 prípadoch. 

     
        Mestská polícia Levoča pri plnení úloh mestskej polície nevyužíva 
služobného psa. 
 

       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 
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vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského 
zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta Levoča.        
                Z uvedeného vyplýva, že ťažiskom činnosti mestskej polície je bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky na území mesta a pravidelné zabezpečovanie 
zachovávania verejného poriadku. VZN mesta, občianske spolunažívanie 
a ostatné priestupky sú na jednej úrovni. Dôležitým faktorom ostávajú občania, 
ktorí môžu byť nápomocní pri informovaní MsP vo veci páchania priestupkov 
alebo trestných činov. 
  
         Podstatná časť práce ostáva na jednotlivých príslušníkov MsP Levoča, 
ktorí svojimi znalosťami a skúsenosťami prispievajú k plneniu úloh daných 
zákonmi a ďalšími nariadeniami.  
 

Mestská polícia v období roku 2018 zabezpečovala výkon služieb v 
trojzmennej pracovnej dobe, čím bola naplnená požiadavka občanov 
a poslancov MZ,  pričom výkon služieb bol zameraný na riešenie priestupkov 
v centrálnej mestskej zóne, ale aj na okrajové časti mesta a taktiež bola 
zabezpečovaná preventívna činnosť a to hlavne v denných, ale aj v nočných 
hodinách.  

Pre obdobie roku 2019 Mestská polícia bude naďalej zameriavať výkon 
služby v problémových častiach mesta, taktiež v chatových oblastiach, kde 
pobyt niektorých občanov je celoročný a to z dôvodu predchádzania rôznych 
krádeží.    
         Ako pozitívny ohlas občanov môžeme hodnotiť prácu príslušníkov MsP 
v nočných hodinách, kedy občan mal možnosť obrátiť sa v prípade potreby 
o pomoc hliadky MsP Levoča, či už telefonicky, alebo aj osobne na útvare MsP 
a taktiež treba vyzdvihnúť veľmi úzku spoluprácu v nočných hodinách s OO PZ 
Levoča a HaZZ pri rôznych akciách a taktiež pri dopravných nehodách a iných 
mimoriadnych situáciách. Plánovanie nočných zmien bolo v roku 2018 
obmedzené na minimum a to aj z dôvodu nízkeho počtu Mestských policajtov.   

         Cieľom MsP pre ďalšie obdobie je prioritné zameranie sa na posilnenie 
dôvery občanov vo vzťahu k mestskej polícií a ich aktívnu spoluprácu pri plnení 
úloh mestskej polície najmä ochrany verejného poriadku.  
 
Monitorovacie stredisko obsluhy kamerového systému mesta Levoča: 
(chránené pracovisko)  
 
         Mestská polícia využíva k svojej činnosti Mestský kamerový systém, ktorý 
bol spustený do prevádzky vytvorením chráneného pracoviska na útvare 
Mestskej polície. V súčasnosti je na chránenom pracovisku spolu zaradených 6 
zamestnancov so zdravotným postihnutím viac ako 70 percent. Títo zamestnanci 
majú zníženú pracovnú schopnosť a mzdy sú prevažne refundované Úradom 
práce sociálnych vecí a rodiny. 
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          V roku 2018 MsP Levoča zabezpečovala obsluhu osemnástich kamier, z 
toho 11 otočných a 7 stacionárnych kamier.  
     
        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 roku 2019 a podľa možností v ďalších rokoch plánuje Mestská polícia 
ďalej rozširovať kamerový systém a umiestnenie kamier v jednotlivých 
lokalitách podľa dôležitosti a závažnosti s predpokladom páchania trestnej, 
priestupkovej resp. inej protispoločenskej činnosti ako aj na ochranu obyvateľov 
mesta Levoča v nasledovnom poradí: 
  

- kamerový bod ZUŠ – výmena otočnej IP kamery 
- kamerový bod Sídlisko Pri Prameni, 2 ks statické IP kamery – nový bod  
- kamerový bod Sídlisko Západ vrchné parkovisko – 2 ks st. IP – nový bod      
- kamerový bod Pod Vinicou – výmena otočnej IP kamery   
- kamerový bod Levočské Lúky – nový bod 

- kamerový bod križovatka Vysoká – Žiacka – nový bod 
- kamerový bod Sídlisko Rozvoj – Železničný riadok – nový bod  

 
B/ Vyhodnotenie pracovných činností: 
        
 Organizáciu práce mestskej polície riadi jej náčelník. Za tým účelom 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 tiež priestupky proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky. 
 
 



 8

 
B-1/  Finančná kalkulácia: 
a/  Náklady: 
Rozpočet na rok 2018 ..............................................  194 609 € /  
Čerpanie rozpočtu za rok 2018 ................................ 204 090 € / 195965 € 
Percentuálne čerpanie rozpočtu  za rok 2018.......   104,9 % /   100,7 % 
( suma 8 125,42 € havarijný stav, blesk MKS, poistná udalosť Allianz) 

 
b/  Výnosy z pokút (blokové konanie) 
 
Príjem z blokových pokút v roku 2011 ........................................     3 146,- €   
Príjem z blokových pokút v roku 2012 ........................................     9 640,- €   
Príjem z blokových pokút v roku 2013 ........................................     9 010,- € 
Príjem z blokových pokút v roku 2014 ........................................     9 365,- € 
Príjem z blokových pokút v roku 2015 ........................................   12 815,- € 
Príjem z blokových  pokút  v roku  2016 ....................................... 13 190,- € 
Príjem z blokových  pokút  v roku  2017 ....................................... 11 830,- € 
Príjem z blokových  pokút  v roku  2017 ....................................... 12 325,- € 
 
čo predstavuje nárast oproti roku 2017 o  ...........  495,- €,   t.j. o +0,96 % 
 
 
Príjem z blokových pokút (graf 1)  
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c/  Výnosy (príjem za parkovanie)  
 
Príjem z výberu za parkovanie v roku 2013.........................................27 301 € 
Príjem z výberu za parkovanie  v roku 2014 .......................................... 31 029  € 
Príjem z výberu za parkovanie  v roku 2015 .......................................... 37 413  € 
Príjem z výberu za parkovanie  v roku 2016 ...................................... 63 725 € 
Príjem z výberu za parkovanie  v roku 2017 ...................................... 71 228 € 
Príjem z výberu za parkovanie  v roku 2018 ...................................... 66 546 € 
 
čo predstavuje zníženie oproti roku 2017  o 4 682,- €,...................t.j. o 6,57 % 
Príjem z výberu za parkovanie  
     Od 1.1.2009 výber za parkovanie zabezpečovali Technické služby mesta 
Levoča. 
     Od 1.1.2018 výber za parkovanie zabezpečuje mesto Levoča, schválením 
VZN mesta Levoča č. 3/2017. Výber finančných prostriedkov z parkovacích 
automatov umiestnených na Námestí Majstra Pavla v počte 6 ks zabezpečuje 
Mestská polícia. 
 
     Predaj parkovacích kariet v roku 2018 bol nasledovný: 

 
* ročná/polročná parkovacia karta: 130 ks (rok 2017 146 ks) 
* príjem mesta  za parkovanie na Námestí Majstra Pavla činil od 1.1.2018 do 
31.12.2018 sumu 66 546,- €. 
*z toho: - príjem za parkovacie známky ročné/polročné 9 126,- €, 
              - SMS parking 19 232,- €, 
              - parkovacie automaty 38 112,36,- €, 
              - paušálne zaplatené parkovné vo výške 75,00,- €. 
 
     Vo výbere za parkovanie nie je zahrnutá suma vo výške 4 529,- € za 
vyhradené parkoviska a suma za zaplatenú daň za psa vo výške 11 157,- €. 
Spolu v sume 15 686,- €. 
 
Celkový príjem za parkovanie na Námestí Majstra Pavla činil za rok 2018 sumu 
71 075,- €. 
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 Príjem za parkovanie (graf )  
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B-2/  Priestupky: 
 
V roku 2018 MsP v Levoči zaevidovala celkovo  932  priestupkov a doriešených 
bolo 907 priestupkov, 25 bolo prenesených do roku 2019, ako nedoriešených.  
 
Z toho počtu bolo: 
 
710-  priestupkov podľa § 22 ods. 1 písm. l)  zákona SNR č. 372/1990 Zb. proti                                         

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Z toho: 
 B1- zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)   -     6 
 B2 – zákaz vjazdu všetkých vozidiel      -   38 
          B3 – zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel    -     1 
         B33 –zákaz státia         -     3 
 B34 –zákaz zastavenia        - 432 
 IP3b - jednosmerná premávka       -   81 
 IP16 - vyhradené parkovisko        -   14 
 IP24a –zóna s dopravným obmedzením a parkovacie karty  - 131 
 V13- šikmé rovnobežné čiary       -     0 
           V11a - zástavka BUS                                                                   -     1 
           V12a- žltá kľukatá čiara                                                              -     3 
                       
14 –  priestupkov podľa § 25 zákona SNR č. 372/1990 Zb. Z toho: 
         1c – priechod pre chodcov       -     1 
         1q – státie na chodníku         -     2 
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 1s – státie na zeleni         -     4 
          1u – znemožnenie vjazdov a výjazdov      -     7 
 1d -  križovatka         -     0 
   

Priestupky riešené na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v 
zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a zákona č. 8/2009 Z.z. o 

cestnej premávke 
 
176  - priestupkov na základe  §48 zákona SNR č. 372/1990 Zb., t.j. porušení 

všeobecne záväzných nariadení mesta. Z toho: 
 VZN 4/2017 o ochrane verejného poriadku  na území mesta Levoča 

          -   2 
 VZN 11/2006 o čistote mesta       -   4 
 VZN 2/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach        -   166 
 VZN 24/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi        -   3  
 VZN 16/2013 o niektorých podmienkach držania psov   -   1  
          VZN 24/2013 čierne skládky                                                     -    3  

 
 

 
Priestupky proti verejnému poriadku v zmysle § 48, zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch s poukázaním na platné VZN mesta Levoča 
 

 
32   – Ostané priestupky riešené MsP Levoča v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch: 
  
 § 47/1d – verejný poriadok        - 5 
  
 § 49/1d – občianske spolunažívanie       - 0 
 
 § 50 Priestupky proti majetku (krádeže)              - 2 
 
 
Nedoriešené priestupky v roku 2018 (prenos do roku 2019)      -25 
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Celkový počet a rozdelenie priestupkov podľa druhu 
 
 
V blokovom konaní bolo vyriešených celkovo 832 priestupkov. 
Napomenutím bolo vyriešených celkovo 73 priestupkov.  
Nedoriešené priestupky z roku 2018 je 25 priestupkov. 
 Odstúpené na právny útvar 2 priestupky. 
  
Celková výška zaplatených pokút .......................................   11 830,- € 
Čo predstavuje nárast oproti roku 2017 o  ..........................       10,3 % 
Priemer pokuty za 1 doriešený priestupok predstavuje .......     12,00,- € 
 
 
 
B-3/  Použitie donucovacích prostriedkov: 
 
     Príslušníci MsP počas výkonu služieb použili v 5 prípadoch donucovacie 
prostriedky. Vo väčšine prípadov sa jednalo o technické zariadenie na 
zabránenie odjazdu motorového vozidla. Najčastejšie sa zasahovalo na ulici 
sídlisko Západ, Vetrová, Ružová, Prešovská.  
 
B-4/  Odchyt túlavých zvierat: 
 
     Príslušníci Mestskej polície, ktorí sú držiteľmi certifikátu pre odchyt túlavých 
zvierat, 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, alebo 
návštevníkov mesta.  
     Držiteľmi certifikátu pre odchyt túlavých zvierat sú Bc. Dušan Jaroš a p. 
Marek Sapara.  
     MsP z dôvodu umiestnenia odchytených túlavých zvierat disponuje tromi 
kotercami, ktoré sú umiestnené na Hradbách, ul. Uhoľná, na parcele Mestského 
pozemku. Treba podotknúť, že tento priestor na umiestňovanie zvierat do 
karantény nie je vhodný, pretože sa nachádza v bezprostrednej blízkosti obytnej 
zóny (hotel Pracháreň, penzión Nováková a taktiež rodinné domy).  
        V roku 2018 MsP vykonala 5 odchytov túlavých psov. Z tohto počtu v 2 
prípadoch boli psy vrátené ich majiteľom a majitelia týchto psov boli riešení 
v zmysle priestupkového zákona a 1 pes bol daný na adopciu (obyvateľovi 
mesta Levoča), 2 psov MsP umiestnila do útulku v SNV.  
        Odchytené zvieratá môžu byť v kotercoch mesta Levoča umiestnené po ich 
odchyte, len na nevyhnutne potrebný čas a to konkrétne na vykonanie 
odborných úkonov veterinárnym lekárom, alebo či sa neprihlási majiteľ 
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odchyteného psa, resp. bol odchyt vykonaný v dňoch pracovného voľna, 
pracovného pokoja, alebo v nočnej dobe. 
     MsP zverejňuje odchytené zvieratá aj s fotodokumentáciou na stránke mesta 
Levoča v položke straty a nálezy, neodkladne po ich odchyte. 
     MsP na základe zverejnenia osôb, ktorí zaplatili poplatok za držanie psov 
a následnom informovaní zo strany obyvateľov,  preverovala majiteľov 
prípadných neprihlásených psov v katastri mesta Levoča a to v počte 15 krát. Vo 
väčšine preverovaných prípadov sa jednalo o telefonické anonymné podanie zo 
strany obyvateľov mesta.  
     MsP by uvítala, aby sa v budúcnosti zriadila v meste Levoča karanténna 
stanica. Tento zámer si samozrejme vyžaduje aj nemalé finančné prostriedky 
a bolo by taktiež potrebné, aby karanténnu stanicu a úkony súvisiace so 
starostlivosťou o odchytených psov spravoval vyškolený zamestnanec pre túto 
činnosť.   
 
B-5/  Životné prostredie a čistota v meste: 
 
     Mestská polícia úzko spolupracuje s mestskou príspevkovou organizáciou 
Technickými službami pri zabezpečovaní hygieny a čistoty v meste. Počas 
výkonu služieb pravidelne monitoruje zakladanie nelegálnych skládok a podľa 
možností odhaľuje ich pôvodcov. Nelegálne založené skládky na verejných 
priestranstvách vznikajú hlavne na menej prístupných miestach v extravilánoch 
mesta. Vo väčšine prípadov ide predovšetkým o komunálny odpad, stavebnú 
sutinu, staré pneumatiky motorových vozidiel  a iné. Mestská polícia nelegálne 
skládky dokumentuje a vedie evidenciu. V prípade zistenia pôvodcu založenia 
nelegálnej skládky, tento je riešený v kompetencii Mestskej polície a to 
v blokovom konaní a zároveň je povinný vzniknutú  skládku na vlastné náklady 
odstrániť. Najčastejšou príčinou zakladania nelegálnych skládok je 
nedisciplinovanosť občanov, ako aj nevedomosť o odovzdaní odpadu v zbernom 
dvore.  Opakovaným javom na sídliskách bolo odkladanie zlikvidovaných 
starých bytových jadier a ich uloženie pri kontajneroch.  
     V roku 2018 bolo zistených 19 nelegálnych skládok odpadu,  z toho 12 
skládok bolo odstránených z verejného priestranstva. 3 priestupcovia boli 
prejednaní v blokovom konaní v celkovej sume 50,- Eur.   

Nelegálne skládky v meste Levoča evidované v roku 2018 boli nasledovné: -  
-    Detský raj, stavebný odpad a koberce 
- ul. Gašpara Haina, šatstvo 
- Hradby, stavebný odpad 
- ul. Viktora Greschika, stavebný odpad umiestnený pri kontajnery 
- Dolinský most, komunálny a stavebný odpad 
- ul. Bottova č. 18, stavebný a zmiešaný odpad 
- Gymnázium pri telocvični, stavebný odpad 
- Detský raj pod kostolom, zmiešaný odpad 
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- Rohgrund pri skládke dreva, stavebný odpad 
- Fedorkin Jarok, stavebný odpad  

 Za účelom zisťovania zakladania nelegálnych skládok bola využívaná aj 
technika MsP a to predovšetkým tzv. „fotopasca“, za pomoci ktorej sa objasnilo 
niekoľko priestupkov založenia nelegálnych skládok. 
     Problémom  je naďalej hromadenie exkrementov po zvieratách, zväčša ide o 
psov chovaných občanmi, ktorých nezodpovedný prístup negatívne vplýva na 
čistotu verejných priestranstiev, hlavne na sídliskách. 
     Mestská polícia by privítala aktívnejšiu spoluprácu zo strany občanov pri 
zisťovaní pôvodcov nelegálnych skládok. 
 
B-5 a/ Vraky motorových vozidiel 
 
     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 vozidlá. 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. 
    Príslušníci MsP upozorňujú držiteľa vozidla, aby zabezpečil odstránenie 
nedostatku, ktorý bráni v jeho riadnej prevádzke. V opačnom prípade je vec 
oznámená Okresnému úradu, Odboru cestnej dopravy a pozemných 
komunikácií, ktorý je oprávnený kontrolovať, či vozidlo bolo podrobené emisne 
a technickej kontrole v ustanovenej lehote. Ak držiteľ dlhodobo ponecháva 
svoje vozidlo na jednom mieste, možno to považovať za neoprávnený záber 
verejného priestranstva a môže byť držiteľ v prípade nerešpektovania výzvy na 
odstránenie vozidla sankcionovaný. Postup, ktorý vedie k odstráneniu starého 
vozidla z verejného priestranstva je pomerne zdĺhavý proces, nakoľko povinnosť 
držiteľa zabezpečiť jeho odstránenie podlieha aj zákonu č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch, ktorý v ustanovení § 67 hovorí o povinnostiach a určuje povinnosti 
držiteľa vozidla na odstránenie resp. umiestnenie vozidla na určené parkovisko. 
V roku 2018 MsP Levoča evidovala v počte 20 zistených starých vozidiel, 
z toho 18 vozidiel sa príslušníkom MsP šetrením podarilo z verejného 
priestranstva odstrániť a v 2 prípadoch sa vykonávajú ďalšie potrebné úkony, 
jedná sa o vozidlo na parkovisku ul. Potočná č.24  Audi A6  PP 813 BU 
a Peugeot 307 bez EČV na ul. G. Hermana.  
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     Odstránené osobné, dodávkové  a prívesné vozidlá majiteľmi z verejných 
priestranstiev v jednotlivých lokalitách mesta Levoča v roku 2018 po výzvach 
zo strany MsP:  
Škoda Felícia  /zelená/ bez EČV – odstavná plocha ul. Greschika 
Mazda323 /modrá metalíza/ LE 478 BA – parkovisko ul .Francisciho č.2 
Alfa Romeo /čierna/ bez EČV – parkovisko ul. Pod vinicou č.53 
Peugeot 106 /strieborná/ LE 955 AC – parkovisko ul. Pod vinicou č.52 
VW Crafter /oranžová/ bez EČV – odstavná plocha Kežmarská cesta 14 
Subaru Forester /zelená/ bez EČV – parkovisko pod vlekmi časť Lev. dolina 
Škoda Garde /červená/ bez EČV - parkovisko pod vlekmi časť Levočská dolina 
Daewoo Lanos /strieborná/ bez EČV – miestna komunikácia ul. Pod vinicou 
Ford Escort /modrá/ bez EČV - pozemná komunikácia ul. J. Francisciho č.40 
Alfa Romeo /čierna/ bez EČV- odstavná plocha ul. Potočná 23B 
Opel Corsa /zelená/ bez EČV – odstavná plocha Texon 
Seat Toledo /červená/  LE 882 AS -  parkovisko ul. Potočná 23A 
Ford Mondeo combi /modrá/ bez EČV – verejné priestranstvo ul. Predmestie 
Ford Mondeo combi /striebrná/ bez EČV - verejné priestranstvo ul. Nová 
Š-Felícia /biela/ LE 004 AS - verejné priestranstvo ul. Nová 
Ford Sierra /šedá/ bez EČV - verejné priestranstvo ul. Nová 
Renault Scenic /červená/ bez EČV - verejné priestranstvo ul. Kukučínova 
Obytný príves /biela/ bez ČV - verejné priestranstvo ul. Nová 
 
B-6/  Dohľad nad dopravným režimom: 
 
     Mestská polícia riešila 732 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky (zákazy vjazdu,  zákazy státia, zákazy zastavenia, jazda 
v protismernej premávke a pod.) a z toho za nezaplatenie parkovného na 
Námestí Majstra Pavla v Levoči riešila 116 priestupkov. 
 
     Pre spomalenie rýchlosti sú osadené spomaľovacie retardéry na ul. Novej, 
Vysokej,  Košickej, Štúrovej, sídlisko Západ a  na NMP.  
 
     Platenie za parkovanie v meste v roku 2018 sa realizovalo formou  
parkovacích automatov, umiestnených na Námestí Majstra Pavla v počte 6 ks, 
z toho 1 ks parkovacieho automatu zároveň pre autobusy. Ako nadstavba 
parkovacích automatov je možnosťou uhradenia parkovného zaslaním SMS 
správy z mobilného telefónu, čo sa v plnej miere osvedčilo. Zo skúseností 
v roku 2018 vyplynulo, že výber parkovného sa zefektívnil, či už úhradou 
parkovného cez parkovacie automaty, alebo formou zasielania SMS správ. 
Treba podotknúť, že k zefektívneniu výberu parkovného vo veľkej miere 
prispelo časté monitorovanie a hliadkovanie príslušníkov MsP a taktiež 
ukladania sankcií vodičom motorových vozidiel, ktorí parkovné v zmysle VZN 
Mesta Levoča o dočasnom parkovaní na Námestí Majstra Pavla neuhradili.  
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B-7/  Ochrana obyvateľstva pred alkoholizmom: 
      
      Mestská polícia pri výkone služby riešila priestupky proti verejnému poriadku 
porušovaním VZN mesta Levoča č. 14/2013  o podmienkach predaja, podávania 
a požívania alkoholických nápojov na území mesta Levoča, kde najčastejšie 
hliadka zasahovala na Námestí Majstra Pavla, na autobusovej stanici, v altánku 
na Námestí Š. Kluberta, na Schiessplatzi v lokalite Detský raj, na ul. Baštová, na 
sídl. Západ pri večierke, športovej hale a Texone. Celkovo bolo riešených 
v blokovom konaní 6 prípadov,  pri ktorých priestupcom na mieste bola uložená 
sankcia v celkovej výške 120,- €. V 83 prípadoch boli priestupcovia riešení 
vykázaním z verejného priestranstva. 
     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 verejnosti 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. Hliadky MsP 
v súčinnosti so zamestnancami obsluhy mestského kamerového systému, 
vykonávali zásahy pri riešení verejného poriadku a dodržiavania nočného kľudu 
v 16 prípadoch, pričom priestupcovia boli upozornení na hlučné správanie a boli 
riešení napomenutím a následným zjednaním nápravy. Mestská polícia v roku 
2018 vykonala v rámci prevencie kriminality 3 kontroly v reštauračných 
zariadeniach. Pri týchto kontrolách bolo skontrolovaných 57 osôb, z toho bolo 
13 mladistvých, kde požívanie alkoholu maloletými a mladistvými osobami 
zistené nebolo.  
      V roku 2018 Mestská polícia sa zúčastňovala na požiadanie súdnych 
exekútorov, OO PZ Levoča, vyšetrovateľov PZ, ako nezúčastnené osoby pri 
spáchaných trestných činoch v lokalite mesta Levoča v 14 prípadoch. 
 
 

Preventívne aktivity vykonávané príslušníkmi Mestskej polície: 
 
        Preventívna činnosť je neoddeliteľnou súčasťou práce Mestskej polície 
v Levoči. Úlohou  Mestskej polície nie je len pôsobiť represívne, čiže 
postihovať protiprávne konanie, ale snažiť sa aj o preventívnu činnosť. To 
znamená,  radami prispievať k predchádzaniu nepríjemných udalostí, znižovať 
kriminalitu, chrániť potenciálne obete kriminality a zvyšovať právne vedomie čo 
najširších vrstiev obyvateľov mesta. 
        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. 
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        V rámci preventívnych aktivít príslušníci Mestskej polície v roku 2018 
plnili taktiež  úlohy so zameraním na dopravnú výchovu, predchádzanie 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti najmä vo vzťahu k deťom 
a mládeži, prednáškami v materských a základných školách.  
        Jednou z priorít, ktoré vykonáva Mestská polícia v rámci prevencie 
v našom meste je zabezpečovanie bezpečného prechodu detí do ZŠ a MŠ 
v ranných hodinách, ktorí sa vykonáva denne na miestach, kde je situácia 
z pohľadu bezpečnosti najhoršia. Uvedená činnosť sa dlhodobo osvedčila 
a verejnosťou je vnímaná veľmi pozitívne. Jedná sa o miesta ku ZŠ Š. Kluberta 
a ZŠ G. Haina v Levoči.   
        V priebehu roka 2018 sa príslušníci Mestskej polície zúčastnili 5  
prednášok v MŠ na ulici G. Hermana, Železničnom riadku, Levočských Lúkach, 
ZŠ na Nám. Š. Kluberta a SŠ J. Vojtaššáka ako aj  v zariadení pre duševne 
chorých „Humanitár na Probstnerovej ceste“.  
        V priestoroch oddelenia Mestskej polície bola deťom prezentovaná činnosť 
kamerového systému. Prednášok sa zúčastnilo približne 300 detí, ktorých 
Mestskí policajti oboznámili so svojou prácou a snažili sa im vysvetliť  zásady 
bezpečnosti na cestách.  
         V tejto činnosti budú Mestskí policajti pokračovať aj v tomto školskom 
roku 2018/2019. 
          
B-8/  Priestupky proti majetku: 
 
     Za sledované obdobie MsP zistila celkovo 2 priestupky proti majetku, kde 
bola spôsobená škoda na majetku: 
    * krádež pod. p.č.171/MPI 18 – GA – BP 10 € - BILLA Levoča, 
    * krádež dreva pod p.č.597/MPI 18 – GA – BP 30 € / šek / - Prešovská cesta   
 
B-9/  Ostatná činnosť: 
 
OSTATNA ČINNOSŤ: 

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných 
vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh 
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného 
zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Počas akcií hromadného charakteru- 
Mariánska púť (07.07.2018 – 08.07.2018), Púť seniorov -Bazilika Mariánska 
hora (12.07.2018), Karpatsky remeselný trh (20.07.2018 – 21.07.2018), 
Rozprávkový Mikuláš v meste Levoča (05.12.2018), Vianočný remeselný trh 
(15.12.2018), Detský Silvester (31.12.2018) príslušníci MsP zabezpečovali 
verejný poriadok a dbali na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny počas 
konania akcií. 
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Mestská polícia na požiadanie súdov doručuje súdne zásielky, písomnosti 
či súdne exekúcie. V roku 2018 príslušníci MsP doručili celkovo 174 súdnych 
zásielok z toho 35 doručení rozhodnutí a spolupracovali ako nezúčastnené osoby 
pri 6 výkonoch exekúcie. 

Za rok 2018 preverila mestská polícia 44 dodržiavaní termínov rozhodnutí 
o povolení prekopávok, kde nezistila žiadne nedostatky či nedodržanie 
termínov. 

Taktiež preverila 17 záberov verejného priestranstva a doručila 35 
rozhodnutí. 
Po požiadaní príslušníci MsP pre oddelenie organizačné a VP poskytli 167 
informácii (charakteristík) o občanoch Levoče či sa nedopustili priestupku 
prípadne iného správneho deliktu. 

Obecná 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 2018 príslušníci MsP pomohli pri záchrane života 
a zdravia celkovo 6 krát a pri vypátraní majiteľov 13 dokladov a peňaženky 
a taktiež pomohli 19 krát pri nájdení vecí (mobil, kľúče). 

Obecná polícia spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri 
ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred 
poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím. Mnoho krát je požiadaná 
o prezretie kamerového záznamu pre potreby PZ. V roku 2018 bola MsP od PZ 
požiadaná 20 krát o prezretie kamerového záznamu, kde šlo hlavne o spáchanie 
trestného činu, krádeže či prepadnutie osoby. 

Mestská polícia zaslala v roku 2018 532 predvolaní za účelom podania 
vysvetlenia k dopravnému priestupku. 

SPOLUPRACA OBECNYCH A MESTSKYCH POLICII 

             Mestská polícia spolupracuje s inými MsP pri riešení priestupkom mimo 
svojho pôsobenia. Náčelník MsP Levoča je členom ,,Združenia náčelníkov 
mestských a obecných polícií Slovenska“. Aktívne sa zúčastňuje školení 
a snemu, ktoré sú organizované a zvolávané ZNMaOPS. 

 ZNMaOPS rieši materiály legislatívneho a koncepčného charakteru. Aj 
v roku 2018 sa konal Snem ZNMaOPS a to v dňoch 29.-30.11.2018 v hotely 
Borovica, Štrbské pleso na ktorom sa zúčastnil náčelník MsP Levoča. 
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Pôsobnosť obecnej (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 2018 obec Spišský Hrhov nepožiadala MsP Levoča o spoluprácu. 
 
C/  Technické vybavenie Mestskej polície : 
     MsP má k dispozícii 2 osobné motorové vozidlá továrenskej značky Škoda 
Fábia Combi, EČ LE-X 051, Škoda Yeti, EČ LE-231 BA, 1 motocykel 
továrenskej značky  Jinlun 125, EČ LE 442AB, 4 ks vysielačky Kenwood, 10 ks 
technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla,  4 ks 
mobilných telefónov Samsung Galaxy J5 (potrebné ku kontrole zaplatenia 
parkovného), 9 ks pút, 5 ks ochranných tyčí, 9 ks plynových paralyzérov, 6 ks 
elektrické paralyzéry, 9 ks CZ P-07 9x19 mm, 1 ks digitálny fotoaparát 
Olympus VG-110, 4 ks počítač s tlačiarňou, 1 ks Alco Sensor IV CM 
s tlačiarňou a príslušenstvom (tlačiareň zakúpená v roku 2013, kde je nutná 
kalibrácia 2x ročne), 1 ks narkotizačná puška a monitorovací kamerový systém 
pozostávajúci z 8 otočných IP kamier, 6 statických IP kamier,  2 kamier tzv. 
rybie oka, 1 vysokokapacitné záznamové  zariadenie umiestnené v priestoroch 
MsP a 5 monitorov. MsP má k dispozícií aj 2 ks fotopasce, ktoré slúžia hlavne 
na odhaľovanie priestupcov zakladajúcich nelegálne skládky a platobný terminál 
pre bezhotovostné platby.  
 
V Levoči 31.1.2019 
                                                                                                
                                                                                             Mgr. Ján Novák 
                                                                                                   náčelník 
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Zoznam psychologických vyšetrení u príslušníkov 
Mestskej polície v Levoči 

 
Príloha k č.p.: MP-LE/009-2019 
Meno, priezvisko Dátum 

narodenia/r.č. 

Psych.vyš. pre 

vedenie SMV 

S10 (VRZ) 

Psych.vyš. pre 

držanie 

služobnej zbrane 

Poznámka  

Zbrojný preukaz  

NOVÁK Ján, 
Mgr. 

03.07.1968 / 7314 14.03.2017 
14.03.2022 

10.02.2022 AA 265323 
18.04.2021 AC 

PETRUŠKA Peter, 
Mgr. 

28.08.1976 / 9359 29.04.2014 
29.04.2019 

19.03.2028 AA 325052 
27.03.2028  C 

JENDRIČÁK 
Róbert, Mgr. 

21.09.1973 / 9368 29.04.2014 
29.04.2019 

06.05.2028 AA 325051 
27.03.2028  C 

JAROŠ Dušan, Bc. 10.07.1983 / 9404 29.04.2014 
29.04.2019 

11.09.2019 AA 167676 
11.09.2019 BC 

SAPARA Marek 31.03.1975 / 9373 29.04.2014 
29.04.2019 

29.03.2028 AA 325054 
03.04.2028  C 

HORBAĽ 
Rastislav, Ing. 

05.10.1979 / 9388 29.04.2014 
29.04.2019 

21.04.2028 AA 325041 
21.04.2028BCD 

TOPORCER Jozef, 
Bc. 

21.04.1981 / 9431 29.04.2014 
29.04.2019 

13.01.2024 AA 268440 
05.02.2024  C 

BUDZIŇÁK 
Rastislav 

25.10.1971 / 9046 14.03.2017 
14.03.2022 

27.01.2026 AA 270171 
01.02.2026  BC 

SIDIMÁK 
Erik, Bc. 

06.08.1993/9650 15.12.2017 
15.12.2022 

15.12.2027 AA 325089 
10.05.2028 

 
 

         Mgr. Ján Novák 
                                                                                                            náčelník Mestskej polície  
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Umiestnenie, typ a záber osadených kamier MKS MsP: 
 

5/323/9 - Kamera č. 1  : Otočná – umiestnená na budove na NMP 34  
Záber – NMP, ulica G. Hermana, ulica Vysoká 
 
5/323/9 - Kamera č. 2 : Otočná – umiestnená na budove NMP 47 
Záber – NMP, ulica Kláštorská 
 
5/323/9 + 5/323/9_A (revitalizácia) - Kamera č. 3 : Statická + Otočná – umiestnené na budove 
Košickej ulici 8 
Záber – NMP, ulica Košická, ulica Ružová 
 
5/323/99 - Kamera č. 4 : Otočná – umiestnená na bytovom dome na ulici Francisciho 22 
Záber – ulica Francisciho, ulica Potočná, lesopark Schieszplatz 
 
5/323/98 - Kamera č. 5 : Statická – umiestnená na budove MsÚ 
Záber –  severný park 
 
5/323/98 - Kamera č. 6 : Otočná – umiestnená na bytovom dome na ulici Czauczika 7 
Záber – ulica Czauczika, ulica Francisciho, ulica Greschika 
 
5/323/98 - Kamera č. 7 : Otočná – umiestnená na bytovom dome na Czauczika 3  
Záber – ulica Czauczika, Nad tehelňou, Predmestie 
 
5/323/4 (revitalizácia) - Kamera č. 8 : Otočná – umiestnená na stožiari na autobusovej stanici 
v Levoči 
Záber – autobusová stanica, ulica Novoveská, Železničný riadok 
 
5/323/97 - Kamera č. 9 : Statická – umiestnená na budove gymnázia J.F.Rimavského na 
Kláštorskej ulici  
Záber – areál Gymnázia J. F .Rimavského  -  VYRADENÁ 26.4.2018  
 
5/300/127 - Kamera č. 10 : Otočná – umiestnená na bytovom dome na sídlisku Pod vinicou 57 
Záber –  sídlisko Pod vinicou. 
 
5/300/128 - Kamera č. 11 : Statická – umiestnená na bytovom dome na sídlisku Pod vinicou 
58 
Záber –  sídlisko Pod vinicou. VYRADENÁ 26.4.2018 
 
5/300/129 + 5/300/129_A (revitalizácia) - Kamera č. 12 : Otočná – umiestnená na budove 
Gymnázia J. F. Rimavského 
Záber – Hradby, lesopark Schieszplatz, ulica Baštová, Francisciho 
 
MP/323/100/1 - Kamera č. 13a : Otočná /rybie oko/ – umiestnená na stožiari v lesoparku 
Schieszplatz 
Záber –   360º  lesopark Schieszplatz, Hradby 
 
MP/323/100/2 - Kamera č. 13b : Otočná /rybie oko/ – umiestnená na stožiari v lesoparku 
Schieszplatz 
Záber – 360º lesopark Schieszplatz, ulica Potočná, Francisciho 
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MP/323/100/3 - Kamera č. 13c : Statická – umiestnená na stožiari v lesoparku Schieszplatz 
Záber – lesopark Schieszplatz 
 
 
MP/323/100/4 - Kamera č. 13d : Statická – umiestnená na stožiari v lesoparku Schieszplatz 
Záber – lesopark Schieszplatz 
 
5/323/1 (drobný majetok) + 5/323/1_A (revitalizácia) - Kamera č. 14 : Statická – umiestnená 
na Košickej bráne 
Záber – Námestie Štefana Kluberta 
 
5/323/2 (drobný majetok) - Kamera č. 15 : Statická – umiestnená na stĺpe verejného 
osvetlenia na sídlisku J. Francisciho 
Záber –  detské ihrisko  
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