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ÚVOD

     Mestská polícia v Banskej Bystrici ( ďalej len MsP ) je poriadkový útvar Mesta Banská Bystrica, 
zriadený  mestským  zastupiteľstvom  v zmysle  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení 
uznesením č. 3/1991, zo dňa 15. januára 1991, ktorý pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, 
ochrany životného prostredia v meste, plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení 
mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta Banská Bystrica.
     
     Mestská polícia tvorí integrálnu súčasť systému samosprávy Mesta Banská Bystrica a zohráva 
nezastupiteľnú  úlohu  pri  riešení  problematiky  bezpečnosti,  ochrany  života,  zdravia  a majetku 
občanov ako aj majetku mesta.
     
     Organizáciu, riadenie a činnosť mestskej polície upravuje zákon Slovenskej národnej rady č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii.

     V zmysle ustanovenia § 26a ods. 1 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, obec, ktorá 
má  zriadenú obecnú políciu,  je  povinná  do  31 marca  každého roka  zaslať  ministerstvu  vnútra 
správu o činnosti obecnej polície za predchádzajúci kalendárny rok.

     Nakoľko správa predkladaná ministerstvu má prevažne štatistický charakter,  bola  útvarom 
mestskej  polície  v zmysle  §  6  ods.  1  písm.  b)  zákona SNR č.  564/1991 Zb.  o obecnej  polícii, 
vypracovaná  predmetná  správa,  ktorá  pre  potreby  primátora  mesta  a mestského  zastupiteľstva, 
podáva konkrétnejší prehľad o činnosti mestskej polície na území mesta Banská Bystrica v roku 
2013.

     V hodnotenom období od 01.01.2013 do 31.12.2013, zastával funkciu náčelníka mestskej polície 
Ing. Miroslav Bálint.
  
   
    



1 ADMINISTRATÍVNO – ŠTATISTICKÁ ČASŤ

1.1 Počet príslušníkov mestskej polície za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 .
            
Tabuľka T 1:

1 Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície/zamestnancov mesta na MsP do 30.6.2014 88
1a Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície/zamestnancov mesta na MsP od 1.7.2014 72
1b Skutočný počet príslušníkov obecnej polície/zamestnancov mesta na MsP 65/6
2 Počet prijatých príslušníkov obecnej polície/zamestnancov mesta na MsP 1/5
3 Počet prepustených príslušníkov obecnej polície/zamestnancov 9/1

4 Počet  príslušníkov  obecnej  polície,  ktorí  boli  právoplatne  odsúdení  za  spáchanie 
úmyselného trestného činu 0

5 Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 65

5a Počet príslušníkov MSP bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti:  0

   Pri  organizácii  a riadení  MsP v roku  2013  sa  vychádzalo  z  organizačnej  štruktúry mestskej 
polície, ktorá nadobudla účinnosť dňa 01.08.2011a bola platná do 30.6.2013.
 

Náčelník mestskej polície – 1
Zástupca náčelníka MsP pre právnu oblasť a legislatívu – 1
Zástupca náčelníka MsP pre výkon služby – 1
Vedúci kancelárie pre správne konanie a administratívnu činnosť  MsP – 1
Referent pre správne konanie a administratívnu činnosť MsP – 1
Referent pre ekonomiku a administratívnu činnosť MsP – 2
Referent pre techniku MsP – 1
Referent pre prevenciu, hovorca MsP – 1
Referent pre prevenciu MsP – 1
Referent pre právnu oblasť – 1
Referent pre objasňovanie priestupkov MsP – 1
Veliteľ operačného strediska - 6
Veliteľ obvodu východ MsP, obvodu západ – 2
Príslušník MsP člen obvodu východ , západ – 45

      Príslušník MsP člen skupiny operatívnej pomoci MsP – 12
Upratovačka MsP – 1
 
V hodnotenom období v súvislosti so znížením rozpočtu mestskej polície, bola s účinnosťou k 
1.7.2013 schválená organizačná zmena,  ktorou boli  zrušené nasledovné pracovné miesta:
– 1 zástupca náčelníka MsP pre právnu oblasť a legislatívu
– 1 vedúci kancelárie pre správne konanie a administratívu
– 1 referent pre správne konanie a administratívu
– 1 veliteľ obvodu východ
– 1 veliteľ obvodu západ
– 1 pracovné miesto veliteľ operačného strediska
– 1 upratovačka
– 14 pracovných miest – príslušník MsP člen obvodu –  z toho 11neobsadené

S účinnosťou od 01.07.2013 sa organizačnou zmenou vytvorili nasledovné pracovné miesta:
– 2 pracovné miesta – príslušník MsP- člen skupiny operatívnej pomoci



– 5 pracovné miesto – operátor kamerového systému MsP
– 1 pracovisko – vnútorná ochrana a informátor MSÚ – doposiaľ neobsadené

     Od 01.01.2013 do 31.12.2013 bolo  do  pracovného  pomeru  na  útvar  MsP prijatých  6 
zamestnancov,  1  náčelník MsP a  5 zamestnancov - Mesta Banská Bystrica so ZŤP, ktorí boli 
zaradení na útvar MsP do chránenej dielne ako operátori kamerového systému. Traja príslušníci 
MsP na základe vlastnej žiadosti  rozviazali  pracovný pomer.  Traja ukončili pracovný pomer 
uzavretý na dobu určitú a v skúšobnej dobe. So štyrmi zamestnancami  bol rozviazaný pracovný 
pomer na základe vykonaných organizačných zmien. 

     K 31.12.2013 pôsobilo na útvare mestskej polície 66 príslušníkov MsP, ktorí  boli držiteľmi 
osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 
v znení  neskorších  predpisov.  Ostatní  zamestnanci  nie  sú  držiteľmi  osvedčenia  o odbornej 
spôsobilosti pretože právne normy toto nevyžadujú. Jedná sa o 1 referentku pre administratívu a 
hospodárenie  a  5 zamestnancov  so  ZŤP  zaradených  do  chránenej  dielne  ako  operátor 
kamerového systému. 

1.2 Štatistika riešených priestupkov

Tabuľka : T2

 § 47-48 § 49 § 50 § 22

Všeobecne 
záväzné 
nariadenia 
obce

Ostatné Spolu

1 
Celkový počet zistených 
priestupkov
vlastnou činnosťou

344 5 7 5052 1 124 5533

2 
Celkový počet oznámených 
priestupkov
na útvar obecnej polície

42 6 14 405 0 20 487

3 Celkový počet uložených 
priestupkov 7 2 0 24 0 7 40

4 Celkový počet odložených 
priestupkov 9 5 0 19 0 1 34

5 Celkový počet odovzdaných 
priestupkov 3 1 0 33 0 0 37

6 
Celkový počet oznámených 
priestupkov
príslušnému orgánu

6 2 0 33 0 6 47

7 

Celkový počet priestupkov  
prejednaných
v blokovom konaní

249 1 13 3913 1 87 4264

Výška finančnej hotovosti (€) 4573 20 243 54057 30 1362 60285

8 

Celkový počet priestupkov 
pre - jednaných  v blokovom 
konaní vydaním bloku na 
 pokutu neza -platenú na 
mieste

96 0 8 398 0 43 545

Výška finančnej hotovosti (€) 2011 0 150 7665 0 781 10607



     V činnosti  príslušníkov MsP prevažuje riešenie priestupkov,  ktorých sa dopúšťajú fyzické 
a právnické osoby na území Mesta Banská Bystrica a to porušením všeobecne záväzných platných 
právnych noriem, špecificky všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica. 
     
     Príslušníci MsP v hodnotenom období zistili vlastnou činnosťou celkovo 5 533 priestupkov. Na 
útvar mestskej polície bolo zo strany občanov oznámených 487 priestupkov. Z tohto počtu bolo 4 
264 priestupkov prejednaných v blokovom konaní a 545 priestupkov bolo riešených vydaním bloku 
na pokutu nezaplatenú na mieste. Spolu boli uložené pokuty s výslednou sumou 70 892,- €. 

    Z hľadiska špecifikácie priestupkov najväčší podiel z celkového počtu jednoznačne predstavujú 
priestupky  na  úseku  statickej  dopravy.  V roku  2012  riešili  príslušníci  mestskej  polície  5  052 
porušení § 22 zákona č. 372/1990 o priestupkoch. 

     Okrem priestupkov proti  bezpečnosti  a plynulosti  cestnej  premávky,  dochádza najčastejšie 
k porušovaniu § 47 vyššie uvedeného zákona – priestupky proti verejnému poriadku a § 48  
 –  všeobecne záväzné nariadenia  mesta.  Z hľadiska  kontroly dodržiavania  §  47  a  §  48,  riešili 
príslušníci  mestskej  polície  za  uplynulý  rok  spolu  386 priestupkov,  za  ktoré  boli  páchateľom 
uložené v blokovom konaní pokuty vo výške 6 584,- € .

      Mestská polícia pravidelne vykonáva kontroly reštauračných a pohostinských zariadení na 
území Mesta Banská Bystrica.

     V roku  2013  bolo  vykonaných  585 kontrol.  Uvedená  kontrolná  činnosť  je  zameraná  na 
dodržiavanie  všeobecne  záväzných  nariadení  Mesta  Banská  Bystrica,  najmä  na  dodržiavanie 
stanovenej  dĺžky  otváracích  hodín  a taktiež  na  porušovanie  zákazu  požívania  alkoholických 
nápojov a iných návykových látok maloletými osobami do 15 rokov  a mladistvými osobami do 18 
rokov. 
       

     Ostatné porušenia všeobecne záväzne platných noriem (viď. tabuľka T2) sa vyskytovali 
sporadicky a neprekročili obvyklú úroveň.      

1.3 Činnosť pri plnení úloh mestskej polície

Tabuľka T3

1 Počet  osôb,  ktorým bola  obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka  obecnej 
polície 8

2 Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 4
3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru, z počtu uvedeného v bode 2 4
4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 1
5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0
6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0

     V roku 2013 príslušníci mestskej polície pri plnení pridelených úloh obmedzili prostredníctvom 
služobného zákroku 8 osobám osobnú slobodu a na útvar mestskej polície boli predvedené 4 osoby. 
Dôvody predvedenia  vyplývajú  zo  zákona  o obecnej  polície  č.  564/1991  Zb.,  konkrétne  z  §  9 
oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti a § 10 oprávnenie požadovať vysvetlenie. Štyri osoby 
boli  predvedené  na  útvary  PZ SR,  z dôvodu,  že  sa  dopustili  trestných  činov,  ktorých  riešenie 
nespadá do zákonom stanovených kompetencií mestskej polície.
     V rámci  spolupráce  s inými  zložkami  prispeli  príslušníci mestskej  polície  nájdením 



a následným zaistením 1 osoby, po ktorej bolo vyhlásené pátranie.

     Príslušníci  mestskej  polície  v hodnotenom období  realizovali 98  kontrol  zameraných na 
dodržiavanie zákona 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Počas 
týchto  kontrol  bolo  skontrolovaných  392 držiteľov  psov, či  už  vlastnou  činnosťou  alebo  za 
asistencie referenta karanténnej stanice vykonali odchyt 92 túlavých psov a 6 mačiek.

1.4 Zákroky, donucovacie prostriedky a úlohy príslušníkov mestskej polície 

Tabuľka : T4

1 Počet vykonaných zákrokov – počet úradných záznamov 1339
2 Počet prípadov použitia zbrane 2
2a Z toho neoprávnených 0
3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0
3a Z toho neoprávnených 0

4 Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov vrátane technických zariadení na 
zabránenie odjazdu motorového vozidla/ len TZ

3794/
3789

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 
h.) 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
     
     V  hodnotenom  období  bolo  príslušníkmi  mestskej  polície  vyhotovených  1339 úradných 
záznamov  o vykonaných  služobných  zákrokoch.  V rámci  použitia  donucovacích  prostriedkov, 
vrátane  technických  zariadení  na  zabránenie  odjazdu  motorového  vozidla  bolo  zaznamenaných 
3789 použití.  Pri  žiadnom  z použití  donucovacích  prostriedkov  príslušníkmi  mestskej  polície 
nebolo  spôsobené  zranenie  osobám,  voči  ktorým  zákrok  smeroval,  nedošlo  k usmrteniu  ani 
k zraneniu  nezúčastnených  osôb.  V súvislosti  s použitím  donucovacích  prostriedkov  neboli 
zaznamenané  škody  na  súkromnom  majetku  alebo  majetku  mesta.  V  dvoch  prípadoch  bola 
príslušníkmi MsP použitá služobná zbraň, konkrétne išlo o použitie zbrane v krajnej núdzi, keď sa 
príslušníci  MsP museli  brániť  pred  útokom túlavých  psov,  ktoré  ich  ohrozovali.   V roku 2013 
nedošlo k útoku na príslušníkov mestskej polície. 

1.5 Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície

Tabuľka : T 5 

1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície 0
2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície 1

     Od 01.01.2013 do 31.12.2013 3 fyzické osoby podali podnety na činnosť príslušníkov mestskej 



polície, ktoré mali byť podľa oznamovateľov sťažnosťami. Vzhľadom na to, že uvedené podania 
nespĺňali náležitosti v zmysle zákona o sťažnostiach, boli vybavené ako podnety od občanov. Na 
činnosť a postupy príslušníkov MsP bola podaná 1 sťažnosť, ktorá bola v zmysle zákona prešetrená 
a po prešetrení vyhodnotená ako neopodstatnená. 
     
     V súvislosti s podávaním sťažností  na činnosť príslušníkov mestskej polície, sa aj   v tomto 
období vyskytli  prípady,  keď niektorí  občania,  ktorí  sa dopustili  priestupku a bola im zo strany 
mestskej  polície uložená sankcia,  cítili  dotknutí  a boli  presvedčení,  že  sa voči nim postupovalo 
príliš prísne alebo dokonca neobjektívne, a preto sa osobne dostavili na útvar mestskej polície so 
zámerom  podať  sťažnosť.  Po  následnom  poučení  o zákonných  oprávneniach  MsP,  od  svojho 
zámeru podať sťažnosť upustili. 

     Vo  všeobecnosti  sa  pomerne  často  vyskytujú  prípady,  keď  občania  z dôvodu  neznalosti 
zákonných  oprávnení  mestskej  polície,  požadujú  vykonanie  služobného  zákroku,  ktorý  mestskí 
policajti nemôžu vykonať, lebo by sa dopustili prekročenia svojich kompetencií, ktoré majú dané 
zákonom. Občania v takýchto prípadoch reagujú veľmi emotívne a býva komplikované poučiť ich 
o zákonnom postupe, ktorý je potrebné realizovať, aby došlo k náprave, ktorú požadujú. Výnimkou 
nie je ani situácia, keď si občania z dôvodu neznalosti platnej legislatívy zamieňajú kompetencie 
mestskej polície a PZ SR, prípadne iných zložiek.      

1.6 Správne konanie a administratívna činnosť

     Uvedenou činnosťou bol na základe poverenia primátora mesta Banská Bystrica, za mestskú 
políciu, splnomocnený zástupca náčelníka MsP pre správne konanie a legislatívu.

     V rámci výkonu správneho konania bolo vypracované vyhodnotenie účinnosti zákona Národnej 
rady  Slovenskej  republiky  č.  214/2009  Z.z.,  ktorým  sa  mení  a dopĺňa  zákon  Národnej  rady 
Slovenskej  republiky  č.  219/2006  Z.z.  o ochrane  pred  zneužívaním  alkoholických  nápojov 
a o zriaďovaní  a prevádzke  protialkoholických  izieb  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov 
v podmienkach mesta Banská Bystrica.
     Novela zákona reagovala na závažný spoločenský problém požívania alkoholických nápojov 
maloletými osobami do 15 rokov a mladistvými osobami do 18 rokov, a preto bolo potrebné prijať 
intenzívnejšiu  právnu  reguláciu.  V podmienkach  mesta  Banská  Bystrica  boli splnomocnení 
príslušníci  mestskej  polície  na  prejednávanie  správnych  deliktov,  ktorých  sa  dopustili  zákonní 
zástupcovia maloletých osôb do 15 rokov a mladistvé osoby do 18 rokov.
   V hodnotenom  období  bolo  zistených  celkovo  87 prípadov  požitia  alkoholických  nápojov 
maloletými osobami a  mladistvými  osobami  do 18 rokov, z toho správny orgán  24 účastníkom 
konania uložil sankciu pokarhanie,  3 prípadoch bola udelená bloková pokuta a v 4 prípadoch bolo 
konanie  zastavené podľa  ustanovenia  §  30  ods.1   písm.  h)  zákona č.  71/1967 Zb.  o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších prepisov,  3 prípady sú rozpracované, 16 vecí bolo 
postúpených obciam podľa miesta trvalého bydliska a 1 prípad bol uložený.
     V hodnotenom období bolo zistených  6 prípadov požitia alkoholických nápojov maloletými 
osobami do 15 rokov, z toho správny orgán 4 zákonným zástupcom maloletých osôb do 15 rokov 
uložil pokuty,  v 2 prípadoch konanie zastavil podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) citovaného 
zákona.
     V zákonnej  lehote ani jeden účastník konania proti  rozhodnutiu správneho orgánu nepodal 
riadny ani mimoriadny opravný prostriedok. 

     Prax jednoznačne preukázala tú skutočnosť, že tento zákon je potrebné novelizovať takým  
spôsobom, aby splnil svoj účel.



1.7 Objasňovanie priestupkov

     Priestupky,  zistené  príslušníkmi  MsP pri  plnení  pracovných  úloh,  ktoré  neboli  na  mieste 
vyriešené  v blokovom konaní  alebo priestupky,  ktoré  boli  mestskej  polície  nahlásené  zo strany 
občanov, sú predkladané referentovi pre objasňovanie priestupkov.

     Úlohou referenta pre objasňovanie priestupkov je vykonať šetrenie a prostredníctvom neho zistiť 
relevantné informácie, na základe ktorých je možné takýto priestupok vyriešiť. Za týmto účelom 
spracováva  všetky  písomné  materiály  týkajúce  sa  objasňovania  priestupkov  a archivuje  ich, 
vyžaduje vysvetlenie od osôb, ktoré môžu prispieť k objasneniu priestupkov, rieši  a zaobstaráva 
podklady potrebné na objasňovanie priestupkov priamo v teréne.
     Prehľad riešených priestupkov sa nachádza v podkapitole 1.2 Štatistika riešených priestupkov 
– Tabuľka T2.

2 SPOLUPRÁCA S INÝMI ÚTVARMI, ORGÁNMI  ŠTÁTNEJ SPRÁVY A   
   ORGANIZÁCIAMI

     V zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c), zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, 
náčelník obecnej polície spolupracuje s riaditeľom  príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi 
štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi.  
  
     Mestská polícia v Banskej Bystrici spolupracovala pri zabezpečovaní verejného poriadku s 
Krajským  a  Okresným  riaditeľstvom  Policajného  zboru  v Banskej  Bystrici.  V oblasti  ochrany 
životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny útvar mestskej polície spolupracoval s Mestským 
úradom Banská Bystrica, oddelením životného prostredia, oddelením odpadového hospodárstva a 
údržby verejnej zelene aj s Obvodným úradom V Banskej Bystrici. Pri zabezpečovaní uvedených 
úloh nedošlo k mimoriadnej udalosti. 

     Útvar mestskej  polície  plnil  úlohy pri  zabezpečovaní verejného poriadku v meste Banská 
Bystrica pri organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí 
najmä na základe súčinnosti s organizátormi uvedených podujatí a v súčinnosti so zamestnancami 
Mesta Banská Bystrica, ktorí sú poverení výkonom zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
479/2008  Z.  z.  o  organizovaní  verejných  telovýchovných  podujatí,  športových  podujatí  a 
turistických  podujatí  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov.  Pri  zabezpečovaní  verejného 
poriadku pri uvedených podujatiach nedošlo k mimoriadnej udalosti.

Metská polícia vrámci kontrol verejného poriadku má vyškolených 4 príslušníkov MsP, ktorí majú 
oprávnenie na kontrolu taxikárov na území mesta Banská Bystrica a to pravidelne vykonávajú v 
spolupráci s referentom pre cestnú dopravu MsÚ.
        
        Útvar Mestskej polície v Banskej Bystrici spolupracuje pri plnení úloh v meste a v uvedených 
oblastiach s nasledovnými subjektmi:

Oblasť verejného poriadku, statickej a dynamickej dopravy:
- príslušné obvodné oddelenia Policajného zboru v Banskej  Bystrici,  resp.  odborné zložky 

Okresného a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej  Bystrici  -  súčinnosť pri 
zabezpečovaní verejného poriadku na území mesta počas rôznych športových a kultúrnych 
akcií,

- Okresný úrad - Odbor všeobecnej vnútornej správy v Banskej Bystrici - súčinnosť v oblasti 
objasňovania  a  riešenia  priestupkov  a rôznych  právnych  deliktov,  Odborom dopravy pri 
likvidácii vrakov vozidiel na území mesta a vykonávaní opatrení voči majiteľom vozidiel, 
ktorí vozidlami nespĺňajúcimi legislatívne normy a dlhodobo zaberajú parkovacie miesta. 



- Železničná polícia pobočka Banská Bystrica – súčinnosť v oblasti zabezpečovania rôznych 
športových a kultúrnych akcií, kde dochádza k občianskej mobilite vlakovými spojeniami,

- útvary MsP na území SR, resp. ostatné útvary MsP v rámci EÚ – súčinnosť s ostatnými 
obecnými a mestskými políciami v rámci výmeny informácií  a unifikovaného služobného 
postupu,  nakoľko  MsP  Banská  Bystrica  je  členom  Združenia  náčelníkov  obecných 
a mestských polícií SR. 

Ochrana majetku obce a občanov:
- technicky zabezpečuje firma SK - SPIN s.r.o., Zvolen pomocou  pultu centrálnej ochrany – 

uzavretá  zmluva  o  spolupráci.  Súčinnosť  so  zmluvnou  spoločnosťou  a  majiteľom 
chráneného  objektu  je  na  základe  uzavretej  zmluvy,  ktorej  sa  vykonávajú  výjazdy 
príslušníkov MsP po prijatí signálu o narušení objektu. V hodnotenom období bolo na pult 
PCO  pripojených  83 objektov  z  toho  27  materských  škôlok,  5  objektov  mesta  a   ZŠ 
Tatranská  –  vysunuté  pracovisko mestskej  polície,  hasičská  zbrojnica  Šalková a  ostatné 
objekty   fyzických  a  právnických  osôb.  MsP  k  ochrane  majetku  využíva  aj  súčasný 
kamerový systém 22 kamier rozmiestnených na území mesta.

Oblasť ochrany životného prostredia:
- Obvodným  úradom  životného  prostredia  v Banskej  Bystrici,  Regionálnym  úradom 

verejného zdravotníctva Banská Bystrica, Mestským úradom Banská Bystrica - Odborom 
výstavby a životného prostredia – súčinnosť pri odhaľovaní osôb podozrivých zo zakladania 
nelegálnych skládok, znečisťovania ovzdušia a iných správnych deliktov.

Oblasť poriadku, čistoty a hygieny v uliciach: 
- Mestským  úradom  Banská  Bystrica  –  Oddelením  odpadového  hospodárstva  a  verejnej 

zelene a oddelením údržby miestnych komunikácií
- firmami  vykonávajúcimi  údržbu  a čistenie  miestnych  komunikácií:  MIS,  s.r.o.  Banská 

Bystrica,  GANZ  Banská  Bystrica  –  súčinnosť  poskytovaná  pri  monitorovaní  stavu 
zjazdnosti ciest a peších komunikácií, nahlasovanie a riešenie zistených nedostatkov.

Oblasť sociálnych vecí, v súvislosti s nápadom riešenia vecí v tejto oblasti:
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica,
- Mestský úrad Banská Bystrica – Odbor sociálnych vecí – súčinnosť najmä v oblasti kontrol 

záškoláctva školopovinných detí a v oblasti alkoholizmu a toxikománií, príp. oznamovanie 
rôznych udalostí, ktoré negatívne ovplyvňujú vývoj maloletých a mladistvých osôb.

Oblasť prevencie sociálno patologických javov:
- materské školy, základné školy a stredné školy na území mesta, domovy dôchodcov a kluby 

dôchodcov,
- KRPZ BB, ORPZ BB, Okresný úrad BB – členstvo v komisii Rady vlády SR pre prevenciu 

kriminality,
- centrá voľného času v meste, 
- Mestským úradom Banská Bystrica – Odborom školstva.

 
Oblasť poskytovania informácií:

- rozhlasové,  printové  a obrazové  médiá  –  poskytovanie  informácií  z aktuálnej  činnosti 
mestskej polície širokej verejnosti.



3 ČINNOSŤ V OBLASTI PREVENCIE A OSVETOVEJ ČINNOSTI

      V rámci preventívnych aktivít sa plnili úlohy so zameraním na predchádzanie kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti najmä vo vzťahu k deťom, mládeži a širokej verejnosti.

      Dopravná výchova tvorila podstatnú časť preventívnych aktivít realizovanú pre deti materských 
škôl a žiakov základných škôl oboch stupňov na území mesta. Tak ako predchádzajúce roky, aj v 
roku  2013  bola  uskutočnená  dopravná  výchova  v  19  materských  školách,  ktorej  sa  zúčastnilo 
celkovo  869  detí.  V  jednej  materskej  škole,  ktorá  má  vybudované  dopravné  ihrisko,  boli  aj 
praktické jazdy, ktorých sa zúčastnilo 30 detí. 

Dopravná výchova prebiehala aj na dvoch základných školách, na ktorých s zúčastnilo 264 
žiakov.  Na  jednej  z  nich  prebiehal  „Dopravný  deň“,  kde  255  žiakov  1.stupňa  absolvovalo 
teoretickú časť a praktickú jazdu. 

V súvislosti s dopravnou výchovu sa realizovalo spoločne s inými subjektami nasledovné 
preventívne aktivity:

- „Na bicykli  bezpečne 2013“  -  súťaž – jazda zručnosti  na bicykli,  písomný test  pre 24 
žiakov ZŠ

- „Policajt môj kamarát – dopravná súťaž“ - písomný test, jazda poľa pravidiel cestnej 
premávky pre 72 žiakov ZŠ

- „Policajt  môj  kamarát  –  branný  pretek“  -  plnenie  rôznych  súťažných  úloh  na 
stanovištiach, jedným z nich bolo stanovište s témou dopravnej výchovy pre 72 žiakov ZŠ

- „Za bezpečnú jazdu na bicykloch – správna voľba aj pre životné prostredie“ - pravidlá 
cestnej premávky, praktická jazda, film o cestnej premávke pre 
V súvislosti s bezpečnosťou na priechodoch pre chodcov príslušníci mestskej polície počas 

školského roka pravidelne vykonávajú dohľad pri základných a stredných školách.
Prezentácia  práce  príslušníkov  mestskej  polície prebiehala počas  roka  2013  nielen  v 

materských školách, ale aj na nasledovných podujatiach:
„Deň detí“ prezentačná akcia zameraná na činnosť príslušníkov mestskej polície a ukážky 
práce príslušníkov mestskej polície
„Banskobystrický  Montmartre“  prezentačná  akcia  zameraná  na  bezpečnosť  cestnej 
premávky a činnosť príslušníkov mestskej polície 
„Hurá prázdniny“  prezentačná akcia zameraná na činnosť príslušníkov mestskej polície, 
ktorá bola spojená s preskúšaním vedomostí o dopravnej výchove.
„Denný tábor pre deti“ prezentácia práce príslušníkov mestskej polície spojená s besedou 

     V roku 2013 bol zrealizovaný projekt:“Váž si svoje zdravie, váž si sám seba“ s finančnou 
podporou  Rady vlády  Slovenskej  republiky  pre  prevenciu  kriminality.  Na  projekt  boli  použité 
finančné prostriedky zo štátnej dotácie vo výške 554,- EUR. Táto dotácia bola určená na zakúpenie 
didaktických pomôcok – simulátory opitosti a simulátory škodlivosti fajčenia. Preventívne aktivity 
tohto projektu boli určené pre žiakov 2.stupňa základných škôl a študentov stredných škôl. Cieľom 
projektu  bolo  zlepšiť  materiálno-technického  vybavenie  príslušníkov  mestskej  polície,  ktorí 
vykonávajú  prevenciu  a  tým prispieť  k  zefektívneniu  účinnosti  vzdelávacieho  a  preventívneho 
procesu.  Projekt  bol  zameraný  na  prevenciu  fajčenia  a  požívania  alkoholu  maloletými  a 
mladistvými osobami. V súvislosti s touto problematikou Mestská polícia Banská Bystrica zakúpila 
ešte simulátor opitosti „Extra opitosť“ z vlastných zdrojov. V rámci tohto projektu bolo vykonaných 
58 interaktívnych prednášok, ktorých sa zúčastnilo  1.080 žiakov stredných a základných škôl. Po 
skončení uvedeného projektu naďalej plánujeme pokračovať s týmito preventívnymi aktivitami.

V  nadväznosti  na  túto  preventívnu  činnosť  príslušníci  mestskej  polície  celoročne 



vykonávajú  pravidelné  preventívno-bezpečnostné  akcie  zamerané  na  požívanie  alkoholu 
maloletými a mladistvými osobami v reštauračných a pohostinských zariadeniach na území mesta. 
Počas roka bolo skontrolovaných 328 maloletých a mladistvých osôb, z ktorých 30 malo pozitívny 
nález.

V roku 2013 boli vykonané ešte ďalšie aktivity:

 prednášková činnosť  na základných a stredných školách na základe požiadaviek škôl na 
nasledujúce témy:

1. Šikanovanie a právne vedomie pre SŠ: 2 prednášky (65 žiakov)
2. Šikanovanie pre 2.stupeň ZŠ: 2 prednášky (50 žiakov)
3. Viktimológia pre 2.stupeň ZŠ: 5 prednášok (96 žiakov)
4. Trestno-právna zodpovednosť pre SŠ:2 prednášky (65 žiakov)
      Spolu sa na týchto prednáškach zúčastnilo 276 žiakov ZŠ SŠ.

                
 poradenská a konzultačná činnosť  prostredníctvom webových stránok, diskusného fóra, 

mailom telefonicky alebo osobne.
 Informačný workshop MsP Banská Bystrica určený pre ľudí, ktorí robia prevenciu.
 kamerový systém zriadený ako chránené pracovisko pre ľudí s telesným postihnutím, ktorí 

vykonávajú  monitoring   nepretržite  24  hodín.  V  súčastnosti  máme  22   kamier,  ktoré 
umožňujú sledovať aktuálnu situáciu. 

 ochrana  objektov  prostredníctvom  pultu  centralizovanej  ochrany  je  chránených  106 
objektov

 prezentácia vlastnej činnosti  na vlastnej internetovej stránke, ako aj na známej sociálnej 
sieti, kde bolo uverejnených  45 príspevkov. Pravidelne sme prispievali do mestských novín 
vydávané Mestom Banská Bystrica – Radničné noviny.

 Z dejín mestskej polície –  výstava venovaná histórii pôsobenia mestskej polície v meste 
Banská Bystrica vykonaná v priestoroch vestibulu MsÚ. 

V súvislosti  so  zvyšovaním efektivity  realizovanej  prevencie  negatívnych  spoločenských 
javov Mestská  polícia  Banská Bystrica  nadviazala  a rozšírila  spoluprácu aj  s inými  subjektami, 
inštitúciami a mimovládnymi organizáciami a to:

• Centrum voľného času POHODA, Centrum voľného času JUNIOR, Okresné riaditeľstvo 
Policajného zboru, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, IUVENTA, B.C.F., MASCOTT, 
Slovenská  agentúra  životného  prostredia,  Občianska  cykloiniciatíva,  Štátny  archív  a 
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici 

4 MATERIÁLNO-TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE

     V roku  2013  disponoval  útvar  mestskej  polície  materiálno-technickým  vybavením, 
prostredníctvom ktorého realizoval plnenie svojich úloh, požiadaviek a potrieb na základe rozpočtu 
na rok 2013, aby bol zabezpečený plynulý chod MsP Banská Bystrica.
     
     Na služobné účely využíva mestská polícia nasledovný vozový park:

Škoda Felícia           – 2 ks 
      Škoda Fábia Combi – 5 ks
      KIA SOUL              –  4 ks

      Od 1.9.2013 používa na základe zmluvy o zápožičke aj  elektromobil  továrenskej  značky 
Peugeot i On, ktorý zapožičala stredoslovenská energetika pre Mesto Banská Bystrica do 31.8.2014. 



    Okrem osobných motorových vozidiel  disponuje útvar MsP aj 4 motocyklami a 2 cestnými 
bicyklami továrenskej značky Merida.

Motocykel, SUZUKI  -  2 ks
      Motocykel, YUKI       -  2 ks

      
     Tieto  dopravné  prostriedky  sa  využívajú  prevažne  v lete,  vzhľadom  na  klimatické 
podmienky,  ich  základnou  výhodou  je  lepšia  dostupnosť  na  miesta,  na  ktoré  sa  osobným 
motorovým vozidlom nedá dopraviť, ako sú napr. mestské parky.  
 

      Pri plnení úloh príslušníci MsP používajú krátke guľové zbrane a to:
ČZ 75, 9 mm 
ČZ 75 P-07, 9 mm 
ČZ 85, 9 mm 
Glock, 9 mm 
P1, 9 mm 
Holek 831, 38 špeciál 
T12, 10 mm 

v počte 32 ks
v počte 15 ks 
v počte  2 ks 
v počte  2 ks 
v počte 15 ks 
v počte  8 ks
v počte  4 ks

     Príslušníci  mestskej  polície  pri  plnení  úloh  mestskej  polície  používali  spolu  78 krátkych 
guľových zbraní.

5 KAMEROVÝ SYSTÉM A PULT CENTRÁLNEJ OCHRANY

     V roku  2013  bola  na  útvare  MsP Banská  Bystrica  zriadená  chránená  dielňa  –  Operátor  
kamerového systému, v ktorej bolo vytvorených 5 pracovných miest a tieto boli následne obsadené 
5 pracovníkmi Mesta Banská Bystrica zaradenými na útvar MsP. Jedná sa o zamestnancov so ZŤP.
      

V roku 2013 MsP Banská Bystrica disponovala celkovo 23 kamerami – statickými aj otočnými.

Zoznam lokalizácií kamier:
1.ASTRA – otočná
2.INTERNÁTNA – otočná
3.KYJEVSKÉ NÁMESTIE – otočná
4.Tr. SNP – statická
5.BARBAKAN – otočná
6.GALÉRIA ul. Dolná – otočná
7.OPERA – otočná
8.VEŽA – Nám. SNP – otočná
9.Magurská ul. – otočná
10.Starohorská ul. – Pikart – otočná
11.Starohorská ul. - otočná
12.Tatranská ul. – otočná
13.Internátna 6 – statická
14.Internátna 6 – otočná
15.Štadlerovo nábrežie -  Hušták – statická – webkamera
16.Štadlerovo nábrežie – otočná
17.Partizánska cesta – statická – smer Mýto
18.Partizánska cesta – statická – smer Žel. Stanica
19.Partizánska cesta – statická – smer MsÚ
20.ul. Nová – statická – smer THK



21.ul. Nová – statická – smer Wolkerova
22.ul. Nová – statická – smer Nové Kalište
23. mobilný kam. systém vo vozidle

     
     MsP Banská Bystrica využívala kamerové systémy na monitorovanie verejných priestranstiev 
umiestnených v centre mesta –  6 ks, na sídlisku Fončorda –  8 ks, na sídlisku Sásová –  4 ks, na 
Partizánskej ceste –  3 ks, na Tr. SNP –  1 ks a  jeden mobilný kamerový systém nainštalovaný v 
služobnom motorovom vozidle KIA Soul. 

     Na stredisku operátorov kamerových systémov MsP Banská Bystrica sú on-line výstupy z 
kamerových systémov a tak isto boli zaznamenávané údaje zálohované na HDD po dobu 7 dní 
(resp. 15 dní od zmeny zákona) okrem mobilného systému, ktorý je zálohovaný priamo vo vozidle. 
Po uplynutí tejto  doby boli zálohované údaje automaticky zmazané.

Záznamy  z  kamerových  systémov  MsP Banská  Bystrica  boli  poskytované  len  orgánom 
činných v trestnom konaní a na základe písomného vyžiadania orgánov činných v trestnom konaní.

    V roku 2013 bolo pripojených na Pult centrálnej ochrany firmy SPIN-SK, s.r.o, Zvolen(ďalej 
PCO),  nainštalovaných na operačnom stredisku MsP Banská Bystrica 83 objektov: 32 materských 
škôlok, ZŠ Tatranská – vysunuté pracovisko mestskej polície, hasičská zbrojnica, ostatné objekty vo 
vlastníctve fyzických a právnických osôb. 
     Činnosť PCO je právne ošetrená zmluvou o spolupráci so samosprávnym subjektom – Mestom 
Banská Bystrica.
     V súvislosti s narušením objektu nebola žiadnej osobe obmedzená osobná sloboda.

6 PRIAMY VÝKON SLUŽBY

6.1 Operačné stredisko mestskej polície
    
     Operačné  stredisko  MsP je  miestom prvého  kontaktu  obyvateľov  mesta  Banská  Bystrica 
s mestskou políciou a slúži pri riadení výkonu služby príslušníkov MsP nepretržite počas 24 hodín. 
V roku  2013  zabezpečovali  stálu  službu  na  operačnom  stredisku  šiesti  príslušníci  MsP  v 12 
hodinových pracovných smenách.
     Pracovná náplň veliteľa operačného strediska (ďalej  len VOS ) je určená v Organizačnom 
poriadku MsP Banská Bystrica. 
      Veliteľ operačného strediska MSP vedie a zodpovedá za správnosť vypisovania schválených 
služobných  a administratívnych  písomností,  spracovanie  podnetov  z činnosti  členov  skupiny 
operatívnej  pomoci  MsP  ako  aj  ďalších  príslušníkov  MsP  a ostatných  zamestnancov  MsP, 
zodpovedá za úplné vybavovanie osobne a telefonicky podaných podnetov fyzických a právnických 
osôb, zabezpečuje efektívne spravovanie rádiostaníc, kamier, pultu centrálnej ochrany, skladovanie, 
evidenciu, výdaj a preberanie služobných zbraní a streliva, príslušníkmi MsP zapísaných v Knihe 
zbraní. Zodpovedá za fyzickú ochranu priestorov útvaru MsP. 
     Na operačnom stredisku sú umiestnené monitory kamerového systému, ktorý sníma vybrané 
lokality v meste Banská Bystrica, nepretržite 24 hodín. 
     
     Veliteľ  operačného  strediska  v rámci  výkonu  pridelených  pracovných  úloh,  koordinuje 
činnosť  príslušníkov  MsP  v teréne,  zabezpečuje  zisťovanie  operatívnych  informácií  (napr. 
lustrovanie vozidiel prostredníctvom evidencie PZ SR, kontakty na oprávnené osoby, vlastnícke 
vzťahy k pozemkom príp. budovám atď.), kontaktuje príslušné oddelenia MsÚ alebo iné oprávnené 
orgány,  organizácie  a v aktuálnom  čase zabezpečuje  odovzdávanie  podnetov  a informácií, 
potrebných pre súčinnosť pri riešení vzniknutých problémov.



Vybavuje stránky, ktoré sa dostavia na útvar MsP.
Vzhľadom na vysokú pracovnú vyťaženosť VOS, boli v roku 2013 opakovane posilnené služby 
a výkon stálej služby, počas pracovných dní zabezpečovali 2 príslušníci MsP.      
    
6.2 Skupina operatívnej pomoci

     V rámci organizačnej štruktúry vznikla skupina operatívnej pomoci („SOP“) ako jednotka, ktorej 
hlavnou  činnosťou  je  plnenie  úloh  v teréne,  ktoré  si  vyžadujú  špecifické  fyzické  a  psychické 
schopnosti ako aj ďalšie teoretické a praktické zručnosti.

     V roku  2013  pôsobilo  v skupine  operatívnej  pomoci  12 príslušníkov,  v rámci  schválenej 
organizačnej štruktúry.

     V minulosti prešli príslušníci zaradení do SOP špecializovanými výcvikmi prvej pomoci, taktiky 
služobných  zákrokov,  4  príslušníci  boli  vyslaní  na  školenie  na  odchyt  túlavých  a zabehnutých 
zvierat. 

     Medzi hlavné úlohy, ktoré SOP plní patria výjazdy k objektom, ktoré signalizujú narušenie na 
PCO. Rôzne krízové situácie, keď občania kontaktujú mestskú políciu na tiesňovej linke 159 a je 
potrebné  vykonať  okamžitý  výjazd.  V prípadoch  ak  je  vážnejším  spôsobom  narušený  verejný 
poriadok.

     Príslušníci  SOP ďalej  vykonávajú  aktívnu súčinnosť  s  referentom karanténnej  stanice,  pri 
odchyte nebezpečných túlavých zvierat, v minulosti sa opakovane stalo, že bolo potrebné použiť 
služobnú zbraň, pretože došlo k situácii krajnej núdze v zmysle trestného zákona.

     Zabezpečujú verejné, kultúrne a športové podujatia organizované  v Meste Banská Bystrica. 
predovšetkým rizikové futbalové a hokejové zápasy.  

6.3 Obvod MsP – Východ, západ  

     V rámci organizácie činnosti MsP bola územná pôsobnosť v meste rozdelená na obvody východ 
a západ, čím  systém práce mestskej polície napodobnil členenie PZ SR v Banskej Bystrici.
     Účelom tejto  organizačnej  zmeny bolo  zvýšiť  efektívnosť  činnosti  MsP.  K obvodom boli 
pridelené konkrétne ulice, ktorí boli následne rozdelené do okrskov a tie boli pridelené konkrétnym 
príslušníkom MsP. Každý príslušník sa mal v rámci svojej činnosti podrobne oboznámiť s aktuálnou 
situáciou v oblasti verejného poriadku a problematiky bezpečnostnej situácie. Taktiež mal získať 
osobnú a miestnu  znalosť,  teda  kontakty s obyvateľmi,  ktorí  v danej  lokalite  žijú,  tak  aby mali 
vedomosť,  že  sa  naňho  môžu  obracať  so  svojimi  podnetmi  a žiadosťou  o pomoc  pri  riešení 
problémov na úseku verejného poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a pod. Hranicou pre územné 
rozdelenie sa stal potok Bystrička.

V lokalite obvod MsP - východ boli situované nasledovné ulice:

Cementárenská  cesta,  Na  Hrbe,  na  Skalici,  Šálkovská  cesta,  ulice  F.Kráľa,  Podjavorinskej, 
Ľupčianska,  Hronská,  Mieru,  Jiráskova,  Poľovnícka,  Senická  cesta,  Partizánska  cesta,  Cesta 
k nemocnici, Rudlovská cesta, 

Stavebná  ulica,   Jegorovova,  Tr.  SNP,  29.  augusta,  ČSA,  Nám.  Slobody,  Cesta  k Smrečine, 
Majerská cesta, okolie hlavnej železničnej stanice, Smrečina, Majer,

Okolie Kauflandu, Štefánikovo nábrežie, Mičinská cesta vrátane ubytovne KOTVA, Ulica 9.mája, 



Pod Rybou, Pod Turičkou, Na Starej  tehelni,  Družstevná, Golianova, Viestova, Hviezdoslavova, 
Žltý piesok, Pod Kalváriou, Pod Urpínom, Na Uhlisku, Timravy, Jesenského, B. Němcovej, Lesná, 
Bellušova, Hronské predmestie, Uľanská cesta, 

Ulica prof. Sáru, F. Bystrého, Horné záhrady, Petelenova,  Kollárova,  Skuteckého, Kukučínova, 
Horná, 

Nám.  Š.  Moyzesa,  Kapitulská,  Štefánikovo  nábrežie,  ul.  prof.  Sáru,  Kollárova,  Skuteckého, 
Rudlovská cesta, Železničiarska, Nám. Slobody, 

Nám. SNP, Štádlerovo nábrežie,   F. Švantner,  Kuzmányho, J. Cikkera,  Národná, Dolná,  Terézie 
Vansovej, Martina Rázusa, Dolná Strieborná, Horná Strieborná, Krížna, Lazovná, 

Strieborné  námestie,  Katovná,  Stoličková,  Bakossova,  A.  Matušku,  J.  Bottu,   Pod  Jesenským 
vŕškom, Komenského, 

Severná,  Kostiviarska cesta, Topoľová, Na Karlove,  Ľ.  Ondrejova,  Š. Jurovského, Dobšinského, 
Hečkova, Slnečné stráne pod vysielačom SNP, 

Jakubská cesta, ulica Jelšová, cesta na Šachtičku, Uľanská cesta, Uľanka, 

Ulica  Mladých  budovateľov,  Ružová,  Sásovská  cesta,  Pod  cintorínom,  Surovská,  Na  Dolinky, 
Stránska ulica, Pod Skalkou, Na Skalici, Agátová, Garbanka, Na Tále, Na Zábave, Dubová ulica, 
Na plaváreň, Veterná, Hlboká, M. Bela, Haškova, 

Rudlovská cesta, ulica Ďumbierska, kpt. Jaroša, M. Čulena, Pod Bánošom. Strmá, Odbojárov, Pod 
Hôrkou, Dedinská, Chabenecká, Fatranská, Gerlachovská, Beskydská, 

ulice  Tatranská,  Strážovská,  Starohorská  Rudohorská,  Sitnianska,  Javornícka,  Karpatská, 
Krivánska, Kráľovohoľská, Inovecká, Pieninská, Magurská

Ulica M. Kováča, Šoltésovej, Vajanského námestie, Nový svet, Ovocná, Hrušková, Jozefa Mistríka, 
Ulička, Pod Skalkou.  

Obvod MsP - západ
  
V lokalite obvod MsP – západ boli situované nasledovné ulice:

Gorkého  ulica,  Ametystová,  Astrová,  Azalková,  Bagarova,  Banícka,  Bernolákova,  Bočná, 
Borievková, Borovicová, Brezová, Bronzová, Bučinová, Buková, Cesta na amfiteáter, Cesta 
na štadión, Cintorínska, Čerešňová, Drienková, Družby, Gaštanová, Gorkého, Harmanecká 
cesta,  Havranské,  Hurbanova,  Hutná,  Iliašská  cesta,  Internátna,  J.  Chalúpku,  J.  Kráľa, 
Jabloňová,  Jarná,  Jaseňová  Javorová,  Jazmínová,  Jedľová,  Jesenná,  Jilemnického, 
Kalinčiakova,  Kpt.  Nálepku,  Krátka,  Kremnička,  Kúpeľná,  Kvetinová,  Kyjevské  nám., 
Laskomerská, Letná, Limbová, Lipová, Lúčičky, Medený Hámor, M. Hattalu, M.M. Hodžu, 
Malachitová,  Malachovská cesta,  Medená, Mládežnícka,  Mlynská,  Mosadzná,  Moskovská, 
Murgašova, Na Čiertolí, Na Graniari

     Na Lúčkach, Na Troskách, Nad Plážou, Nám. Ľ. Svobodu, Nám. Ľ. Štúra, Na Motyčinách, Na 
Úbočí,  Nešporova,  NĽŠ,  Nová,  Nové  Kalište,  Okružná,  Opálová,  Oremburská,  Ortútska  cesta, 
Pestovateľská, Petra Karvaša, Plánková, Pod Dúbravou, Pod Stráňou, Pod Suchým vrchom, Podháj, 



Podlavická,  Poľná,  Povstalecká  cesta,  Priehrada,  Pršianska  cesta,  Radvanská,  Rakytovská  cesta, 
Rubínová,  Ruttkaya  –  Nedeckého,  Sadová,  Skubínska  cesta,  Sládkovičova,  Slnečná,  Smreková, 
Sokolovská,  Spojová,  Stredná,  Stromová,  Stupy,  Šalgotarjánska,  Šípková,  Školská,  Švermova, 
Tajovského, T. Andrašovana, THK, Tichá, Trnková, Tulská, Vajanského námestie, Višňová, Vŕbová, 
Wolkerova, Záhradná, Záhumnie, Závoz, Zelená, Zimná, Zlatá, Zvolenská. 

   Na základe organizačnej zmeny s účinnosťou k 1.7.2013, boli funkcie veliteľ obvodu východ a 
veliteľ  obvodu  západ  zrušené,  obidva  obvody  boli  zlúčené  do  jedného  celku  výkonu  služby 
príslušníkov MsP a policajná stanica v Sásovej na Tatranskej č.10 je stanicou MsP bez stálej služby.   

     K 01.07.2013 bolo vysunuté stále pracovisko na Tatranskej ulici zrušené a príslušníci MsP sa 
vrátili na základňu na Ulici Československej armády 26, kde dňom. 1.6.2013 priestory po Mestských 
lesoch s.r.o. boli pridelené mestskej polícii.    

7 ODBORNÝ VÝCVIK A ŠKOLENIE PRÍSLUŠNÍKOV MsP

     Útvar  MsP zabezpečuje  odborný  výcvik  príslušníkov  mestskej  polície  v oblasti  taktickej 
a streleckej prípravy. Uvedená príprava je zameraná na profesionálny zásah príslušníkov MsP, ktorý 
sa  od  nich  vyžaduje  pri  výjazdoch  k signalizovaným  poplachom  vzniknutých  na  chránených 
objektoch pripojených na pult centrálnej ochrany, pri  zabezpečovaní ochrany majetku fyzických 
a právnických osôb, vrátane ochrany mestského a štátneho majetku, pri riešení rôznych narušení 
verejného poriadku na území mesta ale aj  pri rôznych situáciách, kde môže dôjsť k zákonnému 
použitiu  služobných  zbraní  útvaru  MsP  v zmysle  krajnej  núdze  a nutnej  obrany  definovanej 
Trestným zákonom.
     Strelecká príprava bola vykonávaná na vojenskej strelnici v Hronseku, kde bolo MsP umožnené 
vykonať strelecký výcvik bez akýchkoľvek poplatkov vrámci spolupráce s vojenskou políciou.

     Z hľadiska  nácviku  taktiky služobných  zákrokov,  zo  strany príslušníkov  vyplynul  záujem 
o jednotný výcvik sebaobrany, ktorí by bol prispôsobený reálnym potrebám príslušníkov v teréne. 
Ide  najmä  o zvládnutie  agresívnej  osoby,  ktorá  sa  dopúšťa  protiprávneho  konania,  na  výzvu 
príslušníka  nereaguje  a je  voči  nej  potrebné  použiť  donucovacie  prostriedky.  Takýto  ucelený 
a jednotný výcvikový program v súčasnosti absentuje a bude realizovaný v roku 2014. 
 
ZÁVER

     Mestská polícia Banská Bystrica aj  v roku 2013 v plnom rozsahu zabezpečovala základné 
úlohy  vymedzené  zákonom  o obecnej  polícii  č.  564/1991  Zb.,  pričom  prioritou  bolo 
zabezpečovanie verejného poriadku v meste, ochrana jeho obyvateľov a iných osôb pred ohrozením 
ich života a zdravia. V týchto intenciách a službách pre obyvateľov mesta a v boji s protiprávnym 
konaním pokračuje  aj v roku 2014. Na úseku hospodárenia s majetkom Mesta Banská Bystrica boli 
zistené pochybenia bývalého vedenia mestskej polície :

1. neoprávnené  čerpanie  motorovej  nafty  v  objeme  527,46  litrov  v  sume 685,37€,  ktorá 
nebola pre MsP žiadnym spôsobom vykázaná na aký účel bola použitá, pretože MsP nemá 
vozidlá na naftový pohon.

2. prevzatie 20 ks nákupných poukážok pre Mesto Banská Bystrica vo výške  2000€,  ktoré 
neboli zaevidované a použité v rozpore s právnymi normami

3. prevzatie  darčekových  poukážok  od  dodávateľa  Edenred  Slovakia  vo  výške  350€ 
nezaevidované,  nezúčtované  a  prevzaté  od  dodávateľa  bývalým  náčelníkom  PhDr. 
Ľubomírom Piterkom.



4. Strata prevzatého fotoaparátu od prevádzkovateľa fi SPIN – SK s. r.o. Zvolen
5. Riešenie škody na majetku Mesta Banská Bystrica vo výške cca 450€ /prilba a fotoaparát/, 

ktorý  ani  po  výzve  povereného  náčelníka  Mgr.  Bronislava  Portelekyho  neodovzdal 
odchádzajúci PhDr. Ľubomír Piterka do dnešného dňa, čo riešime v škodovom konaní.

Tieto zistené skutočnosti vzniku škody na Majetku Mesta Banská Bystrica boli odstúpené orgánom 
činným v trestnom konaní k prevereniu trestnoprávnej zodpovednosti. V súčasnej dobe ešte nie je v 
niektorých veciach rozhodnuté, alebo sa ešte v nich koná zákonnými opravnými prostriedkami. 

     Vzhľadom k situácii,  v ktorej  sa  mesto  v súčasnej  dobe nachádza,  ako aj   s ohľadom na 
nepriaznivú  situáciu  v rozpočtovej  kapitole  Mestskej  polície  Banská  Bystrica  pre  rok  2014,  sa 
budeme snažiť počas roka 2014 zabezpečovať úlohy v zmysle zákona o obecnej polícii č. 564/1991 
Zb. aspoň na takej úrovni, ako tomu bolo počas predchádzajúceho roka 2013 aj po vykonaných 
racionalizačných opatreniach vykonaných v roku 2013.
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