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1  ÚVOD 

 
Mestská polícia v Spišskej Belej v hodnotenom období plnila úlohy ako poriadkový 

útvar pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, 

ochrany majetku mesta a občanov, plnila úlohy vyplývajúce zo VZN mesta a úlohy 

rozhodnutím primátora mesta. Základne úlohy, organizácia, práva a základné povinnosti 

a oprávnenia príslušníkov MsP sú zakotvené v zákone SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v znení neskorších predpisov.  

 

2  ROZPOČET 

Rozpočet MsP na rok 2020 bol schválený v celkovej výške 163.445,- €. Celkový 

objem schválených finančných prostriedkov bol v 1. polovici roka 2020 upravený na sumu 

149.448,-€. Celkovo bol rozpočet čerpaný vo výške 137.852,71 €, čo predstavovalo plnenie 

na 92,24  %.  

 

2.1 Výdavková časť 

 

Na materiálové výdavky bolo v rozpočte vyčlenených celkom 16.724,- €, ktoré boli 

vynaložené na zabezpečenie bežnej prevádzky MsP – pohonné hmoty, poštové 

a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, špeciálny materiál, pracovné odevy, školenia, 

poistenie vozidiel, nákup materiálu. Čerpaná bola suma vo výške 12.422,35 €, čo 

predstavovalo plnenie 74,28 %.  

 

2.2 Príjmová časť 

 

V príjmovej časti rozpočtu sa plánovalo s príjmami vo výške 600,- € za záber 

verejného priestranstva. Vyzbieralo a odviedlo sa do pokladne MsÚ 268 €. Jednalo sa 

o vybraté poplatky za odpustovú slávnosť. Akcie mesta ako Dni mesta Spišská Belá 

a Zemiakarsky jarmok, kde sme vyberali poplatky boli zrušené. Táto príjmová časť rozpočtu 

závisí na počte predávajúcich na verejných podujatiach. Ďalšie naplňovanie príjmov sa 

vykonávalo vyberaním blokových pokút v blokovom konaní. Na blokových pokutách bolo za 

priestupky v roku 2020 vybratých 4.798,- €, ktoré boli odvedené do pokladne MsÚ. 

Uhradením pokút formou šekov bola na finančným oddelením prijatá suma 1.225,-€. Celkový 

príjem z pokút tak v skutočnosti bol vo výške 6.023- €. V tejto časti príjmu je však ťažké 

predpokladať ako sa bude príjmová časť rozpočtu napĺňať.  

    

3  ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA  

 
V období od 01.01. do 31.01.2020 pracovali na oddelení MsP náčelník a 5 príslušníci 

MsP. V mesiaci október 2019 bolo mestom Spišská Belá vyhlásené výberové konanie na 

obsadenie pozície príslušník mestskej polície. K dátumu 31.12.2019 obdŕžalo mesto 11 

žiadosti. Výberového konania, ktoré prebehlo v mesiaci január 2020 sa zúčastnilo 5 

uchádzačov. Títo uchádzači vykonali fyzické previerky ako aj osobné pohovory pred 

komisiou určenou primátorom mesta. Na základe výsledkov bol komisiou vybratý p. Martin 

Klimek, bytom Zálesie 28.   

Služby boli plánované na doobedňajšie, poobedňajšie a nočné. V zmysle platného 

organizačného poriadku MsP boli pracovné zmeny vykonávané v dopoludňajších hodinách 

v čase od 07.00 do 15.00 hod. a popoludňajšie zmeny boli vykonávané v čase od 15.00 do 



23.00 hod. Nočné zmeny boli vykonávané v čase od 20.00 do 04.30 hod. a to prevažne cez 

víkendy alebo podľa potreby. Denné pokrytie službami tak bolo 16 hodín. Hliadka MsP je 

zložená z dvoch príslušníkov. Na začiatku roka do mesiaca marec príslušníkom MsP prevažne 

počas víkendových zmien vypomáhali aj členovia občianskych hliadok, ktorí odpracovali 

spolu pri kontrole verejného poriadku 55,50 hodín. Príchodom pandémie Covid 19 boli tieto 

občianske hliadky pozastavené a nakoniec aj zrušené.  

 
3.1 Riadiaco – administratívna zložka 

 

Táto zložka činnosti je zameraná na riadenie chodu MsP. Prebieha na útvare MsP. Na 

útvare riadi činnosť chodu zmeny v priebehu dňa náčelník, resp. stála služba prípadne veliteľ 

hliadky. Určený príslušník MsP vykonáva tzv. stálu službu. Plní významnú úlohu miesta 

prvého kontaktu s občanmi. Služba na oddelení prijíma a vybavuje podnety, osobné 

oznámenia a telefonické oznámenia. Na základe oznamov občanov, oznamy vyhodnocuje a 

zabezpečuje ich okamžité riešenie. Príslušník stálej služby priamo koordinuje činnosť výkonu 

dennej služby. Denná služba je zabezpečená hliadkou, ktorú tvorí veliteľ hliadky a člen 

hliadky. Ďalšou činnosťou všetkých príslušníkov MsP na útvare je evidencia policajnej 

agendy, vybavovanie korešpondencie, práca na služobných záznamoch, evidencia a lustrácia 

priestupkov v systéme MAKOP a USEP, riešenie a objasňovanie priestupkov. Na útvare sa 

prijímajú aj rôzne straty a nálezy. MsP taktiež pôsobí ako vyrozumievací orgán pri prijímaní 

signálu civilnej ochrany.  

  

3.2 Výkonná – činná zložka 

 

Táto zložka sa vykonáva hliadkovou činnosťou, ktorá je rozdelená na pešie pochôdzky 

a vozidlové patroly. Popoludňajšia a nočná zmena je tvorená prevažne z dvoch príslušníkov 

MsP. Hliadková služba sa realizuje v pohybe za účelom pozorovania s úlohou predchádzať 

porušovaniu verejného poriadku, venovaniu pozornosti ochrane majetku mesta a občanov 

a dozeranie na dodržiavanie VZN mesta a zásad občianskeho spolunažívania. Dopoludňajšia 

služba pozostáva spravidla z troch príslušníkov MsP. Na vytypovaných miestach sa 

vykonávalo skryté pozorovanie za účelom priameho odhalenia narušiteľov verejného 

poriadku alebo inej protiprávnej činnosti. V priebehu roka bolo vykonaných 977 peších 

pochôdzok. Z toho: v  rannej službe 469, v poobedňajšej službe 339 a v nočnej službe 169 

pochôdzok. Od mesiaca máj do konca mesiaca október sme vykonávali cyklohliadky na 

cyklochodníku  Beliansky rybník - Tatranská Kotlina a späť a na cyklochodníku od 

Belianskeho rybníka po vodnú plochu za kaštieľom v Strážkach a späť. Cyklohliadku tvorili 2 

príslušníci MsP. V priebehu roku 2020 bolo vykonaných 37 cyklohliadok a celkovo bolo 

odjazdených spolu na oboch bicykloch 1678,3 km, čo predstavuje na dvojčlennú hliadku 

priemer 839,15 km.   

Príslušníci MsP pri každodennom výkone služby sa zameriavali aj na zisťovanie 

nedostatkov technického charakteru v meste, ktoré mohli negatívnym spôsobom ovplyvniť 

bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta. Jednalo sa napr. o chýbajúce alebo poškodené 

poklopy kanalizácie, nefunkčné verejné osvetlenie, chýbajúce alebo poškodené dopravné 

značenie, orezanie stromov zakrývajúce DZ a výhľady z kamier, poškodenie zábradlia, 

znečistenie alebo poškodenie komunikácií, vyvrátené stromy, zvyšovanie hladiny vodných 

tokov a pod. Zistené nedostatky boli príslušníkmi MsP  operatívne riešené a oznamované 

kompetentným orgánom a zodpovedným osobám.  

 

 

 



3.3  Obsluha KMS 

 

Pri MsP Spišská Belá je zriadené pracovisko chránenej dielne, v ktorom s podporou 

úradu práce sú zamestnaný 3 pracovníci so ZŤP ako obsluha kamerového monitorovacieho 

systému (KMS). Z toho 2 osoby sú zamestnané na plný pracovný úväzok a jedna osoba je 

zamestnaná na polovičný úväzok. V roku 2020 KMS obsluhovali 2 osoby p. M. Pješčák a J. 

Sebeš. Tretia osoba p. M. Andrášová, bola celý rok 2020 práceneschopná. Hlavnou úlohou 

obsluhy KMS je aktívne sledovať výstupy na monitoroch a na základe zistených udalosti z 

jednotlivých kamier informuje hliadku, ktorá prijme potrebné opatrenia na riešenie 

vzniknutých situácií (dopravné priestupky, narúšanie verejného poriadku, poškodzovanie 

majetku a pod.). Okrem tejto činnosti obsluhujú a zabezpečujú aj komunikáciu po prijatí 

telefonických alebo osobných žiadostí podnetov, poznatkov a informácií hlavne v čase, keď je 

hliadka mimo oddelenia MsP a tieto odovzdávajú hliadke.   

 

4   ÚSEK  MATERIÁLNO – TECHNICKÉHO ZABEZPEČENIA 

 
Materiálne a technické zabezpečenie MsP bolo realizované na základe požiadaviek 

a potrieb odsúhlasených v rozpočte pre rok 2020 tak, aby bol zabezpečený plynulý chod MsP 

Spišská Belá. 

4.1 Miestnosti MsP 

 

Oddelenie MsP sa nachádza v budove Hasičskej zbrojnice. Na prízemí je zriadená  

úradovňa. V úradovni sa nachádza pult so stolmi a  tromi stoličkami. Na každom stole sa 

nachádza počítač. Celkovo používa MsP 3 počítače. Ďalej sa v úradovni nachádza základňová 

pevná radiostanica, telefón s faxom, tlačiareň, kopírka, trezor, skrinka na policajnú agendu 

a skrinky na spisy pre príslušníkov. Na 1. poschodí sa nachádzajú šatňa, sklad zbraní, 

kancelária náčelníka a kuchynka pre potreby príslušníkov MsP. Šatňa je spoločná 

s dobrovoľnými hasičmi. WC sa nachádza na prízemí ako aj na 1. poschodí. Tieto priestory 

spĺňajú adekvátne podmienky pre prácu celej mestskej polície. 

 

 4.2 Miestnosť kamerového systému 

 

Miestnosť KMS sa nachádza na prízemí budovy Hasičskej zbrojnice oproti miestnosti 

MsP. Jedná sa o samostatnú miestnosť, ktorá je vybavená stolom, stoličkou a šatníkovou 

skriňou. Na stene oproti sediacej obsluhe sú umiestnené 2 veľké 50˝ obrazovky. Na stole 

obsluhy je umiestnený menší 17˝ monitor na detailnejšie sledovanie aktuálneho obrazu. Ďalej 

sa v miestnosti nachádza záznamové zariadenie, PC technika, zariadenie na obsluhu kamier 

a základňová pevná radiostanica.  

 

4.3 Výstroj a výzbroj 

 

Mestská polícia pri svojej činnosti používa výstrojné súčiastky v zmysle § 22 zákona 

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 532/2003 Z. z. a v rozsahu novely Organizačného poriadku MsP 

Spišská Belá. Pre výkon spojenia používame rádiostanice značky Motorola, Kenwood 

a mobilný telefón. Na zabránenie odjazdu vozidla používame 4 ks technického prostriedku 

(TPNZOMV) tzv. papuču. Na odchyt zvierat používame čítačku pre identifikáciu zvierat 

označených čipom, narkotizačnú zbraň, prepravný box, lapač a odchytovú sieť. K fotopascí 



značky Moultrie sme v mesiaci apríl zakúpili fotopascu Welltar a v mesiaci november sme 

zakúpili fotopascu značky Bentech, čím máme vo výbave 3 fotopasce. Hliadka MsP je počas 

výkonu služby vybavená radiostanicou, digitálnym fotoaparátom, mobilným telefónom a pri 

kontrole lesov ďalekohľadom a GPS prístrojom. Ďalšie technické prostriedky, ktorými je 

vybavený príslušník MsP sú: zbraň, putá, obranný spray (kaser) a prenosná baterka typu 

MAG-LITE. Ďalej technické prostriedky, ktoré používa pri výkone služby MsP: zastavovacie 

terčíky, reflexné vesty, alkoholtester značky DRÖGER Alcotest 7410 s tlačiarňou a kravatovú 

minikameru.  

 

4.4 Vozidlo 

 

Pre výkon služby vozidlovej patroly sa používa osobné motorové vozidlo KIA 

SPORTAGE. Uvedené vozidlo je bielej farby s označením a vyobrazením písmen v zmysle 

zákona a zároveň je vozidlo vybavené zvukovým a svetelným signalizačným zariadením (tzv. 

rampou).  

Služobným vozidlom bolo za rok 2020 odjazdených celkovo 13.952 km. Celkovo 

bolo prejazdených 1.340 litrov benzínu. Vozidlom bolo  vykonaných 571 vozidlových patrol. 

Z toho: 221 v rannej službe, 267 v poobedňajšej službe a 83 v nočnej službe.  

 

5   ÚSEK  VZDELÁVANIA  A VÝCVIKU 

 
 Veľký význam prikladáme zvyšovaniu právneho vedomia príslušníkov MsP 

prostredníctvom ich vzdelávania. Dôraz je kladený na všetkých príslušníkov, ktorí takto 

získané vedomosti a poznatky používajú pri objasňovaní priestupkov a riešení podnetov od 

občanov. V priebehu roka boli v NR SR prijaté novely zákona č.42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktorý pridali nové oprávnenie obecným a mestským políciám a to 

prejednávať v blokovom konaní nové priestupky.  

V mesiacoch jún a júl všetci príslušníci MsP a pracovníci KMS absolvovali školenia 

fyzických osôb, ktorí spracúvajú osobné údaje v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ. 

V priebehu roka 2020 sme mali v pláne pokračovať kurzami sebaobrany 

s inštruktorom. Celkovo každý rok vykonáme 12 kurzov sebaobrany t. j. raz mesačne. 

Vykonali sme však iba 2 kurzy a to v 1. polovici roka 2020. Ostatné kurzy z dôvodu Covidu 

19 a prijatých opatrení a vyhlášok vydaných ÚVZ SR sme museli zrušiť. 

V mesiaci október 2020 sme museli zrušiť plánované ostré streľby, ktoré sú povinné 

v zmysle zákona o zbraniach a strelive. Streľby boli zrušené z dôvodu opatrení a vyhlášok 

ÚVZ SR. 

            V roku 2020 bola prijatá jedna sťažnosť na činnosť mestskej polície. Sťažnosť bola 

vyhodnotená ako neopodstatnená. 

6   ÚSEK SPOLUPRÁCE S INÝMI ÚTVARMI, ORGÁNMI A  

     ORGÁNIZACIAMI 

 
Povinnosť spolupráce s inými orgánmi je zakotvená priamo v § 24 zákona o obecnej 

polícii, podľa ktorého mestská polícia spolupracuje pri plnení úloh s príslušným útvarom PZ, 

orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, s orgánmi štátnej zdravotníckej 

správy, orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, orgánmi požiarnej ochrany 

a s inými štátnymi orgánmi. 



Na tomto úseku úzko spolupracujeme s OO PZ Spišská Belá. Pri kontrolách 

v mestských lesov aj s OO PZ Ždiar. V rámci mesta spolupracujeme s miestnymi spolkami 

ako sú Mestský poľovný spolok „Poľana“ a MO Slovenského rybárskeho zväzu.  

Veľmi dobrá spolupráca je s mestskými a obecnými políciami, ktoré sú v združení 

ZNMOPS.  

Na úseku spolupráce so samosprávou spolupracujeme s jednotlivými oddeleniami 

MsÚ (sociálna oblasť, evidencia obyvateľstva, dane a poplatky, majetok, výstavba, pozemky, 

životné prostredie a regionálny rozvoj). V priebehu roka sme zabezpečovali doručenie 

písomných rozhodnutí mesta, súrnej pošty z MsÚ a pošty pre poslancov.  

Na úseku spolupráce so štátnou správou sme doručili na základe žiadosti z Okresných 

súdov 17 súdnych zásielok. K doručovaniu je potrebné pripomenúť, že nie vždy je adresát 

zásielky pri doručovaní v mieste svojho bydliska, preto sa často stáva, že pokus o doručenie 

jednej zásielky vykonáva hliadka aj niekoľkokrát. 

             V mesiaci marec 2019 bola podpísaná zmluva medzi sekciou informatiky 

telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Mestom Spišská 

Belá zastúpené primátorom mesta Spišská Belá o poskytovaní informácii a údajov z evidencie 

motorových vozidiel. Doposiaľ nedošlo k naplňovaniu tejto zmluvy. Dôvod vidíme 

v správcovi siete Datalan Bratislava.   

             Na základe zmluvy podpísanej zmluvy medzi mestom Spišská Belá a OZ Cesta za 

domovom so sídlom vo Švábovciach vykonávame odchyt túlavých domácich zvierat 

v katastrálnom území mesta Spišská Belá a následne zabezpečujeme odvoz odchytených 

zvierat do útulku. V priebehu roka príslušníci MsP odchytili 26 psov, z ktorých 2 psov sme 

umiestnili v útulku OZ Cesta za domovom, 4 psy boli darované a 20 psov bolo vrátených 

majiteľom. Okrem odchytu psov sme boli v priebehu roka občanmi mesta požiadaný o odchyt 

2 hadov, ktoré sme odchytili a vypustili do prírody.  

MsP plní úlohy aj ako vyrozumievací orgán pri príjme signálu CO z Okresného úradu 

odboru krízového riadenia Kežmarok. V sledovanom období sme 4 krát prijali signál CO.            

Počas pandemickej situácie a na základe požiadavky vedúcej pošty sme v mesiacoch 

október, november a december  dvakrát v mesiaci vykonávali dohľad pri vyplácaní sociálnych 

dávok na pošte v trvaní 1 hod.  

Na základe Uznesení vlády SR, opatrení a vyhlášok ÚVZ SR sme vykonávali kontroly 

protipandemických opatrení na území mesta najmä kontroly prekrytia horných dýchacích 

ciest a zákazu vychádzania. 

  

7   ÚSEK PRIESTUPKOVOSTI A INEJ PROTIPRÁVNEJ ČINNOSTI 

 
V zmysle § 4 Vyhlášky č. 523/2003 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 24. 

novembra 2003, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 564/1991 Zb. o 

obecnej polícii v znení neskorších predpisov, každá Mestská polícia predkladá za hodnotené 

obdobie, ktorým je obdobie kalendárneho roka ,,Správu o činnosti obecnej resp. mestskej 

polície“. Správa obsahuje výkaz štatistických údajov a opisnú časť o činnosti MsP. Táto 

správa sa posiela na MV SR PPZ OPP Oddelenie dohľadu nad činnosťou mestských 

a obecných polícii do termínu 31.03.2021. Spôsoby riešenia priestupkov na jednotlivých  

úsekov je v tabuľkách v časti rozbor priestupkovosti kap. 8. 

 

7.1 Úsek verejného priadku. 

 

V oblasti verejného poriadku sa vykonávali pešie pochôdzky a vozidlové patroly. 

Tieto aktivity sa vykonávajú za účelom pozorovania a predchádzania porušovania verejného 

poriadku. V ranných hodinách v čase od 07.30 do 08.00 hod. sa vykonávali dohľady na 



bezpečnosť prechodu žiakov a chodcov cez priechody pre chodcov pri frekventovaných 

úsekoch cestných komunikácii. V čase od 12.30 hod. do 14.00 hod. sa denne vykonávajú 

kontroly a dohľad pri OD COOP Jednota pri príchode a odchode autobusových spojov, kedy 

je v okolí zastávok najväčší pohyb ľudí, najmä žiakov. Do tohto úseku sú zaradené priestupky 

podľa § 47 zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Riešili 

sme priestupky ako: neuposlúchnutie výzvy VČ pri výkone jeho právomoci, rušenie nočného 

kľudu, vzbudenie verejného pohoršenia, znečisťovanie verejného priestranstva a znečistenie 

verejnoprospešného zariadenia plagátovou výzdobou. Kultúrne podujatia a časť športových 

podujatí na území mesta bol zrušený z dôvodu pandémie Covid 19. Celkovo bolo riešených 

na útvare MsP 14 priestupkov, z ktorých 1 priestupok bol odložený záznamom, 7 priestupkov 

bolo vybavených v blokovom konaní a 6 priestupkov bolo riešených napomenutím. 

 

   

Priebeh priestupkovosti na úseku verejného poriadku od r. 2016 do konca r.2020: 

 

 

                      
    

 

7.2 Úsek ochrany majetku 

 

V tejto oblasti sa vykonávajú pešie pochôdzky ako aj vozidlové patroly so zameraním 

na kontrolu a ochranu majetku mesta ako aj iného majetku na území mesta. K základným 

kontrolám patrí kontrola majetku mesta, kde sa kontrolovali objekty ako je skládka TKO, 

budovy mesta (ZŠ, MŠ, ŠD, MsÚ, komunitné denné centrá), detské ihriská na Mierovej, 

Družstevnej, Zimnej, Záhradnej, v Strážkach, fitnes zariadenia na Moskovskej ulici 

a Belianskom rybníku, prvky novej drobnej architektúry (odpadkové koše, lavičky), stĺpy VO, 

informačné a reklamné tabule, smerové tabule, výstavba hokejbalovej haly, okrasné zábradlia 

a prístrešky SAD.  

Jednou zo súčasti kontrol je vykonávanie kontroly a ochrany mestských lesov. 

Kontroly sa vykonávajú v oblastiach Šarpanec, Tatranská Kotlina, Ždiar a Lendak. Za 

sledované obdobie bolo vykonaných celkovo 102 kontrol z toho 32 kontrol v oblasti Lendak. 

Počas kontrol bolo služobným vozidlom najazdených 3.893 km. Priamo v mestských lesoch 

bolo kontrolovaných 40 osôb a 4 vozidla. Kontrola v oblasti Šarpanec je zameraná najmä na 

kontrolu v okolí rómskej osady Rakúsy. Kontroly v oblasti Lendak sú zamerané najmä 

v častiach, kde lesy susedia s katastrálnym územím obce Lendak. Ide o ulice Mlynskú, 

Tatranskú, Na Kosorku a Revolučnú. Pri kontrolách v lesoch mesta Spišská Belá  boli priamo 

pri krádeži dreva prichytené 2 osoby, ktoré boli prejednané v blokovom konaní. Pri 

kontrolách v mestských lesoch sa vykonávali aj kontroly majetku mesta ako je kontrola 

horárne na Kardolíne a poľovníckej chaty Poľana. 

Do tohto úseku sú zaradené priestupky podľa § 50 zákona č. 372/90 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Riešili sme priestupky ako: 

poškodenia: odpadkového koša, dopravnej značky, fasády, oplotenia 
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krádeže: nádoby na komunálny odpad, dreva a haluziny, plastovej nádoby na bioodpad,  

betónových kociek, medených káblov, hydraulického zdviháku, čokolády a liehoviny v Tescu 

Celkovo bolo riešených na útvare MsP 18 priestupkov, z ktorých 1 priestupok bol 

uložený záznamom, 3 priestupky boli odložené záznamom, 1 priestupok bol odovzdaný, 3 

priestupky boli odoslané na prejednanie na OÚ OVVS Kežmarok a 10 priestupkov bolo 

vybavených v blokovom konaní.   

 

Priebeh priestupkovosti na úseku ochrany majetku od r. 2016 do konca r.2020: 

 

 

                      
    

 

7.3 Úsek kontroly VZN  

 

Do tohto úseku patria priestupky zaradené pod § 48 zákona č.372/1990 Zb. 

o priestupkov v znení neskorších predpisov, ak sú ustanovené všeobecné záväznými 

predpismi, vrátané všeobecne záväzných nariadení obcí.  Na tomto úseku sme vykonávali 

kontroly a dozor na dodržiavanie nariadení mesta.  

 

VZN č.3/2017 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických 

nápojov  na území mesta Spišská Belá.   

 

Z tohto nariadenia sme riešili jeden druh priestupku a to požívanie alkoholických 

nápojov na verejne prístupných miestach. Ku konzumácii alkoholu dochádzalo najmä v 

prístreškoch zastávky SAD pri OD JEDNOTA, v okolí OD JEDNOTA, v parku na 

Petzvalovej ulici pod MsÚ, v okolí MsÚ, parku pri evanjelickom kostole, na Hviezdoslavovej 

ulici a v okolí predajne SINTRA.  

Celkovo bolo na útvare MsP zistených 49 priestupkov, z ktorých 8 priestupkov bolo 

odoslaných na prejednanie na OÚ OVVS Kežmarok, 31 priestupkov bolo vybavených 

v blokovom konaní a 10 priestupkov bolo riešených napomenutím.   

 

VZN č.6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na  území na území mesta Spišská Belá   

 

Z tohto nariadenia sme riešili 101 priestupkov, z ktorých 4 priestupky boli uložené 

záznamom, 6 priestupky boli odložené záznamom, 4 priestupky boli odoslané na prejednanie 

na OÚ OVVS Kežmarok, 69 priestupkov bolo vybavených v blokovom konaní a 18 

priestupkov bolo riešených napomenutím. Nárast priestupkov bol spôsobený odhaľovaním 

priestupkov pomocou 3 fotopascí a nasmerovaním 2 kamier z KMS na problémové miesta. 

Cez KMS sme zistili 38 priestupkov, pomocou fotopasce 31 a vlastnou činnosťou 18 

priestupkov. Na odhaľovanie páchateľov priestupkov sme začali intenzívne používať 3 

fotopasce značky MOULTRIE, WELLTAR a BENTECH. Fotopasce sme umiestňovali od 
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utorka do štvrtka a cez víkend od piatku do pondelka. Monitorovali sme stojiska na 

separovaný zber pri Laktárni, Liehovare, Krátkej ulici, na nákladnej stanice, pri parkovisku 

HP, pri bytovom dome na Petzvalovej ulici č.28, na Ulici Osloboditeľov, prechod z Kúpeľnej 

na Športovú, Družstevnej pri bytovom dome TANAP a pri železničnom priecestí na Novej 

ulici. V prílohe č.1 prikladáme zopár fotografických snímkov z fotopascí.  

Riešili sme priestupcov za vyberanie odpadov zo skládky TKO, vyberanie odpadov zo 

zberných nádob, uloženie odpadu mimo miest na to určených (zberné nádoby a stojiska na 

separovaný zber). 

  

Priebeh priestupkovosti na úseku kontroly VZN od r. 2016 do konca r.2020: 

 

 

                      
     

   

7.4 Úsek dopravy 

 

Do tohto úseku sú zaradené priestupky podľa § 22 ods. 1 písm. l) a m) zákona SNR č. 

372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov s poukázaním na § 3 ods.2 písm. b) 

zákona NR SR č.08/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Na upresnenie je potrebné uviesť, že MsP v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v znení neskorších predpisov 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. Počas celého školského roka v ranných hodinách príslušníci MsP v 

blízkosti základných škôl dohliadajú na školákov pri priechodoch pre chodcov a v prípade 

potreby pred nimi zastavujú motorové vozidlá a umožňujú tak žiakom dostať sa bezpečne do 

škôl.  Celkovo bolo riešených na útvare MsP 440 priestupkov, z ktorých boli 2 priestupky boli 

uložené, 3 priestupky boli odložené, 13 priestupkov bolo odoslaných na prejednanie na OR 

PZ ODI Kežmarok, 394 prejednaných pokutami a 28 priestupkov bolo riešených 

napomenutím. Ide prevažne o nerešpektovanie prikázaného smeru jazdy vpravo v centre 

mesta, porušenie zákazu zastavenia na Zimnej ulici, zákaz vjazdu a státia na Petzvalovej ulici  

a iné dopravné priestupky.  
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Priebeh priestupkovosti na úseku dopravy od r. 2016 do konca r.2020: 

 

 

                      
     

7.5 Úsek občianskeho spolunažívania 

 

Na tomto úseku sme riešili priestupky, ktoré sú uvedené v § 49 priestupkového 

zákona. Riešili sme priestupky ako hrubé správanie, schválnosti a drobné ublíženie na zdraví. 

Celkovo bolo riešených na útvare MsP 13 priestupkov, z ktorých 5 priestupkov bolo 

uložených, 4 priestupky boli odoslané na OÚ OVVS Kežmarok, 1 priestupok  bol prejednaný 

pokutou a 3 priestupky boli riešené napomenutím.  

 

Priebeh priestupkovosti na úseku občianskeho spolunažívania 

 od r. 2016 do konca r.2020: 

 

 

                      
      

7.6 Úsek inej protiprávnej činnosti 

 

Do tohto úseku sú zahrnuté priestupky a skutky uvedené v štatistike priestupkov ako 

ostatné. 

Sú tu zahrnuté ostatné skutkové podstaty priestupkov z osobitnej časti zákona č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Z tohto zákona sme riešili § 30 

- priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániámi. Riešili sme 1 

priestupok podanie alkoholu mladistvej osobe, ktorý bol vybavený v blokovom konaní. 

V zmysle zákona č.219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb boli počas výkonu služieb 

príslušníkmi zistené 1 porušenie zákazu požívania alkoholického nápoja maloletou osobou do 

15 rokov a 1 porušenie zákazu požívania alkoholického nápoja mladistvou osobou do 18 

rokov. Tu treba podotknúť, že prejednávanie týchto priestupkov je možné len v správnom 

konaní. Ide o iné správne delikty maloletých a mladistvých osôb. Uvedené správne delikty 

prejednáva obec v mieste bydliska maloletého alebo mladistvého. Poverením primátora za 

mesto Spišská Belá tieto delikty prejednáva MsP ako správny orgán t. j. Mesto Spišská Belá.  
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1 správny delikt nám bol postúpený na prejednanie z Mestskej polície Kežmarok a 1 správny 

delikt z OO PZ Kežmarok. Celkovo sme za mesto prejednali 4 správne delikty. Vo všetkých 

prípadoch sa jednalo o chlapcov. Všetky prípady požívania alkoholických nápojov osobami 

mladistvými a maloletými boli tiež oznamované na UPSVAR na oddelenie sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately Kežmarok. 

V zmysle zákona č. 282/2004 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov sme riešili 20 priestupkov. Jednalo sa najčastejší priestupok a to nezabránenie 

voľného pohybu psa okrem priestorov na to určených. 10 priestupkov bolo vyriešených 

blokovou pokutou a 10 priestupkov napomenutím. Odchyt zabehnutých alebo voľne sa 

pohybujúcich psov  na verejných priestranstvách vykonávali príslušníci MsP priebežne počas 

celého roka. Nie každého psa sa nám podarilo odchytiť. Počas roku sa nám podarilo odchytiť 

26 voľne sa pohybujúcich psov na území mesta. Tieto psy boli umiestňované do dočasného 

záchytného koterca. Ak sa nepodarilo zistiť majiteľa, tak psy boli na základe zmluvy 

umiestnené do útulku OZ Cesta za domovom vo Švábovciach. 

V zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme riešili 4 priestupky, 

z ktorých 2 priestupky boli vybavené v blokovom konaní a 2 priestupky napomenutím. 

Jednalo sa o priestupky fajčenie v prístrešku SAD.  

V zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov sme riešili 20 priestupkov, z ktorých 17 priestupkov 

bolo vybavených v blokovom konaní a 3 priestupky boli v zmysle zákona odovzdané na 

prejednanie ÚVZ SR RS Poprad. Jednalo sa o priestupky porušením opatrení k používaniu 

preventívnych a iných ochranných pomôcok upravené vo vyhláške ÚVZ SR, ktorou sa 

nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích 

ciest. 

  

Priebeh priestupkovosti inej protiprávnej činnosti od r. 2016 do konca r.2020: 

 

 

 
 

 

8  ROZBOR PRIESTUPKOVOSTI  
 

Za sledované obdobie bolo na útvare MsP zaevidovaných a riešených 685 priestupkov. 

Z týchto priestupkov bolo 636 zistených vlastnou činnosťou a 49 priestupkov bolo 

oznámených. K dátumu 01.03.2021 boli všetky priestupky riadne vybavené.  
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§ 30 z.č.372/90

z.č.219/1996

z.č.282/2002

z.č.364/2004

z.č.377/2004

z.č.355/2007



 

  

§ 47 

až   

§ 48 

 

§ 49 

 

§ 50 

 

§ 22 

Všeobecne 

záväzné 

nariadenia 

obce 

 

Ostatné 

 

 

Spolu 

1 Celkový počet zistených 

priestupkov vlastnou 

činnosťou            

 

7 

 

0 

 

6 

 

436 

 

148 

 

39 

 

636 

2 Celkový počet oznámených 

priestupkov na útvar obecnej 

polície 

 

7 

 

13 

 

12 

 

4 

 

3 

 

10 

 

49 

3 Celkový počet uložených 

priestupkov 

 

0 

 

5 

 

1 

 

2 

 

4 

 

0 

 

12 

4 Celkový počet odložených 

priestupkov 

 

1 

 

0 

 

3 

 

3 

 

6 

 

0 

 

13 

5 Celkový počet odovzdaných 

priestupkov 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

3 

 

4 

6 Celkový počet oznámených 

priestupkov príslušnému 

orgánu 

 

0 

 

4 

 

3 

 

13 

 

12 

 

4 

 

36 

 

7 

Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom 

konaní 

 

7 

 

1 

 

10 

 

326 

 

100 

 

30 

 

474 

Výška finančnej hotovosti 

(EUR) 

 

50 

 

5 

 

95 

 

3.620 

 

698 

 

290 

 

4.798 

 

8 

Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom 

konaní vydaním bloku na 

pokutu nezaplatenú na mieste 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

68 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

69 

Výška finančnej hotovosti 

(EUR) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1.210 

 

15 

 

0 

 

1.225 

 9 Vyriešené napomenutím 6 3 0 28 29 11 77 

10 Sumár priestupkov(1+2) 14 13 18 440 152 48 685 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priebeh priestupkovosti od r. 2016 do konca r.2020 

 

 

 

Skladba priestupkov za rok 2020 podľa jednotlivých skutkových podstát: 
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Spôsob riešenia priestupkov: 

 

 

 

 

 

Rozbor riešených priestupkov podľa veku  a pohlavia priestupcov: 

 

 

 

Vek 

 

 

Spáchané mužmi 

 

Spáchané ženami 

 

Celkom 

0 < 15 3 1 4 

15 > 18 13 2 15 

18 > 30 137 24 161 

30 > 45 189 56 244 

45 > 60 117 41 159 

61 a viac 67   19   86 

Nezistené   0    0 16 

Spolu 526 143 685 

 

 

 

Rozbor riešených priestupkov podľa dňa spáchania priestupku: 

 
 

pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa 

125 129 125 133 116 38 19  

 

12

13

4

36

543

77 Celkový počet uložených
priestupkov

Celkový počet odložených
priestupkov

Celkový počet odovzdaných
priestupkov

Celkový počet oznamených
priestupkov

Celkový počet priestupkov
vybavených v blokovom konaní

Napomenutím



 

Rozbor riešených priestupkov podľa času spáchania priestupku: 

 

 
 

Čas 

spáchania 

priestupku 

počet 

priestupkov 

06 – 14 402 

14 – 22 269 

22 – 06  14 

 

 

 

Rozbor riešených priestupkov podľa ulíc mesta: 

 
 

 

 

 

 

 Názov ulice Počet priestupkov 

1. Hviezdoslavova 217 

2. Petzvalova  213 

3. SNP 62 

4. Zimná 25 

 Kúpeľná 22 

5. Popradská  20 

6. Letná 17 

7. Družstevná 15 

8. 

 

Mierová 14 

1.mája 13 

9. Štefánikova 13 

10. Nová 8 

11. Osloboditeľov 6 

12. Slnečná 4 

Tatranská 4 

13. S. Webera 3 

14. 

 

L. Novomeského  3 

Vojtasová  3 

Greisigerova  3 

15. Továrenská 3 

L. Medňanského 3 

Krátka 3 

Mestské lesy 3 

Partizánska  2 

Kpt. J. Nálepku 2 

Moskovská 2 

Záhradná 1 

Športová  1 

  Sumár priest. 685  



 

Ulice: Kaltsteinova, Lipová, Agátová, L. Svobodu, Nad kaštieľom, M. Czobelovej, 

Okružná bez zistených priestupkov.  

9  KAMEROVACÍ  A MONITOROVACÍ SYSTÉM 
 

V roku 2020 sme mali na území mesta v prevádzke na monitorovanie a sledovanie verejných 

priestranstiev a verejne prístupných miest celkovo 32 kamier. Z týchto kamier je 5 kamier 

otočných, ktoré sú umiestnené na miestach s dodatočným monitorovacím priestorom. Jedná sa 

o priestory: okolie MsÚ, okolie OD JEDNOTA a cintorína, okolie hlavnej križovatky v centre 

mesta, okolie nového futbalového štadióna a okolie športového areálu na ZŠ J.M. Petzvala. 

Jedna stacionárna kamera, ktorá monitorovala priestor hokejbalového areálu sa dala dole   

z dôvodu výstavby hokejbalovej haly a tým sa znížil počet stacionárnych kamier na 26. 

Prenos signálu je zabezpečený cez wifi sieť. 

Stacionárne kamery v počte 26 kamier je umiestnených nasledovne: 

Hl. križovatka (2 kamery) – monitorujúce priestor časti Hviezdoslavovej a Petzvalovej ulice 

smerom k MsÚ a priestor SNP ulice smerom k OD JEDNOTA 

Slnečná ulica (4 kamery) –  kamera monitorujúce verejné priestranstvo pred predajňou Belan,  

kamera monitorujúca verejné priestranstvo pred pizzeriou Sotto Catsagno,  kamera monitoruje 

vstup do mesta od obce Bušovce a  kamera monitorujúca priestor Štefánikovej ulice so 

sochou J. R. Štefánika  

Mierová ulica (2 kamery) – kamera monitorujúca priestor detského ihriska na sídlisku 

a kamera monitorujúca priestor pred MŠ,  

Partizánska ulica (1 kamera) - monitorujúca priestor časti Hviezdoslavovej ulice, bytového 

tzv. sódovkáreň a časť Partizánskej ulice  

Hviezdoslavova ulica (2 kamery) - pri kat. far. úrade kamera monitorujúca priestor smerom k 

MsÚ a kamera monitorujúca priestor k Novej ulici  

Tatranská ulica (2 kamery) –  kamera monitorujúca priestor pred budovou bývalej kolkárne,  

kamera monitorujúca priestor od budovy bývalej kolkárne k mostu pri zdravotnom stredisku.  

1. mája pri Sintre (2 kamery) – kamera monitorujúca priestor križovatky pre predajňou 

SINTRA a kamera monitorujúca priestor od bytového domu č.46 smerom ku ZŠ J. M. 

Petzvala  

Kúpeľná ulica (3 kamery) - umiestnené pri dome č.15 monitorujúce priestor k Belianskym 

kúpeľom, priestor ku garážam a priestor k Záhradnej ulici.  

Zimná ulica (3 kamery) – 2 kamery umiestnené pri budove Geomery, ktoré snímajú vstup do 

mesta od obce Slovenská Ves a od Belianskeho rybníka, 3. kamera sníma priestor Zimnej a 

Kpt. Nálepku smerom do centra mesta.  

Beliansky rybník (1 kamera) – monitoruje priestor parkoviska a časť cyklochodníka 

SNP ulica (1 kamera) – monitoruje priestor vstupu do mesta zo smeru od mesta Kežmarok 

Družstevná ulica (1 kamera) – monitoruje priestor vstupu na nový cintorín 

Strážky (2 kamery) pri budove bývalej HZ – kamera monitoruje priestor hl. cesty smerom na 

mesto Kežmarok  a kamera monitoruje priestor hl. cesty smerom na mesto Spišská Belá. 

Uvedené kamery nám dosť často vypadávajú.  

Od mesiaca september 2019 máme v prevádzke 3 kamery na vstupoch do mesta zo 

smeru Kežmarok, Bušovce a Tatranská Kotlina+ Slovenská Ves. Na týchto miestach resp. 

vstupoch do mesta sú umiestnené tzv. inteligenčné kamery, ktoré vedia zaevidovať evidenčné 

číslo vozidla, nasnímať fotografickú snímku a následne archivovať túto snímku v zmysle 

zákona. Problém máme s kamerou pri vstupe od mesta Kežmarok, kde nám kamera dosť často 

vypadáva (preťaženosť siete). 



Za rok 2020 bolo kamerovým bezpečnostným systémom zaznamenaných 424 

priestupkov. Jednalo sa napr. porušenie dopravných priestupkov, o poškodzovanie 

dopravných značiek, poškodzovanie odpadkových košov, znečisťovanie verejného 

priestranstva, znečisťovanie stojísk na separovaný zber, požívanie alkoholu na verejne 

prístupných miestach, vykonávanie telesnej potreby na verejnom priestranstve, výtržníctvo, 

neprekrytie horných dýchacích ciest, neoznámenie nehody po poškodení vozidla a následný 

útek páchateľa z miesta a pod. V priebehu roku sme niekoľkokrát boli požiadaní príslušníkmi 

Policajného zboru o nahliadnutie do archívu KMS, z dôvodu šetrenia rôznych dopravných 

nehôd, krádeží osobných motorových vozidiel, presun páchateľov po trase a pod. Prijali sme 

13 žiadostí na sprístupnenie záznamov z archívu záznamového zariadenia KMS, ktoré sme 

odovzdali žiadateľom na rôznych médiách (CD, USB kľúč, prenosný hard disk). Prijali sme 

žiadosti od OO PZ Spišská Belá, OR PZ OKP Kežmarok, OR PZ ODI Kežmarok, OR PZ 

OKP Poprad, OR PZ ODI Stará Ľubovňa a Okresná prokuratúra Kežmarok a Stará Ľubovňa. 

Budovanie a prevádzka kamerového systému je finančne náročná. Podstatná časť 

finančných zdrojov na rozširovanie a modernizáciu kamerového systému je získavaná zo 

štátneho rozpočtu prostredníctvom Rady vlády pre prevenciu kriminality MV SR. Z rozpočtu 

mesta sú čerpané finančné prostriedky iba na dofinancovanie projektov a na riešenie 

prípadných porúch, ktoré sa vyskytnú v priebehu roka.  

 

10  STRATY A NÁLEZY 
 

Na útvare MsP sa uschovávajú aj nájdené a stratené veci. Tieto veci sú nájdené 

príslušníkmi MsP alebo ich donesú občania. V priebehu roka boli na útvare uschovaných 42 

veci ako: občianske preukazy, preukazy poistenca, športová taška s oblečením, bankomatové 

karty, detská kolobežka, horský bicykel, dámske hodinky, 2 drony, 4 mobilné telefóny, 

náramkové hodinky, peňaženky s dokladmi a niekoľko zväzkov kľúčov. Niektoré veci boli po 

preukázaní vlastníctva k uschovanej veci vrátené pôvodným vlastníkom. 

 

11  PREVENCIA 

 
Dňa 20.02.2020 preventistka Mestskej polície vykonala na Základnej škole J. M. Petzvala 

v Spišskej Belej prednášku pre žiakov prvého stupňa so zameraním na činnosť mestskej 

polície v našom meste, o pravidlách správania sa chodcov, cyklistov a používanie reflexných 

prvkov v cestnej premávke. Na tejto prednáške bolo prítomných 32 detí. Na záver si každý 

z nich odniesol malý darček v podobe reflexných prvkov. Do konca roka 2020 už nebola 

vykonaná príslušníkmi MsP žiadna prevencia z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19. MŠ 

a ZŠ na území mesta boli v dobe od 24.3.2020 do 31.12.2020 na základe Uznesení vlády SR 

a vydaných opatrení a vyhlášok UVZ SR zatvorené alebo fungovali v obmedzenom režime. 

           

12  ZÁVER 
 

Prevažná časť roka 2020 bola poznačená pandémiou Covid19. Aj v tejto 

novovzniknutej nepriaznivej situácii v uvedenom období MsP Spišská Belá zabezpečovala 

základné úlohy vymedzené zákonom SNR č. 564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov, pričom prioritou bolo zabezpečovanie verejného poriadku v meste, ochrana jeho 

obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia. Novoprijaté a novelizované 

zákony NR SR, Uznesenia vlády SR a vydané opatrenia a vyhlášky ÚVZ SR priniesli aj nové 

úlohy pre mestské polície. S novými úlohami a nepriaznivou situáciou sa zvýšila najmä 

psychická záťaž na príslušníkov. V nasledujúcom období bude pre príslušníkov MsP potreba 



zvyšovania odbornej vedomostnej úrovne. Naďalej aktívne spolupôsobiť pri uplatňovaní 

rozličných nariadení a opatrení v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19. Dôležitou 

úlohou pre nastávajúce obdobie v činnosti MsP Spišská Belá bude čo najviac približovať 

službu Mestskej polície občianskej verejnosti. Spolupráca mestskej polície priamo s občanmi 

a verejnosťou sa javí ako najvnímavejší a najvšímavejší aspekt odhaľovania pri páchania 

priestupkov alebo inej protispoločenskej činnosti.                                                            

 

13  ÚLOHY NA NASLEDUJÚCE OBDOBIE 
  

1. V priebehu roka 2021 pokračovať v kurzoch sebaobrany príslušníkov MsP. 

2. Na základe výziev spolupodieľať sa na vypracovaní projektu na doplnenie kamier na 

čítanie evidenčných čísel vozidiel pomocou kamerového systému doplnením 

inteligentných kamier na vstupoch do mesta od obce Krížová Ves a od obce Slovenská 

Ves. 

3. Zrealizovať zmluvu na prístup k lustrácii evidenčných čísel motorových vozidiel 

prostredníctvom počítačovej siete.  

4. Zrealizovať prenos z 10-15  kamier prostredníctvom optickej siete (HG DATA). 

5. Zabezpečiť výmenu starých informačných nálepiek o umiestnení a monitorovaní 

priestorov KMS za nové nálepky. 

6. Skvalitňovať odbornú a komunikačnú úroveň príslušníkov MsP internými a odb. 

školeniami. 

7. Zakúpiť novú výstroj pre cyklohliadky a vystrojiť nového príslušníka MsP.  

8. Zakúpiť fotopascu na SMS. 

9. Opraviť a prispôsobiť dočasné odchytové zariadenie na umiestnenie odchytených 

psov.   

 

 

V Spišskej Belej  dňa 14.04.2021 

                                                                                                  Mgr. Ján Pokrivčák  

                                                                                               náčelník mestskej polície 

 

 

 

 

 


