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Mestská polícia v Strážskom , Námestie Alexandra Dubčeka 

300 , STRÁŽSKE 072 22 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ 
POLÍCIE STRÁŽSKE za rok 2020 

 
 

 

Hodnotené obdobie:              01.01.2020 – 31.12.2020 

 

Dátum vypracovania :            12.02.2021 

 

Materiál vypracovaný :           na základe § 26 a/ zák. č. 564/1991 o   
                                                                                   obecnej polícii a plánu činnosti MsZ v  

                                                                                   Strážskom .  

Materiál vypracoval a  

predkladá :                                      Štefan ROMÁN  náčelník MsP   

 

 

Kontakt mesto : mesto Strážske nám. A. Dubčeka 300, 072 22 , tel.: 0566491431,   strazske@strazske.sk 
Kontakt MsP : adresa v záhlaví , tel. 0566491225,  mestska.policia@strazske.sk 
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I. Počet príslušníkov mestskej polície 

 

II. Sťažnosti na príslušníkov Obecnej polície 

 

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov mestskej polície 

 

  

  

1 Plánovaný počet príslušníkov mestskej polície 5 
1a Skutočný počet príslušníkov mestskej polície  5 
2 Počet prijatých príslušníkov mestskej polície 0 
3 Počet prepustených príslušníkov mestskej polície 0 
4 Počet príslušníkov mestskej polície , ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie 

úmyselného trestného činu 
0 

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

5 

1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície 0 

2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície   0 

1 Počet vykonaných zákrokov 12 
2 Počet prípadov použitia zbrane                           0 
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  0 
4a Z toho neoprávnených  0 
5 Počet prípadov , v ktorých došlo k zraneniu osoby , proti ktorej zákrok smeroval 0 
6 Počet prípadov kedy došlo k usmrteniu osoby , proti ktorej zákrok smeroval /do 24 hod./ 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 /do24hod./ 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 mestskej polície / pri plnení úloh obecnej polície , alebo 

v súvislosti z ich plnením / 
0 

10a Z toho so zranením príslušníka mestskej polície  0 
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IV.  Činnosť pri plnení úloh mestskej polície 

 

 

V.   Priestupky   /zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov/ 

  §47-48 §49 §50 §22 Všeobecne 
záväzné  
nariadenia 
mesta 

Ostatné Spolu 

1 Celkový počet priestupkov 
zistených vlastnou činnosťou 

2 X 1 17 4 X 24 

2 Celkový počet oznámených 
priestupkov na útvar mestskej 
polície 

1      X 1 X 4 X 6 

3 Celkový počet uložených 
priestupkov 

X X X X X X X 

4 Celkový počet odložených 
priestupkov 

X X X X X X X 

5 Celkový počet odovzdaných 
priestupkov 

X X X X X X X 

6 Celkový počet oznámených 
priestupkov príslušnému orgánu 

X X X X X X X 

7 Celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom 
konaní 

2 X 1 16 4 X X 

Výška finančnej hotovosti v € 
 

15 X 15 125 75 X 230 

8 Celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom 
konaní vydaním bloku na 
pokutu nezaplatenú na mieste  
 

X X X X X X X 

Výška finančnej hotovosti  v € X X X X X X X 

 

 

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

2 Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície 0 

3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 0 

4 Počet nájdených osôb , po ktorých bolo vyhlásené pátranie     0 

5 Počet nájdených vecí , po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 
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 Opisná časť. 

                28.10. 2009  vydalo MV SR vyhlášku č 456/2009 , ktorou sa mení vyhláška č. 532/2003 , tou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. SNR č. 564/1991 Zb . o obecnej polícii v znení neskorších 
zmien a doplnkov .  

Vyhláška  zjednocuje postupy pri predkladaní a tvorbe správ o činnosti obecných polícií . Tiež určuje 
podrobnosti o obsahových náležitostiach správy .  

Zoznam príslušníkov MsP Strážske 

Tab.č. 

P.č.    Meno a priezvisko     narodený        adresa TP                         DVS                  miesto                     Ev. č osv. 

1./     Štefan ROMÁN        20.08.1963    Vihorlatská 623/12,  Strážske   15.10.1992      Humenné              E.č. 072  

2./    Matúš MIHAĽO         31.08.1973     Mierová 196 Strážske      15.07.1999       Košice     SPC-13-33/SOŠ-KE-99 

3./    Maroš MĚŠŤAN         02.08.1970     Družstevná 505  Strážske 15.07.1999      Košice     SPC-13-35/SOŠ-KE-99 

4./    Radoslav PEHANIČ    07.10.1980     Vihorlatská 625/22  Strážske   30.06.2009      Žilina                 e.č. 001216 

5./    Peter Danko               29.09.1988     Vihorlatská 626/26  Strážske   04.06.2020     Košice                       002691 

Legenda k tabuľke: 

P.č.  –          poradové číslo,                          

Adresa TP - adresa trvalého pobytu                       miesto – miesto vykonania skúšky 

DVS –        dátum vykonania skúšky                        Ev.č.osv.  – evidenčné číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti.... 

- Všetci príslušníci mestskej polície  sú držiteľmi zbrojných preukazov skupiny „C“ – držanie zbrane 
a streliva na výkon povolania... . Jeden príslušník je držiteľom zbroj. preukazu skupiny „A“ a „C“ a jeden 
príslušník je držiteľom zbrojného preukazu „C“ a „D“.  

- Dvaja príslušníci sú držiteľmi osvedčenia  na odchyt túlavých zvierat a jeden príslušník je držiteľom 
preukazu odpaľovača ohňostrojov. Všetci príslušníci MsP sú držiteľmi vodičských oprávnení.  

- V hodnotenom období 1.1.2020 - 31.12.2020 MsP Strážske vyslala 1 príslušníka mestskej polície na 
odbornú prípravu príslušníka obecnej polície do školiaceho strediska mestskej polície Košice kde 
4.6.2020 úspešne absolvoval skúšku odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície.  
 

o  Mestská polícia v minulom roku plnila  úlohy pri mimoriadnych  udalostiach spôsobených 
celosvetovou pandémiou šírenia  ochorenia koronavírus SARS-CoV-2 . 
 

o Materiálno- technické vybavenie mestskej polície . 
 

 Mestská polícia  má k dispozícii služobné motorové vozidlo Škoda Fabia , ktoré je označené v súlade  
s § 22 a/ zák. č. 564/1991 zb. o obecnej polícii / bez zmien oproti roku 2019/ 
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 K výkonu služobných povinností využívame 7 krátkych guľových zbraní –,  6 ks pištolí Glock  a 
malorážna pištoľ Drulov cal. 22. Na odchyt túlavých zvierat používame narkotizačný projektor GIP 
00 a fúkačku Atomvet taktiež na odchyt túlavých zvierat.  

 Mestská polícia v Strážskom je vybavená rovnošatou v zmysle vyhlášky č. 532/ 2003 , ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Nad rámec 
tejto vyhlášky ešte využíva 4 ks nepriestrelných viest.  

 Príslušníci MsP používajú mimo vyššie uvedených materiálno technických prostriedkov aj 4 ks 
zariadení na zabránenie odjazdu motorového vozidla.  Ďalej používame  2 ks mobilné telefóny, 2 
počítače a bežné prostriedky v zmysle ustanovení zákona o obecnej polícii o donucovacích 
prostriedkoch. 

  V minulom roku mestská polícia nevyužívala služby chránenej dielne, alebo chránené pracovisko. 
V súčasnosti disponujeme kamerovým monitorovacím systémom , na ktorý je napojených 8 kamier 
.   

 Umiestnenie kamier  

1. Kamera otočná Nám. A. Dubčeka – oproti MsÚ 

2. Kamera otočná na budove domu kultúry – oproti Pošte 

3. Kamera statická na detskom ihrisku 

4. Kamera statická na detskom ihrisku 

5. Kamera statická  na mestskom kúpalisku 

6. Kamera statická na mestskom kúpalisku 

7. Kamera otočná v súčasnosti a v roku 2020 statickom režime pri objekte TS so záujmovým priestorom 
– zberné miesto BRKO 

8. Kamera otočná v súčasnosti a v roku 2020 statickom režime v mestskom parku so záujmovým 
priestorom Amfiteáter  

- Mestská polícia nedisponuje ústredňou zabezpečujúce signalizáciu a iné zabezpečovacie systémy  .  

- Pri svojej činnosti nevyužívame služobných psov.  

 
o  Zoznam všeobecne záväzných nariadení upravujúcich činnosť mestskej polície. / s platnosťou 

do 31.12.2020/ 
 

č. VZN                           názov VZN 

        

       5/2015     o mestskej polícii 

       2/2014     o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta   

                     Strážske                  
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o  Zoznam všeobecne záväzných nariadení ,ktorých dodržiavanie kontroluje mestská polícia / 
s platnosťou do 31.12.2020 / 

 

24/1999         o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach 
25/1999         Trhový poriadok 
29/2000         o náležitostiach obchodných a podnikateľských aktivít na území mesta Strážske 
30/2000         o vjazde do pešej zóny 
4/2010           o podmienkach predaja , podávania  a požívania alkoholických nápojov na území    
                         mesta Strážske      

3/2012            o ochrane životného prostredia 

        4/2014           o niektorých podmienkach držania psov 

 4/2015            ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk 

        2/2016            o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 

        1/2020           o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

        6/2020            o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

 

 Právne normy a Všeobecne záväzné nariadenia    

          V hodnotenom období mesto prijalo VZN mesta Strážske  č. 1/2020 o podmienkach predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a VZN mesta Strážske 6/2020 o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádzky služieb.  Tieto VZN boli prijaté v Marci resp. Decembri 2020. 
V tabuľke sú uvedené aj VZN č. 24 a 25 a VZN č. 29 o náležitostiach obchodných a podnikateľských 
aktivít na území mesta Strážske Dňom nadobudnutia účinnosti vyššie uvedených VZN č. 1/2020 
a 6/2020  sa VZN č. 24, č.25 a č.29  zrušili . Do času prijatia VZN č.1/2020 a VZN č.6/2020 sme však 
postupovali podľa starých VZN , preto sú v tabuľke uvedené .   

o Vzhľadom na komplikované a problematické dodržiavanie VZN č. 2/2016 o nakladaní 
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi bude potrebné toto VZN  prehodnotiť 
a novelizovať. Za veľmi dôležité to považujeme z dôvodu  nejednoznačnosti vo výklade niektorých 
ustanovení . Napr. z doterajšej úpravy  nevyplýva , že pôvodca odpadu musí umiestňovať odpad 
v jemu pridelenej „konkrétnej“  nádobe . To znamená že aj keď je zapojený v systéme zberu 
odpadu v meste, nič ho neobmedzí , aby uložil odpad do ktorejkoľvek inej nádoby než vlastnej. 
Problémy sú najmä pri panelákoch v blízkosti rodinných domov. Obyvatelia  ktorí vyprodukujú  
odpad nad rámec vlastnej zbernej kapacity  zahlcujú  zberné nádoby obyvateľov bytoviek .To 
zákonite zvyšuje napätie medzi obyvateľmi , ktorí   potom musia ukladať odpad mimo zberných 
nádob. Na nedisciplinovanosť a snahu ušetriť pri nakladaní s odpadmi u tých osôb ktorí majú vyššiu 
produkciu odpadu než tú za ktorú si platia, potom doplácajú zvyšujúcimi sa poplatkami 
a zhoršenou estetikou a životným prostredím   tí, ktorí sa správajú pri nakladaní s odpadom 
zodpovedne. 

o  K VZN č. 4/2014 o niektorých podmienkach držania psov je potrebné vypracovať dodatok  , ktorý 
by mal uľahčiť evidenciu psov ako pre občanov tak aj pre administratívu . Mal by sa týkať len 
vyvesenia evidenčných tlačív , ktoré by potom občania mohli zasielať na mesto a nemuseli by 
strácať čas a prichádzať osobne .  
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 Mimoriadne udalosti 

           Začiatkom roka prepukla pandémia koronavírusu SARS-CoV-2, ktorá  ovplyvnila život celej 
krajiny. Krízová situácia pretrvala viac-menej počas celého roka . MsP bola maximálne súčinná 
s orgánmi verejného zdravotníctva s Odborom krízového riadenia pri  Okresnom  úrade  Michalovce a 
so všetkými inštitúciami zabezpečujúcimi základné fungovanie spoločnosti . Dôležitú úlohu sme 
zohrávali pri  zabezpečení plynulého a bezpečného celoplošného testovania na COVID-19 v rámci 
celonárodnej akcie „Spoločná zodpovednosť“, kde sme dbali na dodržiavanie verejného poriadku pri 
odberných miestach a poskytli tak nevyhnutnú pomoc  ozbrojeným silám SR, ktorí celú akciu 
zastrešovali.  

 Ochrana verejného poriadku       

                 Prakticky od mesiaca Marec bol bežný život pre väčšinu obyvateľov  utlmený   a obmedzený   
na nevyhnutnú mieru . Pohyb občanov bol limitovaný vekovou  skladbou obyvateľstva , možnosťou 
dochádzky do práce do škôl a  udržiavaním základných životných potrieb. Na základe týchto skutočností 
došlo aj k zmene náplne činnosti príslušníkov mestskej polície. Nariadenia úradu verejného 
zdravotníctva boli verejnosťou prijímané v prvej vlne s pochopením a disciplínou, no s postupujúcim 
časom sa disciplína vytrácala čo bolo zrejmé od začiatku druhej vlny pandémie. Naša činnosť sa 
obmedzila na upozorňovanie a kontrolu nariadených opatrení , ktoré občania niesli s postupujúcim 
časom so značnou nevôľou.  Napriek tomu si myslím , že sa nám spolu s kolegami z OO PZ Strážske 
podarilo situáciu zvládnuť . Vykonávali sme najmä kontroly  nosenia ochranných  rúšok , dodržiavanie 
odstupov  a na požiadanie MsPS aj kontroly počtu osôb na pohreboch a pod.      

 Z knihy udalostí  
• Založenie ohňa na verejnom priestranstve 2x 
• Zakladanie divokej skládky na zbernom mieste pri záhradkárskej osade Sihoť/stavebný 

materiál cca 1 vlečka cca 3m3/ 
• Predaj na trhovisku bez platného povolenia 
• Napadnutie psa iným psom a jeho usmrtenie 
• Pátranie po osobe s psychickým postihom / osoba nájdená v zlom zdr. stave  a privolaná RZP/ 
• Pri pochôdzkovej službe nájdená osoba vyššieho veku podchladená a dezorientovaná  

privolaný príbuzný –poskytnutá súčinnosť 
• Odstránenie prekážky cestnej premávky /vraku motorového vozidla/ z miestnej komunikácie  
• Nájdená peňaženka . Po stotožnení majiteľa vrátená  
• Pátranie po nahlásenej strate peňaženky a batoha 
• Riešenie nezakrytých kanalizačných šachiet firmy KOOR  
• Rozbitie sklenenej výplne na autobusovej zástavke pri ZŠ 

 
 Mestská karanténna stanica  / MKS / Strážske rok 2020. 

        Mestskou políciou bolo odchytených 19 psov, z ktorých 8 bolo vrátených pôvodným majiteľom . 
11 psov bolo umiestnených v útulku občianskeho združenia Pomoc psíkom vo Veľkých Kapušanoch. 
Mesto uhradilo za umiestnenie týchto zvierat 440 €. Začiatkom  roka 2021 zaslalo OZ návrh novej 
zmluvy s významne zmenenými platobnými podmienkami. Jedná sa o fixnú čiastku , ktorá doteraz 
nebola zahrnutá v zmluve a o vyššiu úhradu za umiestnených psov . Jedná sa približne o 100% nárast 
nákladov na odchytené a umiestnené zviera. Zmenu zmluvných podmienok odôvodnil dodávateľ  tým 
, že im vznikli dodatočné náklady , ktoré doteraz v zmluve nezohľadnili . Odvolávajú sa na zákon  NR SR 
č. 184/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. Podľa 
tohto zákona je každá obec povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce osobou 
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schválenou na odchyt túlavých zvierat . Ak obec nie je  osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat, 
je potrebné uzatvoriť zmluvu s takouto osobou, čo OZ s radosťou využíva . Keďže v dohľadnej 
vzdialenosti má OZ na túto službu monopol ,pravdepodobne budeme musieť na zmenu podmienok 
pristúpiť. Predtým sme však vyvolali jednanie o zmluve , ktoré sa uskutoční nasledujúci týždeň po 
mestskom zastupiteľstve.  

Pod túto agendu môžeme zaradiť aj spoluprácu s veterinárnou správou /RVPS/ v Michalovciach , 
s ktorou spolupracujeme pri podozreniach na týranie zvierat a podobne . V tomto roku sme preverovali 
2 takéto podania.  

 Kamerový systém a preventívna činnosť 

          Ani v roku 2020 sme aj s ohľadom na nepriaznivú finančnú situáciu nevylepšili technologické 
vybavenie MsKS. Mestská polícia bola 2x požiadaná o poskytnutie záznamu z MsKS Obvodným 
oddelením policajného zboru v Strážskom .  

Potešiteľné je , že sa nám na základe záznamu z fotopasce pri záhradkárskej osade Sihoť podarilo 
stotožniť priestupcu , ktorý na skládku BRKO  uložil stavebný odpad v objeme cca 3 m3  v rozpore s VZN 
mesta Strážske.  

K problematike odpadu sa vrátim aj v tomto odseku , ktorý úzko súvisí s MKS . Nakladanie s odpadom 
je so zvyšujúcimi poplatkami za likvidáciu odpadu  problémom v celom meste ale najmä na sídliskách . 
To čiastočne súvisí aj s odsekom v ktorom som písal vyššie pri návrhu na prehodnotenie  a návrh 
dodatku VZN č. 4/2014.  Podľa najnovších poznatkov navštevujú občania okolitých obcí zberné miesta 
pri bytovkách na okrajoch mesta .  Tu sa však jedná o konanie , ktoré je na rozdiel od našich občanov  
možné vyhodnotiť ako priestupok . Cudzí občania totiž  nie sú zapojení do mestského systému 
nakladania s odpadom .Do zberných nádob zväčša  ukladajú veľké objemy odpadu, čím mestu 
spôsobujú nemalé náklady na odvoz . To samozrejme  zvyšuje náklady obyvateľov na likvidáciu odpadu. 
Túto skutočnosť máme zdokumentovanú kamerovými záznamami z ul. Vihorlatskej . Tu už občania 
stratili trpezlivosť a chránia si  zberné miesta vlastnými kamerovými systémami , aj za cenu vysokých 
vstupných nákladov. Asi najkvalitnejšie kamery majú  na ul. Vihorlatskej na bl. 621, ktoré sú so 
záznamom zvuku a sú v podstatne  vyššej kvalite akou disponujeme my na našich zastaralých  
zariadeniach . 

 Prevencia kriminality. 

          V rámci prevencie kriminality sme obvykle navštevovali základnú a strednú školu kde sme 
vykonávali prednášky na témy ,ktoré boli dôležité pre mladú generáciu a ktoré boli určované na 
základe spoločnej dohody medzi MsP a pedagogickými pracovníkmi . V tomto roku sme tieto aktivity 
nevykonávali 

 Iné činnosti MsP 

         Kvôli absencii príslušných oddelení na mestskom úrade resp. v meste vykonáva MsP činnosti , 
ktoré jej neukladá zákon, ale ktoré vykonáva na základe rozhodnutia primátora či MsZ. 

o Plagáty –  Mestská polícia prideľuje výlepné  plochy  na základe písomnej žiadosti v zmysle  VZN 
č.2/2014  -  vydané 3 povolenia  

o Riešenie vyhradeného parkovania podľa  §8 ods.2 písm. m/ VZN mesta Strážske č. 3/2019 
o miestnych daniach  - vyriešené 2 žiadosti  

o Žiadosť o zmenu organizácie dopravy inštalovaním DZ  - 1x  
o Zák. NR SR č. 79/2015  o odpadoch ... odstránenie vraku 1x 
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o Evidencia psov   podľa VZN č.4/2014 o niektorých podmienkach držania psov- na MsP Strážske  
bolo  v uplynulom roku prihlásených  5 psov  a odhlásené 4 psy. 

o Správne konanie vo veci porušenia §7 ods. 4 zák. č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov    3x – neukončené   /Oznamovateľ OO PZ Strážske/ 

o Správne konanie vo veci porušenia obmedzujúcich opatrení podľa §2 ods.2 zák. NR SR č. 219/1996  
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 
záchytných izieb  1x neukončené /Oznamovateľ Mesto Vranov a MsP Trenčín / 
 

 
 Spolupráca s policajnými zložkami a inými organizáciami 

          Spolupráca s policajnými zložkami bola vplyvom pandémie utlmená na nevyhnutnú mieru. Riadila 
sa na  podklade aktuálnych potrieb v aktuálnom čase , čo znamená že k plánovaným akciám zväčša 
nedochádzalo. 

Iné organizácie :  

o Záchranka RZP  3x + poskytnutie 1.pomoci 
o  HaZZ Strážske  2x  napr.  požiar na Zimnom štadióne  a požiar na skládke pri osade Sihoť 

OO PZ zaznamenalo pokles  tr. činov  v meste oproti minulému roku zo  45 na 36 . Štatistika a skladba 
priestupkov a tr. činov je komplikovanejšia v tom , že je za celý obvod a teda nie len za mesto Strážske 
Preto je dôležité poznať najmä právnu klasifikáciu , pretože počty priestupkov a tr. činov sú plus mínus 
podobné ako po minulé roky . Gro tvoria priestupky  klasifikované podľa § 22 –priestupky na úseku 
dopravy , ktoré tvoria až 2/3 všetkých priestupkov.  Druhým najčastejšie klasifikovaným priestupkom 
je priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 a tretím , ktorý stojí za štatistiku je 
priestupok proti majetku podľa § 50 zák NR SR č.372/1990 z. 

 Poštová komunikácia 

V roku 2020  bol počet poštových zásielok  145 ks  : 64 zásielok sa týkalo žiadostí o doručenie pre 
povinné osoby resp. o šetrenie pobytu povinných osôb, 37 iné písomnosti administratívneho 
charakteru /objednávky, rozhodnutia, zmluvy , stanoviská , usmernenia, vyjadrenia a ostatné /, 7 
zásielok so žiadosťami o preverení bezpečnostnej spoľahlivosti osoby ,37 oznámení od rôznych 
organizácií.  

V rámci e-mailovej komunikácie MsP prijala a vybavila cca 100 ks zásielok. Tie sa týkali najmä 
priameho operatívneho vybavovania konkrétnych vecí  ktorými sa MsP zaoberá . Tiež návrhmi zmlúv, 
návrhy VZN , vnútorná pošta medzi oddeleniami  , rôznych ponúk ,žiadostí , pokynov a pod.  

Na základe nariadenia primátora sme v rámci pochôdzkovej činnosti doručovali poštové zásielky v 
prípade rozhodnutí pre komunálny odpad 550 ks, dane z nehnuteľnosti 550 ks, Výzvy pre nedoplatky 
200 ks, darčeky v rámci akcie „Úcta k starším „135 ks . Ďalej sme doručovali dotazníky v počte najmenej 
500 ks . Spolu sme doručili cca 2000 ks zásielok pre  pre našich obyvateľov , podnikateľov a právnické 
subjekty pôsobiace v meste . 

MsP odpovedala na 3 príspevky v rámci  rubriky otázky a odpovede na webovej stránke mesta . 

  

                                                                                                              

                                                                                                                                                        Štefan Román                                                                    

                                                                                                                                                         Náčelník MsP                                                                           


