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     M  E S T S K Á     P O L Í C I A     K R U P I  N A 

Svätotroji čné námestie  4/4,   963 01  Krupina  
 

 

Správa  o činnosti  Mestskej  polície v Krupine  

za  obdobie  od  1.7.2020  do  31.12.2020 
+ za celý rok 2020 

 

predkladaná Mestskému zastupiteľstvu v Krupine dňa 17.02.2021 

 
      Mestská  polícia  v Krupine, v období od 01.07.2020 do 31.12.2020, pracovala v zložení:  
Martin GABERA, náčelník MsP, Stanislav SUMEGA, Slavomír SLANINA, členovia MsP, teda 
v celkovom počte 1+2.  
      Mestská  polícia v Krupine v rámci výkonu služby používala služobné  motorové  vozidlo 
značky KIA CEED SW, evidenčné číslo: KA-219BA, o ktoré sa stará a používa podľa platnej 
smernice Mesta Krupina č. 4/2017 na používanie služobných motorových vozidiel, teda 
vozidlo tankuje, vykonáva vyúčtovanie pohonných hmôt za kalendárny mesiac a toto 
predkladá  na organizačné oddelenie p. Slaninovej. Ďalej zabezpečuje servis a údržbu vozidla, 
vozidlu zabezpečuje platnú technickú a emisnú kontrolu podľa zákonných termínov 
a ostatné, s tým spojené. Služobné vozidlo bolo zakúpené v roku 2016. Dané vozidlo je 
využívané od 01.12.2016 pre MsP v Krupine.   
     Mestská polícia v Krupine v rámci výkonu služby používa aj vybudovaný monitorovací 
kamerový systém, pozostávajúci celkovo z 39 kamier. Uvádzam, že daný systém pôsobí 
hlavne preventívne proti páchaniu trestnej činnosti, či priestupkovosti, či porušovaní VZN 
mesta Krupina, ale taktiež napomáha pri zisťovaní a objasňovaní spáchaných protiprávnych 
konaní. Pri práci nám kamerový systém pomáha pri našej činnosti vyhľadať, či objasniť cca 50 
percent prípadov, avšak záznamy sú používané aj pre potreby orgánov činných v trestnom 
konaní, či sú to súdy, prokuratúra, ale aj rôzne policajné zložky /Obvodné oddelenie PZ 
v Krupine, Okresné riaditeľstvo PZ vo Zvolene – kriminálna polícia, dopravná polícia a pod./ 
Celá činnosť monitorovacieho kamerového systému je v súlade s platnou legislatívou, a teda 
aj spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní. Tiež sa v rámci roka rieši problém 
výpadkov kamier, či už v dôsledku poveternostných alebo iných vplyvov a údržba si taktiež 
vyžaduje určitý čas. Kamerový systém ako aj jeho rozširovanie má svoje opodstatnenie. Ide 
v prvom rade o prevenciu. Budeme riešiť nielen centrum nášho mesta v budúcnosti, ale aj 
iné lokality mesta, nakoľko v daných lokalitách je tiež sústredené väčšie množstvo 
obyvateľov. Tieto lokality sa tiež rozvíjajú a môžu do budúcnosti priniesť zvyšovanie páchania 
protispoločenskej činnosti. V druhom polroku 2020 nedošlo k rozšíreniu kamerového 
systému. 



 
      
      Za  hodnotené  obdobie  mestskí  policajti  spolu  odpracovali  2619 hodín. 364,38 hodín 
v nočných hodinách výkonu služby, 350,45 hodín počas sobôt a nedieľ, 35 hodín počas 
štátnych sviatkov. Bolo čerpaných 39 dní dovolenky, t.j. 292,30 hodín.  Celkový fond 
pracovného času predstavoval 2911,30 hodín.  
     Celkovo za rok 2020 mestskí policajti spolu odpracovali 5034 hodín. 709 hodín v nočných 
hodinách výkonu služby, 631,21 hodín počas sobôt a nedieľ, 57,22 hodín počas štátnych 
sviatkov. Bolo čerpaných 89 dní dovolenky, t.j. 667,30 hodín. Celkový fond pracovného času 
predstavoval 5701,30 hodín.   
           
     V uvedenom období Mestská polícia vyriešila spolu 272 priestupkov, z toho 107 uložením 
blokovej pokuty vo výške celkovo 1180€ a 163 priestupkov dohováraním. Z daného počtu 
priestupkov riešených v blokovom konaní súviselo 106 v oblasti dopravy na sumu vo výške 
1160€, 1 priestupok Iné priestupky v správe na sumu vo výške 20€ a dva priestupky proti 
majetku boli spracované spisovým materiálom vo veci neznámeho priestupcu a po ukončení 
si Mesto Krupina uplatňovala spôsobenú škodu cez poistku.    
     Celkovo v roku 2020 Mestská polícia v Krupine vyriešila spolu 492 priestupkov, z toho 170 
priestupkov uložením blokovej pokuty vo výške 1940€ , 320 priestupkov dohováraním a 2 
priestupky proti majetku riešila spisovým materiálom nakoľko sa nepodarilo zistiť páchateľa 
priestupku. Z daného počtu priestupkov riešených v blokovom konaní súviselo 167 v oblasti 
dopravy na sumu vo výške 1890€, dva priestupky proti verejnému poriadku vo výške 30€ 
a jeden priestupok Iné priestupky v správa vo výške 20€. 
 
     Pre porovnanie v roku 2019 Mestská polícia vyriešila spolu 383 priestupkov, z toho 150 
uložením blokovej pokuty vo výške celkovo 2115€ a 230 priestupkov dohováraním a tri 
priestupky proti majetku podľa § 50/1 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov spisovým materiálom vo veci neznámeho priestupcu. Z daného počtu 
priestupkov riešených v blokovom konaní súviselo 137 v oblasti dopravy na sumu vo výške 
1840€, 3 priestupky proti verejnému poriadku vo výške 70€, 9 priestupkov Iné priestupky 
v správe na sumu vo výške 175€, jeden priestupok proti majetku na sumu vo výške 30€. 
V jednom prípade išlo o riešenie Iného správneho deliktu a to vo veci zistenia požitia 
alkoholických nápojov osobou mladšou 18 rokov, teda mladistvého.  
 
       Počas druhého polroka 2020 ako aj za predchádzajúce obdobie treba uviesť, že doprava 
v meste Krupina je dosť veľká a v niektorých časoch až neúnosná. Je tiež problém 
s parkovaním vozidiel a týka sa to už väčšiny našich ulíc. Je naozaj potrebné do budúcnosti sa 
viac venovať parkovacej politike a hľadať riešenia, nakoľko je tu predpoklad, že doprava sa 
bude zvyšovať, motorových vozidiel bude pribúdať. Áno došlo k úprave dopravného značenia 
na niektorých uliciach v meste a po ich zmene MsP v Krupine vodičov a ostatných účastníkov 
na začiatku len upozorňovala na zistené porušenia pravidiel v cestnej premávke. Následne 
však musela pristúpiť aj k udeľovaniu blokových pokút, pričom sa vždy individuálne 
pristupovalo ku každému priestupcovi s prihliadnutím na povahu priestupku, ich počet, 
zdravotný stav a pod.  
 
     Pri zistených protiprávnych deliktoch policajt postupuje v zmysle platnej legislatívy, teda 
na mieste rozhodne, či postačuje vec vybaviť dohováraním, pokarhaním, uložením blokovej 



pokuty, vykoná odňatie veci, prípadne vec podľa miestnej alebo vecnej príslušnosti postúpi 
oprávnenému orgánu konať a rozhodovať vo veci, prípadne privolať RZP. Musí vec 
vyhodnotiť podľa závažnosti, spôsobu  spáchania skutku, miesta, osobe priestupcu, čase 
a pod.  
     V druhom polroku 2020 bolo skontrolovaných 178 osôb vo veciach podozrenia spáchania 
priestupkov, alebo prípadne pri páchaných iných protispoločenských činnostiach. 
Vykonaných bolo 20 dychových skúšok.  
    Celkovo v roku 2020 došlo k odchyteniu 3 psov a tieto boli vrátené majiteľom nakoľko im 
ušli. Bolo skontrolovaných 262 osôb vo veciach podozrenia spáchania priestupkov, alebo 
prípadne pri páchaných iných protispoločenských činnostiach.  Vykonaných bolo celkovo 30 
dychových skúšok.    
 
     Mestská polícia v Krupine spolupracovala so štátnou políciou či už na úseku 
priestupkovosti, ale aj na úseku trestnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti. Tu 
Mestská polícia v roku 2020 v spolupráci s NAKOU, Krajským riaditeľstvom PZ v Banskej 
Bystrici, Okresným riaditeľstvom PZ vo Zvolene ako aj samotným Obvodným oddelením PZ 
v Krupine spolupracovala na úseku drogovej kriminality. V samotnom meste išlo o zistenie 
osoby ktorá vyrábala a predávala psychotropné či iné návykové látky ako aj osôb, ktoré 
vykrádali osobné motorové vozidlá. Tieto osoby sú riešená v zmysle Trestného zákona 
a Trestného poriadku orgánmi činnými v trestnom konaní. V niektorých prípadoch 
napomohol pri objasňovaní skutkov kamerový systém a iné operatívne úkony ako napríklad 
krádeže vecí z odstavených motorových vozidiel, poškodenie viacerých motorových vozidiel 
na Svätotrojičnom námestí. Teda kamerový systém napomohol preukázať spáchanie 
trestných skutkov, či priestupkov ktoré riešila štátna polícia a v 60 prípadoch spáchanie 
priestupkov ktoré riešila Mestská polícia samostatne a to hlavne dopravné priestupky, ale aj 
proti verejnému poriadku.  
 
     Od 1.12.2019 došlo k novele Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. 
     Činnosť Mestskej polície v Krupine vychádza zo Zákona Slovenskej národnej rady č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších noviel, teda jej základné úlohy, organizácia 
a práva a povinnosti príslušníkov obecnej /mestskej/ polície.  
     Podľa § 3 citovaného zákona mestská polícia plní tieto základné úlohy : 
 
1/ Obecná polícia 
a/ zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci 
pred ohrozením ich života a zdravia, 
b/ spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, 
ako aj iného majetku, v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím 
ústrední  zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov /pulty centrálnej ochrany – 
mesto Krupina nedisponuje, 
c/ dbá o ochranu životného prostredia v obci,  
d/ dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách 
a verejne prístupných miestach,  
e/ vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia 
starostu, 
f/ 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 vyplývajúce zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo 
z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia, 
g/ oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh 
a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,  
h/ oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou 
maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,  
i/ plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom, 
j/ doručuje písomnosti, ak tak súd určí 
2/  
Obec môže vymedziť obecnej /mestskej/ polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.  
 
     Podľa § 6 riadenie a zastupovanie citovaného zákona  
1/ Činnosť obecnej /mestskej/ polícii riadi náčelník. Za týmto účelom najmä:  
a/ organizuje prácu príslušníkov obecnej /mestskej/ polície,  
b/ podáva starostovi obce správy o situácii na úseku obecných vecí verejného poriadku 
a o výsledkoch činnosti obecnej polície, o závažných udalostiach ho vyrozumie okamžite, 
c/ spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej 
správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi, 
d/ predkladá starostovi požiadavky na zabezpečenie činnosti obecnej polície a zodpovedá za 
hospodárne využívanie zverených prostriedkov,  
e/ zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov obecnej polície,  
f/ podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovnoprávnymi vzťahmi príslušníkov obecnej polície,  
g/ plní ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku a pokynov starostu. 
 
2/ Náčelníka v čase jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený príslušník obecnej polície. V obciach, 
kde je to účelné, môže obecné zastupiteľstvo na návrh starostu zriadiť funkciu stáleho zástupcu 
náčelníka.  
 
     Náčelník MsP v Krupine si na základe platného zákona plní jeho ustanovenia. Ďalej plní aj 
nad rámec svojich povinností zo zákona a pracovnej náplne aj povinnosti a oprávnenia 
príslušníkov obecnej /mestskej/ polície podľa § 7 citovaného zákona a podľa § 8 citovaného 
zákona využíva všeobecné oprávnenia. Ďalej vykonáva plánovanie služieb policajtov na 
kalendárny mesiac, ktorý musí byť tiež v súlade so zákonníkom práce /teda odpracované 
hodiny v mesiaci, týždni a pod./, zohľadňuje bezpečnostnú situáciu, potreby a požiadavky 
mesta, občanov, firiem, štátnych či verejných organizácii a pod. 
     Náčelník MsP ďalej spracováva písomne: mesačné správy pre primátora mesta, následne 
ročnú správu o činnosti MsP pre Ministerstvo vnútra SR zo zákona, pripravuje finančný 
rozpočet v celom rozsahu mestskej polície na každý kalendárny rok /platy, odvody a ostatné 
položky/, spotrebu PHM, nárokový stav stravných lístkov, evidenciu pokutových blokov – kde 
tieto spadajú do kontrolnej činnosti Daňového úradu v Banskej Bystrici a pokutové bloky sa 
preberajú nielen na DÚ v Banskej Bystrici, ale sa aj písomne dokladuje ich spotreba, zostatok 
a samozrejme sú aj pod kontrolnou činnosťou Okresnej prokuratúry vo Zvolene, kde ani 
jedna z uvedených inštitúcii pri výkone kontroly nezistila žiadne pochybenie zo strany MsP 
a všetko bolo v súlade so zákonom za celé obdobie vedenia náčelníka MsP v Krupine. 
Obdobná kontrola tiež prebieha  zo strany Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene – oddelenie 
zbraní a streliva, nakoľko policajti pri svojom výkone služby používajú služobné zbrane 
a strelivo, skladujú ho, vedú evidenciu – bez zistených nedostatkov. V tomto prípade musí 
dozerať na platnosť zbrojných preukazov a pod. Čo sa týka zbraní, plánuje aj cvičné streľby 
na strelnici Okrúhla Hora pre policajtov MsP, avšak v roku 2020 sa nekonali cvičné streľby 



nakoľko boli prijaté opatrenia súvisiace s COVID 19. Ohľadom služobného motorového 
vozidla, musí vodič tohto vozidla podľa zákona spĺňať aj psychickú spôsobilosť vodiča, o čom 
je vydaný doklad s obmedzenou platnosťou, bez ktorej by nemohol viesť služobné vozidlo 
MsP. Zabezpečuje preškoľovanie policajtov pri zmene platnej legislatívy, oboznamovanie 
s platnými smernicami, Všeobecne záväznými nariadeniami mesta Krupina a inými právnymi 
predpismi. Vzhľadom k tomu, že z novely zákona vyplynulo, že každý priestupok, ktorý bol 
vybavený v blokovom konaní musí byť nahodený do registrácie, zabezpečuje jeho funkčnosť, 
preškolenie a táto evidencia sa spracováva. Zabezpečuje u všetkých policajtov jedenkrát 
ročne vykonanie lekárskej preventívnej prehliadky. Zúčastňuje sa pracovných porád, 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krupine,  Komisií a iných pracovných stretnutí, či už 
s riaditeľom Obvodného oddelenia PZ v Krupine, preventistom Okresného riaditeľstva PZ vo 
Zvolene, riaditeľmi školských zariadení a pod., a to v niektorých prípadoch, podľa potreby, aj 
mimo svojho pracovného času. Uvádzam, že budova MsÚ v Krupine je zabezpečená 
signalizačným zariadením vyvedeným na súkromnú bezpečnostnú firmu na základe platnej 
zmluvy, a v prípade, ak dôjde k narušeniu objektu, nás zamestnanci danej firmy telefonicky 
vyrozumejú o poplachu, pričom obhliadku budovy zvonka vykonáva daný pracovník, ale 
objekt musí zvnútra skontrolovať poverený zamestnanec mesta, v tomto prípade  ide 
o náčelníka MsP a okrem toho aj zamestnanca Pavla Mokoša. Tiež v meste Krupina ide o 
objekt Materskej školy na ul. I. Krasku a aj budovu Múzea Andreja Sládkoviča. V týchto 
prípadoch sa nezohľadňuje, či ide o poplach v pracovnom čase, alebo mimo neho.   
 
     Všetci policajti plnia svoju služobnú činnosť v súlade so Zákonom SNR č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii v znení neskorších noviel, plnia uložené úlohy primátorom mesta Krupina, 
uznesení Mestského zastupiteľstva v Krupine, pokynov náčelníka MsP v súlade s platnými 
právnymi predpismi. Tiež je pripravovaná ďalšia novela zákona o obecnej polícii a na základe 
spolupráce medzi Policajným zborom SR a Združením náčelníkov miest a obcí SR sa náčelník 
MsP zúčastňuje pracovných sedení k novelizácii zákona. Ide o proces, za ktorým následne ide 
návrh novely zákona do Národnej rady SR.  
  
 
Mestská  polícia  v  období  od  1.1.2020  do  31.12.2020  plnila  ďalšie  nasledujúce   úlohy  : 
 
- Zabezpečovanie verejného poriadku na kultúrnych, športových, či cirkevných 

podujatiach, ako boli oslavy Silvestra a Nového roka, predvolebný míting ĽS Naše 
Slovensko, voľby do NR SR, slávnostný akt kladenia vencov pri príležitosti osláv 
oslobodenia mesta Krupina, cyklistické preteky CENA MESTA KRUPINY, celoplošné 
testovanie súvisiace s ochorením COVID 19, zabezpečenie dohľadu v cestnej premávke 
pri kosení, či odvoze sena pri cestách, a iné podujatia,  kde bolo odpracovaných 500 
hodín. 

- Počas daného obdobia Mestská polícia doručovala doručenky súdov, žiadosti 
prokuratúry, žiadosti exekútorských úradov, Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene, a pod. 
v počte 35, a ostatnú poštu Mesta Krupina v počte 270 obálok./či sú to už materiály do 
Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva, exekúcie a pod./. Samozrejme k tomu ešte 
pripadá aj zabezpečenie informovanosti občanov formou plagátov vo veci napr. kosenie, 
čistenia ulíc a chodníkov, stavebné úpravy v našom meste, oprava chodníkov, parkovísk, 
opatrenia súvisiace s COVID 19 a pod.   



- Výkon služby mestských policajtov je velený formou pešej hliadky a taktiež motohliadky, 
a v prípadoch kombinovaných služieb s policajtmi OO PZ v Krupine, policajti MsP 
podliehajú v prvom rade pri výkone služby pokynom štátnych policajtov, ale 
zdôrazňujem, že zámer je spoločný, v súlade so zákonom a potrebami po vzájomnej 
dohode.   

- V rámci spolupráce s primátorom mesta,  oddelením výstavby, ŽP a RR mesta a 
Mestským podnikom služieb s.r.o. Krupina Mestská polícia v Krupine vykonala 
zmapovanie  dopravného značenia v meste a je zabezpečované dopĺňanie a výmena 
dopravného značenia. Tiež sa podieľala pri realizácii nových parkovacích miest, ktoré 
prebehli už aj na Majerskom rade  a pod.  

- Náčelník MsP Krupina vykonáva s pracovníkmi MsP každý mesiac pracovnú poradu, od 
februára 2008 bol zavedený protokol udalosti, kde v prvom polroku 2020 bolo 
zaevidovaných 14 udalostí a v druhom polroku 22 udalostí, ktoré boli prijaté buď 
telefonicky, alebo osobne. Teda celkovo v roku 2020 išlo o 36 udalostí. 

- Sú evidované úradné záznamy v roku 2020 v počte 5, o zistených nedostatkoch, 
vážnejších udalostiach a pod., kde každý úradný záznam sa predkladá primátorovi mesta 
Krupina a súvisia hlavne s vlastnými zisteniami pri výkone služby, prípadne po oznámení 
občanom inštitúciou a pod., ktoré sú buď vybavené MsP - príslušným oddelením mesta, 
prípadne odovzdané na Obvodný úrad Zvolen, pracovisko Krupina, Obvodné oddelenie 
PZ  v Krupine, Oddelenie skráteného vyšetrovania v Krupine k ďalšej realizácii v zmysle 
zákona.  

- Počas školského roku je zabezpečovaný v ranných hodinách pred začiatkom vyučovania 
dozor nad cestnou premávkou pri prechode pre chodcov v blízkosti školských zariadení 
a od februára 2008 je zabezpečované aj umiesťovanie umelého policajta za účelom 
zvýšenia bezpečnosti premávky na miestnych komunikáciách, a to v čase školskej 
dochádzky, a tiež sú prekontrolované ulice Školská a Malinovského, kde sa nachádzajú 
školské zariadenia. Táto naša činnosť má svoje opodstatnenie, je žiadaná zo strany 
hlavne rodičov žiakov našich školských zariadení. V roku 2020 vo väčšej časti nebola 
realizovaná a to v čase keď boli školy zatvorené vzhľadom k prijatým opatreniam 
súvisiacich s COVID 19. 

- MsP riadila dopravu v centre mesta počas čistenia komunikácii od snehu, spolupracuje 
počas zimnej údržby v celom meste, ale aj v prípadoch dopravných nehôd, či škodových 
udalostí v meste Krupina, prípadne pri odprataní rôzneho druhu odpadu v miestach, kde 
túto činnosť zabezpečovalo mesto a bolo treba riadiť cestnú premávku a zabezpečiť tak 
jej plynulosť, hlavne aby nedochádzalo k ohrozeniu účastníkov cestnej premávky, zmena 
dopravného značenia a pod.  

- MsP riešila sťažnosti osôb na medziľudské vzťahy, a to v 7 prípadoch. 
- Riešili sme problematiku nájazdov rómskych občanov a iných neprispôsobivých osôb na 

skládku TKO, znečisťovania verejného priestranstva a iných neprístojností na verejnosti, 
na verejných a mestských pozemkoch, a táto činnosť sa neustále realizuje.  

- V jednom prípade musela hliadka MsP privolať rýchlu zdravotnú pomoc a v ďalších 
štyroch na požiadanie vykonala asistenciu pracovníkom RZP pri plnení ich činnosti. 

- Policajti MsP sa zúčastňovali pri trestných úkonoch vykonávaných zo strany orgánov 
činných v trestnom konaní ako nezúčastnené osoby. /napr. domové prehliadky, 
prehliadky iných priestorov a pod./, pri exekúciách atď. Spolupracovali s NAKA pri 
drogovej problematike ako aj s kriminálnou políciou pri ďalších činnostiach.  



- V prvom polroku Mestská polícia zabezpečila odstránenie dvoch vrakov motorových 
vozidiel z ul. Školská a ul. Horná. V druhom polroku zabezpečila odstránenie jedného 
vraku z ul. J. Špitzzera. Išlo teda celkovo o 3 vraky osobných motorových vozidiel.  

- V roku 2020 presnejšie od 11.03.2020 Mestská polícia Krupina zabezpečovala úlohy ktoré 
trvajú doteraz aj keď sa menia, plnila úlohy súvisiace s epidémiou COVID 19, kde v prvom 
rade plnila pokyny a dané úlohy Úradom verejného zdravotníctva SR, Vládou SR, 
Krízovým štábom mesta Krupiny. Išlo hlavne o vykonávanie kontroly plnenia daných 
pokynov a odporúčaní: či už nosenie rúšok, dodržiavanie rozostupov, dodržiavanie 
domácej karantény, otváracích hodín. Išlo o kontrolu v samotných rôznych druhov 
prevádzok, ale aj na miestach verejne prístupných. Teda ako každého občana, inštitúciu, 
podnikateľský subjekt aj Mestskú políciu v Krupine zasiahla epidémia a prijaté opatrenia 
a dané obdobie bolo pre každého náročné, ale činnosť Mestskej polície v danom období 
hodnotím na vysokej úrovni. Okrem vykonávania dohľadu a kontroly pri daných 
opatreniach spolupracovala s kolegami aj pri roznášaní rúšok a tiež zabezpečila ich 
distribúciu medzi našich bezdomovcov. Tiež sa mestskí policajti zúčastnili na celoštátnom 
testovaní občanov SR. 

     Všetky preverované či dokumentované prípady poukazujú na ich rôznorodosť, veľakrát 
bez ohľadu na čas, miesto spáchania, či osoby, prípadne skupiny. Výkon samotnej služby 
mestských policajtov v čase výkonu služby, ale aj mimo nej, spolupráca so štátnymi 
a verejnými subjektmi. Policajti v prvom kontakte prichádzajú do styku s osobami, ktoré sú 
buď pod vplyvom alkoholických nápojov, či iných návykových látok, možnosti nákazy rôznych 
druhov chorôb, a tým mám na mysli aj nevyliečiteľných ako je napr. hepatitída typu C, 
prípadne sú vystavení riziku fyzických útokov a v niektorých prípadoch vystavení 
agresívnemu správaniu, vulgarizmom, vyhrážkam ublížením na zdraví ich samotných, či osôb 
blízkych, či poškodení ich majetku, čo sa už stalo aj v minulosti a pod. Tiež sú vystavovaní 
krivým obvineniam, že nepracujú, len sa vozia a pod. Plne však zastávam názor, že ten, kto 
by túto pracovnú činnosť spoznal bližšie, určite by ju ocenil a policajtov a ich pracovnú 
činnosť by si vážil oveľa viac. Samotným výkonom služby mestskej polície sa predchádza 
k spáchaniu väčšieho počtu protiprávneho konania. Samozrejme počas výkonu služby sa 
kontrolujú aj objekty, hlavne patriace mestu Krupina, ale aj ostatným subjektom.  
     K udalostiam treba uviesť, že ide o objektívne čerpanie pracovného času, ktoré má svoju 
postupnosť, ale i prípadne, podľa potreby, zabezpečovanie úloh s tým spojené: začína to 
prijatím oznámenia, preverením, dokumentovaním, dokázaním viny, lustráciou osoby, či 
motorového vozidla prostredníctvom štátnej polície, nakoľko MsP nemá lustrácie vozidiel, 
stráženie objektu, riadenie cestnej premávky a pod. Vždy ide o sumár postupov zo zákona, 
ale aj neočakávaných záležitosti s tým spojených, ako napr. stráženie osoby či majetku, 
eskortovanie osoby, výsluchy policajtov pre orgány činné v trestnom konaní /mnohokrát 
mimo pracovnej doby/ a pod.  
     Treba tiež uviesť, že na základe zistených, evidovaných páchaných protiprávnych konaní je 
ich najväčšie množstvo práve spáchaných v centrálnej časti mesta, ale sem aj patrí sídlisko 
Majerský rad. Aj obyvatelia okrajových častí mesta, našich lazov /Kopanice, Červená Hora 
a pod./, očakávajú našu činnosť, hlavne prevenciu, hliadkovú službu, nakoľko aj v týchto 
lokalitách majú svoje problémy. S poznatkami o páchaných skutkoch najčastejšie 
komunikujeme a spolupracujeme s tunajším Obvodným oddelením PZ v Krupine. To sa týka 
aj zabezpečovania rôznych kultúrnych, športových či iných podujatí na území nášho mesta 
Krupina.  



     Vážení poslanci, určite máte aj svoje vlastné postrehy, názory či podnety od občanov, 
a preto uvítam aj poslaneckú aktivitu. V rámci poslaneckého prieskumu môžete s nami 
stráviť  čas počas nášho samotného výkonu služby, ktorý Vám istotne prinesie objektívnejšie 
fungovanie na samotnú prácu Mestskej polície v Krupine. Takéto oboznámenie bude viesť, aj 
prostredníctvom Vás, k bližšej informovanosti občanov nášho mesta.  
     Takisto sa tiež chcem poďakovať policajtom Obvodného oddelenia PZ v Krupine za 
spoluprácu v roku 2020 pri zabezpečovaní plnenia služobných úloh, či to už bolo počas 
konania kultúrnych či športových udalostí, pri objasňovaní protispoločenskej činnosti 
a plnení iných služobných úloh v meste Krupina. 
     Záverom uvediem len toľko, že problémov, ktoré naše mesto trápia je veľa a samotní 
policajti pracujú svedomito v zmysle platných zákonov a možností samotného mesta. 
Veľakrát poskytujú aj právne rady pre občanov pri riešení ich problémov, a to bezplatne, kde 
iné subjekty by si za právnu radu dali zaplatiť a takisto poskytujú informácie turistom, ktorí 
naše mesto navštívia. Vyslovujem poďakovanie mojim kolegom policajtom za ich pracovnú 
činnosť vykonanú v roku 2020, kde v mnohých prípadoch riskujú vlastný život a zdravie, 
pričom si uvedomujem, že ide o plnenie svojich služobných činností v prospech každého 
občana nášho mesta Krupina.  
     Ešte by som rád uviedol, že v celkovom počte troch policajtov je naozaj náročné napĺňať 
všetky požiadavky ktoré sú kladené na našu činnosť, či už zo strany samotných občanov 
a všetkých inštitúcii. Nie je tiež možné zabezpečovať 24 hodinovú službu a nie je možné ani 
veľakrát predvídať spáchanie trestnej činnosti, priestupkovosti, porušovaní VZN mesta či 
páchanie inej protispoločenskej činnosti, či zabezpečovať organizovanie rôznych podujatí. 
Optimálna predstava na čo najlepšie fungovanie Mestskej polície v Krupine by bol 
personálny stav mať 7 policajtov a náčelník. Viem však, že ak by bola ochota zo strany 
poslancov Mestského zastupiteľstva Krupina bolo by vhodné do budúcnosti zvýšiť stav 
policajtov aspoň o jedného, ale lepšie o dvoch. Vieme, že na konci roka 2020 došlo zo strany 
poslancov MZ k zvýšeniu stavu o jedného policajta a teda v roku 2021 by mal byť prijatý po 
úspešnom výberovom konaní. Za tento kladný prístup smeruje moje poďakovanie 
primátorovi mesta Krupina a poslancom MZ. 
     Rok 2020 sa niesol bojom proti pandémii ochorenia COVID 19, bol to rok náročný pre 
každého z nás. Boli prijaté rôzne opatrenia, ktoré zasiahli každú pracovnú činnosť.   
     Uvedené štatistické údaje budú v zmysle zákona poskytnuté pre Ministerstvo vnútra SR, 
teda všetky stanovené ukazovatele za rok 2020. 
 
 
 V Krupine,  dňa  01.02. 2021     
         
 
 
              Martin Gabera 

 
         náčelník  Mestskej polície  Krupina 
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Názov materiálu 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina 
č......./2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie Mesta Krupina č.5/2019 
a všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 o určení 
výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 
v školách a školských zariadeniach, ktorých 
zriaďovateľom je Mesto Krupina 

 

Označenie Návrh na pripomienkovanie do komisie 

Dátum vyvesenia  

Dátum zvesenia  

Spracovateľ                                                                        
Ing.Adriana Žabková 

Vedúca oddelenia školstva a organizačného 

Autor 
Ing.Adriana Žabková 

Vedúca oddelenia školstva a organizačného 

prerokované v Komisii rozvoja 15.2.2021 

 
 
 
 

Mesto Krupina predkladá v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov na pripomienkovanie Návrh  všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina č...../2021, ktorým sa  

dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č.5/2019 a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina 

č. 4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Mesto Krupina 

Pripomienkovanie: 

Počas plynutia desaťdňovej lehoty môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu  VZN a to: 

• v písomnej forme na adresu: Mestský úrad Krupina, organizačné oddelenie a oddelenie školstva, 

Svätotrojičné nám.4/4, 96301 Krupina 

• elektronicky na e-mailovú adresu: skolstvo@krupina.sk 

• ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Krupine, organizačné oddelenie a oddelenie školstva,  

 

 

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, musí byť opodstatnená a zdôvodnená. 

Návrh VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený na webovom sídle mesta dňa 9.2. 2021. Dňom 

vyvesenia začína plynúť 10 dňová lehota na pripomienkovanie. 
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Mesto  Krupina vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g/ zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods.24 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon / a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

vydáva 

návrh 

Všeobecne záväzného  nariadenia Mesta Krupina č...../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Krupina č.5/2019 zmenené  Všeobecne záväzným nariadením Mesta Krupina č. 4/2020 

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je Mesto Krupina nasledovne: 

 

 

Čl I. 

 

Týmto VZN sa mení  Čl.2 Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole v  ods.1 písm. a/ a b/ ktorý sa nahrádza 

novým znením takto:   

1/Zriaďovateľ v zmysle ustanovenia § 28 ods.5 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku zákonného 

zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Krupina  jednotnou sumou vo výške 22,00  €. 

 

.  

 

Čl. II. 

V Čl.8 Záverečné ustanovenia sa dopĺňa  nový ods.6/ a ods.7/ ktoré  znejú nasledovne: 

6/ Ostatné ustanovenia VZN č.5/2019 a VZN č.4/2020 ostávajú nezmenené v platnosti. 

7/ Na tomto Všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2019 a VZN 4/2020 sa uznieslo 

MsZ  v Krupine dňa...... uznesením č. .../2021- MsZ. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa 

vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Krupina . 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                             Ing.Radoslav Vazan 
                                                                                                                             primátor mesta 
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Mestské zastupiteľstvo v Krupine. 
 
 
Návrh  na schválenie uznesenia: 
 
Uznesenie č.     /2021-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
 
v y d á v a   
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č......../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Krupina č.5/2019 a VZN č.4/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krupina 

 
 
 
Dôvodová správa 
 
V súvislosti so zmenami zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré vstúpili do účinnosti od 1.januára 2021 sa v zmysle § 

28 ods.5 určuje výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov 

materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do 

materskej školy. Ustanovenia o neuhrádzaní príspevku v zmysle Čl.2 ods.2,ods.3 ostávajú nezmenené 

v platnosti 

Po dohode s riaditeľkou materskej školy Mgr. Danou Cibuľovou navrhujeme výšku mesačného 

príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy  jednotnou sumou  

22,00 €. 

Ustanovenia o neuhrádzaní príspevku v zmysle Čl.2 ods.2,ods.3 VZN č.5/2019 ostávajú nezmenené 

v platnosti. 
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Materiál  z Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok 
konanej d ňa 28.1.2021 

 
 
 
 
 
  

Predkladá: Mgr. Michal Strelec 
predseda komisie 

Vypracoval:                                                                  

 
Gabriela O čovská 

zapisovate ľka 
 

Prerokované: 
28.1.2021 

v Komisii pre školstvo, mládež, kultúru, 
šport a verejný poriadok 
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NÁVRH UZNESENÍ  
KOMISIE PRE ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ, KULTÚRU, ŠPORT A VERE JNÝ PORIADOK: 

 
 
 
 
Uznesenie č. ....  / 2021 –MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
Schva ľuje 

a. predloženie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo 2020/001 pre projekt Rekonštrukcia 
atletických zariadení v areáli základných škôl v Krupine, 

b. spolufinancovanie projektu do výšky 160.783,75 z celkových oprávnených nákladov na 
projekt. 

 
Dôvodová správa: 
 
Fond na podporu športu vyhlásil Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci 
programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ v rámci ktorej Mesto 
Krupina plánuje predložiť žiadosť na rekonštrukciu športoviska v areáli základných škôl. 
Podmienkou poskytnutia finančných prostriedkov je preukázanie spolufinancovanie projektu v 
minimálnej výške 50 % z celkových oprávnených nákladov na projekt. Spolufinancovanie môže 
byť zabezpečené aj z iných zdrojov (okrem príspevkov zo štátneho rozpočtu) – môžeme teda 
požiadať o príspevok na spolufinancovanie aj iné subjekty. 
Na základe spracovanej projektovej dokumentácie je rozpočet investičnej akcie stanovený na 
sumu 643.135,00 EUR (suma pred realizáciu verejného obstarávania). Projektová 
dokumentácia rieši nasledovné stavebné objekty: 
SO 01 Bežecká dráha, dl. 250m 
SO 02 Viacúčelové ihriská 
SO 03 Umelé osvetlenie ihriska 
SO 04 Automatická závlaha 
 
 
Uznesenie č.   /2021-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ch v a ľ u j e/odporú ča  
umiestnenie Detského ihriska s 3D hracími prvkami v areáli Domček – Centrum voľného času, 
M. R. Štefánika 33, Krupina   
 
Dôvodová správa:    
V zmysle predložených vizuálnych návrhov umiestnenia (Majerský rad, futbalový štadión 
a Domček CVČ) komisia navrhuje areál Domček CVČ s ohľadom na bezpečnosť, dostupnosť 
a splnenie požiadaviek na umiestnenie prvkov z hľadiska klimatických vplyvov  (nevystavovanie 
prvkov priamemu slnečnému žiareniu).  
 
 
 
Uznesenie č.   /2021-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
b e r i e   n a   v e d o m i e  
informáciu o predložených ročníkových záznamoch Kroniky mesta Krupina za rok 2008 a 2009 
 
Dôvodová správa:    
V súlade s VZN č. 2/2012 o Kronike mesta Krupina sa návrhy ročníkových záznamov prerokujú 
na zasadnutí mestskej rady, pričom text zápisu je k dispozícii poslancom mestského 
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zastupiteľstva, ktorí môžu k obsahu vzniesť pripomienky a návrhy v lehote 1 mesiaca a po tejto 
lehote a prípadných vykonaných opravách budú návrhy ročníkových záznamov predložené na 
schválenie do MsZ  
 
 
Uznesenie č.   /2021-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
s ch v a ľ u j e  
predložené ročníkové zápisy Kroniky mesta Krupina za roky 2006 a 2007 
 
Dôvodová správa:    
V súlade s VZN č. 2/2012 o Kronike mesta Krupina sa návrhy ročníkových záznamov boli 
prerokované na zasadnutí mestskej rady, kde boli predložené ešte v roku 2020, pričom text 
zápisu oboch ročníkov bol k dispozícii poslancom mestského zastupiteľstva.  
 
  
 
Uznesenie č.   /2021-MsZ 
Mestské zastupiteľstvo v Krupine 
berie na vedomie  
prípravu zabezpečenia emisie 0,-€ bankovky „Vartovka“ na podporu Múzea Andreja Braxatorisa 
Sládkoviča v Krupine zvýšenú o 5000 ks na celkovú výšku nákladu 9300 ks za sumu 1,30 €/ks.  
 
Dôvodová správa:  
Návrh vydať 0,- € bankovku „Vartovka“ v zvýšenom náklade o 5000 ks , t. j. na konečných 9300 
ks z dôvodu, že je predpoklad zvýšiť príjem mesta oproti emisii 4300 ks. Jednotková cena sa 
pre mesto ako objednávateľa zníži, pričom predajná cena zostane 3,-€/ks, čo je pre mesto 
výhodné s plusovým dopadom na rozpočet mesta a múzea o cca 2.000,-€.  
 

 

Informácia pre poslancov MsZ  

– Návrh riešenia televízie a Infolistov na rok 2021  

 
Komisia vyjadrila súhlas s objednaním služieb vysie lacieho času a súvisiacich 

služieb v káblovej televízii Mesta Krupina v spolo čnosti ATELIER, s.r.o., Krupina do 
31.3.2021 (za podmienok ako boli dohodnuté v pôvodnej  Zmluve o poskytovaní vysielacieho 
času a súvisiacich služieb v káblovej televízii Mesta Krupina so spoločnosťou ATELIER, s.r.o., 
Krupina). 

 Na zasadnutie Komisie Rozvoja mesta bude predložený k prerokovaniu Návrh riešenia 
televízie a Infolistov na rok 2021 so zapracovanými pripomienkami, ktoré vzišli z dnešného 
rokovania komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok.  

 
V prípade, že po prerokovaní Návrhu v Komisii rozvoja nedôjde k schváleniu Návrhu, 

dohodne sa na komisii rozvoja ďalšia alternatíva riešenia KTV 

Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok  v takom prípade odporúča napr. 
rôznym záujemcom o poskytovanie služieb vysielacieho času predložiť ponuku, za ktorú 
požaduje dodávať služby TV, t. j. za sumu schválenú v rozpočte mesta na rok 2021 (cca 
39.000,- €/rok)  za splnenia podmienok, ktoré sú uvedené v návrhu zmluvy o poskytovaní 
vysielacieho času a súvisiacich služieb.  

– Výzva na ocenenie osobností 

Komisia vzhľadom na platnosť ustanovenia čl. 31 ods. 3 Štatútu mesta Krupina do 1. štvrťroka 
zverejní výzvu na zasielanie návrhov na ocenenie príslušnými cenami (Cena mesta Krupina, 
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Cena primátora mesta Krupina, Cena Jána Amosa Komenského...), ktoré budú v príslušnom 
období prerokované a navrhnuté alebo odporúčané MsZ a primátorovi na schválenie a pri 
vhodnej príležitosti budú ocenenia odovzdané. Ak nebudú odovzdané v r. 2021, je možné, ako 
to bolo v predchádzajúcom období, že budú odovzdané neskôr. Návrhy môžu predkladať 
i poslanci MsZ a obyvatelia mesta a i. MsZ a primátor môžu alebo nemusia vybrať ocenených. 

 
 
 
 
 
 








































































































































































