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SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE TREBIŠOV 
ZA ROK 2016 

 

 

Úvod	
Mestská polícia je poriadkový útvar mesta, ktorý má postavenie vykonávateľa verejnej 

správy s verejno-mocenskými  oprávneniami, ktoré sú a môžu byť ustanovené len zákonom. 
Ide o miestny policajný orgán, ktorý sa podieľa na plnení úloh v oblasti verejného poriadku, 
bezpečnosti,  ochrany životného prostredia v meste, plní aj úlohy vyplývajúce zo všeobecne 
záväzných nariadení mesta, z uznesení MsZ a z rozhodnutí primátora mesta Trebišov 
v zmysle zákona SNR č. 564/1990 Zb. o obecnej polícii v platnom znení. Mestská polícia 
v Trebišove (ďalej len „MsP“) bola zriadená MsZ v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v platnom znení v roku 1992. 

Obsah tejto správy tvorí aj štatistický výkaz ukazovateľov, ktorý je každoročne, 
v zmysle Vyhlášky MV SR č. 532/2003 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a v rámci 
dohľadu štátu nad činnosťou MsP, zasielaný Ministerstvu vnútra SR, Prezídiu policajného 
zboru, oddeleniu pre dohľad nad mestskými a obecnými políciami v Slovenskej republike.  
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1.	Údaje	o	sídle	mestskej	polície,	o	názve	mesta,	ktoré	zriadilo	mestskú			
políciu,	ich	kontaktné	údaje	a	údaj	o	hodnotenom	období.	

 
 

Sídlo:                        Mestský úrad Trebišov 

Adresa:                     Ul. Milana Rastislava Štefánika č. 862/204, 075 25 Trebišov 

Kontaktné údaje:      mpolicia@trebisov.sk 

                                   056/6713340, 0905 592 172, 159 

Hodnotené obdobie:  od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

 

 

2.	Štatistické	údaje		
 
 

Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície v Trebišove za obdobie 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

 

I. Počet príslušníkov mestskej polície  
1 Plánovaný počet príslušníkov mestskej polície 24 

1a Skutočný počet príslušníkov mestskej polície 23 

2 Počet prijatých príslušníkov mestskej polície 2 

3 Počet prepustených príslušníkov mestskej polície 2 

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 zákona SNR č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

23 
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II. Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície 
1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej 

polície 
0 

2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej 
polície 

0 

 

 

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

1 Počet vykonaných zákrokov  466 

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 125 

4a Z toho neoprávnených 0 

5 Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej 
zákrok smeroval 

0 

6 Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej 
zákrok smeroval (do 24 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 (do 24 hod.) 

0 

9 Počet  prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu 
škody na majetku 

0 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku mesta 0 

10 Počet útokov na príslušníkov mestskej polície (pri plnení úloh 
mestskej polície alebo v súvislosti s ich plnením) 

0 

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

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

0 

2 Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície 112 

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

  §47-48 § 49 § 50 § 22 
VZN 
mesta 

Ostatné Spolu 

1 Celkový počet zistených 
priestupkov vlastnou 
činnosťou 

127 1 33 1283 1853 49 3346 

2 Celkový počet 
oznámených priestupkov 
na útvar mestskej polície 

11 0 1 24 11 3 50 

3 Celkový počet uložených 
priestupkov 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Celkový počet 
odložených priestupkov 

0 0 2 0 0 0 2 

5 Celkový počet 
odovzdaných priestupkov 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Celkový počet 
oznámených priestupkov 
príslušnému orgánu 

0 0 3 0 0 1 4 

7 Celkový počet 
priestupkov prejednaných 
v blokovom konaní 

3 0 2 887 13 27 932 

výška finančnej hotovosti 
(€) 

40 0 40 11020 130 340 11570

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

13 0 25 109 74 9 230 

výška finančnej hotovosti 
(€) 

210 0 555 2450 940 175 4330 
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3.	Opisná	časť	

3.1		Zoznam	príslušníkov		MsP	

P. č 
Meno, Priezvisko a 

titul 
Vykonanie skúšky 

 Dátum            Miesto 

Evidenč. 
Číslo 

osvedč. 

   1. Miroslav Cabada, Mgr. 16.11.2015 Bratislava 002084 

   2.  Jindřich Sosna, Bc. 28.5.2013 
MsP 
Košice 

001816 

   3. Vladimír Binka 16.10.1992 Košice 106 

   4. Roman Ďatko 15.04.1994 Trebišov 308 

   5. Peter Haluška  15.04.1994 Trebišov  310 

   6. Eduard Horovský  23.04.2014 
MsP 
Košice 

001925 

   7. Ján Chromý  11.12.1997 Košice 
OŠ -23-81-
KE/97 

   8. Martin Ižo  03.04.2008 MsP Žilina 000805 

   9. Marek Jožiov  30.10.2012 Bratislava 001724 

 10. Martina Gatyášová 27.03.2009 Bratislava 001130 

 11. Juraj Kundrák, Mgr. 15.04.1994 Trebišov 307 

 12. Milan Leško 29.11.2012 
MsP 
Košice 

001738 

 13. Jozef Mazar 23.04.2014 
MsP 
Košice 

00192 

 14. Martin Michalko, Ing. 23.04.2014 
MsP 
Košice 

001923 

 15. Viliam Mydla 10.02.2014 Bratislava 001901 

 16. Erik Puškár  17.12.2013 
MsP 
Košice 

001890 

 17. Jozef Puškár  28.05.2013 
MsP 
Košice 

001817 

 18. Jozef Rudolecký  17.12.2013 
MsP 
Košice 

001891 

19. Igor Šaffa 29.11.2012 
MsP 
Košice 

001739 

20. Rastislav Zubko, Mgr. 24.07.2012 
MsP 
Košice 

00170 

21. Eva Capiková, Mgr. 03.04.2008 
MsP  
Žilina  

000799 

22. Igor Zbojovský  16.10.1992 Košice 109 

23. Matúš Kasznár, Ing. 11.04.2016 Bratislava 002158 
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3.2 – Odborná príprava  príslušníkov MsP 

V hodnotenom období roku 2016 nenastúpil  na odbornú prípravu príslušníka  obecnej 
polície žiadny policajt. 

3.3 – Sťažnosti na príslušníkov MsP 

Na príslušníkov Mestskej polície Trebišov neboli v roku 2016 podané žiadne sťažnosti 
týkajúce sa výkonu služby.  Rovnako  žiadny príslušník Mestskej polície nebol v roku 2016 
stíhaný za trestný čin. 

3.4 – Plnenie úloh pri mimoriadnych udalostiach 

V období roku  2016 neboli zo strany MsP Trebišov plnené žiadne úlohy pri 
mimoriadnych udalostiach. 

3.5 – Plnenie úloh pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia, 
poriadku, čistoty a hygieny  v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne 
prístupných miestach. 

Výkon služby Mestskej polície je riadený a organizovaný na základe  bezpečnostnej 
situácie v meste, zistených a opakujúcich sa priestupkov na úseku verejného poriadku a 
dopravnej situácie v meste, požiadaviek a podnetov od občanov mesta, pracovníkov MsÚ, 
predstaviteľov orgánov a organizácií pôsobiacich na území mesta, kultúrno-spoločenských 
aktivít Mesta Trebišov, informácií o konaní  športových podujatí a poznatkov z vlastnej 
činnosti, zistených pri vykonávaní hliadkovej činnosti.  
 

Činnosť Mestskej polície Trebišov v uplynulom roku smerovala predovšetkým  
k ochrane pred vandalizmom, porušovaním verejného poriadku, znečisťovaním  verejných 
priestranstiev, poškodzovaním verejnoprospešných zariadení, poškodzovaním verejnej zelene 
a k riešeniu problémov v statickej doprave. MsP sa spolupodieľala  na aktivitách na úseku 
dopravy, a to najmä v oblasti statickej dopravy, dodržiavania miestnej úpravy dopravného 
značenia a technických opatrení na tomto úseku.   
 

Výkon hliadkovej služby  bol plánovaný a orientovaný do miest zvýšeného výskytu 
porušovania  verejného poriadku, a to hlavne na Ul. M. R. Štefánika, Komenského ul., 
Berehovskej ul., ale pozornosť bola zameraná aj na okolie ZŠ, nákupných centier, 
autobusových zastávok, kostolov a v neposlednom rade aj na  rómsku osadu.  Najväčšia  
pozornosť zo strany MsP  je venovaná dohľadu nad dodržiavaním Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Trebišov č. 130/2013 o verejnom poriadku a čistote, ktoré je porušované 
hlavne neprispôsobivými občanmi a ich pohybom  po meste s pozmenenými prepravnými 
alebo dopravnými prostriedkami. Vo všetkých  evidovaných prípadoch sa tohto konania 
dopúšťajú osoby z rómskej komunity.  Konania týchto osôb sú individuálne posudzované 
a riešené v zmysle platnej legislatívy.  
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V roku 2016 došlo k prerozdeleniu  územia mesta na  5 sektorov, pričom každý sektor 

je pridelený minimálne dvom policajtom, ktorí v rámci rozširovania  miestnej a osobnej 
znalosti priebežne budujú a rozširujú sieť dôverníkov. V prvom rade ich využívajú pri 
zisťovaní a odhaľovaní páchateľov protiprávneho konania, ale i pri zisťovaní požiadaviek zo 
strany občanov na otázky zabezpečovania  verejného poriadku. Na každý sektor je založená 
zložka, ktorá sa priebežne, s ohľadom na vývoj bezpečnostnej situácie v jednotlivých 
sektoroch, doplňuje a je využívaná v každodennej  činnosti príslušníkmi MsP pri plnení úloh. 
 

Nesporným prínosom  práce MsP   je aj činnosť Rómskej poriadkovej služby /ďalej 
len RPS/. Od 1. 6. 2016 je činnosť RPS riadená  vedením MsP. V súčasnosti  má RPS 22 
členov, z ktorých  prevažná časť  je v tejto službe  v rámci aktivačných prác. Členovia RPS 
vykonávajú svoju službu v 4-hodinových zmenách, počas ktorých  dohliadajú na verejný 
poriadok nielen v rómskej osade, ale aj v meste.  Hlavnými úlohami RPS je  dohľad  na 
poriadok v problémových lokalitách, predchádzanie páchaniu protiprávneho konania, 
zabezpečenie dodržiavania nočného pokoja, hliadkovanie na stanovených uliciach a 
monitorovanie situácie. Ich činnosť v meste je využívaná hlavne počas  vyplácania sociálnych 
dávok, v čase konania kultúrno-spoločenských akcií a počas sviatkov. Rozpis služieb, 
rozdelenie hliadok, ale aj samotnú inštruktáž  riadi vedenie MsP a v prípade zistenia 
nedostatkov pri kontrolách sú  prijímané opatrenia na ich odstránenie.  

K činnostiam hliadok MsP Trebišov patrí aj  dohľad nad dodržiavaním  zákona č. 
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších 
predpisov a nad Všeobecne záväzným nariadením mesta Trebišov č. 128/2013 o podmienkach 
držania psov. Počas hliadok príslušníci MsP Trebišov pravidelne  vykonávali kontroly hlavne 
na detských ihriskách a pieskoviskách, v areáloch škôl a školských zariadení a na ďalších 
miestach, kde je vstup so psom zakázaný. Zo strany MsP  bol  vykonávaný aj odchyt  
túlavých zvierat, ktorý bol realizovaný zväčšia na základe oznámenia občanov. V roku  2016 
bolo odchytených 153 psov, čo predstavuje nárast o 21 psov oproti roku 2015. 

 

3.6 – Plnenie úloh pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a iných  
návykových látok osobou maloletou  alebo mladistvou. 

Počas hliadkovej činnosti v rámci prevencie MsP Trebišov kontrolovala  
znečisťovanie verejných priestranstiev na miestach, kde sa stretávajú skupiny mladých ľudí, 
a to hlavne  v blízkosti obytných domov, školských zariadení a parku. U tejto skupiny 
obyvateľov  bolo v priebehu roku 2016 vykonaných  6 preventívnych akcií  zameraných na 
konzumáciu alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov, počas ktorých bola  v 56 prípadoch 
vykonaná dychová skúška s negatívnym výsledkom. V roku 2015 bolo zaznamenaných 11 
porušení zákona. 
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3.7 – Plnenie úloh pri zabezpečení verejného poriadku v meste pri organizovaní 
verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí. 

Športové, kultúrne, spoločenské a iné verejné podujatia patria neodmysliteľne ku 
koloritu každého mesta, či obce, mesto Trebišov nevynímajúc, kde sa aj v uplynulom roku  
uskutočnilo množstvo takýchto podujatí. Medzi najväčšie  podujatia v minulom roku patrili  
Dni mesta Trebišov, Nočný beh, Trebišovské jarné trhy, Trebišovské jesenné trhy,  Vianočné 
trhy a  akcie organizované Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína  v Trebišove. K 
zabezpečeniu ich plynulého a nerušeného priebehu prispela v roku 2016 svojou činnosťou aj  
mestská polícia s úzkou spoluprácou  OR PZ v Trebišove a OO PZ v Trebišove.  

3.8 – Spolupráca MsP s inými orgánmi 

Mestská polícia Trebišov intenzívne spolupracovala takmer so všetkými oddeleniami 
MsÚ, no predovšetkým s oddelením výstavby a majetku, Mestským aktivačným strediskom, 
Mestskou vnútornou ochranou a Technickými službami mesta Trebišov. Táto spolupráca 
spočívala hlavne pri čistení mesta, vývoze odpadu, úprave zelene a podobne. 

 Na veľmi dobrej úrovni prebiehala spolupráca s Okresným riaditeľstvom PZ, 
Obvodným oddelením PZ a Okresným dopravným inšpektorátom PZ v Trebišove. Príslušníci 
MsP boli často nápomocní kriminálnej polícii, respektíve vyšetrovateľom, ako nezúčastnené 
osoby pri úkonoch, akými boli zväčša domové prehliadky, osobné prehliadky osôb a podobne.  
MsP spolupracuje  s Policajným zborom aj v oblasti  pátrania po hľadaných a nezvestných 
osobách, hľadaných  motorových vozidlách a veciach, ale aj pri získavaní poznatkov 
o násilnej a majetkovej kriminalite. 

3.9 – Prevencia a preventívne aktivity 

Preventívne aktivity Mestskej polície v Trebišove sú pokračovaním aktivít 
realizovaných  v predchádzajúcom období. Tieto aktivity boli uskutočnené najmä formou 
prednášok, rád, besied, stretnutí a poradenstva, s cieľom  zvýšiť  dôveru detí, mládeže 
a verejnosti voči polícii. Ich účelom bolo aj oboznámiť, upozorniť aj poradiť deťom i starším 
občanom v možnostiach ochrany proti konkrétnemu i potenciálnemu násiliu a nebezpečenstvu 
a zároveň zvýšiť zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť iných.  
 

V rámci prevencie MsP komunikovala osobne s občanmi mesta o ich aktuálnych 
problémoch a realizovala  riešenia na odstránenie negatívnych javov. Na webovom sídle 
mesta zverejňovala vhodné informácie, upozornenia na momentálne páchanú 
protispoločenskú činnosť. Počas celého školského roka bol zo strany MsP vykonávaný 
dohľad na priechodoch pre chodcov nachádzajúcich sa v blízkosti škôl, s cieľom zabezpečiť 
žiakom ZŠ bezpečný prechod cez komunikáciu. V rámci preventívnych opatrení boli občania 
prostredníctvom webovej stránky mesta upozorňovaní na zvýšenie opatrnosti pri disponovaní 
so svojimi osobnými vecami. Počas letnej turistickej sezóny príslušníci MsP vykonávali vo 
zvýšenej miere  pešie hliadkovanie  na mestskom kúpalisku, s cieľom predchádzať krádežiam.  
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3.10 – Dopravné prostriedky používané pri plnení úloh 

 Počet a druh dopravných prostriedkom používaných pri plnení úloh mestskej polície: 
 

 1 x osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fábia Combi, 
 1 x osobné motorové vozidlo zn. Škoda Fábia,  
 2 x osobné motorové vozidlo zn. Suzuki SX 4, 
 2 x skúter zn. SYM Fiddle II, 
 2 x moped Babeta. 

3.11 – Výzbroj príslušníkov  

 10 ks pištoľ zn. ČZ 75, cal. 9 mm PARA, 
 13 ks pištoľ zn. ČZ 75 BD POLICE, 
 1 ks pištoľ zn. CZ – SLOVAKIA, CZ 75 P- DUTY, 
 2 ks pištoľ zn. CZ – UHERSKÝ BROD CZ 75 P-07 DUTY, 
 1 ks revolver zn.  Taurus, 38 special. 

3.12 – Výstrojné súčiastky  príslušníkov MsP Trebišov 

Rozsah výstrojných súčiastok príslušníkov MsP je zadefinovaný v článku 6 VZN 
mesta Trebišov č. 120/2012 o mestskej polícii. Medzi výstrojné súčiastky používanými 
príslušníkmi MsP patria:   

 pokrývky hlavy – (zimná pletená čiapka a šiltovka), 
 polokošeľa, 
 tričko – (krátky a dlhý rukáv), 
 taktická vesta, 
 zásahový komplet – (bunda + nohavice), 
 nepremokavý pršiplášť, 
 reflexná vesta, 
 šál a rukavice, 
 ponožky – (zimné a letné), 
 ochranná prilba na jednostopové MV, 
 termobielizeň, 
 puzdrá – (na slzotvorný prostriedok, obušok, putá, reflexnú vestu, písomnosti). 

 

3.13 – Technické prostriedky  používané príslušníkmi MsP 

 9 ks mobilných telefónov,  
 6 ks  osobných GPS lokalizátorov,  
 9 ks  digitálnych fotoaparátov, 
 1 ks alkotest Dräger 7510, 
 7 ks PC zostáv, 
 4 ks tlačiarní, 
 1 ks notebook, 
 16 ks technických prostriedkov na zabránenie odjazdu vozidla. 
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3.14 – Využitie chránenej dielne 

Mestská polícia nevyužíva chránenú dielňu ani chránené pracovisko. 
 

3.15 – Využitie monitorovacieho kamerového systému – MKS 

V rámci  prevencie protispoločenskej činnosti MsP Trebišov využíva mestský 
kamerový  systém. Tento mestský kamerový systém, ktorý sa postupne rozširuje,  je účinným 
prostriedkom boja proti kriminalite, zabezpečuje obyvateľom a návštevníkom mesta väčší 
pocit bezpečia v uliciach a zároveň slúži k zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov MsP 
Trebišov. Je využívaný nielen na represiu, ale hlavne na prevenciu, nakoľko už len samotné 
zverejnenie informácie o skutočnosti, že určité miesto je pod stálym dohľadom kamery, 
odrádza potenciálnych páchateľov od páchania protiprávneho konania. Výstupy z kamier 
slúžia na služobné účely v rámci objasňovania protiprávneho konania. Konkrétne výstupy sú 
poskytované aj orgánom činným v trestnom konaní, na základe ich písomného požiadania. 
V mestskom kamerovom systéme je nainštalovaných spolu 48 kamier. 

 

3.16 – Zabezpečovacie systémy  

Mestská polícia nevyužíva žiadne ústredne zabezpečujúce signalizáciu ani iné 
zabezpečovacie systémy. 

 

3.17 – Využitie služobných psov 

Mestská polícia pri plnení svojich úloh nevyužíva služobných psov. 
 

3.18 – Zoznam všeobecne záväzných nariadení upravujúcich činnosť MsP 

- VZN  č. 8/1992 o zriadení  Mestskej polície  v znení  dodatkov č. 1 a 2, 

- VZN  č. 120/2012 o Mestskej polícii. 

 

3.19 – Zoznam všeobecne záväzných nariadení, ktorých dodržiavanie kontroluje MsP 

- VZN  č. 125/2013 o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb, 

- VZN  č. 126/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, 

- VZN  č. 128/2013 o podmienkach držania psov, 

- VZN  č. 129/2013 o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách a ostatných            

                                 verejných priestranstvách, 

- VZN  č. 130/2013 o verejnom poriadku a čistote, 
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- VZN  č. 138/2013 o trhových miestach, 

- VZN  č. 145/2015 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných   

                                 plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane, 

- VZN  č. 147/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov, 

- VZN  č. 152/2017 o mestských symboloch a zásadách ich používania. 

 

3.20 – Záver 

Mestská polícia v Trebišove aj v roku 2016 zabezpečovala úlohy vymedzené zákonom 
č. 564/1991 Zb., o obecnej polícii a  ako poriadkový útvar mesta dbala najmä na zabezpečenie 
verejného poriadku, ochranu obyvateľov a iných osôb pred ohrozením života a zdravia. V 
rozsahu svojich kompetencií bude v službách pre obyvateľov a návštevníkov mesta Trebišov  
pokračovať aj v roku 2017. V ďalšom období sa bude MsP zameriavať hlavne na posilňovanie  
dôvery  vo vzťahu k obyvateľom mesta, na zvýšenie  aktívnej spolupráce  občanov pri plnení 
základných úloh mestskej polície, na doplnenie a obnovu materiálno-technického 
zabezpečenia a na vzdelávanie príslušníkov MsP. Snahou MsP Trebišov je získať kredit 
inštitúcie, ktorej je pomoc, ochrana občanov a majetku samozrejmosťou, kedy sa občan môže 
obrátiť na príslušníka MsP so žiadosťou o pomoc v každej situácii. Pokiaľ požiadavku občana 
z hľadiska právomocí a oprávnení zákona o obecnej polícii nie je možné riešiť, policajt by 
mal vedieť poskytnúť informáciu o kompetencii jednotlivých orgánov a organizácií, na ktoré 
sa môže občan so svojimi požiadavkami obrátiť.   
 
 

                                                                                                    Spracoval: 

Mgr. Miroslav Cabada 

 

 

 

 

 

 

 

 


