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Správa o činnosti Mestskej polície v Krupine
za obdobie od 1.1.2019 do 30.06.2019

predkladaná Mestskému zastupiteľstvu v Krupine dňa 25.09.2019

Mestská polícia v Krupine, v období od 01.01.2019 do 30.06.2019, 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 37 kamier. Na základe projektu z roku 2018 boli
dňa 28.3.2019 dané do užívania celkovo 5 ks kamier a to 1 ks statickej snímajúcu
križovatku cesty I/66 na ul. Osloboditeľov pri odbočke na Pijavice a k firmám a 2 ks
statických snímajúce v tomto úseku jazdné pruhy, 1 ks otočná na elektrickom stĺpe
v križovatke ul. 29. augusta a ul. Školská a ešte 1 ks otočná kamera na stĺpe verejného
osvetlenia na ul. Železničná, ktorá sníma danú ulicu ako aj časť priestoru pred železničnou
stanicou a časť parkoviska pred obchodmi ako BILLA a pod.
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. Náčelník MsP spolupracoval aj s oddelením manažéra mesta na projekte rozšírenia
kamerového systému. 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.
Za hodnotené obdobie mestskí policajti spolu odpracovali 2565 hodín. 444,04 hodín
v nočných hodinách výkonu služby, 381,16 hodín počas sobôt a nedieľ, 13,05 hodín počas
štátnych sviatkov. Bolo čerpaných 30 dní dovolenky, t.j. 225 hodín. Celkový fond pracovného
času predstavoval 2790 hodín.
V uvedenom období Mestská polícia vyriešila spolu 168 priestupkov, z toho 69 uložením
blokovej pokuty vo výške celkovo 1085 Eur a 97 priestupkov dohováraním a dva 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 59 v oblasti dopravy na sumu vo výške
840 Eur, 2 priestupky proti verejnému poriadku vo výške 60 Eur, 1 priestupok proti majetku
vo výške 30 Eur, 7 priestupkov Iné priestupky proti poriadku v správe vo výške 155 Eur /z
toho v troch prípadoch týkajúcich sa majiteľov psov a v štyroch prípadoch nedodržania
otváracích hodín prevádzok – teda porušenie platných Všeobecne záväzných nariadení
mesta Krupina/. Dva priestupky proti majetku riešila spisovým materiálom proti neznámemu
priestupcovi a po ukončení si Mesto Krupina uplatňovalo spôsobenú škodu cez poistku.
Pre porovnanie celkovo bolo v roku 2018 riešených 178 priestupkov, kde 124 bolo
vybavených dohováraním, 52 priestupkov bolo vyriešených v blokovom konaní vo výške 705
Eur a 2 priestupky proti majetku riešených spisovým materiálom proti neznámemu
priestupcovi a po skončení spisových materiálov si Mesto Krupina uplatňovala spôsobenú
škodu cestou poistky. Priestupky v doprave riešené v blokovom konaní predstavovali počet
40 na sumu 530 Eur, priestupky proti verejnému poriadku boli v počte 10 na sumu vo výške
155 Eur, Iné priestupky v správe v počte 2 na sumu 20 Eur /to sa týkalo majiteľov psov/.
V prvom polroku 2019 sa rekonštruovali miestne komunikácie a vykonávala sa aj ďalšia
stavebná činnosť na území mesta Krupina, čo malo za následok dočasne vo väčšej miere
zhoršenie cestnej premávky hlavne prejazdy miestnymi komunikáciami a samotné
parkovanie motorových vozidiel. Po dokončení rekonštrukčných prác a iných stavebných
prác dôjde k všeobecne k zlepšeniu cestnej premávky na miestnych komunikáciach aj keď
vieme že práce pokračujú aj v druhom polroku 2019.
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.
Bolo odchytených 6 psov v prvom polroku 2019. Bolo skontrolovaných 102 osôb
v prvom polroku vo veciach podozrenia spáchania priestupkov alebo prípadne pri
páchaných iných protispoločenských činnostiach.

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/
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 cestnej premávky spáchané
neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho
1/ z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz
otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna,
pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko
2/ zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel,
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.
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 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. 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. Ďalej
v rámci prevencie a na základe získaného certifikátu náčelník MsP vykonáva na ZŠ E. M.
Šoltésovej prednáškovú činnosť, v školskom roku určenú pre piatakov s desiatimi témami,
či už ide o drogy, vandalizmus, dopravnú výchovu a pod., ale tiež po dohode s inými
školskými zariadeniami. Dňa 16.4.2019 policajti Mestskej polície v Krupine s policajtmi
Krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici vykonali preventívnu akciu
zameranú na bezpečnosť chodcov v našom meste kde okrem služobných úloh rozdávali
chodcom reflexné pásky. Mestská polícia vykonala tiež prednášku v MŠ elokované

pracovisko na ul. I. Krasku a to s ozrejmením na prácu Mestskej polície v Krupine ako aj
dopravnej výchove a dopravnej bezpečnosti. Samozrejme sú tu aj ďalšie aktivity.
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 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 1.1.2019 do 30.6.2019 plnila ďalšie nasledujúce úlohy :
-

-

-

-

-

-

Zabezpečovanie verejného poriadku na kultúrnych, športových, či cirkevných
podujatiach, ako boli oslavy Silvestra a Nového roka, Beh oslobodenia, kladenie vencov
pri príležitosti osláv oslobodenia mesta Krupina, dve kolá prezidentských volieb,
eurovoľby, Cyklistické preteky, oslavy k ukončeniu 2. svetovej vojny, Dni mesta
Krupina, Mierový beh, zabezpečenie dohľadu v cestnej premávke pri kosení, či odvoze
sena pri cestách a iné podujatia, kde bolo odpracovaných 600 hodín.
Počas daného obdobia Mestská polícia doručovala doručenky súdov, žiadosti
prokuratúry, žiadosti exekútorských úradov, Okresného riaditeľstva PZ vo Zvolene a pod.
v počte 19, a ostatnú poštu Mesta Krupina v počte 90 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 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 2019 bolo
zaevidovaných 23 udalostí, ktoré boli prijaté buď telefonicky, alebo osobne.
Sú evidované úradné záznamy v prvom polroku 2019 v počte 4, 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.
- 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 a pod.
- MsP riešila sťažnosti osôb na medziľudské vzťahy, a to v 4 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 dvoch prípadoch musela hliadka MsP privolať rýchlu zdravotnú pomoc a v ďalších
dvoch 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 priehliadky,
prehliadky iných priestorov a pod./, pri exekúciách atď. Spolupracovali s NAKA pri
drogovej problematike.
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 vozdiel,
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 prvom polroku 2019 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 prvom polroku 2019, 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.
Uvedené štatistické údaje budú v zmysle zákona poskytnuté pre Ministerstvo vnútra SR,
teda všetky stanovené ukazovatele za rok 2019.
V Krupine, dňa 12.09. 2019

Martin Gabera
náčelník Mestskej polície Krupina
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Príloha č. 4
Návrh uznesenia
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
konaného dňa 25.9.2019

Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe :
„Rekonštrukcia plôch 1.sekcie urnového hája v Novom cintoríne“

Vypracoval a predkladá :

Ing. Jaroslava Uramová
vedúca oddelenia výstavby, ŽP a RR

Pracovný materiál pre komisiu rozvoja mesta

1/
Uznesenie č. / 2019 –MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
a) schvaľuje návrh zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe :
„Rekonštrukcia plôch 1.sekcie urnového hája v Novom cintoríne “ s budúcim
zhotoviteľom Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina, IČO:34788905.
b) schvaľuje uzavretie zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe
„Rekonštrukcia plôch 1.sekcie urnového hája v Novom cintoríne“ s budúcim
zhotoviteľom Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina, IČO:34788905.
v celkovej sume 5 907,94 EUR.
Dôvodová správa:
Predmetom diela je dodávka prác na stavbe : „Rekonštrukcia plôch 1.sekcie urnového
hája v Novom cintoríne ” . Rekonštrukcia spočíva v odstránení asfaltového krytu, osadenie
obrubníkov a pokládka novej betónovej dlažby do štrkového lôžka. Táto zmluva sa uzatvára
ako výsledok verejného obstarávania podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“). Plnenie uzatvorenej zmluvy je v súlade s programovým
rozpočtom Mesta Krupina na rok 2019, na základe uznesenia č. 216/2019 –MsZ .
V termíne predkladania ponúk bola predložená len jedna ponuka , ktorú predložila spoločnosť
Ľubomír Dado, Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina, v sume 5 907,94 EUR.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške : 5 993,84 EUR.
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Príloha č. 5
Návrh uznesenia
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
konaného dňa 25.9.2019

Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe :
„Obnova strechy stolnotenisovej herne“

Vypracoval a predkladá :

Ing. Jaroslava Uramová
vedúca oddelenia výstavby, ŽP a RR

Pracovný materiál pre komisiu rozvoja mesta

1/
Uznesenie č. / 2019 –MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
a) schvaľuje návrh zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe :
„Obnova strechy stolnotenisovej herne “ s budúcim zhotoviteľom ........., IČO:...
b) schvaľuje uzavretie zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác na stavbe
„Obnova strechy stolnotenisovej herne“ s budúcim zhotoviteľom IČO:
v celkovej sume ................. EUR.
Dôvodová správa:
Predmetom diela je dodávka prác na stavbe - Obnova strechy stolnotenisovej herne na
Sládkovičovej ul. č. 40/9 v meste Krupina. Pôvodná skladba strešného plášťa je nevyhovujúca
a neplní svoju funkciu. V rámci stavebných prác sa prevedie demontáž pôvodnej plechovej
strešnej krytiny vrátane latovania, následne posúdenie stavu nosnej strešnej konštrukcie a jej
prípadná sanácia, zateplenie a montáž nového latovania vrátane novej plechovej strešnej
krytiny. Súčasťou prác je aj montáž nových dažďových žľabov a oplechovania atík.. Táto
zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa § 117 zákona č.343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Plnenie uzatvorenej zmluvy je v súlade
s programovým rozpočtom Mesta Krupina na rok 2019. Predpokladaná hodnota zákazky bola
stanovená vo výške 19 065,336 € s DPH.
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Materiál z Komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok
konanej dňa 24. 1. 2018

Predkladá:

Mgr. Martin Selecký
Predseda komisie

Vypracoval:

Mgr. Zdenka Sýkorová
zapisovateľka

Prerokované:

24.1.2018
v Komisii pre školstvo, mládež,
kultúru, šport a verejný poriadok
14.2.2018 v MsR

Návrh uznesenia
z komisie pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok

NÁVRH UZNESENÍ
KOMISIE PRE ŠKOLSTVO, MLÁDEŽ, KULTÚRU, ŠPORT A VEREJNÝ PORIADOK:

Uznesenie č. /2018-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
odporúča
Komisia odporúča MsBP Krupina zabezpečiť prevádzku verejných mestských toaliet na
Nám. SNP a na Svätotrojičnom námestí (Mestská tržnica) počas trvania verejných
športových a kultúrnych podujatí s veľkým počtom účastníkov, ktoré organizuje Mesto
Krupina.
a to 8 hlasmi z 8 prítomných
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jozef Capuliak PhD., Ing. Albert
Macko, Mgr. Leonard Lendvorský, PhDr. Miroslav Lukáč, Ján Alakša, Mgr. Zdenka Sýkorová
Dôvodová správa:
Komisia odporúča
zabezpečiť vyššie uvedené z dôvodu veľkej účasti športovcov
a návštevníkov, čo súvisí so všeobecnou potrebou i verejným záujmom a s povinnosťou
organizátora veľkých podujatí zabezpečiť dostupnosť týchto služieb
Uznesenie č. /2018-MsZ
Mestské zastupiteľstvo v Krupine
odporúča
Komisia navrhuje na prerokovanie Komisii rozvoja mesta návrh uhradiť vreckové vo výške
250€/os. 10-tim členom súboru Romano Jilo, ktorí sa v roku 2018 zúčastnia medzinárodného
podujatia v Petrohrade (Ruská federácia).
a to 8 hlasmi z 8 prítomných
Za Mgr. Martin Selecký, Mgr. Anna Borbuliaková, Ing. Jozef Capuliak PhD., Ing. Albert
Macko, Mgr. Leonard Lendvorský, PhDr. Miroslav Lukáč, Ján Alakša, Mgr. Zdenka Sýkorová
Dôvodová správa:
Vzhľadom na už prerozdelené finančné prostriedky Komisie pre školstvo, mládež, kultúru,
šport a verejný poriadok, navrhuje tak ako je vyššie uvedené.
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