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SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE KOMÁRNO 
za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 

 
 

1. Úvod 

 
6. septembra 1990 prijala Slovenská národná rada zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

Táto právna norma bola súčasťou realizácie reformy verejnej správy, v rámci ktorej sa vytvoril duálny 
systém verejnej správy – popri štátnej správe sa konštituovala miestna samospráva. Obci, ako 
samostatnému územnému samosprávnemu a správnemu celku, bola okrem iného zverená úloha 
zabezpečiť verejný poriadok v obci (§ 4 odst. 3 písm. n) Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, 
v ktorom je uvedené, že obec pri výkone samosprávy najmä zabezpečuje verejný poriadok.  

Vyššie citovaný zákon umožnil obci vytvoriť na plnenie tejto úlohy obecnú políciu a definoval i jej 
ďalšie úlohy. Cieľom zriadenia tejto zložky, ako aj všeobecne mestských a obecných polícií bola 
decentralizácia poriadkových síl v rámci republiky a zároveň vytvorenie priestoru pre jednotlivé 
samosprávy priorizovať vlastné požiadavky pomocou poriadkovej zložky. Štrukturálne, technicky riadiť 
svoje represívne, výkonné orgány podľa užších potrieb obyvateľstva. 

Mestská polícia Komárno (ďalej len MsP) je poriadkový útvar mesta, ktorý bol zriadený 
Všeobecným záväzným nariadením č. 2/1991 a jeho sídlo je na Hradnej ul. č. 3692 v Komárne. MsP 
pôsobí pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a 
plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení mestského zastupiteľstva a 
rozhodnutí primátora mesta. MsP plní úlohy v zmysle zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov. 

Základné úlohy príslušníkov mestskej polície a teda určenie ich vecnej pôsobnosti sú zakotvené v § 3 
zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov. 

 

Ku koncu roka 2019 vstúpili do platnosti novely zákonov, vďaka ktorým pribudli mestským 
policajtom viaceré kompetencie, konkrétne sa jedná o zmeny, ktoré sú uvedené v  Zákone SNR č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii.  Na základe týchto zmien bolo potrebné zakúpiť technické zabezpečenie, 
ako napr. kamery do služobných automobilov, digitálnu kameru, výstražné zariadenia na automobiloch ( 
majákové rampy, sirény). Okrem tohto vybavenia sa podarilo zakúpiť aj 6ks nových zbraní a kompletne 
vymeniť zastaralé rádiostanice- vysielačky. 

Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami Mesta Komárno. Pri 
plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. 
Organizácia a systém práce mestskej polície boli v hodnotenom období vykonávané v súlade so zákonom 
o obecnej polícii a v zmysle Všeobecne záväzných nariadení mesta Komárno a inými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na činnosť MsP. 
Činnosť Mestskej polície v Komárne je okrem uvedených právnych aktov riadená v zmysle Štatútu 
Mestskej polície č.1658/2017. 
 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že jednou z najdôležitejších spoločenských úloh, ktoré mestské 
polície v Slovenskej republike plnia, je riešenie priestupkov. Ide o tú časť protispoločenskej činnosti, 
ktorá je charakterizovaná nižšou spoločenskou závažnosťou. Zákonodarca všeobecne záväznými 
právnymi predpismi splnomocnil obecné a mestské polície na objasňovanie priestupkov, ktoré sú 
oprávnené prejednávať v blokovom konaní. Ide o pomerne širokú oblasť tohto protiprávneho konania, 
pokrývajúcu priestupky uvedené v zákone č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,  
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v zákone č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a iných predpisoch (napr. zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky držania psov, zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a ďalšie). 

 
 

2. Personálne obsadenie MsP ku koncu roka 2020 
 
 
Počet príslušníkov MsP:  26 
Z toho:     
Náčelník     1 
Zástupca náčelníka    1 
Priestupkový referent    1 
Veliteľ zmeny     4 
Príslušníci vo výkone   19 ( 2 psovodi) 
 
 
Počet civilných zamestnancov:    
Samostatný odborný referent   1 
Obsluha kamerového systému   6 
 
Občianska hliadka:  2 

 
 
 
 
Personálne obsadenie Mestskej polície je nižšie, ako plánované. Priemerný vek mestského 

policajta v Komárne je približne 43 rokov. Národná rada SR v októbri v roku 2019 odsúhlasila mestským 
policajtom príspevok za prácu, ktorý bude vyplácať Sociálna poisťovňa. V prípade, že mestský policajt po 
odslúžení najmenej 25 rokov a dovŕšení 56 rokov veku opustí svoje zamestnanie, bude mať nárok na 
príspevok vo výške 60 percent svojej priemernej mzdy. Uvedený príspevok je možné získať od 1. januára 
2024. Príslušníci obecných a mestských polícií si podľa novely zákona platia poistné na príspevok vo 
výške troch percent z vymeriavacieho základu, čo sa odzrkadlí v ich mzdách, ktoré budú o túto sumu 
znížené. Táto zmena v budúcnosti ovplyvní migráciu mestských policajtov, kde sa očakáva stúpajúca 
tendencia.  
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3. Zabezpečovanie verejného poriadku 
 

V hodnotenom období Mestská polícia riešila svoje úlohy koncepčne v spolupráci s mnohými 
štátnymi aj neštátnymi inštitúciami, ako aj s ostatnými odbormi miestnej samosprávy, ktorým zároveň 

poskytovala súčinnosť pri 
riešení ich interných úloh. Častá 
bola spolupráca napríklad 
s Okresným riaditeľstvom 
Policajného zboru v Komárne. 
V spolupráci s príslušníkmi 
Policajného zboru SR bola 
riešená napríklad problematika 
kontroly legálnych a likvidácia 
nepovolených zhromažďovaní 
na katastrálnom území Mesta 
Komárno. V rámci tejto činnosti 
sa niekoľkých  prípadoch 
ukončil nepovolený zraz 
majiteľov motorových vozidiel, 
ktorí podľa prijatých 
občianskych oznámení 
v značnej miere 
znepríjemňovali obvyklý spôsob 
života obyvateľov. Mestská 

polícia sa v niekoľkých prípadoch aktívne venovala riadeniu premávky, a to najmä na kruhovom objazde 
pri Kauflande, kde v ranných a poobedňajších hodinách vznikali kolóny a taktiež aj na Vážskom moste, 
kde prebiehali opravy a premávka bola výrazne obmedzená. V lete mesto Komárno zasiahli výdatné 
dažde, čo spôsobilo záplavy na celom území mesta. Mestská polícia sa snažila pomáhať obyvateľom 
a taktiež riadila premávku tam, kde to bolo z bezpečnostných dôvodov potrebné.  V roku 2020 sa na 

území mesta začali vo väčšom 
počte objavovať nástenné 
kresby- graffiti, ktoré sa 
väčšinou svojím vzhľadom 
podobali. Samozrejme 
v takýchto prípadoch ide 
o poškodzovanie majetku 
a Mestská polícia sa začala 
touto problematikou 
intenzívnejšie zaoberať, pričom 
bol v jednom prípade páchateľ 
aj zastihnutý pri čine. Ďalej sa 
už touto vecou zaoberá 
Okresné riaditeľstvo PZ 
v Komárne, ktorému bola 
postúpená na ďalšie konanie.    



 M E S T O   K O M Á R N O  
KOMÁROM  VÁROS  ÖNKORMÁNYZATA 

  

 

Verejný poriadok komplikujú v meste aj osoby, ktoré vyberajú odpad zo smetných nádob alebo 
ho ukladajú vedľa nich. Niekoľko zo smetných nádob je pod dohľadom kamier a v prípade, že sa vinníka 
podarí zastihnúť, hliadka toto jeho konanie rieši na mieste, pričom je vyzvaný, aby odpad mimo 
smetných nádob upratal.  

 

Čo sa týka čistoty v našom meste, dôležitú úlohu pri nej zohráva aj čistenie ulíc, ktoré niekedy 
môžu (aj napriek umiestneným dopravným značeniam) komplikovať zaparkované motorové vozidlá. 
Mestská polícia sa teda podieľala aj na tejto činnosti, pričom bol dôraz kladený najmä na kontrolu 
a prevenciu, aby sa vodiči naučili rešpektovať dopravné značenia osadené kvôli čisteniu ulíc a zbytočne 
situáciu nekomplikovali.  
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Mestská polícia Komárno v hodnotenom období spolupracovala taktiež s Okresným úradom 
v Komárne, za zmienku stojí však aj spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, 
vďaka ktorej je možné získať dobré výsledky v oblasti prevencie a ochrany maloletých a mladistvých. 
Mestská polícia Komárno spolupracovala taktiež so súdmi, okresnými úradmi, exekútorskými úradmi a 
Finančnou správou. Počas roku 2020 doručovala Mestská polícia mnoho písomností najmä pre Okresný 
súd Komárno a Okresný úrad v Komárne, ale taktiež aj pre samotné Mesto Komárno. Dobrá spolupráca 
je vytvorená okrem vyššie spomínaných inštitúcii aj so súkromnými bezpečnostnými službami 
pôsobiacimi na území mesta Komárno. Nakoľko rok 2020 žiaľ priniesol aj nové výzvy súvisiace 
s pandémiou ochorenia COVID-19, spôsobenou novým typom koronavírusu, dňa 12. marca 2020 bola 
vyhlásená mimoriadna situácia a počas celého roka pribúdali opatrenia, ktoré bolo potrebné sledovať 
a taktiež kontrolovať ich dodržiavanie. Nakoľko aj samotné Mesto Komárno zohralo veľkú rolu pri boji 
s pandémiou, zakúpilo pre seniorov, zdravotne postihnuté osoby či osoby s vážnymi ochoreniami rúška, 
aby boli tieto osoby viac chránené. Distribúciu rúšok riešila samotná Mestská polícia, pričom bolo 
občanom roznesených približne 1760 rúšok. Počas vzniku pandémie Metská polícia začala úzko 
spolupracovať aj s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, pričom je možné 
túto spoluprácu vyhodnotiť ako veľmi prospešnú a bezproblémovú. Mestská polícia taktiež vykonávala 
v spolupráci s civilnou ochranou MsÚ Komárno a dobrovoľnými hasičmi dezinfekciu schodísk v bytových 
domoch, ktorá bola vykonaná v 763  prípadoch. Okrem nej bola vykonávaná dezinfekcia aj v detskom 
parku či na iných verejných priestranstvách, kde sa obyvatelia častejšie zdržiavali. 
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Zoznam VZN Mesta Komárno, ktoré kontroluje Mestská polícia Komárno: 

5/1998 Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Komárno 

11/2003  VZN o ochrane územia prímestskej rekreačnej oblasti Apáli  

12/2003  VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov  

13/2003 VZN o vylepovaní plagátov a o živelných a nepovolených nápisoch na území Mesta Komárno 

02/2007 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z 
domácností (VZN o odpadoch) 

10/2007 VZN, ktorým sa zrušuje VZN č. 17/2003 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných 
priestranstvách 

11/2007 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2005 o dopravnom režime v pešej zóne mesta Komárno 
10/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2003 o ochrane ovzdušia a poplatkoch sa znečisťovanie ovzdušia 

11/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 11/2003 o ochrane územia prímestskej rekreačnej oblasti Apáli  

24/2008 VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2003 o vylepovaní plagátov a o živelných a nepovolených 
nápisoch na území Mesta Komárno 

8/2012  VZN mesta Komárno č. 8/2012 o výkone taxislužby na území mesta Komárno 

14/2012 VZN Mesta Komárno číslo 14/2012 o pravidlách času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb 

17/2012 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 17/2012 o miestnych daniach za psa, za užívanie 
verejného priestranstva, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje, za vjazd 
a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 01/2014 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 01/2014, o spôsobe náhradného zásobovania vodou 
a odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Komárno 

02/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 02/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a 
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Komárno 

09/2015 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno číslo 09/2015 o podmienkach držania psov 

14/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 14/2015 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Komárno 

22/2015 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 22/2015, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre 
trhovisko na Železničnej ul. v Komárne 

09/2016 VZN Mesta Komárno číslo 09/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými staveb.odpadmi 

3/2018 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Komárno č. 3/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2016 o 
nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

10/2019 VZN mesta Komárno číslo 10/2019 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

 

 
4. Ostatné činnosti  

 
Okrem zabezpečovania verejného poriadku Mestská polícia v Komárne vykonáva mnoho iných 

činností vyplývajúcich buď zo zákona, alebo snahou vyhovieť požiadavkám iných zložiek samosprávy. 
V prvom rade sa jedná o rôzne organizačné útvary Mestského úradu v Komárne, ale MsP spolupracuje aj 
s mestskými organizáciami, spoločnosťami. 

V najväčšej miere sa jedná o spoluprácu s mestskou spoločnosťou COMORRA Servis, ktorej MsP 
poskytuje súčinnosť v oblasti kontroly spoplatneného parkovania a následnej represie, čo v značnej 
miere ovplyvňuje dobré výsledky tejto spoločnosti pri vyberaní parkovacieho poplatku. Z personálneho 
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hľadiska MsP poskytuje  jedného príslušníka, ktorý sa v pracovných dňoch v dĺžke 8 hodín zaoberá 
výlučne touto činnosťou.  
Nasledujúcou činnosťou je spolupráca s ostatnými oddeleniami MsÚ, pre ktoré MsP vykonáva šetrenie 
a doručovanie rôznych písomností.  

Mestská polícia taktiež koordinuje činnosť Občianskej hliadky. Občianska hliadka od júna 2019 
funguje na základe projektu s názvom Občianska hliadka, ktorý je realizovaný vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Trvanie projektu je do 
mája 2021 a bol naň schválený príspevok vo výške 46 619,80 Eur. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie 
finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým 
Rómov.  

Mestská polícia Komárno zabezpečovala v roku 2020 verejný poriadok na jednom kultúrnom 
podujatí, t.j. vítanie Nového roku, nakoľko z dôvodu pandémie boli ostatné kultúrne podujatia zrušené.  

Čo sa týka športových 
podujatí, verejný 
poriadok bol 
v niekoľkých 
prípadoch 
zabezpečovaný len na 
futbalových 
zápasoch. Mestská 
polícia zabezpečovala 
verejný poriadok aj 
počas volieb do 
Národnej rady SR 
a na rôznych 
politických 
zhromaždeniach. 
V hodnotenom 
období Mestská 

polícia zorganizovala „brigádu“ v pevnosti, pri ktorej zamestnanci priložili ruku k dielu, aby bolo okolie 
našej pevnosti krajšie a čistejšie . 
 
 

5. Pult centrálnej ochrany 
 
Mestská polícia Komárno v súlade so zákonom č. 564/1991 z.z. § 3 
ods. 1 písm. b)  v roku 2015 zaviedla do prevádzky ústredňu 
zabezpečujúcu signalizáciu /PCO/ v mestských zariadeniach ako sú 
predškolské zariadenia a školské jedálne v počte 20 objektov. 
Začiatkom roku 2020 bolo na pult PCO pripojených celkovo 37 
objektov, počas roka sa tento počet zvýšil na 44. Ani v jednom 
prípade nebolo zistené narušenie objektu v súvislosti so 
spáchaním priestupku, resp. trestného činu. Mesto v minulosti 
platilo  SBS ročne približne vo výške 9000 eur. V súčasnosti 
Mestská polícia zabezpečuje ochranu mestských objektov zdarma, pričom poskytovanie služby ochrany 
objektov pre iné súkromné či právnické osoby je spoplatnené, čím vzniká pre mesto príjem. V súčasnosti 
je možné aj po zohľadnení pravidelných výdavkov spojených s prevádzkou PCO, vyhodnotiť celkovo 
prevádzku PCO ako ziskovú. 
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6. Kamerový bezpečnostný systém 
 

 Kamerový monitorovací systém Mestskej polície v Komárne bol zriadený v roku 2002 a neskôr 
bol rozširovaný a aj modernizovaný. Kamery sú  priebežne udržiavané a umiestňované podľa potreby a 
možností, aj keď sa v mnohých prípadoch jedná už o značne amortizovanú techniku. Za najväčší 
nedostatok nášho kamerového systému je možné považovať samotný prenos dát, nakoľko kamerový 
systém nie je napojený na optickú sieť.  Mestská polícia v Komárne na začiatku roka 2020 spravovala 25 
kusov externých kamier na verejných priestranstvách na katastrálnom území mesta, pričom ku koncu 
roka sa tento počet zvýšil na 28. V roku 2019 Mesto Komárno na základe výzvy „Výzva Rady vlády 
Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2019“ predložilo 
projekt s názvom „Rozšírenie kamerového systému v miestach detských ihrísk a v blízkosti základných 
škôl“, na základe ktorého bola prijatá dotácia vo výške 6 000 eur. Realizácia projektu bola ukončená 
v roku 2020, vďaka čomu sa kamerový systém rozrástol o 3 nové kamery. Mesto Komárno zo svojich 
finančných prostriedkov na realizáciu projektu minulo 3694,75 eur, celkové náklady na zakúpenie kamier 
a na práce spojené s ich inštaláciou a konfiguráciou boli vo výške 9694,75 eur. Uvedené finančné 
prostriedky boli využité na umiestnenie kamier pri multifunkčnom a detskom ihrisku na Ul. Selyeho, za 
obytným domom na Ul. gen Klapku, taktiež pri detskom ihrisku Žihadielko na Ul. gazdovská- Ul. 
mederčská a pri križovatke Ul. cintorínsky rad a Ul. Eötvösa, ktorá sa nachádza v blízkosti základných škôl 
a cintorína. Kamerový systém je nepretržite sledovaný zamestnancami chránenej dielne.  

Mapa kamier: 
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7. Uložené pokuty 

 

Mestská polícia Komárno v roku 2020 v 2480 prípadoch uložila pokutu v blokovom konaní v celkovej 
výške 33180 €. 

Z uvedenej štatistiky sa dá konštatovať, že celková výška uložených pokút mala stúpajúcu tendenciu, 
ktorá sa  v minulom roku znížila, pričom priemerná výška uloženej pokuty za rok 2020 bola cca. 13,38 €. 

Z toho vyplýva, že dosiahnutú úroveň verejného poriadku sa dalo docieliť aj miernejšími pokutami, čo je 
aj jednou z priorít MsP- miernejšími sankciami docieliť potrebný nápravnovýchovný efekt. 

 

8. Občianske oznámenia 
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Najdôležitejším štatistickým údajom smerom k MsP je počet občianskych oznámení, nakoľko 
tento údaj slúži ako spätný signál a odzrkadľuje dôveru občanov. V roku 2020 prijala MsP spolu 7438 
telefonátov na linke 159, z čoho 1385 boli občianske oznámenia. Ostatné telefonáty sa týkali najmä 
poskytovania informácií, najmä ohľadom distribúcie rúšok či priebehu testovania. Z dlhodobej štatistiky 
vyplýva, že počet oznámení má stúpajúcu tendenciu, čo dokazuje zlepšenie verejnej mienky o činnosti 
MsP. V sledovanom období bolo zaznamenané mierne zvýšenie oproti minulému roku. 
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9. Celková štatistika priestupkov 

 

 § 47-48 § 49 § 50 § 22 Všeobecne 
záväzné 
nariadenie 
obce 

Ostatné Spolu 

1, Celkový počet zistených     

    priestupkov vlastnou činnosťou 
1078 30 18 3347 102 128 4703 

2, Celkový počet oznámených    
priestupkov na útvar obecnej    
polície 

258 45 18 175 9 64 569 

3, Celkový počet uložených     
priestupkov 

4 3 14 149 0 20 190 

4, Celkový počet odložených    
priestupkov 

5 0 4 3 0 0 12 

5, Celkový počet odovzdaných     
priestupkov 

1 0 3 3 0 13 20 

6, Celkový počet oznámených    
priestupkov príslušnému orgánu 

3 7 1 6 1 15 33 

7, Celkový počet priestupkov    
prejednaných v blokovom konaní 
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