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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE MESTSKEJ POLÍCIE 
Návrh na stanovenie počtu príslušníkov MsP Žiar nad Hronom 

 

 V súlade s § 4 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii: „Organizáciu, objem mzdových prostriedkov 

a rozsah technických prostriedkov obecnej polície určuje obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej 

úloh.“ Účelom je nie len vymedziť organizačnú štruktúru mestskej polície a teda vzájomné vzťahy medzi 

náčelníkom, zástupcom a ostatnými príslušníkmi mestskej polície ale aj schváliť plánovaný počet mestských 

policajtov vrátane náčelníka čo doposiaľ mestským zastupiteľstvom určené nebolo. 

 Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujem personálne nastaviť počet príslušníkov Mestskej polície 

v Žiar nad Hronom na počet 22 mestských policajtov vrátane náčelníka MsP v predloženej organizačnej 

štruktúre (Príloha č. 1 IS 17 - Služobný poriadok MsP). 

 

Východiskový stav a predchádzajúci vývoj 

V rokoch 2004 až 2010 bol počet príslušníkov mestskej polície 21 až 22. V rokoch 2011 až 2013 bol ich počet 

znížený na 18. V nasledujúcom období rokov 2014 až 2017 sa počet príslušníkov Mestskej polície v Žiari nad 

Hronom pohyboval na úrovni 20 policajtov vrátane náčelníka MsP resp. kolísal medzi 19 až 20. Teda boli 

obdobia trvajúce aj niekoľko mesiacov (aj viac ako pol roka) keď bol počet policajtov 19. Navrhovaná zmena 

– zvýšenie a súčasne ustálenie stavu príslušníkov MsP prinesie pozitívne dopady jednak z pohľadu 

bezpečnosti mesta a tiež z pozície optimalizácie pracovných podmienok zamestnancov mestskej polície. 

Pozitívne dopady sa prejavia najmä v nasledujúcich oblastiach: 

 

BEŽNÁ HLIADKOVÁ SLUŽBA 

 

Oblasť situačnej prevencie formou peších hliadok 

Posilnenie počtu policajtov sa pozitívne prejaví v zmene kvality hliadkovej služby spočívajúcej v náraste 

peších hliadok v uliciach mesta. Príslušníci MsP sú do výkonu služby zaraďovaní v pravidelných 12 

hodinových pracovných zmenách, čím je zabezpečená nepretržitá 24 hodinová činnosť mestskej polície 

v katastrálnom území mesta Žiar nad Hronom. Výkon služby Mestskej polície Žiar nad Hronom sa sústreďuje 

na situačnú prevenciu a to najmä vykonávanie hliadkovej a pochôdzkovej činnosti v uliciach mesta. Vzhľadom 

na súčasné personálne nastavenie vykonávala hliadkovú činnosť len jedna hliadka MsP, ktorá je motorizovaná 

a ktorá súčasne zabezpečuje aj ochranu objektov FO a PO a výjazdy na zákroky. Z tohto dôvodu je dôležitá 

najmä jej reaktibilita – teda schopnosť rýchlo sa presunúť na miesto problému a riešiť ho. V prípade zvýšenie 

počtu policajtov by mohla byť v uliciach mesta nasadená aj druhá hliadka, ktorá by vykonávala svoju hliadkovú 

činnosť prevažne na pešo vo vytypovaných lokalitách mesta na základe analýz bezpečnostnej situácie v meste 

Žiar nad Hronom s následnou orientáciou výkonu hliadkovej služby do častí mesta s najčastejším výskytom 

protispoločenskej činnosti, s cieľom jej eliminácie. Zvýšená potreba posilnenia výkonu služby MsP je naliehavá 

najmä vo večerných a nočných hodinách každý piatok a sobotu keďže v tomto čase je zvýšený pohyb osôb 

v meste a to najmä mládeže, ktorá sa stretáva a zabáva v rôznych pohostinstvách. 
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Oblasť zabezpečenia kultúrnych a spoločenských podujatí mesta 

V priebehu kalendárneho roka sa v meste Žiar nad Hronom koná množstvo verejných kultúrnych, 

spoločenských či športových podujatí, ktorých organizátorom je mesto alebo sa na ich organizovaní 

spolupodieľa (City Fest, Beer Fest, Žiarsky jarmok, polmaratón, cyklistické preteky, Sviatok pamiatky 

zosnulých, rôzne výročia a pod.). Ich počet ako aj úroveň kvality z roka na rok narastá. Logicky vyvstáva 

potreba tieto spoločenské akcie zabezpečiť aj po stránke bezpečnostnej teda zabezpečiť ich pokojný 

a nerušený priebeh a dohliadať na verejný poriadok. Tieto požiadavky kladú tiež zvýšené nároky na 

personálne zabezpečenie zo strany MsP. Mnohokrát treba operatívne zariadiť prítomnosť jednej alebo aj 

viacerých hliadok MsP priamo na takýchto podujatiach pričom ďalšie úlohy a povinnosti MsP vyplývajúce jej 

zo zákona a bežnej činnosti musia zostať zachované. V prípade zvýšenia počtu mestských policajtov by bolo 

ľahšie a jednoduchšie operatívne zabezpečovanie plánovaných aj neplánovaných akcií. 

 

Oblasť cyklohliadok 

Cyklohliadky predstavujú spestrenie hliadkovej služby pričom šetria spotrebu PHL a majú priaznivý vplyv aj 

na fyzickú kondíciu mestských policajtov. Nezanedbateľný je aj ich prínos pri dohľade nad verejným poriadkom 

a pri odhaľovaní priestupkov v ťažšie dostupných lokalitách mesta. Umožňujú mestským policajtom rýchlo 

a efektívne sa presúvať z jedného miesta na druhý a to najmä v periférnych častiach mesta ako sú okolie 

Lutiského potoka, záhradkárske oblasti, garáže na Hutníkov, okolie povodia Hrona, lokalita Pod Kortínou, 

Šibeničný vrch, Šašovské podhradie a pod. Týmto spôsobom hliadkovej služby sa dá rýchlejšie a efektívnejšie 

obsiahnuť a skontrolovať väčšie územie než peším hliadkovaním. Ich prínos by bol najmä pri odhaľovaní 

čiernych skládok odpadu, nelegálnych stavieb, odhaľovaní iných správnych deliktov mladistvých a maloletých 

v súvislosti požívaním alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, mapovanie pohybu bezdomovcov 

a i. Z dôvodu nedostatočného personálneho nastavenia však nie je možné ich systémové a plánované 

nasadenie v meste o čom svedčí aj pomerne nízky počet odpracovaných hodín cyklohliadok v uplynulých 

rokoch (2014 – 55 hod., 2016 – 21 hod., 2016 a 2017 – 0 hod.). Cyklohliadky boli zavedené na mestskej polícii 

V Žiari nad Hronom ešte v roku 2004 kedy boli na tento účel zakúpené aj bicykle. V čase ich vzniku mala 

mestská polícia 22 členov vo výkone služby a s týmto počtom sa pri plánovaní cyklohliadok počítalo. V prípade 

zvýšenia počtu mestských policajtov by sa cyklohliadky stali pravidelnou a plánovanou alternatívou hliadkovej 

činnosti. 

 

ROZVRHNUTIE A VYUŽITIE FONDU PRACOVNÉHO ČASU 

 

Oblasť čerpania dovoleniek 

V súlade s internými predpismi mesta je možné prenášať starú dovolenku do nového roka v limite maximálne 

5 dní. Mestskej polícii sa dlhodobo nedarí tento limit dodržať. Mnohí príslušníci MsP prenášajú aj 10 – 15 dní 

nakoľko si nestihli vyčerpať riadnu dovolenku podľa plánu z objektívnych príčin. Práve v dovolenkovom období 

(jún, júl, august) sa koná aj množstvo rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí (City Fest, Beer Fest, akcie 

v rámci Kultúrneho leta a i.) kde je prítomnosť hliadok MsP potrebná. Navýšenie počtu mestských policajtov 

by problém nedostatočného čerpania dovoleniek vyriešilo. 
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Oblasť čerpania nadčasov 

Ako jeden z prejavov nízkeho personálneho nastavenia MsP je pomerne vysoké množstvo odpracovaných 

nadčasových hodín v uplynulých rokoch, ktorými sa riešili krátkodobé výpadky v čase neplánovaných 

dovoleniek, práceneschopností alebo potreby náhleho operatívneho zabezpečenia kultúrnych akcií a podujatí. 

Prehľad vývoja nadčasov je v nasledujúcom grafe č. 1 a grafe č. 2: 

  
Graf č. 1                   Graf č. 2 

Mesačný fond pracovného času (FPČ) MsP sa pohybuje od 130 do 150 hodín. Z uvedeného grafického 

zobrazenia je zrejmé, že najmä v posledných rokoch sa objem čerpaných nadčasov približoval mesačnému 

FPČ (napríklad mesačný priemer čerpaných nadčasov v roku 2017 bol 118,7 hod. pričom priemerný FPČ 

v nepretržitej službe bol 144 hodín). Rentabilnejšie sa javí prijatie jedného policajta nakoľko po odrátaní nároku 

na dovolenku (25 – 30 dní) a akceptovateľných prekážok v práci na strane zamestnanca – 7 dní na seba a 7 

dní na opatrované dieťa sa mesačný priemer nadčasov takmer zhoduje z mesačných FPČ nového 

zamestnanca (144 hod. – alikvotného mesačného nároku na dovolenku 15,63 hod. – alikvotná čiastka 

prekážok na strane zamestnanca 8,75 hod. = 119,6 hod.). 

 

Oblasť prevencie 

Práve v prevencii sa naskytá možnosť zmeniť pohľad verejnosti na mestskú políciu a nevnímať ju len ako 

represívnu zložku, ktorá sa len snaží vyťahovať peniaze z vrecka občanov. Prevencia spolu s represiou 

sociálne - patologických javov predstavujú dve formy kontroly kriminality a jedno nie je možné úspešne 

realizovať bez druhého. Prevencia by však mala byť vykonávaná s rovnakou intenzitou ako represia a to 

i napriek tomu, že jej účinky sa prejavia až z dlhodobého hľadiska, často s odstupom niekoľkých rokov. 

Prednášky a iné preventívne aktivity vykonáva na Mestskej polícii v Žiari nad Hronom Mgr. Jozef Kováč, ktorý 

plní úlohu koordinátora prevencie MsP a referenta ochrany objektov. Polovicu fondu pracovného času má 

vyčlenenú na prednášky a preventívne aktivity na školách, školských a predškolských zariadeniach, domove 

dôchodcov a pod. Súčasne má na starosti aj manažment pultu centrálnej ochrany objektov a marketingové 

aktivity zamerané na získavanie nových klientov objektovej ochrany, kde naša mestská polícia vykazuje 

dlhodobú stagnáciu. Aj keď v presadzovaní prevencie mestskou políciou došlo k výraznej zmene (v minulosti 

to bolo len 7 – 8 prednášok a v súčasnosti je to v priemere 187 prednášok ročne na školách), plány v oblasti 

prevencie sa darí napĺňať len s prihliadnutím na personálne možnosti MsP. V prípade zvýšenia počtu 

mestských policajtov by sa koordinátor prevencie MsP a referent ochrany objektov mohol intenzívnejšie a vo 

zvýšenej miere venovať preventívnym aktivitám a tiež starostlivosti a marketingu v oblasti získavania nových 

klientov ochrany objektov.  



 
 
 

Strana        4 
 

 

ZLEPŠENIE VÝSLEDKOV A PRACOVNÝCH PODMIENOK MESTSKEJ POLÍCIE 

 

Oblasť efektivity využívania kamerového systému 

Zriadením chránenej dielne v roku 2014 sa vyriešil problém nedostatočného využívania kamier. Zároveň však 

jeho súčasné efektívne využívanie vytvára ťažko zvládnuteľný tlak na príslušníkov mestskej polície. Často sa 

stáva, že protispoločenské konanie zachytené kamerami, ktoré nahlási operátor MKS nemôže objektívne 

hliadka MsP včas zachytiť pretože je aktuálne zaneprázdnená inou činnosťou (rieši iný priestupok, výjazd na 

chránený objekt, vypočutie svedka a pod.). V niektorých prípadoch nebolo možné skutok dodatočne vyriešiť 

(problém s identifikáciou páchateľa a i.). Sledované a zaznamenávané oznámenia operátorov, ktoré 

sú porovnávané s počtom priestupkov zistených prostredníctvom kamier, ktoré sa MsP podarilo vyriešiť za 

obdobie 4 rokov fungovania chránenej dielne ukazujú že v priemere od 30 % do 40 % priestupkov 

zaznamenaných a nahlásených operátormi MKS mestskej polícii unikne a to z dôvodu nadmernej pracovnej 

zaťaženosti príslušníkov MsP. Toto číslo by bolo oveľa nižšie ak by boli k dispozícii hliadky dve. 

 

Oblasť pracovnej vyťaženosti hliadok MsP z pohľadu výjazdov s udalosťou 

Od roku 2014 bol zavedený pre potreby Mestskej polície v Žiar nad Hronom nový riadiaci údaj označený ako 

„Oznámenia, podnety a informácie občanov a zložiek integrovaného záchranného systému (ďalej len IZS)“. 

Cieľom týchto údajov je sledovať a analyzovať podnety a oznámenia občanov a na ich základe vyhodnocovať 

vyťaženosť stálej služby a hliadok mestskej polície. Jednoducho povedané objektívne stanoviť ako je mestská 

polícia „žiadaná“ a využívaná občanmi mesta. Za sledovanie obdobie 4 rokov sa počet podnetov a oznámení 

s udalosťou1 (také kde musí byť na miesto vyslaná hliadka) pohybuje v priemere okolo 2000 výjazdov MsP 

ročne (graf č. 3) čo predstavuje približne 5,5 výjazdu na deň. 

Uvedené údaje z pohľadu vyťažiteľnosti 

hliadok MsP sledujú len externé (cudzie) 

oznámenia a podnety. Nezohľadňujú 

informácie a podnety z technických 

prostriedkov bezpečnostnej podpory 

(kamerový systém, zabezpečovanie 

ochrany objektov a i.). Pre úplnú 

objektívnosť je potrebné zohľadniť aj oznamy na ktorých sa podieľalo Chránené pracovisko MKS ktoré 

v priemere za 4 ročné sledované obdobie predstavujú 2,5 oznamu operátora kamerového systému na deň a  

výjazdy na chránené objekty predstavujúce v priemere 1,5 výjazdu na deň. Po zohľadnení všetkých 

predchádzajúcich údajov sa teda priemerná pracovná vyťaženosť resp. zaneprázdnenosť hliadky MsP 

pohybuje na úrovni 9 až 10 výjazdov s udalosťou na deň.  Zo sledovaných ukazovateľov však vyplýva, že 

najviac oznamov a podnetov prichádza v dňoch pred dňami pracovného pokoja teda najmä v piatky, pred 

sviatkami a tiež v soboty kedy počet výjazdov hliadky MsP môže byť aj dvojnásobne vyšší. Práve v piatky 

                                                 
1 Podnety a oznámenia s udalosťou zahŕňajú všetky prijaté oznámenia (telefonicky, osobne aj písomnou formou napr. maily) 

Graf č. 3 
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a soboty vo večerných a nočných hodinách je potrebné zabezpečiť posilnený výkon služby ďalšou hliadkou 

MsP čo by zvýšenie počtu príslušníkov MsP na 22 umožňovalo. 

 

KOMPARÁCIA POČTU  POLICAJTOV NA MESTSKÝCH POLÍCIÁCH V SR 

 

Nie všade v rámci SR je dodržiavaný normatív, ktorý bol zavedený ešte v 90-tych rokoch podľa ktorého 

je na každých 1000 obyvateľov potrebný jeden policajt. Oveľa dôležitejšie je zohľadňovať osobitné podmienky 

miest a obcí a vývoj kriminality v danom regióne. Veľký dôraz pri personálnom nastavení z hľadiska počtu 

mestských policajtov a organizačnej štruktúry by sa mal klásť najmä na rozsah úloh ktorými je mestská polícia 

v danom meste poverená a množstvo a kvalitu služieb ktoré svojím obyvateľom chce poskytovať.  

 

Oblasť vývoja počtu mestských policajtov v mestách od 15 000 do 25 000 obyvateľov 

Pre úplnosť a názornosť bola štatisticky spracovaná aj oblasť vývoja počtu mestských policajtov v mestách od 

15 000 do 25 000 obyvateľov2 (tabuľka č. 1). 

 
Tabuľka č. 1 

Počet obyvateľov pripadajúcich na 1 mestského policajta v mestách od 15 000 do 25 000 obyvateľov v SR 
osciluje od 665 (Senec) po 2 255 (Snina) – viď graf č. 4. 

                                                 
2 Údaje o počte obyvateľov čerpané z www.e-obce.sk, ktoré sú aktualizované matrikami 

MESTO

POČET  

OBYVATEĽOV 

2016

POČET  

OBYVATEĽOV 

2014

PRÍRASTOK 

ÚBYTOK

ROZLOHA 

km2

HUSTOTA 

OBYV. NA 

km2

POČET 

PRÍSL.  

MsP 2016

POČET 

PRÍSL.  

MsP 2014

PRÍRASTOK 

ÚBYTOK

POČET 

OBYV. NA 1 

POLICAJTA

Km2 NA 1 

POLICAJTA

okr. Galanta 15 021 15 063 -42 33,91 442,97 15 14 1 1 001 2,42

okr. Detva 15 047 15 024 23 68,09 220,99 7 6 1 2 150 11,35

okr. Kysucké Nové Mesto 15 584 15 551 33 26,41 590,08 17 19 -2 917 1,39

Sereď 15 923 16 106 -183 30,45 522,92 16 17 -1 995 1,79

okr. Stará Ľubovňa 16 366 16 359 7 30,79 531,54 8 9 -1 2 046 3,42

okr. Kežmarok 16 558 16 693 -135 24,83 666,85 20 16 4 828 1,55

okr. Malacky 17 066 17 087 -21 27,17 628,12 20 20 0 853 1,36

okr. Senec 17 289 17 806 -517 38,71 446,63 26 26 0 665 1,49

Handlová 17 664 17 615 49 85,55 206,48 11 12 -1 1 606 7,13

okr. Púchov 18 127 18 121 6 41,50 436,80 18 17 1 1 007 2,44

okr. Rožňava 18 880 19 505 -625 45,62 413,85 15 14 1 1 259 3,26

okr. Bánovce nad Bebravou 19 323 19 133 190 26,55 727,80 14 15 -1 1 380 1,77

okr. Dolný Kubín 19 472 19 424 48 55,05 353,71 9 8 1 2 164 6,88

okr. Žiar nad Hronom 19 862 19 647 215 39,09 508,11 19 20 -1 1 045 1,95

okr. Nové Mesto nad Váhom 20 250 20 208 42 32,58 621,55 21 22 -1 964 1,48

okr. Snina 20 294 20 496 -202 58,61 346,25 9 9 0 2 255 6,51

okr. Senica 20 320 20 318 2 50,29 404,06 22 22 0 924 2,29

okr. Pezinok 21 263 21 851 -588 72,76 292,23 29 28 1 733 2,60

okr. Brezno 21 703 21 534 169 121,96 177,95 20 20 0 1 085 6,10

okr. Hlohovec 22 079 22 441 -362 64,12 344,34 19 20 -1 1 162 3,21

okr. Dunajská Streda 22 652 22 481 171 31,45 720,25 16 14 2 1 416 2,25

okr. Vranov nad Topľou 22 762 23 041 -279 34,36 662,46 12 13 -1 1 897 2,64

okr. Šaľa 23 440 23 098 342 44,97 521,24 24 22 2 977 2,04

okr. Trebišov 23 521 24 522 -1 001 70,16 335,25 23 20 3 1 023 3,51

okr. Partizánske 23 860 23 709 151 22,31 1 069,48 21 25 -4 1 136 0,89

okr. Rimavská Sobota 24 549 24 322 227 77,55 316,56 12 12 0 2 046 6,46

okr. Čadca 24 791 24 739 52 56,79 436,54 26 24 2 954 2,37

1 277PRIEMERNÝ POČET OBYVATEĽOV NA 1 MESTSKÉHO POLICAJTA

http://www.e-obce.sk/
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Graf. 4 

V rámci Slovenska existujú však aj oveľa väčšie extrémy napr. mesto Tvrdošín v Žilinskom kraji má s počtom 

9 361 obyvateľov len jedného mestského policajta a naopak susedná Kremnica má až 12 mestských policajtov 

takže s počtom 5 542 obyvateľov pripadá 1 mestský policajt na 462 obyvateľov. Na Slovensku je 

zriadených  165 mestských a obecných polícií3, ktoré zamestnávajú 2 523 mestských  policajtov. Podľa 

informácií zo „Správy o činnosti mestských polícií v Slovenskej republike za rok 2016“ je plánovaný počet 

2 727 mestských policajtov z čoho jednoznačne vyplýva, že mnohé mestské a obecné polície majú podstav 

(spolu viac ako 200 mestských policajtov).  Rozdiel medzi plánovaným stavom mestských polícií a skutočným 

stavom príslušníkov MsP sa prejavuje aj tak, že niektoré obecné polície sú početnejšie než niektoré mestské 

polície a dokonca existujú aj niektoré „okresné“ mestá (napr. Martin 55) s početnejšími mestskými políciami v 

porovnaní s niektorými mestskými políciami v „krajských“ mestách (napr. Trenčín 47). Pomerne veľké 

problémy z napĺňaním plánovaného stavu policajtov má hlavé mesto Bratislava a tiež Košice, ktoré spolu 

zamestnávajú 20% všetkých mestských policajtov v SR a to i napriek aktívnej personálnej politike (náborový 

príspevok a pod.). Na týchto mestských políciách je aj najväčšia fluktuácia zamestnancov. Podstav mestských 

policajtov majú aj v neďalekom meste Zvolen, kde ešte v roku 2014 bolo 41 mestských policajtov kým k 31. 

12. 2016 ich bolo už len 27 (stav sa dramaticky znížil po výmene náčelníka MsP v roku 2015). 

 

 

DOPADY NA ROZPOČET MESTA ŹIAR NAD HRONOM 

 

Navýšenie počtu príslušníkov MsP na 22 bude mať za následok aj ekonomické dopady v podobe 

potreby navýšenia rozpočtu mesta o mzdové náklady 2 zamestnancov mestskej polície. A to v sume o 

37 076,-€,. Táto suma zahŕňa v priemernú mzdu, ktorá na jedného zamestnanca MsP predstavuje 13 706,-€ 

+ odvody vo výške 4 832,-€. Je tiež potrebné počítať s jednorazovým navýšením prevádzkových výdavkov na 

výstroj o sumu 2 000,-€ (1 000,-€ na jedného policajta). 

                                                 
3 Úadaje verifikované zo „Správy o činnosti mestských polícií v Slovenskej republike za rok 2016“, ktorú každoročne spracúva 

a zverejňuje Odbor dohľadu nad mestskými a obecnými políciami MVSR https://www.minv.sk/?rocne_spravy 

Správa za rok 2017 bude k dispozícii až v polovici roku 2018. 

https://www.minv.sk/?rocne_spravy
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ZHRNUTIE 

 

Navýšenie počtu mestských policajtov sa pozitívne prejaví 

 v náraste peších hliadok v uliciach mesta 

 v ľahšom a jednoduchšom operatívnom zabezpečovaní plánovaných aj neplánovaných kultúrno-
spoločenských, športových a iných akcií. 

 cyklohliadky sa stanú opäť pravidelnou systémovou a plánovanou alternatívou hliadkovej činnosti. 

 vyrieši sa problém nedostatočného čerpania dovoleniek (prenášania veľkého množstva starej 
dovolenky do nasledujúceho kalendárneho roka). 

 minimalizujú sa nadčasové odpracované hodiny, ktorých priemerný mesačný objem sa približoval 
mesačnému fondu pracovného času  

 koordinátor prevencie MsP a referent ochrany objektov sa bude môcť intenzívnejšie a vo zvýšenej 
miere venovať preventívnym aktivitám a tiež starostlivosti a marketingu v oblasti získavania nových 
klientov ochrany objektov.  

 vo zvýšení úspešnosti riešenia priestupkov a iných protiprávnych konaní zaznamenaných 
prostredníctvom kamerového systému – zvýšenie efektívnosti chránenej dielne. 

 v rovnomernejšom prerozdelení pracovnej záťaže príslušníkov MsP a znížení stresových faktorov. 

 

Na druhej strane navýšenie počtu príslušníkov MsP na 22 kladie aj zvýšené nároky na výdavkovú časť 

mestského rozpočtu  a to najmä navýšenia mzdových nákladov o 2 zamestnancov. Z tohto dôvodu navrhujem 

riešiť zvýšenie stavu mestských policajtov až v roku 2019 kedy sa toto navýšenie adekvátne premietne do 

výdavkovej stránky mestského rozpočtu. 

 
 
 
 
 
 
 
   Ing. Róbert Šiška 
        náčelník mestskej polície 


