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Vec:  Stanovisko MsP Krompachy k situácii na území mesta – zaslanie 

 

 

V súvislosti s opatreniami k mimoriadnej situácii v meste Krompachy  sa na rôznych stránkach a sociálnych 

sieťach objavili  príspevky a reakcie obyvateľov mesta dožadujúce sa vysvetlenia, zaujatia stanoviska a niektoré 

„len aby sa nepovedalo“, alebo „aby sme si rýpli“. Za mestskú políciu Krompachy považujem za potrebné 

niektoré veci vysvetliť a preto uvádzam nasledovné: 

 

Jednou z organizačných zložiek Mestského úradu  Krompachy je Mestská polícia Krompachy so sídlom na ul. 

SNP č. 84, ktorá plní úlohy podľa osobitného predpisu a to podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v znení neskorších predpisov pričom využíva oprávnenia uvedené v tomto zákone. 

 

Mestská polícia okrem úloh na úseku ochrany Verejného poriadku na území mesta podľa hore uvedeného 

zákona v zmysle smernice primátora č.1/2019  plní aj ďalšie úlohy a taktiež poskytuje súčinnosť pre iné 

organizačné útvary MsÚ, a spolupracuje s nimi aj na iných úsekoch a činnostiach nevyhnutných pre 

zabezpečenie riadneho chodu mesta aj v tejto mimoriadnej situácii.  

 

Vzhľadom k uvedenému je teda možné akékoľvek problémy občanov na území mesta Krompachy oznámiť na  

Mestskej polícii a to osobne, písomne, mailom, alebo telefonicky na tel. č. 0902 772 000. Tieto problémy je 

možné riešiť aj na OO PZ Krompachy alebo tel. na č. 112, 158 

 

 Mestská polícia Krompachy je riadená náčelníkom a primátorkou mesta. V súčasnej dobe má MsP Krompachy 

6 policajtov v priamom výkone služby. Týchto 6 policajtov zabezpečuje výkon služby 7 dní v týždni a to v dobe 

od 06:00 hod. do 16:00 hod., v popoludňajšej dobe od 16:00 hod do 24:00 hod. a nedele od 10:00 do 22:00 hod. 

!!! Takže služba je zabezpečená maximálne možným spôsobom pri danom počte! 

 

Hliadky počas služby okrem iného vykonávajú kontrolu v okolí  smetných nádob ktorých je v meste 120, 

kontroly pohybu osôb v rámci mimoriadnej situácie (kontrola rúšok), kontrolu ďalších obmedzení, kontrolu 

samotných prevádzok v meste a to tých ktoré majú byť zatvorené, ako aj tých ktoré majú obmedzenú prevádzku.  

V minulom týždni spolu s MOPS (miestna občianska poriadková služba) od stredy do piatku zabezpečovala 

vyplácanie dávok na pošte a vo štvrtok aj v budove MsP. Pod Mestskú políciu patrí aj 12 členov Miestnej 

občianskej poriadkovej služby (MOPS) a to 8 na ulici Hornádskej a 4 na ulici Družstevnej, ktorí vykonávajú 

službu v dvoch zmenách a to hlavne na týchto uliciach a v ich bezprostrednom okolí, ale sú nápomocní aj pri 

ďalších činnostiach. 



 

MOPS doslova kontrolujú pohyb osôb na týchto uliciach, nosenie rúšok a pohyb detí, pričom deti a osoby bez 

ochranných pomôcok vracajú späť!!! 

 

Je potrebné si uvedomiť, že mesto Krompachy má cca 8500 obyvateľov, pričom takmer štvrtina býva práve 

v týchto problémových lokalitách. Na území mesta je síce mimoriadna situácia, avšak je potrebné zdôrazniť, že 

nie je vyhlásený zákaz pohybu, ani vychádzania!!! 

 

 

S týmto stavom bezprostredne súvisí aj situácia, ktorá nastala včera t.j. 26.03.2020 na ulici SNP a ktorá bola tak 

hojne a hlavne „odborne“ komentovaná na sociálnych sieťach. 

 

Kým v minulom týždni boli vyplácané sociálne dávky na pošte a časť aj v budove MsP, tak 26.3.2020 od 11:00 

hod. do 13:00 hod. boli ďalšie tieto dávky (poukážky na nákup tovaru) vyplácané v budove MsP na ul. SNP  

č. 84. Spolu 87 oprávnených osôb. 

 

Dôvodov je viacero, za zmienku stojí fakt, že samotný MsÚ je v obmedzenom režime, budova Mestskej polície 

je budova mesta Krompachy, ktorá je najbližšie (prvá) pri týchto uliciach, t.j. Družstevnej a Hornádskej (cez 

podchod). Vedľa budovy MsP sa nachádza aj obchod, kde majú občania ktorým sú tieto dávky poskytované 

možnosť si ich uplatniť. 

 

Toto opatrenia teda jednoznačne zamedzuje nekontrolovanému húfnemu pohybu občanov po území mesta 

a sústreďuje ho na čo najmenšiu časť v najnevyhnutnejšej miere!!! 

 

Z môjho pohľadu bolo toto riešenie jednoznačne najvýchodnejšie a v najväčšej možnej miere poskytujúce 

minimalizáciu možných zdravotných rizík pre väčšinu obyvateľov mesta!!! Expertom na rýchle a zaručené 

riešenia by som záverom uviedol len jeden podstatný fakt: 

 

Aj ulice SNP, Družstevná a Hornádska sú súčasťou mesta a ich obyvatelia sú obyvateľmi mesta Krompachy. Je 

pravdou, že práve tieto lokality sú najproblémovejšie a zachovanie verejného poriadku a akejkoľvek 

organizovanosti si v týchto častiach vyžaduje hlavne v tejto dobe enormné úsilie od všetkých zainteresovaných 

osôb. Očakávam preto od ostatných obyvateľov mesta skôr viac pochopenia, porozumenia a skutočnej 

spolupráce. 

      

 

S pozdravom 

 

 

 

      

 

                                                                                                          Náčelník Mestskej polície Krompachy 

                                                                                                          Mgr. Jozef  KUNA 

 

 

 

 

  Na vedomie:                                                                                   Ing. Iveta RUŠINOVÁ 

                                                                                                          Primátorka mesta Krompachy 

 

tel:                             fax:                                  internet:                       email: 

053 447 2627                                         www.krompachy.sk        mspolicia@krompachy.sk 

0902 722 000 – priamo hliadka vo vozidle (toto číslo je v čase neprítomnosti automaticky 

presmerované na OO PZ Krompachy) 
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