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Návrh na uznesenie 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle článku 17 Štatútu mesta Svidník 

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu  o činnosti mestskej polície za rok 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 

 

Mestská polícia  vo Svidníku bola zriadená uznesením Mestského zastupiteľstva 

Svidník č. 8/1992 zo dňa 27. 2.1992. Bola zriadená ako poriadkový útvar za účelom 

zabezpečenia obecných vecí, zabezpečenia  verejného poriadku, ochrany životného prostredia 

v meste a pre plnenie úloh ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení mesta, plnenie 

úloh z uznesení mestského  zastupiteľstva alebo úloh ktoré vyplývajú z rozhodnutia primátora 

mesta. 

Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením. 

Podrobnejšiu úpravu organizácie mestskej polície, jej úlohy, povinnosti, oprávnenie, vzťahy 

mestskej  polície k orgánom mesta a jej spolupráca s inými organmi upravuje organizačný 

poriadok mestskej polície a zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov. 

Mestská polícia zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších 

predpisov. 

a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb 

v meste  pred ohrozením ich života a zdravia,  

b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku 

občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred 

zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích 

systémov (pulty centrálnej ochrany),  

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 proti bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho 

1) z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz 

odbočovania, zákazu 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) plní úlohy na úseku prevencie. 

Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné 

zákony.  

 

Za hodnotené obdobie nedošlo k organizačným zmenám stavu príslušníkov mestskej 

polície. V Mestskej polícii vo Svidníku pracujú šiesti príslušníci. Všetci príslušníci sú 

zamestnancami mesta a  pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. 

    Za hodnotené obdobie nebola podaná sťažnosť na činnosť príslušníkov mestskej 

polície pre výkon svojho povolania. 

    Činnosť MsP za hodnotené obdobie bola zameraná predovšetkým na plnenie úloh, 

ktoré  vyplývali so zákona č. 564/1991Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zo 



všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a úloh z 

rozhodnutia a pokynov primátora mesta. 

V roku 2014 bolo v meste Svidník zistených 372 priestupkov a v roku 2013 to bolo 

398 priestupkov, čo je zníženie počtu priestupkov o 26 priestupkov. Počas obchádzkovej 

služby príslušníkmi bolo zistených 74 priestupkov, v roku 2013 to bolo 159 priestupkov.  

Pomocou kamerového systému bolo zistených 267 priestupkov, v roku 2013 to bolo 196 

priestupkov. Tu sa môžeme domnievať či došlo k zníženiu priestupkovosti alebo je to 

následkom menšieho počtu policajtov, čo v prípade kamerového systému došlo k navýšeniu 

o jedného člena a tým pádom je vždy pokrytý celý deň. Hlásené na telefón 6 a 25 podnetov od 

občanov. V roku 2013 to bolo 22 na telefón a 21 podnetov od občanov mesta.  

Okrem týchto hlásení, ktoré boli registrované ako priestupky bolo prijaté na mestskej 

polícií 25 krát pohyb túlavého psa, 13 krát opilci, ktorí buď spali na tráve, chodníku alebo 

lavičke, 4 krát zrazený pes mačka, 2 krát pohyb líšky v meste, 12 krát rušenie nočného kľudu, 

hluk deti, 3 krát Hrabko poškodenie oplotenia na firme, 2 krát porucha kanalizácie, 4 krát 

bezdomovci, ktorý spali na OÚ, pod mostom, chýbajúci chovanci v detskom domove, 

stavebné úpravy, znečistenie cesty, roj včiel, pohyb kráv na Ul. Karpatskej a ďalšie ešte iné 

hlásenia, ktoré trápia občanov mesta. Tieto hlásenia sú buď prijaté priamo na mestskej polícii 

alebo na 109, respektíve na 158. Každé takéto oznámenie bolo preverené a boli prijaté 

patričné opatrenia. Čo sa týka počtu takýchto hlásení vychádza to jedno hlásenie na každý 

druhý respektíve tretí deň.  

Najviac priestupkov bolo spáchaných v čase od 9.00 do 11.00 hod., a to 102, a medzi 

13.00 a 15.00 hod., a to 77 priestupkov. Čo sa týka miesta páchania priestupkov najviac 

priestupkov je vedených na Ul. Centrálna - 194, čo je 52,15%, Komenského - 51, čo je 

13,71%, Poštová - 36, čo je 9,68%, Karpatská - 27, čo je 7,26% a MUDr. Pribulu - 49, čo je 

6,99%. Na spáchaní priestupku sa podieľali muži zo 288 priestupkami, čo je 77,42% a ženy 

z 78 priestupkami, čo je 20,97%.  

 

Na výpomoc je v meste zriadený kamerový systém. Kamerový systém má štatút 

chránenej dielne a všetci zamestnanci sú poučení o dodržiavaní zákona o ochrane osobných 

údajov. Na kamerovom systéme sa striedajú piati operátori, ktorí monitorujú pešiu zónu 

a priľahlé priestory a sledujú, či nedochádza k porušovaniu verejného poriadku na verejnosti, 

k  vandalizmu a či vodiči motorových vozidiel rešpektujú dopravné značky, vjazd do pešej 

zóny. Kamerový systém pokrýva hlavne stred mesta, pešiu zónu a jej priľahlé ulice, kruhový 

objazd pri dome kultúry. V roku 2013 bol rozšírený kamerový systém o kameru pri OC 

MAKOS a v budove SAD. Celkovo v meste je osadených 8 kamier. 

Kamery veľmi pomáhajú práci mestskej polícií pokiaľ ide o odhaľovanie priestupkov  

v cestnej premávke, ale aj pri odhaľovaní priestupkov proti verejnému poriadku. Operátori 

kamerového systému zistené priestupky okamžite hlásia príslušníkom MsP, resp. ho 

zdokumentujú a odovzdajú príslušníkom MsP k ďalšiemu konaniu. V prípade neprítomnosti 

príslušníkov mestskej polície priestupok proti verejnému poriadku hlásia na štátnej polícií na 

číslo 158. Pracovníci kamerového systému zároveň obsluhujú bezplatnú linku 159, 

kde občania môžu podnety a sťažnosti  podávať aj telefonicky.  

 

Proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo zistených celom 347 priestupkov, 

z toho 

a) pre porušenie ustanovenia § 59 ods.2 zákona č. 8/2009 o cestnej  premávke (vjazd 

a státie v pešej zóne)  bolo zistených  50 priestupkov, 

b) pre porušenie ustanovenia § 52 ods. 2 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke (státie na 

chodníku) bolo zistených 9 priestupkov. 



c) pre porušenie ustanovenia § 25 ods. 1 písm. s) zákona č. 8/2009 o cestnej  premávke 

(státie na verejne prístupnej zelení)  bolo zistených 30 priestupkov, 

d) pre porušenie ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke (státie 

v protismere  jazdy)  boli zistené 2 priestupky. 

e) pre porušenie ustanovenia § 25 ods. 1 písm. u) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke 

(státie na iných miestach, kde zastavenie a státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť 

cestnej premávky)  boli zistené 4 priestupkov, 

f) pre porušenie ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke 

(neposlúchnutie pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky IP 16, vyhradené parkovisko) 

bolo zistených 6 priestupkov, 

g) pre porušenie ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke 

(neposlúchnutie pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky B33, zákaz státia) bolo 

zistených 41 priestupkov, 

h) pre porušenie ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke 

(neposlúchnutie pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky B1, zákaz vjazdu) bolo 

zistených 7 priestupkov, 

i) pre porušenie ustanovenia § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 o cestnej premávke 

(neposlúchnutie pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky B34, zákaz zastavenia) bolo 

zistených 198 priestupkov. 

 

Pre porušenie Všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník bolo zistených 18 

priestupkov, z toho 
a) pre porušenie VZN 1/2009 o niektorých podmienkach držania psov v meste Svidník 

bolo zistených 5 priestupkov, 

b) pre porušenie VZN 3/2011 o vylepovaní plagátov bolo zistených 11 priestupkov, 

c) pre porušenie VZN 6/2011 o verejnom poriadku boli zistené 2 priestupky. 

 

Pre porušenie v zmysle §47 a §49 zákona číslo 372/1990 Z.z. o priestupkoch bolo 

zistených 5 priestupkov, z toho 

a) budenie verejného pohoršenia bol zistený 1 priestupok, 

b) znečistenie verejného priestranstva bol zistený 1 priestupok, 

c) priestupok proti verejnému poriadku bol zistený 1 priestupok, 

d) občianske spolunažívanie boli zistené 2 priestupky. 

 

Pre porušenie zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov neboli zistené žiadne 

priestupky. 

 

Pre porušenie zákona č. 372/1990 Z.z. o požívaní alkoholu neboli zistené žiadne 

priestupky. 

 

Proti majetku v zmysle §50 zákona číslo 372/1990 Z.z. o priestupkoch boli zistené 2 

priestupky. 

 

 

Za hodnotené obdobie sme vybavili v blokovom konaní 271 priestupkov, vo výške 

2650 EUR. Napomenutím riešila 78 priestupkov. 

V zmysle §60 zákona 372/1990Z.z. o priestupkoch ods. 3 pís. d) sme oznámili 2 

priestupky. 



V zmysle §60 zákona 372/1990Z.z. o priestupkoch ods. 3 pís. b) sme uložili 

záznamom 4 priestupky, a podľa ods. 3 pís. a) sa v 5 prípadoch nejednalo o priestupok 

a v jednom zanikla zodpovednosť. 

Z roku 2014 ešte nebolo doriešených 11 priestupkov, na ktoré sú buď predvolaní 

priestupcovia alebo bolo zaslané dožiadanie na ORPZ. 

 

    Príslušníci MsP za rok 2014 zabezpečovali verejný poriadok, riadenie dopravy na 

miestnych komunikáciách aj v súvislosti s konaním spoločenských, kultúrnych a športových 

podujatí, ktoré sa konali v meste Svidník a mesto Svidník bolo ich organizátorom, alebo 

spoluorganizátorom. 

    Pravidelne počas školského roku príslušníci MsP vykonávali dohľad nad 

bezpečnosťou cestnej premávky na prechode pre chodcov pri Spojenej škole a ZŠ 

Komenského. Tým zabezpečovali bezpečný prechod cez cestu nielen žiakom, ktorí 

dochádzajú do školy, ale aj ostatným občanom. 

 

Za hodnotené obdobie na žiadosť iných orgánov, prevažne Okresného súdu Svidník, 

Obvodného úradu Svidník a rôznych exekútorských úradov príslušníci mestskej polície 

doručili občanom mesta Svidník 176 zásielok, ktorí  si zásielky na pošte neprebrali. 

Doručovanie zásielok do značnej miery zaťažuje prácu MsP, pretože aj viackrát je potrebné 

prísť za adresátom, nakoľko adresát sa nezdržuje v mieste trvalého pobytu, alebo sa vyhýba 

prebratiu zásielky. 

 

  MsP v zmysle §6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník číslo 1/2009 

o niektorých podmienkach držania psov v meste Svidník prevádza v meste kontrolu psov, 

dodržiavanie poriadku a taktiež aj odchyt túlavých psov. Za účelom odchytu je MsP vybavená 

odchytovou palicou, narkotizačnou puškou a prístrojom na čítanie mikročipov. Je na škodu, 

že došlo k tomu, že zmenou zákona sa zrušila povinnosť aby každý pes bol označený 

mikročipom, čim by došlo k uľahčeniu práce MsP pri odchyte túlavého psa. Odchytený pes je 

umiestnený v koterci na technických službách a prekontrolovaný veterinárom. Sme 

obmedzený tým, že v koterci môže byť umiestnený len jeden pes a je nutné ho držať 14 dní, 

pokiaľ sa neprihlási majiteľ alebo niekto neprejaví záujem o takéhoto psa.   

Za hodnotené obdobie bolo odchytených 28 túlavých psov. Z uvedeného počtu bolo 

veterinárnym lekárom utratených 5 psov, pretože sa u nich prejavovali príznaky nákazy 

besnoty a boli odoslané na laboratórne vyšetrenie na ŠVPÚ Prešov. Výsledky boli negatívne. 

7 psov bolo utratených z dôvodu zlého zdravotného a kondičného stavu, ktorý posúdil SVL 

MVDr. Ivan Stupák a na základe nepriaznivej prognózy boli bezbolestne utratení. 2 psy boli 

umiestnené v útulku, 4 psy boli dané novým majiteľom, ktorí prejavili záujem a ostatné psy 

boli vrátené pôvodným majiteľom.  

 

 

Činnosť na úseku prevencie: 

 V meste Svidník je od roku 2004 zriadený kamerový systém, ktorý má pôsobiť 

preventívne na znižovanie priestupkov v meste, a to tým, že priestor, ktorý snímajú kamery, je 

označený tabuľkou, čo spôsobilo to, že v týchto úsekoch nedošlo k žiadnemu narušeniu 

verejného poriadku počas minulého roku. 

Ďalšou činnosťou na úseku prevencie je prevencia na základných školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svidník. V našom meste sa pod záštitou Ministerstva 

školstva a Ministerstva vnútra SR realizuje preventívny projekt na základných školách už od 

roku 2009, a to projekt „Správaj sa normálne”. V pôsobnosti bola za účelom prevencie 

vyčlenená ZŠ Komenského a ZŠ 8. mája. 



 Projekt je zameraný na preventívnu činnosť v rámci pôsobenia na školskú mládež 

formou prednášok na tematiku verejného poriadku, drog a ich následkov s použitím 

názorných brožúr. Cieľom projektu je prevencia negatívnych javov školiacou činnosťou, 

rozšírením spolupráce mestskej polície s mládežou a skvalitnenie a doplnenie existujúceho 

technického vybavenia mestskej polície pre odhaľovanie negatívnych javov vrátane rozšírenia 

vybavenia vyhodnocovacej skupiny kamerového systému. 

Na preventívnu činnosť na základných školách bol v rámci MsP vyčlenený jeden 

pracovník, v našom prípade sa jednalo o Bc. Jána Juskaniča, zástupcu náčelníka MsP. Ten 

pravidelne v priebehu školského roku prichádzal medzi žiakov a preberal s nimi témy 

preventívneho zamerania. Projekt bol zameraný na cieľovú skupinu, a to hlavne na školskú 

mládež na 2. stupni základných škôl, vekovej skupiny 10 až 14 rokov s desiatimi 

zaujímavými témami, ako napr. práca polície, užívanie drog a ich účinky na zdravie, 

problematika rasizmu, závislosť na alkohole a hracích automatoch, o drobných krádežiach 

a správaní sa na ceste a dodržiavaní pravidiel v cestnej premávky, téma počítačovej závislosti 

a internetového šikanovania. Projekt bol ukončený školským rokom a odovzdali sa 

osvedčenia o absolvovaní tohto projektu. 

Aby sme predchádzali vandalizmu a zamedzili obťažovaniu cestujúcich, pravidelne sa 

vykonávala kontrola na autobusovej stanici vo Svidníku, aby sa tam bezdôvodne nezdržiavala 

najmä Rómska mládež a neprispôsobiví občania a svojou prítomnosťou neobťažovali 

ostatných cestujúcich. Pre tento účel tam bola umiestnená kamera. 

Pravidelne sa vykonávali aj kontroly na Ul. Sov. hrdinov, Nábrežnej a Festivalovej vo 

Svidníku, kde sú ubytovaní Rómovia a v spolupráci so SLUŽBYTOM, s.r.o. sa riešia 

problémy s platením nájomného alebo udržiavaním poriadku a čistoty v priestoroch, ktoré  

obývajú, ako aj udržiavaniu poriadku a čistoty okolo týchto objektoch. 

Pri svojej činnosti MsP spolupracovala aj s príslušníkmi PZ a to pri zabezpečovaní 

rôznych osláv v meste, dopravno-bezpečnostných akciách alebo podávania alkoholu 

mladistvým osobám. 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov 

 

Závažne nedostatky v práci MsP neboli zistené. Problém je len pri ZŠ 8. mája kde sa zdržiava 

mládež a dochádza k znečisťovaniu okolia a popíjanie tkz. bezdomovcov na verejnosti. 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení 

 

Sprísniť kontrolu areálov škôl, a to pravidelnými kontrolami hlavne vo večerných hodinách.  

Prijať VZN mesta o požívaní alkoholu v meste Svidník a zabezpečiť jeho dôsledne 

dodržiavanie aby nedochádzalo k obťažovaniu iných občanov alebo návštevníkov nášho 

mesta takýmto konaním. 
 


