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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 Svidník za rok 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu 

 

Mestská polícia  vo Svidníku bola zriadená uznesením Mestského zastupiteľstva 

Svidník č. 8/1992 zo dňa 27. februára 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. Na Mestskej polícii vo Svidníku pracujú šiesti príslušníci. Všetci príslušníci sú 

zamestnancami mesta a  pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. Jeden príslušník, 

a to Ján Juskanič počas roku 2015 čerpal neplatené voľno. 

    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 2015 bolo v meste Svidník zistených 448 priestupkov a v roku 2014 to bolo 

372 priestupkov, čo je navýšenie počtu priestupkov o 76 priestupkov. Počas obchádzkovej 

služby príslušníkmi bolo zistených 126 priestupkov, v roku 2014 to bolo 74 priestupkov.  

Pomocou kamerového systému bolo zistených 304 priestupkov, v roku 2014 to bolo 267 

priestupkov, hlásené na telefón 7 a 11 podnetov od občanov. V roku 2014 to bolo 6 na telefón 

a 25 podnetov od občanov mesta.  

V rámci správneho konania na požívanie alkoholu mladistvými osobami bolo 

riešených 14 mladistvých osôb a jedná maloletá osoba. Tieto priestupky sa v zmysle zákona 

riešili pokarhaním, jedine u maloletej osoby bola uložená pokuta rodičom vo výške 30€. 

 

Okrem oznámení, ktoré boli registrované ako priestupky, boli prijaté ďalšie 

oznámenia, a to 8 krát pohyb túlavého psa, 23 krát opilci alebo tkz. bezdomovci, ktorí buď 

popíjali v meste alebo spali na tráve, chodníku alebo lavičkách, 1 krát uhynutá mačka, 1 krát 

zranený sokol, ktorý narazil do okna školy, 4 krát pohyb líšky v meste a 1 krát srnčia zver, 17 

krát rušenie verejného poriadku alebo nočného kľudu, 6 krát poškodenie majetku, chýbajúci 

chovanci v detskom domove, znečistenie cesty, strata EČV vozidla, čipovej karty, skejboardu, 

bicykla, parkovanie aut na tráve, chodníku a množstvo ďalších oznámení. Každé takéto 

oznámenie bolo preverené a boli prijaté patričné opatrenia v rámci možnosti mestskej polície. 

 

Najviac priestupkov bolo spáchaných v čase od 9.00 do 11.00 hod., a to 123 

priestupkov. Čo sa týka miesta páchania priestupkov najviac priestupkov je zistených na Ul. 

Centrálna - 242, čo je 54%, nasleduje Ul. MUDr. Pribulu - 43, čo je 9,59% a Ul. Komenského 

- 42,  čo je 9,36%. Na spáchaní priestupku sa podieľali muži zo 349 priestupkami, čo je 

77,90% a ženy z 95 priestupkami, čo je 21,21%.  

 

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 428 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  46 priestupkov, 



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

chodníku) bolo zistených 16 priestupkov. 

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

(státie na verejne prístupnej zelení)  bolo zistených 63 priestupkov, 

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

v protismere  jazdy)  bol zistený 1 priestupok. 

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)  bol zistený 1 priestupok, 

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 19 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 36 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 13 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 233 priestupkov. 

 

Pre porušenie Všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník bolo zistených 14 

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

bolo zistených 7 priestupkov, 

b) pre porušenie VZN 3/2011 o vylepovaní plagátov bolo zistených 4 priestupkov, 

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

d) pre porušenie VZN 10/2014 o požívaní alkoholu bol zistený 1 priestupok. 

 

Pre porušenie v zmysle §47 a §49 zákona číslo 372/1990 Z.z. o priestupkoch boli zistené 3 

priestupky 

 

Pre porušenie zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov bol zistený 1 priestupok. 

 

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 neboli zistené 

žiadne priestupky. 

 

 

Za hodnotené obdobie sme vybavili v blokovom konaní 300 priestupkov vo výške 

3355 EUR. Napomenutím sa riešilo 118 priestupkov. 

V zmysle §60 zákona 372/1990Z.z. ods. 3 pís. a) sa v 13 prípadoch nejednalo 

o priestupok. 

V zmysle §60 zákona 372/1990Z.z. ods. 3 pís. c) sme odovzdali 1 priestupok. 

V zmysle §60 zákona 372/1990Z.z. ods. 3 pís. d) sme oznámili 11 priestupkov. 

Z roku 2015 ešte nebolo doriešených 5 priestupkov, na ktoré sú buď predvolaní 

priestupcovia alebo bolo zaslané dožiadanie na ORPZ. 



 

    Príslušníci MsP za rok 2015 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. 

    Pre potreby MsP bola vytvorená dobrovoľná hliadka z radov dlhodobo 

nezamestnaných občanov. Táto hliadka po zaškolení a poučení príslušníkom PZ z odboru 

dopravy začala svoju činnosť a to dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky na prechodoch 

pre chodcov najmä pri základných školách počas školského roku. Táto činnosť bola 

vykonávaná ráno od 7.00 do 9.00hod. a potom po obede od 13.00 do 15.00hod. Počas letného 

obdobia dobrovoľná hliadka bola využitá aj na iné účely pri zabezpečovaní verejného 

poriadku počas kultúrnych akciách konaných v meste Svidník.  

 

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

Obvodného úradu Svidník a rôznych exekútorských úradov príslušníci mestskej polície 

doručovali občanom mesta Svidník 307 zásielok, 3krát zisťovali pobyt a 4krát poskytovali 

informácie.  

 

  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. 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 23 túlavých psov. Z uvedeného počtu bol 

veterinárnym lekárom utratený 1 pes, pretože sa u neho prejavovali príznaky nákazy besnoty, 

ktoré boli odoslané na laboratórne vyšetrenie na ŠVPÚ Prešov. Výsledok bol negatívny. 4 psy 

boli utratené z dôvodu zlého zdravotného a kondičného stavu, ktorý posúdil SVL MVDr. Ivan 

Stupák a na základe nepriaznivej prognózy boli bezbolestne utratené, 1 pes bol umiestnený 

do útulku, 1 pes bol osvojený novým majiteľom a ostatné psy boli odovzdané 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. Od roku 2009 bežal projekt pod záštitou 

Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra SR, a to projekt „Správaj sa normálne”. Pre 

mestskú políciu bola za účelom prevencie vyčlenená ZŠ Komenského a ZŠ 8. mája.  

Na preventívnu činnosť má MsP vyčleneného jedného príslušníka, a to Mariána 

Mikitu, ktorý nahradil v tejto činnosti Jána Juskaniča. Tento projekt v poslednej dobe upadá, 

nie sú žiadne propagačné materiály, ktoré boli doposial distribuované z PZ. Napriek tomu sa 

vykonali prednášky na základných školách, pre rómske deti ale aj na Osobitnej škole 

internátnej vo Svidníku, a to so 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. 

Aby sme predchádzali vandalizmu a zamedzili obťažovaniu cestujúcich, hliadka 

mestskej polície pravidelne vykonávala kontrolu autobusovej stanice vo Svidníku. 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 spoločnosťou SLUŽBYT, 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 príslušníkov mestskej polície neboli zistené. Nie je zabezpečená 

činnosť polície počas celého dňa a preto nie je možne riešiť všetky priestupky alebo 

požiadavky občanov mesta.   

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení 

 

Pre potreby splnenia podmienky práce počas celého dňa je potrebne zvýšiť počet príslušníkov 

mestskej polície. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha - tabuľky: 

 

1. Spôsob riešenia priestupkov 

2. Spôsob zistenia priestupkov 

3. Druhy priestupkov 

4. Miesto a čas spáchania priestupkov 

5. Kategória podľa veku priestupcu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 



 


