
Mesto Svidník 

Mestská polícia vo Svidníku 

 

 

 

 

Materiál na 28. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

 

 

 

 

Informatívna správa o činnosti mestskej polície za rok  2013 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá:        Návrh na uznesenie 

 

Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP              vo vnútri materiálu 

 

 

 

 

Spracoval: 

 

Ing. Jaroslav Antoník, náčelník MsP 

 

 

Stanovisko MsR zo dňa 17. februára 2014: 

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a zobrať na vedomie 

 

 

 

Stanovisko Komisie pre ochranu verejného poriadku zo dňa 18. februára 2014 

Komisia pre ochranu verejného poriadku odporúča MsZ tento materiál prerokovať a zobrať na 

vedomie 

 

 

 

 

Svidník, 17. február 2014 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 polici 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 došlo k organizačným zmenám stavu príslušníkov mestskej 

polície. Mestská polícia vo Svidníku do 31. 6.2013 mala siedmich príslušníkov. Po odchode 

náčelníka MsP Imricha Matiaša do dôchodku ostalo pracovať na polícií len 6 príslušníkov. 

Všetci príslušníci sú zamestnancami mesta a  pri plnení úloh majú postavenie verejného 

činiteľa. 

    Za hodnotené obdobie bola podaná 1 sťažnosť na činnosť príslušníkov mestskej 

polície a to p. Ludvikom na neustále obťažovanie jeho osoby príslušníkmi mestskej polície. 

Táto sťažnosť bola hodnotená primátorom mesta ako neopodstatnená. 



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

ktoré  vyplývali so zákona o obecnej polícii, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z 

uznesení mestského zastupiteľstva a úloh z rozhodnutia a pokynov primátora mesta. 

V roku 2013 bolo v meste Svidník zistených 398 priestupkov a v roku 2012 to bolo 

543 priestupkov, čo je zníženie počtu priestupkov o 145 priestupkov. Počas obchádzkovej 

služby príslušníkmi bolo zistených 159 priestupkov, v roku 2012 241 priestupkov. Pomocou 

kamerového systému bolo zistených 196 priestupkov, v roku 2012 262 priestupkov. Hlásené 

na telefón 22 a 21 písomných podnetov od občanov. V roku 2012 to bolo 14 na telefón a 26 

písomných podnetov od občanov mesta.  

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

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

lavičke, 3 krát zrazený pes, 3 krát pohyb líšky v meste, 11 krát rušenie nočného kľudu, 5 krát 

státie vozidla, 4 krát hádka v rodine a na verejnosti, 1 krát pálenie odpadu, 4 krát chýbajúci 

chovanci v detskom domove a ešte aj iné hlásenia. Každé takéto oznámenie muselo byť 

preverené, pričom to počtom vychádza za celý minulý rok na každý druhý alebo tretí deň.  

 

Najviac priestupkov bolo spáchaných v čase od 8.00 do 12.00 hodiny a to 175 čo je 

43,97%, potom medzi 13.00 až 16.00hod a to 105 čo je 26,39% a potom vo večerných 

hodinách od 20.00 do 22.00hod. a to 25 čo je 6,28%. Čo sa týka miesta spáchania priestupku 

najviac priestupkov máme vedených na Ul. Centrálna - 168 čo je 42,2%, MUDr. Pribulu - 49 

čo je 12,3%, Komenského - 47 čo je 11,8%  a Sov. hrdinov - 29 čo je 7,29%. Na spáchaní 

priestupku sa podieľali muži zo 295 priestupkami čo je 74,12% a ženy z 97 priestupkami čo je 

24,37%.  

Na výpomoc pri práci mestskej polície 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 štyria 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.  

Kamery veľmi pomáhajú práci mestskej polícií pokiaľ ide o odhaľovanie priestupkov  

v cestnej premávke, ale aj pri odhaľovaní priestupkov proti verejnému poriadku. V roku 2013 

došlo k osadeniu kamery pri OC MAKOS a kamera z ihriska pri 4. ZŠ sa premiestnila do 

budovy SAD.  

Operátori kamerového systému zistené priestupky okamžite hlásia príslušníkom MsP, 

resp. ho zdokumentujú a odovzdajú príslušníkom mestskej polícii k ďalšiemu konaniu. 

V prípade neprítomnosti MsP priestupku proti verejnému poriadku hlásia na 158 štátnej 

polícií. Pracovníci kamerového systému zároveň obsluhujú bezplatnú linku 159, kde občania 

môžu podnety a sťažnosti  podávať aj telefonický.  

 

Proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo zistených celom 341 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  38 priestupkov, 

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

chodníku) bolo zistených 5 priestupkov. 

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

na verejne prístupnej zelení)  bolo zistených 53 priestupkov, 

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

v protismere  jazdy)  boli zistené 6 priestupkov. 



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 7 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 20 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 

37 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 

91 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 84 priestupkov. 

 

Pre porušenie Všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník bolo zistených 35 

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

zistené 12 priestupkov. 

b) pre porušenie VZN 4/2005 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými 

odpadmi a elektroodpami na území mesta Svidník bol zistený 1 priestupok.  

c) pre porušenie VZN 6/2012 o verejne kultúrnych podujatiach boli zistené 2 priestupky. 

e) pre porušenie VZN 3/2011 o vylepovaní plagátov bolo zistených 15 priestupkov.  

d) pre porušenie VZN 1/2001 o parkovaní a odstraňovaní vozidiel na území mesta Svidník 

bolo zistených 5 priestupkov. 

 

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

zistených 10 priestupkov. 

a) budenie verejného pohoršenia - zistený 1 priestupok 

b) neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa - zistený 1 priestupok 

c) priestupok proti verejnému poriadku - zistené 2 priestupky 

d) rušenie nočného pokoja - zistený 1 priestupok 

e) občianske spolunažívanie - zistené 4 priestupky 

 

Pre porušenie zákona číslo 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov boli zistené 3 priestupky. 

 

Pre porušenie zákona číslo 372/1990 Z.z. o požívaní alkoholu boli zistené 2 priestupky. 

 

Proti majetku v zmysle §50 zákona číslo 372/1990 Z.z. o priestupkoch boli zistené 5 

priestupkov. 

 

 

Za hodnotené obdobie MsP vybavila v blokovom konaní 264 priestupkov, za ktoré 

uložila blokové pokuty na sumu 2310 EUR. Napomenutím riešila 100 priestupkov. 

V zmysle §60 zákona 372/1990Z.z. o priestupkoch ods. 3 pís. d) oznámila Mestskému 

úradu Svidník 2 priestupky, Okresnému úradu 4 priestupky a Okresnému dopravnému 

inšpektorátu PZ 2 priestupky. 

V zmysle §60 zákona 372/1990Z.z. o priestupkoch uložila záznamom 4 priestupky, 

v 11 prípadoch sa nejednalo o priestupok. 



V roku 2013 ešte nebolo doriešených 11 priestupkov. 

 

    Príslušníci MsP za rok 2013 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 II. ZŠ a I. ZŠ. Tým 

zabezpečovali bezpečný prechod cez cestu nielen žiakom, ktorí dochádzajú do školy, ale aj 

ostatným občanom. 

 

Za hodnotené obdobie na žiadosť iných orgánov, prevažne Okresný súd Svidník, 

Obvodný úradu Svidník a rôznych exekútorských úradov príslušníci mestskej polície doručili 

občanom 237 zásielok, ktorí  si zásielky na pošte neprebrali. Doručovanie zásielok do značnej 

miery zaťažuje prácu MsP preto, že aj viackrát je potrebné prísť za adresátom, nakoľko 

adresát sa nezdržuje v mieste trvalého pobytu, alebo sa vyhýba prebratiu zásielky. 

 

  Mestská polícia 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 mestská 

polícia vybavená odchytovou palicou, narkotizačnou puškou a koncom roka bol zakúpený aj 

pristroj na čítanie mikročipov. Je na škodu, že zmenou zákona nedošlo k tomu, že každý pes 

mal byť označený mikročipom, čim by došlo k usnadneniu práce MsP pri odchyte túlavého 

psa. Odchytený pes je umiestnený v koterci na technických službách a prekontrolovaný 

veterinárom. Sme ale 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 psov. Z uvedeného počtu bolo 

veterinárnym lekárom utratených 9 psov a ostatné psy boli vrátené pôvodným majiteľom, 

resp. záujemcom o psov. Ak sa nepodarilo zistiť majiteľa psa nakoľko pes nemal evidenčnú 

známku ani mikročip, odchyteného psa sme ponúkli osobám, ktoré o psa prejavili záujem. 

 

Činnosť na úseku prevencie: 

Aj v  roku 2013 boli vykonané prednášky v rámci projektu „Správaj sa normálne“. 

Mestská polícia má na starosti I. ZŠ školu na ulici Komenského a III. ZŠ na ulici 8. mája vo 

Svidníku. Jedna sa asi o 20 prednášok pre deti 5. ročníka na témy o práci polície, užívania 

drog a ich účinkoch na zdravie, problematika rasizmu, závislosti na alkohole a hracích 

automatoch, o drobných krádežiach a správaní sa na ceste a dodržiavaní pravidiel v cestnej 

premávke. Na tento rok ešte pribudla téma počítačovej závislosti a internetového šikanovania. 

Projekt sa vždy konči školským rokom a odovzdaním osvedčenia o absolvovaní projektu. 

Aby sme predchádzali vandalizmu a zamedzili obťažovanie cestujúcich, pravidelne sa 

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

najmä Rómska mládež a neprispôsobivý občania a svojou prítomnosťou neobťažovali 

ostatných cestujúcich. Pre tento účel ako som spomínal bola tam umiestnená aj 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 mestskej polície neboli zistené. Mestskou radou boli poukázané 

nedostatky v kontrole okolia III. ZŠ a I.ZŠ a bezdomovcov v centre mesta. 

 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení 

 

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

Pri týchto kontrolách sa obrátiť s pomocou aj na obvodné oddelenie PZ. 

Pravidelnou obchádzkou centra mesta zamedziť bezdomovcom zdržiavanie sa v centre mesta 

a tým k obťažovaniu iných občanov alebo návštevníkov nášho mesta. 

 

 

 


