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Stanovisko MsR zo dňa 28.januára 2013 

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a zobrať na vedomie. 

 

 

 

Stanovisko Komisie pre ochranu verejného poriadku zo dňa 23.01.2013 

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

vedomie. 

 

 

 

 

Svidník, 23 .januára 2013 

 

 

 

 



 

 

 

 

Návrh na uznesenie 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle článku 17 Štatútu mesta Svidník 

 

berie na vedomie 

 

správu  o činnosti mestskej polície za 2. polrok 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

Nedostatky neboli zistené 

 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 

 

 

 

 



Informatívna správa o činnosti mestskej polície za 2. polrok  2012 
 

     Za hodnotené obdobie nedošlo k organizačným zmenám stavu príslušníkov mestskej 

polície. Mestskú políciu vo Svidníku tvoria siedmi príslušníci mestskej polície, ktorí sú 

zamestnancami obce a  pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. 

    Za hodnotené obdobie nebola podaná oprávnená, alebo neoprávnená sťažnosť na 

činnosť príslušníkov mestskej polície. 

    Činnosť MsP bola zmeraná predovšetkým na plnenie úloh, ktoré MsP vyplývali so 

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

uznesení mestského zastupiteľstva a úloh, ktoré vyplývali z rozhodnutia a pokynov primátora 

mesta. 

 

   Za 2.  polrok 2012 celkom bolo zistených 300 priestupkov. 

  

- Hlásených  na telefón bolo zistených 10 priestupkov. 

- Z podnetu občana bolo zistených 16 priestupkov. 

- Kamerovým systémom bolo zistených 158 priestupkov 

- Policajtom počas obchádzkovej služby bolo zistených 116 priestupkov.. 

 

 Mestská policia má zriadený kamerový systém. Kamery obsluhujú piati operátori 

kamerového systému,  ktorí   nepretržite 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 najmä  tam, kde je zastavenie a státie 

vozidiel zakázané, alebo neparkujú s vozidlami v pešej zóne, na chodníkoch alebo na  cestnej  

a  inej verejne prístupnej zelení . 

 

    Operátori kamerového systému zistený stav oznámia príslušníkom MsP alebo ho  

zaznamenajú  na záznam,  ktorý odovzdajú príslušníkom mestskej polícii k ďalšiemu konaniu.  

  Mestská policia má zriadenú aj bezplatnú linku 159 a občania môžu svoje podnety a 

sťažnosti  podávať aj telefonický 24 hodín..  

 

Proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo zistených celom 270 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 34 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 66 priestupkov, 

d) pre porušenie ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č.8/2009 o cestnej premávke (státie na 

mieste, kde by znemožnil vjazd  ,lebo výjazd vozidiel.) boli zistené  7 priestupky. 

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

v protismere  jazdy)  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 10 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 

101 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 10 priestupkov. 

 

Proti verejnému poriadku v zmysle § 47 zákona o priestupkoch bolo zistený 7 

priestupkov. 

 

Proti občianskemu spolunažívaniu  v zmysle § 49 zákon o priestupkoch  bol zistený 1 

priestupok.  

 

Pre porušenie Všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník bolo zistených 19 

priestupkov, z toho: 

 

a) pre porušenie VZN 1/2009 o niektorých podmienkach držania psov v meste Svidník bolo 

zistených 11 priestupkov. 

b) pre porušenie VZN 3/2011o vylepovaní plagátov na výlepných plochách  vo vlastníctve 

mesta Svidník boli zistené 5 priestupky. 

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

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

d)  pre porušenie VZN 1/2011 o parkovaní a odstraňovaní vozidiel na území mesta Svidník 

boli zistené 2 priestupky. 

 

Pre porušenie zákona o ochrane  nefajčiarov boli zistené 3 priestupky. 

 

V blokovom konaní za hodnotené obdobie  MsP vybavila 159 priestupkov, za ktoré 

bola uložená  bloková pokuta na sumu 1373 eur. 

Mestskému úradu  Svidník boli oznámené 4 priestupky. 

Okresnému riaditeľstvu PZ, Dopravnému inšpektorátu Svidník boli oznáme  8 priestupky. 

Obvodnému úradu Svidník boli oznámené 7 priestupky. 

Odložením záznamom  boli vybavené 2 priestupky. 

Menej závažné priestupky v počte 88  boli vybavené napomenutím. 

Za rok 2012 ostali nevybavené 32 priestupky, ktoré budú po zistení páchateľa ukončené. Ide 

o priestupky na ktoré bola zaslaná lustrácia za účelom zistenia držiteľa motorového vozidla 

s ktorým  bol priestupok spáchaný.  

 

 Príslušníci MsP za 2. polrok 2012 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.( Dni Svidníka, predvianočné trhy, oslavy Silvestra 

a pod.)  

    Pravidelne počas školského roka príslušníci MsP vykonávajú dohľad nad 

bezpečnosťou cestnej premávky na. prechodoch pre chodcov. Tým zabezpečujú bezpečný 

prechod cez cestu najmä žiakom, ktorí autobusovými spojmi dochádzajú do školy, ale aj 

ostatným občanom, ktorí používajú prechod pre chodcov na Ul. Stropkovskej vo Svidníku 

a ul. Sov. hrdinov pri OD Billa vo Svidníku.  

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

Obvodného úradu Svidník a rôznych exekútorských úradov príslušníci mestskej polície 



doručili občanom 143 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 okrem plnenia hore uvedených úloh vykonáva aj odchyt túlavých 

psov v meste Svidník v zmysle § 6 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník číslo 

1/2009 o niektorých podmienkach držania psov v meste Svidník. 

 Za hodnotené obdobie bolo odchytených 10 psov. Z uvedeného počtu bolo 

veterinárnym lekárom utratených 7 psov a  3 psy boli vrátené pôvodným majiteľom. Podľa 

hore uvedeného nariadenia ak do 14 dní od odchytenia, pes nebude odpredaný alebo si ho 

držiteľ nevyzdvihne,  môže byť pes utratený veterinárnym lekárom. 

Za hodnotené obdobie sme vykonali aj kontrolu psov, ktoré sú chované 

v podnikateľskom objekte u právnickej alebo fyzickej osoby a sú využívané na ochranu 

objektu. 

 Kontrola bola vykonaná v 11 objektoch. a bola zameraná, či držiteľ psa ( osoba ktorá 

má psa vo svojom vlastníctve alebo ho trvalo alebo prechodne chová )   si splnil zákonom 

stanovenú povinnosť a prihlásila psa do evidencie v mieste , kde sa pes v danom roku 

prevažné nachádza, či psovi bola pridelená evidenčná známka ,ktorou držiteľ psa preukazuje 

totožnosť psa  či držiteľ psa platí poplatok za psa v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 

číslo 10/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. Kontrola bola vykonaná v 11 objektoch a to: 

 

1) JUVA Jurčišin s.r.o. ul. Stropkovská , 

2) Anna Gajdošová.PROTAN, Stropkovská č. 1 

3) Vladimír Zajroš Z+B, ul. Stropkovská 705/81 

4) MATMI - Matkobiš Milan, ul. Stropkovská  

5) DRUSTAV, s.r.o. ul. Stropkovská 375/2, 

6) SVIDGAS, s.r.o. J. Gagrina 244 

7) Metal Contajner   a.s. ul. Sov. hrdinov 629/113 

8) Bytsevis- SK, s.r.o. ul. Stropkovská 473, 

9) Jozef Maša –ALMAŠ, ul. Stropkovská 705/81 

10) VARGAPLAST- Marek Varga, ul. Sov. hrdinov 

11) Elektrotarnsport CD, Cyril Dudáš. 

 

Nakoľko vykonanou kontrolu bolo zistené, že psy chovné v uvedených objektoch 

nemali v čase kontroly evidenčnú  známku,  ktorou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa ,  

preto MsP písomne vyzvala konateľov hore uvedených firiem, aby v určenom termíne 

v zmysle  Všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník číslo 1/2009 o niektorých 

podmienkach držania psov v meste Svidník prihlásili psa do evidencie. 

Niektoré firmy na našu výzvu psoch prihlásili  do evidencie na MsÚ,  odbore 

finančnom a správy majetku, niektoré nám oznámili, že psy sú evidovaní v obciach, mimo 

mesta Svidník  ( v Ladomirovej , v Rakovčíku, v Miroli, vo Vislave a obci Kružlová) 

Oznámenia boli  preverené v uvedených obciach a starostovia obci potvrdili, že psy sú 

evidovaní v ich obciach  , ale obce im nepridelili a nevydali  evidenčnú známku. 

 Na porušenie zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov MsP písomne upozornila Okresnú prokuratúru vo Svidníku., lebo podľa § 3 ods. 

5)   zákona č. 282/2002 Z. z, obce sú povinné vydať držiteľovi psa zápisného do evidencie 

evidenčnú známku.  

 Je tiež problematické dokázať kde sa pes v danom roku prevažné nachádzal a kde má 

byť pes prihlásený do evidencie. Či právnická alebo fyzická osoba má povinnosť viesť 



evidenciu o psoch, ktorých využíva na stráženie  objektu a či využívanie psoch  na stráženie 

objektu je v súlade so zákonom č.. 473/2005 Z. z. o poskytovanie služieb v oblasti súkromnej 

bezpečnosti sme požiadali KR PZ Prešov, oddelenie súkromných bezpečnostných služieb, 

lebo kontrolu nad dodržiavaním povinností ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti  

alebo na jeho základe fyzickým osobám a právnickým osobám vo svojej pôsobnosti vykonáva 

Krajské riaditeľstvo policajného zboru Prešov.  ( podľa zákona o súkromnej bezpečnosti , 

vlastná ochrana je prevádzkovanie bezpečnostnej služby pre vlastnú potrebu , ak je 

zabezpečovaná aspoň jednou osobou v pracovnoprávnom vzťahu.).  

 

Z vykonanej kontroly, ktorá ešte nie je ukončená MsP bude informovať primátora a  

MsÚ  Svidník, odbor finančný a správy majetku, ktorý  vedie evidenciu psov, držiteľom psov 

vydáva evidenčnú známku a vyrubuje daň za psa. 

 

Činnosť na úseku prevencie: 

 

   V  2. polroku 2012 boli vykonané prednášky v rámci projektu „Správaj sa normálne“ 

na  ZŠ Komenského a  ZŠ 8. mája vo Svidníku na témy o práci polície, užívanie drogy a jej 

účinku, problematika rasizmu, o vzájomnom spolunažívaní a predsudkoch, o drobných 

krádežiach a správaní sa na ceste a dodržiavaní pravidiel v cestnej premávke.  

   Aby sme predchádzali vandalizmu a zamedzili obťažovanie cestujúcich, pravidelne 

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

nezdržiavala Rómska mládež a neprispôsobivý občania a svojou prítomnosťou neobťažovali 

ostatných cestujúcich. 

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

vo Svidníku, kde sú ubytovaní Rómovia a v spolupráci so SLUŽBYTOM, s.r.o. Svidník , 

MsP  rieši problémy s platením nájomného alebo udržiavaním poriadku a čistoty v týchto 

 objektoch.  

 

 

         Imrich  M a t i a š 

             náčelník MsP 
 

 


