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Návrh na uznesenie 

 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle článku 17 Štatútu mesta Svidník 

 

berie na vedomie 

 

správu  o činnosti mestskej polície za I. 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 ţivotného 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 ţivota 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 

zneuţitím i s vyuţitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích 

systémov (pulty centrálnej ochrany),  

c) dbá o ochranu ţivotného prostredia v obci,  

d) dbá o dodrţiavanie 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 môţe 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 I. 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 sťaţnosť 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 I. polrok 2012 celkom bolo zistených 240 priestupkov. Príslušníkmi MsP počas 

obchádzkovej sluţby bolo zistených 125 priestupkov a 104 priestupky bolo zistených 

pomocou kamerového systému. 

   Kamery sa nám osvedčili najmä pokiaľ ide o odhaľovanie priestupkov  v cestnej premávke, 

ale aj pri odhaľovaní priestupkov  proti verejnému poriadku. Kamery obsluhujú piati operátori 

kamerového systému.   

   Operátori kamerového systému, nepretrţite 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 môţu svoje podnety a 

sťaţnosti  podávať aj telefonický. Za hodnotené obdobie bolo na podnet občanov zistených 10 

priestupkov a 4 priestupky boli nahlásené telefonický. 

 

Proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo zistených celom 214 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  27 priestupkov, 

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

chodníku) bolo zistených 12 priestupkov. 

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

na verejne prístupnej zelení)  bolo zistených 65 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 môţe ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej 

premávky)  boli zistené 3 priestupky, 

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 13 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 

54 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 

21 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 13 priestupkov. 

j) pre porušenie ustanovenia § 53 ods. 1 zákona č.8/2009 o cestnej premávke (pri prechádzaní 

cez cestu je chodec povinný prednostne pouţiť priechod pre chodcov) boli zistené 4 

priestupky, 

 

Proti majetku v zmysle § 50 zákona číslo 372/1990 Z.z. o priestupkoch boli zistené 3 

priestupky. 

Išlo o krádeţ mobilného telefónu pracovníčke Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku, 

poškodenie skla na výťahu na ubytovni mesta Svidník na Ul. Sov. hrdinov a krádeţ potravín 

v Tesco Svidník. Uvedené skutky boli príslušníkmi MsP objasnené a páchatelia boli 

usvedčení z krádeţe, alebo úmyselného poškodzovania veci. 

 

Pre porušenie Všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník bolo zistených 21 

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

zistené 4 priestupky. 

b) pre porušenie VZN 4/1998 o trhovom poriadku bol zistený 1 priestupok. 

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

odpadmi a elektroodpami na území mesta Svidník boli zistené 2 priestupky.  

d) pre porušenie VZN 5/2008 o ochrane pred zneuţívam alkoholických nápojov bol zistený 1 

priestupok. 

e) pre porušenie VZN 6/2011 o verejnom poriadku boli zistené 4 priestupky.  

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

bolo zistených 12 priestupkov. 

 

Pre porušovanie zákona o verejných  kultúrnych podujatiach boli zistené 2 priestupky. 

   Na základe plnomocenstva Mesta Svidník v zastúpení primátora mesta Ing. Jána Holodňáka  

boli splnomocnení príslušníci  MsP na všetky úkony a zatupovanie Mesta Svidník týkajúce sa 

vykonávania dozoru podľa § 6 zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 

v znení neskorších zmien aj s moţnosťou podujatie zakázať alebo ho prerušiť, ak sa na 

podujatí porušujú ľudské práva a slobody, alebo podujatie zakázať, ak sa konanie takého 

podujatia neoznámilo Mestu Svidník, alebo jeho konanie je v rozpore so zákonom č. 96/1991 

Zb. o verejných kultúrnych podujatiach. Na základe tohto plnomocenstva príslušníkmi MsP 

boli vykonávané kontroly a porušenie zákona bolo zistené v prevádzke WINDOORS - Ľubomír 

Ludvík na ul. Mierovej vo Svidníku a v prevádzke MARCG, s .r.o. - Mária Ľos Boţíková na ul. 

Centrálnej vo Svidníku preto, ţe verejné kultúrne podujatie - konanie ľudovej veselice 

neoznámili mestu. 

   Podľa § 3 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších 

zmien usporiadateľ je povinný oznámiť zámer usporiadať podujatie obci, na území ktorej sa 

má podujatie konať. Oznámenie určené obci treba podať na obecnom úrade najneskôr 7 dní 

pred konaním podujatia. Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môţe obec za 

nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa zákona o verejných kultúrnych podujatiach, za 

usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností 

usporiadateľa, uloţiť pokutu do 332,00 EUR. Uvedené skutky boli oznámené  MsÚ Svidník, 

Odboru školstva, kultúry, športu a mládeţe s návrhom na uloţenie pokuty. 

 

  MsP v blokovom konaní za hodnotené obdobie vybavila 166 priestupkov, za ktoré uloţila 

blokové pokuty na sumu 1300,00 EUR. 



Mestskému úradu  Svidník boli oznámené 3 priestupky. 

Okresnému riaditeľstvu PZ, Dopravnému inšpektorátu Svidník bolo oznámených 10 

priestupkov. 

Obvodnému úradu Svidník boli oznámené 3 priestupky. 

Menej závaţné priestupky v počte  50 boli vybavené napomenutím. 

Odloţením záznamu bolo vybavených 6 priestupkov a 2 priestupky sú v rozpracovaní, ako 

neukončené. Podozriví v mieste trvalého pobytu sa nezdrţujú a doposiaľ sa nepodarilo zistiť 

ich pobyt. 

    Príslušníci MsP za I. 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. 

   Pravidelne počas školského roku príslušníci MsP vykonávajú dohľad nad bezpečnosťou 

cestnej premávky na. prechodoch pre chodcov. Tým zabezpečujú bezpečný prechod cez cestu 

najmä ţiakom, ktorí autobusovými spojmi dochádzajú do školy, ale aj ostatným občanom, 

ktorí pouţívajú prechod pre chodcov na Ul. Stropkovskej vo Svidníku. 

   Za hodnotené obdobie na ţiadosť iných orgánov, prevaţne Okresného súdu Svidník, 

Obvodného úradu Svidník a rôznych exekútorských úradov príslušníci mestskej polície 

doručili občanom 187 zásielok, ktorí  si zásielky na pošte neprebrali. Doručovanie zásielok do 

značnej miery zaťaţuje prácu MsP preto, ţe aj viackrát je potrebné prísť za adresátom, 

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

  Mestská polícia okrem plnenia hore uvedených úloh vykonáva aj odchyt túlavých psov 

v meste Svidník. Za hodnotené obdobie bolo odchytených 11 psov. Z uvedeného počtu bolo 

veterinárnym lekárom utratených 7 psov a  4 psy boli vrátené pôvodným majiteľom. Ak sa 

nepodarilo zistiť majiteľa psa nakoľko pes nemal evidenčnú známku, odchyteného psa sme 

ponúkli osobám, ktoré o psa prejavili záujem. Psov, o ktoré nemal nikto záujem, sa utratili. 

 

Činnosť na úseku prevencie: 

   V  I. 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, uţívanie drogy a jej účinku, 

problematika rasizmu, o vzájomnom spolunaţívaní a predsudkoch, o drobných krádeţiach 

a správaní sa na ceste a dodrţiavaní pravidiel v cestnej premávke. Projekt bol ukončený 

a deťom bolo odovzdané osvedčenie o absolvovaní projektu. 

   Aby sme predchádzali vandalizmu a zamedzili obťaţovanie cestujúcich, pravidelne sa 

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

najmä Rómska mládeţ a neprispôsobivý občania a svojou prítomnosťou neobťaţovali 

ostatných cestujúcich. 

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

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

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

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

   V spolupráci s príslušníkmi PZ a hlavného veterinára boli vykonané kontroly ustajnenia 

psov, nakoľko bolo podozrenie, ţe dochádza k tyraniu zvierat. Majitelia psov, ktorí nemali 

prihláseného psa boli nahlásení na MsÚ Svidník, Odbor finančný a správy majetku nakoľko 

podľa § 4, ods. 2) Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2009, evidenciu psov vedie Odbor 

finančný a správy majetku Mestského úradu.  

 

         Imrich Matiaš 
                   náčelník MsP 


