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Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 15 zákona SNR č. 369/2011 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov

berie na vedomie priebežnú informáciu o činnosti mestskej polície vo Svidníku za  1. polrok 
2011.



Informatívna správa o činnosti mestskej polície za 1. polrok 2011

Podľa § 4 zákona SNR č.  564/1991 Zb. o obecnej polici v znení neskorších predpisov, 
organizáciu,  objem  mzdových  prostriedkov  a  rozsah  technických  prostriedkov  obecnej 
polície určuje obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah plnenia  jej úloh.

Mestskú  políciu  vo  Svidníku  tvoria  siedmi  príslušníci  mestskej  polície,  ktorí  sú 
zamestnancami  obce a pri  plnení  úloh majú postavenie verejného činiteľa.  Za hodnotené 
obdobie  nedošlo  k organizačným zmenám stavu príslušníkov mestskej  polície  a  okrem 7 
príslušníkov MsP na zabezpečení verejného poriadku sa podieľali aj  6 operátori kamerového 
sýtemu, ktorí nie sú príslušníkmi MsP, ale 24 hodín denne obsluhujú kamerový systém.

Rozsah technických prostriedkov

MsP  je  vybavená  jedným  motorovým  vozidlom,  Príslušníci  MsP  sú  vyzbrojení 
krátkou  strelnou  zbraňou  Revolver  Arminius  HW 38  kaliber  9,6  mm,  obuškami,  putami 
a vreckovým  paralizátorom  KO  sprej.  Spojenie  je  zabezpečené  pomocou  základňovej 
rádiostanice  so Zetronom,  ktorý  umožňuje  telefónne spojenie  hliadky v teréne.  Príslušníci 
MsP sú vybavení prenosnými rádiostanicami zn. Motorola s tónovou voľbou v počte 4 ks. Na 
spracovanie  dokumentácie  slúži  PC  vybavený  programom  „CENTRÁLA“  a digitálny 
fotoaparát, pomocou ktorého sú zadokumentované zistené priestupky. 

Na odchyt túlavých psov sa používa odchytová  slučka a narkotizačná puška a máme 
prepravný box na odchytené  zvieratá.  Mestská polícia  vlastní  aj  technické  prostriedky na 
zabránenie odjazdu motorového vozidla v počte 4 ks.

Základné úlohy mestskej polície

1. Zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb 
v obci pred ohrozením ich života a zdravia.

2. Spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku 
občanov,  ako aj  iného majetku  v  obci  pred  poškodením,  zničením,  stratou  alebo  pred 
zneužitím.

3. Dbá o ochranu životného prostredia v meste.

4. Dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách 
a verejne prístupných miestach.

5. Vykonáva  všeobecne  záväzné  nariadenia  mesta,  uznesenia  mestského  zastupiteľstva  a 
rozhodnutia primátora.

6. Kontroluje tieto Všeobecne záväzné nariadenia mesta Svidník, či sú dodržiavané zo strany 
občanov,  právnických  a fyzických osôb oprávnených  na podnikanie:

a) Nariadenie  Mestského  zastupiteľstva  vo  Svidníku  číslo  2/1991  zo  dňa  31.10.1991 
o udržiavaní všeobecnej čistoty a ochrany zelene na území mesta Svidník.

b) Všeobecne  záväzne  nariadenie  mesta  Svidník  číslo  3/1998  zo  dňa  3.7.1998 
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

c) Všeobecne záväzne nariadenie mesta Svidník číslo 4/ 1998 zo dňa  3.7.1998 o trhovom 
poriadku.



d) Všeobecne záväzne nariadenie mesta Svidník  č. 1/2001 zo dňa  24.4.2001 o parkovaní 
a odstraňovaní vozidiel na území mesta Svidník.

e) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 4/2005 zo dňa  15.12.2005 o nakladaní 
s komunálnymi  odpadmi  a elektroodpadmi,  drobnými  stavebnými odpadmi  na území 
mesta Svidník.

f) Všeobecne záväzné nariadenie mesta  Svidník č.  5/2008 zo dňa 15.12.2008o ochrane 
pred  zneužívaním alkoholických nápojov.

g) Všeobecne  záväzné  nariadenie  číslo  1/2009  zo  dňa  16.102009  o niektorých 
podmienkach držania psov v meste Svidník.

h) Všeobecne  záväzne  nariadenie  mesta  Svidník  č.  3/2001  o vylepovaní  plagátov  na 
vylepených plochách v meste Svidník.

7. 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
a) z dopravnej značky zákaz zastavenia,  zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, 

zákaz  otáčania,  prikázaný  smer  jazdy,  prikázaný  smer  obchádzania,  vyhradené 
parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a 
parkovisko,

b) zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,  ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd 
vozidiel.

8. Oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich 
úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce.

9. Oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok 
osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.

10. Plní úlohy na úseku prevencie.

Mesto  môže vymedziť MsP aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

Okrem  bežného  plnenia  základných  úloh  MsP  zabezpečovala  verejný  poriadok 
a riadenie  dopravy  aj  počas  významných  kultúrnych,  cirkevných  a spoločenských 
podujatiach, ktoré sa konali v meste Svidník za 1. polrok 2011. 

Počas školského roka boli pravidelne ráno  vykonávané   kontroly na prechodoch pre 
chodcov, zabezpečovali sme sťahovanie Rómov, pravidelne sa vykonávali kontroly v objekte 
SAD vo Svidníku, kde bol problém z neprispôsobivými občanmi, a tiež  kontroly na Ul. Sov. 
hrdinov a Ul. Nábrežnej, kde sú ubytovaní Rómovia.

 Za hodnotené obdobie bolo zistených 518 prípadov, keď došlo k porušeniu zákona.

1) Hlásené na telefón alebo  osobným oznámením od občanov.......... 24 prípadov.
2) Zistené policajtom počas výkonu služby ......................................... 64 prípadov.
3) Zistené pomocou kamerového sýtemu........................................... 430 prípadov.

Celkom: ............................................................................................. 518 prípady

475 priestupkov bolo zistených na úseku cestnej premávky.



Zo  strany  vodičov  často   dochádza  k porušovaniu  pravidiel  cestnej  premávky,  ktoré  sú 
uvedené v zákone č. 8/2009 o cestnej premávke a ich konanie je potom kvalifikované ako 
priestupok proti  bezpečnosti  a plynnosti  cestnej  premávky v zmysle  § 22 ods.  1  písm.  k) 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

Pre porušenie VZN mesta Svidník bolo zistených 24 priestupkov.

1. Nariadenie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku číslo 2/1991  o udržiavaní všeobecnej 
čistoty a ochrany zelene na území mesta Svidník - zistené a vybavené 2 priestupky.

2. Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Svidník  číslo  3/1998  o podmienkach  predaja 
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach - zistené a vybavené 2 priestupky.

3. Všeobecne  záväzné  nariadenie  mesta  Svidník  č.  1/2001  o parkovaní  a odstraňovaní 
vozidiel na území mesta Svidník - zistené a vybavené 3 priestupky. 

(Išlo o parkovanie nákladných motorových vozidiel v čase od 22.00 do 06.00 hod. v meste 
Svidník mimo parkoviska určeného  pre nákladné motorové vozidla)

4. Všeobecne záväzné nariadenie  mesta  Svidník  č.  5/2008  o  ochrane  pred  zneužívaním 
alkoholických nápojov - zistené a vybavené 5 priestupkov.

5. Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  1/2009  zo  dňa  16.102009  o niektorých  podmienkach 
držania psov v meste Svidník - zistené a vybavené 4 priestupky.

(V 1. polroku 2011 bolo odchytených 7 psov, ktorých majitelia nerešpektovali zákaz voľného 
pohybu  na  verejných priestranstvách.  Psy nemali  evidenčnú známku a boli  bez  dozoru 
držiteľa.  Z uvedeného počtu 5 psov sme vrátili pôvodnému majiteľovi a 2 sme  psov dali 
utratiť veterinárom, nakoľko išlo o túlavé zvieratá. Nemali evidenčnú známku a nepodarilo 
sa nám v stanovenej lehote zistiť majiteľa a o psoch neprejavil nikto záujem, v zmysle §  5 
ods. 2 písm. e) zákona č. 115/95 o ochrane zvierat)

6. Všeobecne záväzne nariadenie mesta Svidník č. 3/2001 o vylepovaní plagátov na 
vylepených plochách v meste Svidník - zistené a vybavené 8 priestupkov.

Proti majetku  v zmysle § 50 boli zistené  a vybavené  11 priestupkov.

Proti verejnému poriadku v zmysle § 47 boli zistené a vybavené 2  priestupky.

6  prípadov bolo zistených ako  porušenie ostatných právnych predpisov. 

Išlo  o odcudzenie   mobilného  telefónu  žiačke  na  I.  ZŠ  vo  Svidníku.  Po  prijatí 
oznámenia skutok bol prešetrený príslušníkmi MsP  a bolo zistené, že  štyria žiaci uvedenej 
školy  po vzájomnej dohode  z uzamknutej skrinky  odcudzili mobilný telefón, ktorý potom 
dali  do  záložne  a s takto  získanými  peniazmi  sa  podelili..  Skutok  bol  kvalifikovaný  ako 
trestný čin  krádež vlámaním v zmysle  § 212 ods.  2 Tr.  zákon a podľa miestnej  a vecnej 
príslušnosti bol odovzdaný príslušníkom OO PZ Svidník na ďalšie  konane.

Porušovanie zákona o ochrane  nefajčiarov  bolo odovzdané príslušné mu orgánu na 
prejedanie.



Prešetrili sme aj vulgárne správanie sa občana na MsÚ vo Svidníku. Jeho konanie bolo 
kvalifikované ako prečin výtržníctva v zmysle § 364 ods. 1 písm. a) Tr. zákona a preto vec 
bola odovzdaná OO PZ Svidník ako vecne a miestne príslušnému orgánu.

Podávanie  alkoholických  nápojov  osobám  mladším  ako  18  rokov  bolo  zistené 
v pohostinstve “Zlatý bažant„ v piestoroch SAD vo Svidníku. a pod.

 V blokovom konaní  možno  vybaviť  priestupok  za predpokladu,  že  priestupok  bol 
spoľahlivo zistený, nestačí napomenutie a obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť.

 Za hodnotené obdobie príslušníci MsP v blokovom konaní vybavili  315 priestupkov 
za ktoré uložili blokovú pokutu v sume 2 667.-  eur ( čo prestavuje 80. 346 Sk).

 Napomenutím bolo vybavených  144 priestupkov. Išlo o menej závažné priestupky 
alebo sa ich obvinený  dopustil neúmyselne.

Odložením záznamom bolo vybavených 17  priestupkov, z toho v 7 prípadoch išlo 
o maloletých,  ktorí  nie  sú  trestne  zodpovední  a ostatné  osoby,  ktoré  majú  výnimku 
z dodržiavania pravidiel v cestnej premávke. napr.  § 140 zákona č. 8/2009 alebo osoby  ZŤP 
( zdravotne ťažko postihnuté).

Odovzdané iným orgánom  na prejednanie  41 priestupkov  ( OR PZ, ODI Svidník, 
Obvodný úrad Svidník, OO PZ Svidník a pod.).

 Uložením veci záznam bol vybavený jeden priestupok. Išlo o poškodenie schránky 
na odpisy, kde páchateľ nebol zistený.

Za hodnotené obdobie nebola podaná sťažnosť na prácu príslušníkov MsP.

Nedošlo k použitiu zbrane súvislosti s plnením úloh MsP, v troch prípadoch došlo k použitiu 
donucovacieho technického prostriedku  na zabranenie odjazdu motorového vozidla. 
   
Za  hodnotené  obdobie  boli  na  útvar  MsP   podvedené  tri  osoby  za účelom  zistenia  ich 
totožnosti. K útoku na príslušníka MsP v súvislosti s plnením  úloh MsP nedošlo.

Prejednávanie správnych deliktov

Zákon  č.  214/2009  Z.  z.  ktorým  bol  novelizovaný  zákonom  č.  219/1996   Z.  z. 
o ochrane  pred  zneužívaním  alkoholických  nápojov,  ustanovil  postih  maloletých 
a mladistvých, ktorí požívajú alkoholické  nápoje. Ich konanie sa nepostihuje ako priestupok, 
ale ako iný správny delikt.

Prejednávanie správnych deliktov na úseku ochrany pred zneužívaním alkoholu patrí 
výlučne  do kompetencie  obce.  Z poverenia  primátora,  náčelník  MsP tieto  správne delikty 
prejednáva. Spracováva oznámenie o začatí konania o správnom delikte,  zápisnicu z ústneho 
pojednávania  o správnom  delikte  a vyhotovuje  rozhodnutie  o správnom  delikte,  ktoré 
predkladá na podpis primátorovi.

V 1.  polroku  2011  bolo  prejedaných  8  správnych  deliktov  pre  porušenie  zákazu 
požívať alkoholické nápoje  mladistvými osobami a rozhodnutím primátora  bolo  im uložené 
pokarhanie.



O uložení  pokarhania  sú   tiež  upovedomení  zákonní  zástupcovia  mladistvého   t.j. 
rodičia  a Úrad práce sociálnych veci a rodiny, detašované pracovisko Svidník.

Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami

MsP spolupracuje  aj  s inými  policajnými  orgánmi  najmä  s príslušnými  Okresnými 
dopravnými inšpektorátmi pri zisťovaní držiteľov motorových vozidiel, ktorými bol spáchaný 
priestupok na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a následne zisťovanie osoby 
zodpovednej za spáchanie priestupku.

Na  žiadosť  okresných  súdov,  Obvodného  úradu  Svidník,  exekútorských  úradov 
a iných organizácii sme  v 1. polroku 2011 vybavili 142 dožiadaní.

a) 126 dožiadaní sa týkalo o  doručenie zásielky pre občanov, ktorí si zásielku na pošte 
neprebrali,

b) 5 dožiadaní sa týkalo zistenia pobytu povinnej osoby,
c) 3 dožiadania sa týkali súčinnosti mesta  pri vykonávaní exekúcie,
d) 1 sťažnosť na prevádzku „Večierka u Lukáša“, kde boli zistené nedostatky v udržiavaní 

čistoty okolo prevádzky,
e) 1 dožiadanie z iného útvaru k zisteniu páchateľa priestupku,
f) 1 žiadosť o kompenzáciu za ujmu na zdraví.

Dobrá  spolupráca  je  aj  s ostatnými  odbormi  MsÚ vo Svidníku,  najmä   s odborom 
výstavby,  dopravy,   ŽP  a RR,  pokiaľ  ide  o riešenie  dopravnej  situácie  v meste,  osadenie 
dopravného  značenia,  vytvorenie  parkovacích  miest  pre  občanov  ťažko  zdravotne 
postihnutých a pod.

Činnosť na úseku prevencie

Mestská polícia pokračuje v projekte „ Správaj sa normálne“ a tak ako po minulé roky 
aj v tomto polroku vyškolený pracovník vykonáva prednášky a besedy so žiakmi základných 
škôl v meste Svidník.

Mestská polícia má  zriadenú bezplatnú linku 159,  prostredníctvom ktorej občania 
môžu  nahlásiť  akékoľvek  porušovanie  zákona  alebo  porušovanie  Všeobecných  nariadení 
Mesta Svidník a príslušníci  MsP sú povinní  zakročiť podľa svojich možností a schopností v 
medziach zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné 
nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný 
čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom je  rušený verejný poriadok.
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