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I.

Úvod

Vážený pán primátor, vážené poslankyne a vážení poslanci MsZ,
Mestská polícia Dolný Kubín (ďalej len MsP) je poriadkovým útvarom Mesta Dolný Kubín
zriadeným Mestským zastupiteľstvom (ďalej len MsZ) formou prijatia všeobecne záväzného
nariadenia (ďalej len VZN) v zmysle § 19 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom
25. apríla 1991.
Spolupôsobí v rámci ostatných ozbrojených bezpečnostných zložiek, teda predovšetkým
popri štátnej polícii pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany obyvateľov a iných osôb,
ktorými sú spravidla občania dochádzajúci do práce, tiež študujúca mládež v stredných
odborných školách Dolného Kubína, samozrejme návštevníci mesta, ktorými sú spravidla
rekreanti a turisti.
Ide o ochranu pred ohrozením ich života a zdravia, vo vymedzenom rozsahu na úseku
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, na úseku ochrany životného prostredia,
dodržiavania poriadku a čistoty v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne
prístupných miestach.
Mestská polícia tiež vykonáva dohľad nad dodržiavaním VZN mesta, uznesení MsZ a
rozhodnutí primátora mesta Dolný Kubín v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších zmien a predpisov, konkrétne je uvedené vymedzené § 3 Zákona
SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov, ktorý v danom
paragrafe pojednáva o základných úlohách obecnej, respektíve mestskej polície.
V roku 2018 boli rady príslušníkov Mestskej polície Dolný Kubín posilnené o ďalších 2
členov, ktorí po výberovom konaní nastúpili do zamestnania počínajúc 1. septembrom 2018.
Do štruktúr MsP Dolný Kubín sa následne plnohodnotne zaradili koncom roku 2018 po
úspešnom absolvovaní odbornej prípravy v školiacom a výcvikovom centre v Nitre.
Celkom tak stav príslušníkov Mestskej polície Dolný Kubín stúpol na 11, vrátane
náčelníka MsP a jeho zástupcu.
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II.

Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2018

II.1. Plnenie úloh MsP pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrany
životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach:

V roku 2018 činnosť Mestskej polície Dolný Kubín smerovala predovšetkým k ochrane
pred vandalizmom, porušovaniu verejného poriadku, znečisťovaniu verejných priestranstiev,
poškodzovaním verejnoprospešných zariadení, verejnej zelene, riešením problémov v statickej
doprave pri parkovaní vozidiel a predovšetkým teda v rámci kontroly a činností s tým
súvisiacich v rámci zavedenia parkovacích zón s plateným parkovaním, tiež pre tzv. rezidentov.
Celkom mestská polícia dohliadala na niekoľko lokalít so systémom spoplatneného parkovania
v meste, tiež bola realizovaná aj kontrola parkovania prostredníctvom (úhrada SMS správami)
aplikácie v mobilnom telefóne, pričom tu sa trend úhrad parkovného obracal v prospech úhrady
práve týmto spôsobom. Pre občanov je to jednoduchý a pohodlný systém úhrady, nevyžaduje si
mať pri sebe hotovosť, zvlášť v minciach.
K porušeniu zákona, čo sa týka dopravnej situácie naďalej dochádzalo prevažne v lokalite
sídliska Brezovec, kde je situácia s parkovaním takmer neúnosná, zvlášť vo večerných
hodinách, kedy sa občania vracajú do miesta bydliska a parkovacie plochy sú využité
v maximálnej možnej miere. Tu

často porušovali zákaz státia, zastavenia, parkovanie na

verejnej zeleni, či v križovatke, teda práve v tejto lokalite. Tiež areál DOFNsP v Dolnom
Kubíne bol častým miestom, kde bolo nutné zakročiť zo strany príslušníkov mestskej polície
pri porušovaní zákona v cestnej premávke.
MsP Dolný Kubín sa zameriavala tiež na kultúrne a cirkevné inštitúcie, zvýšená pozornosť
bola venovaná aj lokalite Kňažia, predovšetkým miestnemu cintorínu, na ktorom sa opätovne
vyskytlo niekoľko krádeží vencov z nových hrobových miest. Veľmi aktívne sa tejto
problematike venoval poslanec Ján Briestenský spolu s náčelníkom MsP Dolný Kubín, pričom
po niekoľkých nasadeniach fotopasce v tejto lokalite bola zvolená iná taktika a to umiestnenie
tzv. GPS trackera priamo do jedného z vencov na hrobovom mieste. Toto zariadenie je schopné
prenášať svoju polohu s pomerne vysokou presnosťou prostredníctvom dát vysielaných cez
v ňom zabudovanú SIM kartu mobilného operátora. Zariadenie reaguje okrem zmeny polohy,
umiestnenia, tiež na vibrácie, zvuk,..; Zariadenie sa v podstate osvedčilo, aj keď sa
prostredníctvom neho nepodarilo priamo odhaliť páchateľa, či páchateľov takýchto krádeží. Do
budúcna určite budeme využívať obdobnú techniku, ktorá môže odhaliť páchateľov krádeží.
Zariadenie spravidla fungovalo perfektne, až na niekoľko drobných zlyhaní, išlo zväčša
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o opätovné lokalizovanie po nabití jeho batérie,..uvedené zabezpečoval priamo pán poslanec
Ján Briestenský.
Zimné obdobie dalo tiež zabrať zariadeniu a išlo zväčša o jeho rýchle vybitie pôsobením
extrémnej zimy a mrazu, fungovalo aj napriek tomu, no o niečo kratšie.

Zobrazenie z GPS trackera v reálnom čase na mobilnom telefóne vrátane mapového podkladu
(Google Maps)
Problémy so skládkami sa napriek enormnej snahe zo strany mestskej polície a iných orgánov
hojne vyskytovali v lokalite mesta Dolný Kubín, spravidla ide o miesta, ktoré sú už notoricky
známe, ako ul. J. Ťatliaka, železničný prejazd v smere na Záskalie, časti sídliska Brezovec, ul.
Chočská na Banisku, ul. Hollého pri garážach, ul. Martina Hattalu, ul. Okružná, ul. Ľudovíta
Štúra,..no pribudlo aj niekoľko nových miest, kde boli takéto skládky vytvorené
a zaznamenané, napríklad pri nádobách na separovaný odpad v časti Záskalie pri potravinách
COOP Jednota tzv. „Perašíne“. Úspešnosť, čo sa týka fotopascí, ich využitia a výstupov je
často dosť sporná, no nezaprie sa minimálne ich preventívny charakter, ktorý smeruje
k upusteniu od páchania nezákonného správania.
Čo sa týka samotného odpadu, išlo zväčša o bežný komunálny odpad, výnimočne aj
drobný stavebný dopad, respektíve použitý nábytok, elektroniku (TV prijímače,..), pneumatiky
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z vozidiel a podobne.

Záznam z fotopasce na ul. M. Hattalu v Dolnom Kubíne.

Následná likvidácia tejto rozsiahlej skládky (záver roku 2018).
Čo sa týkalo časti Beňova Lehota, v ktorej boli pred niekoľkými rokmi opakovane
problémy, zvlášť pri samotnom zbernom dvore a priamo na ňom tu sa situácia pri ukladaní
odpadu zlepšila, dalo by sa povedať, že disciplína pri jeho ukladaní bola veľmi dobrá, takmer
sa nevyskytli ani prípady, že by občania (aj hostia z lokality Kubínskej hole) ukladali odpad pri
zbernom dvore pri ceste.
Neustálym problémom a určite nie len v Dolnom Kubíne sú aj exkrementy,
predovšetkým po psoch (výnimočne aj mačkách), pričom Mestská polícia Dolný Kubín sa tejto
problematike venovala priebežne počas riadneho výkonu služieb, no na základe uvedeného
realizovala niekoľko na to špeciálne zameraných akcií, pričom počas nich nebolo zistené
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závažné porušenie zákona a nebola uložená ani jedna pokuta, práve naopak prekvapením bolo,
že osoby, ktoré boli kontrolované so svojimi psíkmi exkrementy po nich zbierali, tiež mali
sáčky na exkrementy a psov mali riadne označených, zväčša aj na vôdzke. Niekoľkí boli tiež
„odmenení“ sáčkami na exkrementy a žuvacími pamlskami pre psov. Z uvedeného možno
predpokladať, že občania, ktorí po svojich miláčikoch nezbierajú exkrementy, tak konajú
zväčša vo večerných hodinách, za tmy.
Realizované na základe uvedeného boli akcie konané špeciálne v rámci tejto
problematiky :
Akcia zameraná na kontrolu dodržiavania VZN Mesta Dolný Kubín č. 3/2014, ktorým
sa ustanovujú niektoré podrobnosti o vodení psov v meste Dolný Kubín + kontrola
dodržiavania zákona č. 282/2002 Z. z. dňa 16.03. 2018 (PIATOK) v čase od 06.30 hod. do
08.30 hod. zo zameraním na sídlisko BANISKO, ul. Zochovu, Nábrežie Oravy a sídlisko
Brezovec, ďalšia dňa 19.06. 2018 (UTOROK) v čase od 06.20 hod. do 08.20 hod. zameraním
na ul. Zochovu, Nábrežie Oravy a sídliská Brezovec a Banisko a ďalšia dňa 25.06. 2018
(PONDELOK) vo večerných hodinách v čase od 20.00 hod. do 21.20 hod. zo zameraním na
sídlisko BANISKO, Brezovec, ul. Zochovu, Sihoť, Nábrežie Oravy → boli naplánované
vzhľadom na riešenie nepriaznivej situácie na území mesta Dolný Kubín na úseku verejného
poriadku, čistoty na verejných priestranstvách a to aj na základe opakovaných podnetov
občanov, ktorí poukazujú na výskyt psích exkrementov v týchto lokalitách v súvislosti s
chovom a držaním psov, dodržiavaním VZN č. 3/2014, konkrétne čl. 3 „vodenie psov“, odsek
2. písm. a), b), c) a čl. 4 uvedeného VZN + zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov – konkrétne §§ 4, 6, 7.
Výnimočnou a v podstate prvou svojho druhu bola akcia zameraná na riešenie
problematiky nekontrolovaného množenia mačiek a predchádzaniu nákazlivých chorôb od
týchto zvierat v meste Dolný Kubín, pričom túlavé tzv. „ferálne mačky“ boli vytipované aj
s podnetov občanov, ktorí na ich hojný výskyt poukazovali hlavne na ul. Pelhřimovskej,
respektíve aj na sídlisku Brezovec. Práve takéto riešenie a akcia ako taká bola pripravená na
základe vlastného dlhodobého pozorovania, ako aj podnetov občanov Mesta Dolný Kubín (cez
aplikáciu CITY MONITOR). Akcia prebehla v dňoch 10. – 11.09. 2018 (PONDELOK +
UTOROK) v čase od 21.00 hod. do 03.00 hod. v pondelok + 12.00 až 15.00 hod. konkrétne
teda zo zameraním na ul. Pelhřimovská + okolie a tiež časť Brezovec. Musela byť v priebehu 2
dní, nakoľko po konzultácii s veterinárnym lekárom, ktorý zabezpečil kastrovanie týchto
zvierat (zabránenie ďalšiemu množeniu) MVDr. Andrejom Andrejčákom bolo odporučené, aby
to prebehlo takto, nakoľko zvieratá po anestéze a samotnom zákroku musia dlhší čas odpočívať
a nemôžu byť teda ihneď vypustené. Pri tejto akcii výdatne pomohli aj dobrovoľníčky, pričom
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jednu z mačiek si dokonca adoptovali. Mačky boli odchytávané do špeciálnych klietok na
návnadu v nej umiestnenú. Zaujímavé bolo zistenie veterinárneho lekára, že tieto mačky boli
vo výbornej fyzickej kondícii a prakticky celkom zdravé.
V júni 2018 MsÚ Dolný Kubín a ďalej postúpené na MsP Dolný Kubín obdržal
sťažnosť zo Spoločenstva Odbojárov 1958 v Dolnom Kubíne vo veci hluku z krčiem na
sídlisku Brezovec na ul. Odbojárov a Mierová, pričom malo ísť o podniky „Kremeľ“, bývalej
krčmy „Rybár“ a tiež „Studňa“. Najvýraznejšie malo dochádzať k rušeniu nočného kľudu vo
večerných hodinách cez víkendy, kedy odchádzajúci hostia s podnikov rušili občanov hlasnou
vravou, krikom, spevom, dokonca vylučovaním zvratkov a podobne,..; Na základe uvedeného
MsP Dolný Kubín pristúpila k riešeniu problematiky v rámci svojich kompetencií a možností,
pričom zásadným spôsobom zvýšila hliadkovú činnosť v tejto lokalite, čo sa prejavilo na
zlepšení stavu.
V júli 2018 obdržala MsP D. Kubín podnet k nelegálnej skládke, ktorá vznikla na ul.
Bystereckej pri vchode 2065,..jednalo sa skutočne o veľkú skládku, pričom na mieste bolo
vyložené pomerne veľké množstvo rôzneho odpadu, počínajúc kreslom, cez TV prijímače
a niekoľko počítačových monitorov, teda išlo aj o elektroodpad,..vinníka sa nepodarilo zistiť,
no podarilo sa zistiť, že na mieste sa malo pohybovať podozrivé vozidlo, ktorého vodič
pravdepodobne vykladal časť tohto odpadu, malo ísť o FORD červenej farby z D. Kubína.
Skládka bola zlikvidovaná (pracovníkmi Technických služieb Mesta D. Kubín) a ďalšia už na
mieste nevznikala.
V letných mesiacoch 2018 intenzívnejšie mestská polícia na základe podnetu
finančného odboru MsÚ v Dolnom Kubíne a na základe riadnych poverení vykonávala
kontroly nájomných (sociálnych) bytov v Dolnom Kubíne, nakoľko niektorí nájomníci v nich
neoprávnene ubytovávali ďalšie osoby, zväčša z radov svojej rodiny, či priateľov a známych.
V závere mesiaca august 2018 obdržala MsP Dolný Kubín podnet, ktorý mal byť
pôvodne smerovaný odboru stavebnému a životného prostredia, pričom išlo o podnet týkajúci
sa vypúšťania močovky, nebezpečenstva požiaru zásahom do plynovej prípojky a iné zo strany
Viktora K. zo Záskalia, pričom podnet podala staršia občianka z časti Záskalie pani Helena P.,
pričom sa však nepotvrdilo nič z toho, čo menovaná v podnete (liste) uviedla. Šetrenie bolo
vykonané priamo na mieste (obhliadkou) a tiež vyťažovaním podozrivého. Rokované bolo
s odborníkmi z radov OÚ – odbor životného prostredia v Dolnom Kubíne a tiež Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy v Dolnom Kubíne.
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Poslanec p. Ján Briestenský v októbri 2018 po dôchodcovskom stretnutí smeroval
niektoré požiadavky aj na mestskú políciu, pričom bezprostredne sa činnosti MsP dotýkali
problémy ohľadom vysýpania odpadov v časti Kňažia pod mostom,...ponuka riešenia - častejšie
hliadkovanie, prípadne umiestnenie fotopasce,..prejazd motoriek a štvorkoliek na ul. Jelšavskej
bolo postúpené telefonicky do pozornosti štátnej polícii.
Vážnym problémom, ktorým sa MsP Dolný Kubín zaoberala boli aj „staré vozidlá“
(vraky), pričom situácia sa v rámci tejto problematiky stáva čoraz závažnejšou. V podstate sa
tejto problematike špeciálne venuje novelizovaný zákon o odpadoch, no nie vždy je situácia
zrejmá a jasná,...z mnohých prípadov, ktoré pôsobili, že ide o staré vozidlá sa nakoniec vykľulo
to, že majitelia vozidlo, ktoré oficiálne a legálne dočasne odhlásili z evidencie vozidiel ho
skrátka zaparkovali na verejnom priestranstve (parkovisku) a nevenovali mu prílišnú
pozornosť, čo po mesiacoch takéhoto parkovania malo za následok, že vozidlo pôsobilo ako
tzv. staré vozidlo, dokonca malo odobrané EČV a až následným šetrením sa podarilo dospieť
k výsledku, že teda nejde o staré vozidlo v pravom slova zmysle. Majitelia boli vyzývaní, aby
takéto vozidla z miesta spratali, čo vo väčšine prípadov aj uposlúchli.
Vlastnou činnosťou, no aj oznámením od občanov smerovali poznatky k tomu, že
vozidlá nemajú vykonané technickú a emisnú kontrolu, pričom tomuto sa už MsP venovala aj
v predošlých rokoch, no po konzultácii s odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
OÚ v Dolnom Kubíne bolo ich stanovisko, že im takéto jednanie nemáme oznamovať, nakoľko
systém im uvedené generuje automaticky a nie je to skrátka potrebné,..no dojem z celého toho,
je taký, že pravdepodobne celá realizácia a následné riešenie previnilcov je príliš zdĺhavý a nie
príliš efektívny proces.

Riešené - vozidlo z ul. Okružnej v Dolnom Kubíne – 01/2018
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Riešené – vozidlo (zhodne) z ul. Okružnej v D. Kubíne – 01/2018
Najvypuklejšie prípady „starých vozidiel“ v Dolnom Kubíne boli v roku 2018 hlavne 2
vozidlá, jedno na ul. Matúškovej (riešené ešte v roku 2017 Mestskou políciou D. Kubín oznámené na prejednanie ODI,..) a druhé vozidlo pred Stop Shopom na jeho priľahlom
parkovisku.
Samozrejme, že podnetov a problémov bolo riešených v danom roku mnoho, ale
v rámci predkladanej správy sú spomenuté len tie najmarkantnejšie. Vlastnou činnosťou a tiež
na základe pokynu (trvalé úlohy) primátora mesta Dolný Kubín a za pomoci stavebného odboru
boli mestskou políciou preverované oznámenia o búracích prácach, drobných stavbách
a podobne.
Majetok občanov a mesta bol chránený realizovaním kontrol objektov a priestorov,
pričom sa jednalo v prevažnej miere o detské ihriská, športoviská /WORK OUTové ihrisko,
SKATE park, novo zriadené ihrisko v Kňažej a ďalšie/, tiež areál základných a materských
škôl,

dopravné ihrisko pri ZŠ Petra Škrabáka, garážové osady, rekreačné zariadenia, tiež

objekty slúžiace na podnikateľské účely (bývalý Primalex, čerpacie stanice PHM,..), inštitúcie
(Daňový úrad, súd a prokuratúra,..), a miesta, kde sa zdržiavali mladiství (pri Florinovom
dome, MsKS,..), tiež bezdomovci a asociáli (premostenia, okolie nákupných, obchodných
centier – Billa, Kaufland, Tesco, Stop SHOP,..);
Hviezdoslavovo námestie bolo prioritne monitorované bezpečnostným kamerovým
systémom a priamo fyzicky smerovaním hliadok do tejto časti. Po dohode so štátnou políciou
a ich návrhom sa pristúpilo k vzájomnému striedaniu hliadok na Hviezdoslavovom námestí a to
v 1 hodinových cykloch počas piatkov a sobôt po 24.00 hod. až do ranných hodín, cca do 04.00
hod.
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Počas roku 2018 bolo zaregistrovaných niekoľko prípadov žobrania, zväčša pri nákupných
centrách, pričom sa potvrdila prítomnosť osôb zväčša z Rumunska, išlo takmer výlučne
o mladé ženy, ktoré sa vydávali za hluchonemé osoby, ktoré žiadali od okoloidúcich občanov
podporu pre vybudovanie akéhosi centra pre osoby so sluchovým postihnutím. Tieto osoby boli
predvedené v zmysle zákona aj na MsP Dolný Kubín a o ich výskyte bola informovaná aj
štátna polícia.
Prostredníctvom webovej aplikácie „CITY MONITOR“, ktorá je zavedená aj v rámci
Mesta Dolný Kubín a je teda jej súčasťou, bolo na základe podnetov občanov riešených v roku
2018 celkom Mestskou políciu Dolný Kubín 68 podnetov!
Všetky boli riadne doriešené. Ide o nasledovné kategórie : 23 podnetov tzv. INÉ, 16 podnetov
na SMETI, NEBEZPEČNÝ TERÉN – 5 podnetov, OSVETLENIE

- 13 podnetov,

POŠKODENÁ komunikácia – 2 podnety, 3 podnety z kategórie DOPR. ZNAČENIE a 6
podnetov na tzv. ČIERNE SKLÁDKY. Ide teda v porovnaní s rokom 2017 o rapídny nárast, čo
sa týka využívania uvedenej aplikácie, keďže v roku 2017 to bolo v rámci MsP „len 18
PODNETOV“, ktorým sa venovala a teda ktoré obdržala v rámci jej kompetencií cez túto
aplikáciu,...podnetov (oznámení) ako takých bolo samozrejme nepomerne viac.

II.2. Plnenie úloh MsP pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov
a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18
rokov
Mestská polícia v Dolnom Kubíne pravidelne monitorovala miesta, kde sa zdržiava
mládež, rôzne odľahlejšie časti mesta Dolný Kubín, perifériu mesta (Kuzmínovo), Skate park,
a samozrejme aj okolie vytipovaných podnikov a prevádzok, v ktorých sa podáva alkohol.
Tieto aktivity prebiehali hlavne počas víkendov zo zameraním na piatky a soboty,
v neposlednom rade tiež počas obdobia školských prázdnin. Boli realizované kontroly, ktoré
boli zamerané na kontrolu detí a mládeže, či nepožíva alkoholické nápoje. Pozornosť sa
venovala hlavne podnikom a ich blízkemu okoliu a predovšetkým tým, ktoré sa nachádzajú na
Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne, nakoľko tu sa najhojnejšie zdržiava mládež
a teda predpoklad, že aj osoby mladšie ako 18 rokov požijú alkohol je v tejto lokalite
intenzívnejšieho charakteru,...tiež okolie Florinovho domu, za Stop Shopom, neďaleko
Obvodného oddelenia PZ na ul. Bystereckej, ..;
Na zisťovanie alkoholu v dychu využívala MsP Dolný Kubín naďalej riadne
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certifikovaný a overovaný prístroj zn. Alco Sensor IV CM, v. č. : 080756, no v roku 2018 bol
zakúpený ďalší špičkový prístroj Dräger Alcotest 7510 aj s tlačiarňou. Následne bol prístroj
Alco Sensor IV CM v rámci MsÚ ponúknutý kolegom na úrade,..prihlásil sa sociálny odbor,
ktorý ho v prípade potreby využíva na orientačné zisťovanie alkoholu klientov. V prípade
pozitívneho výsledku sa vo veci konalo v zmysle novelizovaného zákona č. 219/1996 Z. z.
o ochrane

pred

zneužívaním

alkoholických

nápojov

a o zriaďovaní

a prevádzke

protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež v zmysle
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v neskoršom znení, konkrétne s poukazom na znenie §
30 a to predovšetkým k ustanoveniu uvedenému v ods. 1 písm. a), ale tiež ods. 1 písm. b).
Činnosťou príslušníkov Mestskej polície Dolný Kubín bolo zistených celkom v rámci
porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov mládežou, prípadne maloletými osobami
celkom „26“ prípadov, výlučne išlo o mladistvé osoby. Oproti roku 2017, v ktorom to bolo 14
mladistvých osôb je to nárast o 12 prípadov, čo predstavuje nárast až o 85,7 %!! Zdanie
o malom počte je klamlivé, nakoľko ide zväčša o latentné konanie, teda skryté,...mladiství,
výnimočne aj maloletí požívajú často alkoholické nápoje skryte – v byte svojich kamarátov, na
rekreačných chatách a podobne. Zvyšujúci je tiež trend pitia alkoholu u mladistvých dievčat.
Realizovaná bola tiež preventívno – represívna bezpečnostná akcia zameraná na
„ochranu nefajčiarov“ dňom 20.06. 2018 (STREDA) v čase od 20.00 hod. do 21.00 hod.
v meste Dolný Kubín“ zo zameraním na priestory autobusových staníc, autobusových zastávok,
čakární a prístreškov na zastávkach a krytých nástupištiach s dopravou pre cestujúcich
(vymedzenie na otvorených nástupištiach do vzdialenosti 4 metre od vymedzenej plochy
nástupíšť) zameraná na kontrolu dodržiavania zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov po novele tohto zákona platnej, respektíve účinnej od
20.05. 2016. Akcia smerovala predovšetkým ku kontrole fajčenia mládežou v súvislosti s
voľno-časovými aktivitami po vyučovaní, respektíve v čase voľna vo večerných hodinách a tiež
ku kontrole fajčenia na verejných priestranstvách – konkrétne vyhradených miestach, kde sa
zdržiavajú cestujúci mestskej hromadnej dopravy čakajúci na spoj.

II.3. Úlohy plnené MsP pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste pri
organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných
podujatí:

Športové, kultúrne, spoločenské a iné verejné podujatia patria neodmysliteľne ku
koloritu každého mesta, či obce nevynímajúc mesto Dolný Kubín, kde sa každoročne
uskutočňuje množstvo takýchto podujatí. Pri zabezpečení ich nerušeného priebehu sa svojou
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činnosťou snažila prispievať aj v roku 2018 Mestská polícia Dolný Kubín.
Čo sa týka akcií, na ktorých participovala mestská polícia, išlo predovšetkým
o nasledovné aktivity :
Zabezpečenie bezpečnosti a čiastočne aj organizácie, hlavne dopravy a parkovania
jarmočníkov na Dňoch mesta a 37. Kubínskom jarmoku na Hviezdoslavovom námestí
v Dolnom Kubíne konanom v dňoch 21. – 22.09. 2018. Nepríjemnou záležitosťou
a náročnejším riešením pre mestských policajtov počas prebiehajúceho jarmoku bol prejazd
vozidiel v smere od Oravskej Poruby, pričom tu bolo riadne osadené prenosné dopravné
značenie, ktoré vodičov odkláňalo od tejto trasy (overené prejazdom a zaznamenané
fotograficky),..čiastočne tu zlyhala štátna polícia, ktorá neodklonila tieto vozidlá, ktoré sa
nekontrolovane presúvali cez jarmočnisko, nakoľko v obci Veličná mala byť dopravná nehoda,
ktorá vytvárala kolóny, tak toto bolo pre nich jednoduché a účelné riešenie, ktorým si pomohli
vyhnúť sa čakaniu, no následným prejazdom cez jarmočnisko okolo „Knižnice“ obmedzovali a
ohrozovali návštevníkov jarmoku,..náčelník MsP na základe uvedeného požiadal priamo
zástupcu riaditeľa OO PZ Dolný Kubín, aby vyslal na miesto hliadku, ktorá by odkláňala tieto
vozidlá ešte v smere od Oravskej Poruby,..tiež bolo zabezpečené v spolupráci s p. Hajdúchom
ďalšie dopravné značenie, ktorým sa realizoval a zvýraznil zákaz vjazdu všetkých motorových
vozidiel ešte pred reštauračným zariadením „Koliba“. Toto riešenie malo svoj význam spolu
s ďalšou hliadkou príslušníkov MsP D. Kubín, ktorá nastúpila do služby a vykryla tento
priestor svojou prítomnosťou,..stav sa dostal následne do normálu.
Ďalšie významné akcie, ktoré zabezpečovala a na ktorých participovala mestská polícia
boli : v dňoch 19. - 20.03. 2018 to boli „Veľkonočné trhy“, dňa 10.04. 2018 stretnutie učiteľov
Slovenska v MsKS D. Kubín, dňa 21.05. 2018 „Cyklistický pretek“ a samotné stretnutie
cyklistov na Hviezdoslavovom námestí (štart), dňa 02.06. 2018 „Deň detí“ na Kohútovom sade,
dňa 07.06. 2018 „Deň bez bariér“ na Námestí Slobody v Dolnom Kubíne, dňa 08.06. 2018
„Deň rodiny“, dňa 09.06. 2018 „Akcia silných mužov“ na Hviezdoslavovom námestí, dňa
08.07. 2018 oslavy na „Vyšnokubínskych skalkách“, dňa 19.08. 2018 „Oslavy SNP“ pri
pomníku pri Tescu, v dňoch 24. – 25.09. 2018 asistencia pri dražbe (bezpečnosť zúčastnených)
mestských pozemkov v priestoroch MsKS v Dolnom Kubíne, dňa 23.10. 2018 dohľad nad
tlačovou konferenciou kandidátov na pozíciu „nového primátora“ v MsKS Dolný Kubín,
v dňoch 19. – 20.11. 2018 „Katarínske trhy“, v dňoch 11. – 12.12. 2018 „Vianočné trhy“ a na
záver roku dňa 31.12. 2018 oslavy Silvestra a príchodu Nového roku,..tiež bola venovaná
pozornosť dopravnej situácii pri ZŠ Janka Matúšku v D. Kubíne – usmerňovanie vodičov
(zväčša rodičov) privážajúcich svoje deti do školy. V priestore za zimným štadiónom a na
Sihoti boli aj v spolupráci so sociálnym odborom MsÚ v D. Kubíne riešení bezdomovci, ktorí
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sa tam zdržiavala a prespávali, čo súviselo aj s neporiadkom, ktorí po nich zostával na mieste.
Venovaná bola pozornosť aj parkovaniu pred cirkevnou školou,..na ul. Obrancov mieru
v letných mesiacoch riešená „hlučnosť“ spôsobená pri zásobovaní prevádzky potravín Coop
Jednota. Na základe podnetu občana a aj na základe vlastných zistení sa mestská polícia
venovala riešeniu parkovania na chodníku pri priľahlej firme MIBA Sinter Slovakia,
s.r.o.,..odkomunikované mailom a tiež telefonicky s Ing. Lazarom z tejto spoločnosti,..niekoľko
vodičov bolo pokutovaných,..následne sa situácia dostala do normálu. Mestská polícia spolu so
štátnou políciou tiež participovala pri dohľade nad verejným poriadkom a pokojným priebehom
zhromaždení občanov v súvislosti s protestnými zhromaždeniami na Hviezdoslavovom
námestí, ktoré sa týkali násilnej smrti novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 boli
vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí na deň 10. november 2018, pričom Mestská
polícia Dolný Kubín bezprostredne participovala pri ich

realizácii, predovšetkým

zabezpečovaním verejného poriadku a pokojného priebehu pri ich konaní, samozrejme v rámci
súčinnosti so štátnou políciou, tiež monitoringom a dozorom v okolí samotných volebných
miestností, pričom počas ich konania sa nevyskytli prakticky žiadne vážnejšie incidenty, ktoré
by ohrozili, či marili priebeh týchto volieb.

III.

Spolupráca Mestskej polície s inými orgánmi:

Mestská polícia Dolný Kubín intenzívne spolupracovala v roku 2018 predovšetkým so
štátnou políciou, samozrejme aj na MsÚ so susediacimi odbormi, hlavne však s právnym
referátom (sporné právne výklady,..), odborom dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného
ruchu (skládky odpadu,..), odborom školstva kultúry, mládeže a športu (kultúrne podujatia, ich
zabezpečenie,..), odborom výstavby a životného prostredia (búracie a stavebné práce, čierne
stavby,..), odborom sociálnych vecí a rodiny (asociáli a bezdomovci v meste,..) a hlavným
kontrolórom Mesta Dolný Kubín.
Spolupráca bola intenzívna predovšetkým s Okresným riaditeľstvom PZ, Obvodným
oddelením PZ a Okresným dopravným inšpektorátom PZ v Dolnom Kubíne, Okresným úradom
v Dolnom Kubíne, odborom všeobecnej vnútornej správy a odborom starostlivosti o životné
prostredie, tiež Štátnou veterinárnou a potravinovou správou v D. Kubíne a Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny v D. Kubíne.
Niekoľko príslušníkov MsP D. Kubín absolvovalo dňa 18. októbra 2018 v Inštitúte
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vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach, ďalej len IVVL školenie a následné získanie
osvedčenia k prevozu (odchytených) zvierat. V IVVL mali byť preškolení ďalší 2 príslušníci
MsP D. Kubín na odchyt zabehnutých a túlavých zvierat, avšak IVVL túto aktivitu zrušilo pre
údajné nedotiahnutie ďalšej legislatívy k tejto problematike. Celkovo bolo obdobie roku 2018
pomerne plodné, čo sa týka školení, seminárov a obdobných vzdelávacích aktivít, hlavne však
konaných v Regionálnom vzdelávacom centre v Martine.
Naďalej dochádzalo k vzájomnej spolupráci medzi zložkou mestskej a štátnej polície a
to aj na základe uzatvorenej zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Krajským riaditeľstvom PZ
v Žiline a Mestom Dolný Kubín. Prebiehala ďalej vzájomná spolupráca a pomoc na báze
koordinácie rôznych kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatí konaných v meste
Dolný Kubín. Príslušníci MsP boli často nápomocní kriminálnej polícii, respektíve
vyšetrovateľom ako nezúčastnené osoby pri úkonoch akými boli zväčša domové prehliadky,
osobné prehliadky osôb a podobne. Štátna polícia v rámci svojich možností poskytla sily
hlavne pri kontrole detí a mládeže zameranej aj na možné požívanie alkoholických nápojov
a tiež pomáhala pri riešení vážnejších zákrokov, zvlášť s účasťou viacerých osôb (páchateľov)
súčasne prítomných na mieste zákroku. Mimoriadne sa cení pomoc štátnej polície aj pri
realizácii výcviku príslušníkov Mestskej polície Dolný Kubín, pričom išlo predovšetkým
o poskytnutie inštruktora s následným výcvikom streľby na strelnici v Hruštíne dňom 16.10.
2018. Riaditeľ OO PZ Dolný Kubín a náčelník MsP Dolný Kubín si vždy v novom pracovnom
týždni, teda na jeho začiatku v pondelok odovzdávali zväčša telefonicky informácie
o aktuálnom dianí a potrebných úkonoch a koordinácii činností za účelom čo najefektívnejšieho
výkonu služieb.

Z výcviku MsP D. Kubín v rámci streleckej prípravy – strelnica Hruštín dňa 16. októbra 2018
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Mestská polícia Dolný Kubín sa tiež na základe pozvaní v rámci kolegiality
a priateľstva iných mestských polícií s ňou zúčastnila niekoľkých športových streleckých
podujatí, na ktorých excelovala v kategórii žien slečna Alica Hlaváčiková.

Krásne I. MIESTO - strelnica v Sielnici pri Zvolene – 7. júna 2018
Zložke štátnej polície tzv. „NAKA“ bola dňom 05.12. 2018 poskytnutá v rámci
súčinnosti jedna nezúčastnená osoba (zástupca náčelníka MsP), ktorá bola pri procesných
úkonoch v katastri mesta Dolný Kubín. Tiež pri kriminálnu políciu bola poskytnutá na základe
ich požiadavky nezúčastnená osoba, taktiež zástupca náčelníka MsP Dolný Kubín, tiež to bolo
pri procesných úkonoch v rámci mesta Dolný Kubín.
Komisia verejného poriadku, v ktorej členmi sú aj poslanci MsZ mesta Dolný Kubín –
v roku 2018 zasadala celkom 2 x. Rada seniorov a tiež „mestské výbory“ riešili spolu
s mestskou políciu čiastkové problémy týkajúce sa bežného života občanov mesta, no aj
závažnejšieho charakteru. Čo sa týka MsV Kňažia išlo zvlášť o pohyb a konanie podozrivých
osôb, asociálov v tejto lokalite,..malo ísť o hrubé správanie, nadávky na uliciach a podobne.
V rámci úloh uložených primátorom mesta boli spracovávané pravidelné monitorovacie správy
ohľadom diania v bytovke, respektíve jej okolí a ulici Ľudovíta Štúra.
Tieto výstupy po dohode s finančným odborom sa zúžili na mesačné správy a výmenu
informácií, ktoré by mohli mať vplyv na pridelenie nájomného bývania od Mesta D. Kubín.
V mimoriadnych prípadoch poskytovala mestská polícia na požiadanie finančného odboru
výstupy okamžite, zvlášť, ak išlo o závažné incidenty, ktoré sa vyskytli zo strany nájomníkov.
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Mestská polícia tiež potvrdzovala záujemcom o nájomné (sociálne) bývanie od Mesta
Dolný Kubín písomne potvrdenia, či mali záznam vedený na mestskej polícii v súvislosti
s verejným poriadkom, narúšaním susedského spolunažívania, či priestupkom proti
občianskemu spolunažívaniu (rušeniu nočného kľudu a podobne,..). Spolupráca s Technickými
službami, s.r.o. Dolný Kubín prebiehala predovšetkým pri čistení mesta, vývoze odpadu,
úprave zelene a podobne. Činnosti Technických služieb boli využívané aj za účelom čistenia
optiky kamier, teda za využitia vysokozdvižnej plošiny, bez ktorej by to prakticky nešlo. Často
boli riešené podnety z Technických služieb smerom k odstaveným (zaparkovaným) vozidlám
pred nádobami na separovaný odpad, ktoré nebolo možné vyviezť (vysypať). Tiež v zimnom
období to boli podnety na vozidlá, ktoré boli zaparkované tak, že nebolo možné prehrnúť
v celej šírke plynule vozovku, nakoľko by radlica takéto vozidlo zachytila a poškodila,..hlavne
to bola problémová prejazdnosť na ul. Bohúňovej, MDD,MDŽ, či na sídlisku Banisko.
V rámci spolupráce zo základnými, tiež strednými školami v Dolnom Kubíne,
respektíve aj materskými školami v oravskom regióne ako takom, tiež na detskom oddelení
DOFNsP v Dolnom Kubíne prebiehala spolupráca hlavne v preventívnych akciách –
prednáškach, besedách a školeniach so žiakmi na rôzne témy týkajúce sa

bezpečnosti

a plynulosti cestnej premávky, oprávneniam a úlohám mestskej polície,... téma návykových
látok, akými sú alkohol, cigarety, drogy,..násilie v rodine, šikanovanie a novým fenomén akým
je tzv. „kyberšikana“ (viď tabuľky).
Poučná bola konferencia o „Nových prístupoch k mladej generácii“ tzv. YoDel
(organizované OZ V.I.A.C. s Trstenej), ktorá sa konala 12. marca 2018 v Tatranskej galérii v
Poprade. Ide o nové pohľady smerujúce k mladým, k novej generácii - chápanie, vnímanie a
prispôsobenie sa videniu sveta ich očami,...nevyhnutnosť reagovať na potreby mladých ľudí
a potreba zmeny práce s nimi. Program konferencie bol plný skvelých tém, workshopov
a diskusií o tom, ako sa mládež vyvíja, kam smeruje, čím žije, čo je pre mladých dôležité, aký
veľký význam má dôvera vo vzťahu k mladým ľuďom, a naopak, ako môžu predsudky zničiť
ich potenciál.
Spolupráca prebiehala aj s cirkevnými organizáciami, teda hlavne s katolíckou cirkvou
v zastúpení dekanom Dr. Pekarčíkom a evanjelickou cirkvou v zastúpení Mgr. Stančekom.
Zhodne obidvaja požadovali v roku 2018 z mestskej polície ústretovosť pri konaní obradov,
hlavne čo sa týkalo pohrebov a organizácie dopravy pri nich, Dr. Pekarčík sa pripomenul aj
s požiadavkou na umiestnenie kamery neďaleko kostola sv. Kataríny Alexandrijskej v Dolnom
Kubíne, nakoľko ide o národnú pamiatku a jej ochrana je skutočne významná.
Skvelá spolupráca bola s médiami, hlavne s lokálnou televíziou TVDK formou
poskytnutých rozhovorov, tiež MY Oravské noviny (p. Pavelek), ...;
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Vedenie MsP Dolný Kubín sa zúčastnilo „III. Medzinárodnej konferencie obecných
polícií krajín Vyšegrádskej štvorky“, ktorá sa konala v Českej republike a to na základe
pozvania spoločnosti FTT, konkrétne v Olomouci v priestoroch Právnickej fakulty v dňoch 11.13. apríla 2018. Prínosom boli body programu, ktoré sa týkali bezpečnosti zabezpečenia
priestoru (Európu ovláda teror, nelegálne migrácie, kybernetické hrozby, hrozba možných
útokov, či už v nákupných centrách, na námestiach, koncertoch, štadiónoch,..), drogová
problematika a následná prevencia, spomínaná bola legislatíva a tiež trendy v moderných
technológiách, ako napr. špeciálne vybavený automobil s kamerovým systémom a iné.
Organizátori urobili z jednodenného formátu viacdennú debatu, v rámci ktorej odborníci z ČR,
SR a Poľska pripravili pre účastníkov konferencie odborné prednášky a diskusie, zúčastnení si
tiež vymenili vzájomné skúsenosti a odovzdali nové informácie, ktoré budú môcť aplikovať do
praxe.
OZ Kubínska Labka aj v roku 2018 spolupracovala s MsP Dolný Kubín, pomáhalo pri
umiestňovaní nájdených (nechcených) zvierat, predovšetkým, psov do adoptívnej starostlivosti.
V roku 2018 prebehlo aj rokovanie s pani Galisovou, pričom však predošlá požiadavka na
odovzdanie a správu Karanténnej stanice aj s odplatou formou riadnej zmluvy nakoniec nebola
naplnená a preto bola táto suma presunutá a využitá hlavne v rámci všeobecných služieb.
Celkom bolo v roku 2018 odchytených príslušníkmi MsP D. Kubín celkom 52 zvierat, pričom
v 3 prípadoch išlo o mačky (1 adoptovaná), 29 psov sa podarilo vrátiť ich pôvodným
majiteľom, 17 psov dalo do adopcie novým majiteľom samotné OZ Kubínska labka, 2 psy
vrátené do obce Párnica, kde boli odchytené a 1 pes zostal v karanténnej stanici (dlhodobo).
Priame náklady boli na činnosť KS minimálne, išlo o necelých 500 €, ktoré smerovali hlavne
na krmivo pre zvieratá, dezinfekčné a čistiace prostriedky. Suma na vakcinácie, odčervenie,
kastrácie a čipovanie zvierat bola čerpaná z kapitoly všeobecných služieb, pričom zmluvnému
veterinárnemu lekárovi bolo vyplatených za tieto služby celkom 369 €.
Na sklonku roku 2018 na základe úlohy uloženej primátorom Mesta Dolný Kubín
náčelník MsP D. Kubín vošiel do osobného rokovania s riaditeľkou hotela „Green“ na
Kubínskej holi Mgr. Violou Rosinskou, nakoľko informácie smerovali k tomu, že hostia
z uvedeného hotela sa často dopúšťajú priestupkov vo forme odpaľovania zábavnej
pyrotechniky práve v areáli uvedeného hotela. Samotná riaditeľka uviedla, že sporadicky sa
takéto prípady stali, i keď upozornila hostí, že je to protiprávne. Uviedla, že vynaloží
maximálne úsilie na to, aby sa takéto veci už nediali.
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IV.

Uskutočnené preventívne projekty – preventívne aktivity:

V roku 2018 MsP Dolný Kubín nepodávala aktuálne žiadny projekt, nakoľko v tomto
roku nebol žiadny vhodný projekt - výzva, ktorá by mala význam pre činnosť mestskej polície,
prípadne

smerovala

k doplneniu,

či

obnove

jej

vybavenia

(kamier

a podobne,..).

K preventívnym aktivitám a činnostiam je potrebné spomenúť nasledovné :
Dňa 28.02. 2018 účasť preventistov MsP a náčelníka MsP D. Kubín na iniciačnom stretnutí na
pôde Mesta Dolný Kubín - predstavenie Národného projektu „Podpora ochrany detí pred
násilím“. Dňa 27.03. 2018 iniciačné stretnutie, na ktorom bol predstavený Národný program
„Podpora ochrany detí pred násilím“ s účasťou preventistu MsP D. Kubín Mgr. Igora Čerňana,
konané na ÚPSVaR v Dolnom Kubíne.
Dňa 13.04. 2018 pracovné stretnutie na tému „Postavenie subjektov v oblasti ochrany detí pred
násilím, analýza zistených nedostatkov a potrieb, návrhy efektívnejšej spolupráce v oblasti
ochrany detí pred násilím“ konané na ÚPSVaR v D. Kubíne.
Zaujímavým podujatím konaným 13. apríla 2018 bola návšteva tzv. protidrogového vlaku
„Revolution Train“ v meste Čadca, na základe pozvania náčelníka MsP Čadca p. Mgr.
Františka Lineta. Zúčastnili sa ho preventisti MsP D. Kubín a tiež náčelník MsP D.
Kubín,..dojmy boli skutočne veľmi silné, no od prípadnej aktivity s týmto vlakom v rámci
Dolného Kubína odradila predovšetkým príliš vysoká cena, ktorá atakuje hranicu 6.000 € za 1
deň, čo je skutočne veľa, no niektoré mestá v rámci Žilinského kraja tento vlak využili. Nie je
vylúčené, že v budúcnosti sa to podarí aj v Dolnom Kubíne.

Jeden z vozňov s priestorom imitujúcim drogový „brloh“.
MsP Dolný Kubín ešte k ponuke protidrogového vlaku rokovala s vedením Mesta D. Kubín
a tiež komisiou školstva, kultúry a športu Mesta Dolný Kubín, no predsa len vzhľadom na príliš
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vysokú sumu, ktorú by bolo potrebné uhradiť za takúto akciu, od nej následne upustila.
Možným riešením do budúcna by mohlo byť prispenie na túto akciu formou sponzorských
finančných darov ekonomicky silných partnerov mesta Dolný Kubín.
Dňa 13.06. 2018 to bolo koordinačné stretnutie na tému „Kompetencie a úlohy koordinátora
ochrany detí pred násilím v skratke (KODPN)“. Kompetencie oddelenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v rámci novely zákona č. 305/2005 Z. z., postupy polície
v prípadoch páchania násilia na deťoch; zariadenie dočasného bývania v kompetencii
samosprávy.
Dňa 05.10. 2018 to bolo pracovné stretnutie subjektov realizujúcich prevenciu v rámci Dolného
Kubína na pôde ÚPSVaR v Dolnom Kubíne. Sumarizácia preventívnych aktivít, analýzy
možností spolupráce pri realizácii preventívnych aktivít zameraných na znižovanie miery
násilia na deťoch.
Na základe informácie a pozvania z ÚPSVaR v Dolnom Kubíne osobná účasť preventistu MsP
Mgr. Igora Čerňana a náčelníka MsP D. Kubín dňa 09.11. 2018 v Novej synagóge v Žiline
s odborníkmi tzv. roadshow na tému „Bez modrín“ s identifikáciou obetí domáceho násilia,
spôsoby pomoci týmto obetiam, situáciou v regióne, ako robiť prevenciu priamo medzi deťmi,
analýza stavu, čo sa na Slovensku dosiahli za uplynulých 20 rokov a čo a ako by sa mohlo ešte
zlepšiť.
Dňa 06.12. 2018 z ÚPSVaR D. Kubín, odbor sociálnych vecí a rodiny pozvánka a následná
účasť príslušníčky MsP D. Kubín na multidisciplinárnom školení na tému „Komunikácia
s detskou obeťou“.
Vyčlenení 2 mestskí policajti v roku 2018 realizovali aktivity v oblasti prevencie kriminality
smerované hlavne k deťom a mládeži na území mesta Dolný Kubín. Výkon prevencie je hlavne
na lokálnej úrovni, no nevyhýbame sa ani prípadnej aktivite smerom k okolitým obciam v
rámci Oravského regiónu.
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PREHĹAD VYKONANÝCH PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT MsP DOLNÝ KUBÍN
2018

ŠKOLA

TÉMA PREDNÁŠKY
POČET
KRIMINÁLNEJ
TRIEDA
ŽIAKOV
PREVENCIE

Dátum a
MENO
čas
PREDNÁŠAJÚCEHO
realizácie
počet hodín, minút
besedy

ZŠ P.
Škrabáka

3. A

21

Šikanovanie, násilie a
diskriminácia

12.2.2018 Čerňan - 45 min.

ZŠ P.
Škrabáka

3. B

22

Šikanovanie, násilie a
diskriminácia

12.2.2018 Čerňan - 45 min.

ZŠ P.
Škrabáka

4.A

20

Šikanovanie, násilie a
diskriminácia

12.2.2018 Čerňan - 45 min.

ZŠ P.
Škrabáka

2.A

21

Šikanovanie, násilie a
diskriminácia

13.2.2018 Čerňan - 45 min.

ZŠ P.
Škrabáka

2.B

22

Šikanovanie, násilie a
diskriminácia

13.2.2018 Čerňan - 45 min.

11

Bezpečne na cestách +
DVD, S Martinom na
cestách

15. 2. 2018

Medzihradský - 2
hod.

10

Bezpečne na cestách +
DVD, S Martinom na
cestách

20.3.2018

Medzihradský - 2
hod.

Čerňan – 2 hod.
25.3.2018 v spolupráci OO
PZ Dolný Kubín

ZŠ s MŠ pri
ZZ
v D.Kubíne
ZŠ s MŠ pri
ZZ v
Dolnom
Kubíne
ZŠ J.
Matúšku

4.B,C

41

Násilie, agresivita a
diskriminácia

ZŠ P.
Škrabáka

5.A,B

45

Šikanovanie, násilie a
diskriminácia

11.4.2018 Čerňan - 45 min.

ZŠ M.
Kukučína

6.A,B.

42

Právomoci MsP,
Krádeže

23.4.2018

Medzihradský - 1
hod.

ZŠ M.
Kukučína

1.
A,B,C

52

Bezpečne na cestách +
DVD, S Martinom na
cestách

24.4.2018

Medzihradský - 2
hod.

10

Bezpečne na cestách +
DVD, S Martinom na
cestách

16.5.2018

Medzihradský - 2
hod.

40

Správanie sa na ulici,
doma v škole

17.5.2018 Čerňan – 45 min.

ZŠ s MŠ pri
ZZ
v D.Kubíne
SOU
ZEMKO

3,4
ročník

20

41

Bezpečne na cestách +
DVD, S Martinom na
cestách

13.6.2018

Medzihradský - 45
min.

3.A,B

39

Bezpečne na cestách +
DVD, S Martinom na
cestách

13.6.2018

Medzihradský - 45
min.

ZŠ P.
Škrabáka

8.A

19

Alkohol a cigarety sú
tiež drogy

10.10.2018 Čerňan - 45 min.

ZŠ P.
Škrabáka

8.B

20

Alkohol a cigarety sú
tiež drogy

10.10.2018 Čerňan - 45 min.

ZŠ P.
Škrabáka

9.A

18

Alkohol a cigarety sú
tiež drogy

10.10.2018 Čerňan - 45 min.

ZŠ M.
Kukučína

8.A,B

34

Alkohol a cigarety sú
tiež drogy

6.11.2018

Medzihradský - 45
min.

ZŠ M.
Kukučína

9.B

19

Alkohol a cigarety sú
tiež drogy

6.11.2018

Medzihradský - 45
min.

ZŠ M.
Kukučína

9.A

18

Alkohol a cigarety sú
tiež drogy

6.11.2018

Medzihradský - 45
min.

12

Právomoci MsP,
priestupky

12.11.2018

Medzihradský - 1,5
hod.

7.B

22

Právomoci MsP, výstroj
a výzbroj

13.11.2018 Čerňan – 45 min.

7.A

20

Právomoci MsP, výstroj
a výzbroj

13.11.2018 Čerňan - 45 min.

ZŠ M.
Kukučína

6.A,B

41

Právomoci MsP,
priestupkový zákon

25.11.2018

Medzihradský - 45
min.

ZŠ M.
Kukučína

7.A,B

42

Právomoci MsP,
priestupkový zákon

26.11.2018

Medzihradský - 45
min.

ZŠ M.
Kukučína

ZŠ M.
Kukučína

2. A,B

ZŠ s MŠ pri
ZZ v
Dolnom
Kubíne
ZŠ P.
Škrabáka
ZŠ P.
Škrabáka

702

Na „Detskom dopravnom ihrisku“ v Dolnom Kubíne, ktoré je pod patronátom MsP Dolný
Kubín, ktoré disponuje dopravným značením – vodorovným i zvislým a tiež semaformi
s elektronicky riadeným cyklom prebiehali v roku 2018 preventívne aktivity týkajúce sa
pravidiel cestnej premávky a správania sa na cestách. Konkrétne aktivity – viď tabuľka :
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PREHĽAD VYKONANÝCH PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT MsP
2018
ŠKOLA

TRIEDA

Detské
POČET
dopravné
ŽIAKOV
ihrisko

Dátum a čas
realizácie
besedy

MENO
PREDNÁŠAJÚCEHO
počet hodín

ZŠ p.
Škrabáka

5.A,C

10

DDI

30.4.2018

Medzihradský - 2 h.

ZŠ s MŠ Or.
Polhora 130

III. A,B
IV.A

41

DDI

02.5.2018

Medzihradský,
Hlaváčiková - 3 h..

BEZPEČNE
NA BICYKLI

04.5.2018

Medzihradský - 5 h.

ZŠ v meste
ZŠ s MŠ Or.
Polhora 481

4.A,B

32

DDI

09.5.2018

Medzihradský,
Hlaváčiková - 3 h.

ZŠ M.
Kukučína

1. B

19

DDI

28.5.2018

Medzihradský - 2 h.

ZŠ J.
Matúšku

1.A,B,C

62

DDI

29.5.2018

Medzihradský - 3 h.

ZŠ s MŠ
Istebné

1, 4 ročník

20

DDI

30.5.2018

Medzihradský - 2 h.

ZŠ s MŠ
Rabča

5. A,B,C

53

DDI

31.5.2018

Medzihradský - 3 h.

ZŠ P.
Škrabáka

1. ročník

63

DDI

19.5.2018

Lupák - 3 h.

ZŠ P.
Škrabáka

2. ročník

59

DDI

23.5.2018

Lupák - 3 h.

ZŠ s MŠ
Kňažia

1. A

18

DDI

26.5.2018

Medzihradský - 2 h.

22

ZŠ s MŠ
Kňažia

2. A

20

DDI

Deň detí
BANISKO

26.5.2018

Medzihradský - 2 h.

10.6.2018

ZŠ Istebné

2. ročník

17

DDI

14.6.2018

Medzihradský - 2,5
hod.

ZŠ M.
Kukučína

4. C

24

DDI

19.9.2018

Medzihradský - 2
hod.

SPOLU

438

Dopravné ihrisko pre deti a mládež v Dolnom Kubíne bolo aj v roku 2018 jediné svojho druhu
(so svetelnou signalizáciou) v Oravskom regióne. Jednoduchšie detské dopravné ihriská majú
na Orave ešte v obciach Tvrdošín, Medzibrodie nad Oravou a tiež obec Krušetnica. MsP
Dolný Kubín poskytuje záujemcom nie len z Oravského regiónu, ale aj v rámci celej
Slovenskej republiky zariadenie ihriska a tiež svoje skúsenosti a schopnosti viesť dopravnú
výchovu pre deti a mládež na tomto jedinečnom polygóne.

Výklad preventistu MsP D. Kubín deťom na DDI v D. Kubíne – jún 2018

Pedagógovia v spolupráci s MsP a štátnou (dopravnou) políciou zabezpečujú teoretickú aj
praktickú výučbu žiakov. Možnosťou je po absolvovaní záverečného písomného testu
a praktickej časti na Detskom dopravnom ihrisku získať aj tzv. „Preukaz cyklistu“.
Všetci účastníci dostali vecné ceny, ktoré im venovalo Mesto Dolný Kubín (odbor školstva,
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kultúry, mládeže a športu) a Mestská polícia Dolný Kubín. V roku 2018 bolo Detské dopravné
ihrisko využívané nie len deťmi z Dolného Kubína, ale aj deťmi z okolitých miest a obcí a to :
Oravská Polhora, Istebné a Rabča.

V.

Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri
plnení úloh MsP:

MsP Dolný Kubín pri svojej činnosti naďalej v roku 2018 využívalo 2 služobné osobné
motorové vozidlá. Jednalo sa o vozidlo Škoda Roomster 1.2 HTP a vozidlo Hyundai Tucson
1.6 GDi. Tieto sú v riadnom farebnom vyhotovení zodpovedajúcom označeniu vozidiel MsP
v zmysle zákona 564/91 Zb. o obecnej polícii. Obidve vozidlá sú vybavené aj svetelným
a zvukovým výstražným zariadením určeným pre vozidlá s právom prednostnej jazdy a toto
zariadenie umožňuje realizovať v prípade potreby aj hlasové výzvy, upozornenia,... Obidve
vozidlá sú samozrejme vybavené vysielačkami zn. Motorola s hybridnou možnosťou prevádzky
na potrebnú komunikáciu medzi sebou, základňou MsP, prípadne zasahujúcimi policajtmi.
Vozidlo Hyundai Tucson 1.6 GDi bolo v roku 2018 tiež dovybavené ťažným zariadením,
nakoľko sporadicky je potrebné ťahať za vozidlom prívesný vozík (s klietkou pre odchytené
zvieratá,..rebríkom využívaným pri umiestňovaní fotopasce a podobne).

VI.

Počet, druh a typ výzbroje používanej príslušníkmi MsP pri
plnení úloh MsP:

Mestská polícia Dolný Kubín využíva pri plnení svojich úloh tieto krátke guľové zbrane :
Revolver Taurus kal. .38 Special

- 5 ks

Revolver Taurus kal. .357 Magnum - 1 ks
Revolver Rossi kal. .38 Special

- 2 ks

Pištoľ Glock 17 kal. 9 mm Luger

- 2 ks

Pištoľ CZ 85

- 1 ks

kal. 9 mm Luger

Pištoľ CZ P 09 kal. 9 mm Luger

- 8 ks

Pištoľ CP P 10 C kal. 9 mm Luger

- 1 ks

Dokúpená bola práve samonabíjacia pištoľ v kalibri 9 mm Luger, v podstate novinka
spoločnosti CZ a to pištoľ zn. CZ model P 10 C. Revolvery v kalibri .38 Special a .357
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Magnum budú definitívne vyradené zo služby Mestskej polície Dolný Kubín a určite prebehne
odpredaj týchto morálne a technicky zastaraných zbraní.

Na rekreačnú a výcvikovú streľbu MsP Dolný Kubín využívala ďalej 3 ks vzduchových pušiek
zn. Slávia kalibru 4.5 mm, pričom tieto boli využité hlavne pri Športovom dni MsÚ Dolný
Kubín, kedy si mali možnosť zastrieľať z týchto zbraní aj mnohí zamestnanci MsÚ.

V roku 2018 pokračovala obmena v rámci rádiového spojenia a to nákupom tzv. vozidlových
rádiostaníc zn. Motorola model DMR Tier II (1 ks do služobného motorového vozidla a 1 ks
ako základňová rádiostanica) a 1 ks prenosnej zn. Motorola model DP 2400e, tiež stolový
mikrofón k základňovej rádiostanici, napájací zdroj, externý reproduktor Motorola a náhradný
akumulátor do prenosnej rádiostanice.
Zakúpený bol tiež ako kapitálový výdaj tzv. digitálny rádiový prevádzač Hytera RD 625 DMR,
ktorý umožnil definitívne prejsť na digitálny prenos rádiového signálu medzi rádiostanicami
z pôvodného a zastaraného analógového prenosu, čo zlepšilo kvalitu signálu, jeho dosah,
eliminovalo výpadky (tzv. rádiový tieň) a tiež znížilo možnosť prípadného odpočúvania
spojenia.
Druh a stručný opis výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi MsP pri plnení úloh
MsP, ktoré určila obec všeobecne záväzným nariadením:
Všeobecne záväzné nariadenie o MsP Dolný Kubín, neurčuje jednotlivé výstrojné
súčiastky pre príslušníkov MsP, no títo sú vystrojovaní v zmysle zákona č. 564/91 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov.
•

brigadírka tmavo modrej farby so šachovnicovým pásom

•

letná a zimná rovnošata v zákonnom farebnom vyhotovení

•

opasok s jednotlivými puzdrami (na zbraň, doklady, putá, kaser, teleskopický obušok,
nôž)

•

pánska ,dámska pracovná obuv (zimná, letná)

•

reflexná vesta s nápisom Mestská polícia

•

taktická vesta s nápisom Mestská polícia + označenie vpredu s identifik. číslom
policajta

•

nepriestrelná vesta

•

iné
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Druh a stručný opis technických prostriedkov používaných príslušníkmi MsP pri plnení úloh
MsP:
blokovacie zariadenie tzv. „papuča“ - 12 ks (8 ks zn. VENUS)
digitálny fotoaparát

- 3 ks (v r. 2018 dokúpený dig. fotoap. zn. Panasonic)

vysielačky

- 2 ks automobilové, 1 ks základňová, 4 ks prenosné

ďalekohľad

- 2 ks / z toho jeden na nočné videnie/

megafón

- 1 ks

karanténna stanica

- 6 ks klietok + 1 ks unimobunka na prísluš. a vybavenie

zariadenie na odchyt zvierat

- 2 ks odchytová tyč, 1 ks fúkačka, 2 ks prepravná klietka,
odchytová klietka /na odchyt túlavých zvierat/
- 1 ks tlaková puška na CO2
- 1 pár odchytových rukavíc odolných voči prehryznutiu
- 3 ks svietidlo (z toho 2 ks so zastavovacím kužeľom)
+ 9 ks svietidiel JAVELOT + 2 ks zn. Nitecore pre
všetkých policajtov (každý vlastné svietidlo)

otvárací nôž zn. Spyderco Resilience - 11 ks
zastavovací terč

- 2 ks

počítače, monitory, tlačiarne

- 5 ks stolný PC, 5 ks tlačiareň, 5 ks monitor,
- 3 ks notebook

kamerový monitorovací systém

- 17 ks kamera, 13 ks monitor (z toho jeden s tzv.
kvadrátorom)
- 1 ks záznamové zariadenie GeoVision

fotopasca

- 6 ks (v roku 2018 dokúpené 2 ks zn. Solight)

osobná minikamera

- 2 ks

prenosná kamera zn. Panasonic

- 1 ks

hlukomer TESTO 816

- 1 ks s príslušenstvom
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tester ALCO-SENSOR IV CM

- 1ks s príslušenstvom

tester Dräger Alcotest 7510 s prísl. - 1 x komplet (prístroj + tlačiareň)
nepriestrelná vesta

- 2 ks zn. STRATOS 07 triedy odolnosti NIJ III. A
- 2 ks triedy odolnosti NIJ II. A

teleskopický obušok ESP

- 10 ks

airsoftové pištole na CO2

- 2 ks

hlasový záznamník zn. Olympus

- 1 ks

VII. Využívanie chránenej dielne:

Pri Mestskej polícii Dolný Kubín je zriadená chránená dielňa, ako pracovisko určené pre
osoby ZŤP s poklesom schopnosti vykonávať pracovnú činnosť o minimálne 40 %, pričom
značnú časť financií na platy a odvody týchto zamestnancov pokrýva Národný úrad práce Okresný úrad práce v Dolnom Kubíne.
Z uvedeného hľadiska je mimoriadne výhodné a zaujímavé pre MESTO Dolný Kubín
využívať

takýchto

zamestnancov

zamestnávaním. Zriadené je

a benefity,

ktoré

NÚP

ponúka

v súvislosti

s ich

pri Mestskej polícii D. Kubín pracovisko chránenej dielne,

v ktorom sa pracuje v nepretržitej prevádzke (nonstop), teda v 24 hodinovom cykle. V roku
2018 pribudla do jej radov ďalšia pracovníčka a to dňom 01.03. 2018, teda počet pracovníkov
vzrástol na 7. Prijatá bola predovšetkým z dôvodu pokrytia služieb, nakoľko pre PN, dovolenky
a iné prekážky v práci museli činnosť chránenej dielne suplovať aj príslušníci MsP Dolný
Kubín.
Tiež došlo k personálnej obmene, nakoľko dňom 31. augusta 2018 končil pracovný pomer
jeden z pracovníkov chránenej dielne, ktorý dosiahol stanovený vek pre riadny starobný
dôchodok.
Dňom 01.09. 2018 ho nahradil novoprijatý pracovník do chránenej dielne pri MsP Dolný
Kubín. Pracovníci chránenej dielne sú vedení ako operátori kamerového systému, pričom
súčasne realizujú na linke 159 preberanie podnetov, oznamov a informácií od občanov,
inštitúcií a podobne, ktoré následne čiastočne spracúvajú, no predovšetkým posúvajú
príslušníkom mestskej polície, prípadne vedeniu mestskej polície. Ich hlavnou úlohou je
aktívne sledovať, teda svojím zrakom výstup – dianie na zobrazovacích jednotkách, ktorými sú
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monitory bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému a zistenia z jeho jednotlivých
kamier následne odovzdať hliadkam, ktoré

prijímajú potrebné opatrenia na riešenie

vzniknutých situácií ( dopravné priestupky, narúšanie verejného poriadku, poškodzovanie
majetku a pod.), prípadne odovzdať podnety záchranným zložkám IZS, teda Integrovaného
záchranného systému (HaZZ, RZP HZS,..) Zistené nedostatky na úseku čistoty mesta,
verejnoprospešných zariadení, závad na komunikáciách a podobne hlásia ako „závady“, ktoré
sa ďalej postupujú na Technické služby mesta D. Kubín alebo iným kompetentným
organizáciám, či inštitúciám (napr. Slovenská správa ciest, odbor dopravy MsÚ,....). Pre
prehľadnosť, jednoduchšiu kontrolu pre náčelníka MsP a jeho zástupcu a tiež evidovanie
jednotlivých oznámení a podnetov tiež v každej pracovnej zmene vedie a eviduje konkrétny
pracovník

záznamy v tzv. „Knihe fonogramov a hlásení“. Tiež prípadné poruchy na

kamerovom systéme hlásia a zapisujú do osobitnej evidenčnej knihy. Realizujú aj tzv.
armovanie celého MsÚ Dolný Kubín, čo je v podstate spustenie ochrany v rámci
elektronického systému, ktorý v prípade narušenia objektu následne spustí poplach.

VIII. Monitorovací kamerový systém:
V roku 2018 bolo v rámci kamerového systému realizovaných niekoľko opráv
a servisných zásahov, pričom sa podarilo obnoviť a umiestniť kameru na ul. Nemocničnej
v Dolnom Kubíne a to statickú, teda pevnú X Track s 22 x zoomom,..museli sa však
v súvislosti s jej inštaláciou realizovať prípravné zemné práce, zapojenie na optiku, el. energiu,
osadenie na nový stĺp a ďalšie s tým súvisiace činnosti.

D. Kubín, ul. Nemocničná – „zemné práce“ pre pripojenie kamery na inom bode,
...posun cca o 20 metrov
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Predošlé (pôvodné) miesto kamery – na žltom stĺpe osvetlenia

Rok 2018 možno v rámci kamerového systému nazvať rokom udržiavacím, nakoľko
významnejšie investície naň neboli smerované, teda zásadnejší progres v rozširovaní v tomto
roku nenastal,..snahou bolo zachovať funkčnosť a stabilitu kamier a systému ako takého, čo sa
podarilo.
Prechod na moderné IP kamery je však neodvratný a nutný!
Kamerový systém bol na ďalej intenzívne využívaný na ochranu zdravia, majetku občanov, ako
aj iných návštevníkov mesta a je účinným prostriedkom boja proti kriminalite. Zároveň slúžil k
zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov mestskej i štátnej polície.
Záznamy boli odovzdávané štátnej polícii a to predovšetkým jej zložkám ako je kriminálna
polícia, poriadková a dopravná polícia (nehlásené nehody, poškodenie vozidiel, krádeže
vozidiel, presun páchateľov po trase,...). Dianie v okolí (dosahu) kamery je samozrejme
archivované na záznamovom zariadení a je možné v maximálnej možnej dĺžke do 15 dní od
konkrétneho diania (skutku) záznam stiahnuť na médium (USB kľúč, CD, DVD alebo hard
disk) a využiť v zmysle zákona (v priestupkovom, trestnom konaní,..). Systém, ako taký je
automaticky nastavený tak, že záznam je v zákonnej lehote 15 dní priebežne odstraňovaný (tzv.
slučka).
Monitorovací bezpečnostný kamerový systém, ktorý využíva pri plnení svojich úloh MsP
Dolný Kubín pozostával v roku 2018 zo 17 kamier umiestnených na vytipovaných miestach
v jednotlivých častiach mesta a jeho sídliskách. Jedná sa o 15 otočných kamier „DOME“ s 24
a 36 násobným priblížením (zoomom) a 2 tzv. pevné kamery s variofokátorom – 1 ks s 10 x
zoomom a 1 ks s 22 x zoomom. Ovládanie jednotlivých kamier zabezpečujú pracovníci z
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chráneného pracoviska na stálej službe MsP. Záznam z kamerového systému bol automaticky
ukladaný do „hybridného“ záznamového zariadenia NM 8016 RX a potom tiež do nového
záznamového zariadenia GeoVision.
V roku 2018 bolo na základe žiadostí OR PZ Dolný Kubín a OO PZ Dolný Kubín, MsP
vydaných celkom „17“ záznamov. Jednalo sa hlavne o krádeže vozidiel, ublíženia na zdraví,
výtržníctvo, poškodzovanie majetku, poškodenie vozidiel vandalmi, prípadne neoznámenie
nehody po poškodení vozidla a následný útek páchateľa z miesta.

IX.

Zabezpečovací systém používaný MsP:

Mestská polícia Dolný Kubín v roku 2018 ďalej využívala pri svojej činnosti aj
zabezpečovací a signalizačný systém zn. Hütermann Inteligent GSM, ktorý bola zakúpený za
účelom ochrany objektu patriacemu Mestu Dolný Kubín. Ide o objekt niekdajšej základnej
školy na sídlisku Brezovec, ktorý zostal v roku 2013 po jeho opustení občianskym združením
„Úsmev ako dar“ opustený a keďže hrozilo jeho ničenie a rozkrádanie bolo pristúpené práve
k nákupu tohto zariadenia, ktoré sa skutočne osvedčilo.
Zariadenie pozostáva celkom z 3 na sebe nezávislých (prenosných) snímačov pohybu a
riadiacej jednotky so sirénou (+ diaľkové ovládanie), pričom prenos signálu pri prípadnom
narušení je t. č. nastavený celkom na 3 mobilné telefóny zamestnancov MsP a MsÚ v Dolnom
Kubíne. Aj vďaka tomuto dômyselnému zariadeniu sa doposiaľ tento objekt podarilo uchrániť.
V roku 2018 bola navyše využívaná ako zabezpečovací systém v spomínanom objekte aj
fotopasca, ktorá bola spustená v režime snímania krátkeho videa, teda videosekvencií a táto
bola umiestnená v časti, kde sú uložené zásoby CO pozostávajúce z masiek a filtrov určených
ako ochrana obyvateľstva pri prípadnom chemickom útoku. Uvedené riešenie sa osvedčilo.

X.

Rozpočet – plnenie

V rámci rozpočtu MsP Dolný Kubín boli predovšetkým bežné finančné výdaje
zabezpečujúce chod MsP ako takej. Išlo o položky ako : financie na mzdy, poistné a odvody do
poisťovní, poplatky za telekomunikačné služby, výstroj a výzbroj príslušníkov, pohonné
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hmoty, zákonné a havarijné poistenie vozidiel, stravné, náklady na lekárske prehliadky,
všeobecný materiál, interiérové vybavenie, nákup odevných súčastí...a pod.
V roku 2018 bola realizovaná investícia v rámci MsP Dolný Kubín smerovaná ako
kapitálový výdaj smerom na telekomunikačnú techniku, pričom bolo zakúpené zariadenie –
digitálny rádiový prevádzač Hytera RD 625 DMR, ktoré umožnilo prenos digitálneho signálu,
teda plný prechod z analógového do digitálneho vysielania v rámci vzájomnej komunikácie
medzi policajtmi a tiež stálou službou (operačným strediskom) pomocou rádiostaníc, čo značne
zlepšilo dosah signálu, kvalitu prenosu a v neposlednom rade aj znížilo možnosť odpočúvania
vzájomnej komunikácie tzv. "treťou" stranou. Išlo teda ako bolo spomenuté o kapitálový výdaj
v celkovej výške 2.592 €.

V rámci uvedenej problematiky teda komunikácie a telekomunikačnej techniky bola tiež
zakúpená do druhého vozidla hybridná vysielačka zn. Motorola a dokúpená bola ďalšia
prenosná (ručná) vysielačka zn. Motorola model DP 2400e a na stálu službu tiež špeciálny
externý mikrofón, ktorý značne zjednodušil obsluhu základňovej vysielačky.
Investícia tiež smerovala na nákup ďalšej, celkom už tretej garáže na detskom dopravnom
ihrisku v areáli ZŠ Petra Škrabáka, nakoľko nebolo možné už priestorovo obsiahnuť stávajúce
dve garáže. V tejto budú uložené šliapacie autíčka a ďalšie vybavenie.

Zakúpený bol na MsP D. Kubín tiež nový prístroj na detekciu alkoholu v dychu,
nakoľko starší model už vykazoval poruchy,.. bol niekoľkokrát v oprave, no je ďalej funkčný.
Ide o nový prístroj Dräger Alcotest model 7510 a k nemu bola následne dokúpená aj tlačiareň
Mobile Printer.

V roku 2018 bola realizovaná čiastočná obmena interiérového vybavenia chránenej
dielne ako aj priestorov MsP Dolný Kubín, kde bola realizovaná výmena kancelárskych kresiel,
skriniek na spisy, tých aj u náčelníka MsP D. Kubín, nákup novej mikrovlnnej rúry zn. Gorenje
na ohrev jedla pre pracovníkov chránenej dielne ako aj mestských policajtov. Vzhľadom na
opotrebovanie a potrebnú obmenu výpočtovej techniky bol realizovaný nákup nového
notebooku pre náčelník MsP D. Kubín a nového stolového počítača s príslušenstvom pre
zástupcu náčelníka MsP D. Kubín. Inštalovaná bola nová kamera na ul. Nemocničnej,
prebudovaná bola samotná prípojka elektrickej energie k nej ako aj pripojenie na optickú sieť.
Zakúpená bola ďalšia samonabíjacia pištoľ kalibru 9 mm Luger a to zn. CZ P 10 C, tiež ďalšie
2 fotopasce zn. SOLIGHT, teplovzdušný ventilátor do kancelárie náčelníka MsP D. Kubína a
do výkonu služby nový fotoaparát zn. Panasonic.
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Významnejšiu investíciou vo výške takmer 1.000 €, presne však 939,56 € bol upgrade
softvéru MyCall Advanced na MyCall server a úprava rádiostanice. Ide o softvér, ktorý
zabezpečuje plynulé a neustále nahrávanie hovorov z tiesňovej linky (159) a tiež rádiového
spojenia hliadok v rámci riadneho výkonu činností Mestskej polície Dolný Kubín. Tento
pôvodný systém totiž po dlhých rokoch prevádzky zlyhal a nebolo možné ho už obnoviť v plnej
miere, preto bol nevyhnutný tento upgrade.

Na chránenú dielňu boli vyčlenené (schválené) výdavky Mesta Dolný Kubín vo výške
17.090 €, po úprave boli navýšené na sumu vo výške 20.857 €, pričom plnenie dosiahlo sumu
vo výške 20.858,41 €, čiže plnenie bolo na úrovni 100,01 %. Išlo hlavne o úpravu v rámci
prijatia ďalšej pracovníčky na chránené pracovisko pri MsP Dolný Kubín, teda stav sa navýšil
na 7 z pôvodných 6 pracovníkov. Podstatnú časť výdajov (na mzdy) naďalej kryje ÚPSVaR
v Dolnom Kubíne.

XI.

Záver

Mestská polícia Dolný Kubín v rámci štruktúr Mesta Dolný Kubín naďalej plní svoje
úlohy, povinnosti a aktívne realizuje aj preventívne aktivity. Ďalej pôsobí na úseku dohľadu
nad verejným poriadkom, chráni bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov mesta pred ohrozením
ich života, zdravia i majetku, prispieva k ochrane životného prostredia, plní úlohy vyplývajúce
zo VZN, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora mesta. Jej ďalšie zotrvanie v štruktúrach Mesta
Dolný Kubín je opodstatnené, prínosné a žiaduce a to aj vzhľadom na spustený systém
regulovaného parkovania v rámci mesta.

V Dolnom Kubíne, dňa 06. apríla 2019

Mgr. Peter Uhrina
náčelník MsP Dolný Kubín v. r.

Ing. Ján Prílepok
primátor Mesta Dolný Kubín v.r.
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DOPRAVNÉ PRIESTUPKY ZA ROK 2018
487
397
90

Počet zistených priestupkov
Okresní priestupcovia
Mimookresní priestupcovia

Sumár zistených dopravných priestupkov za roky
r
: 2016, 2017, 2018
(porovnanie)

Okresní priestupcovia
Mimookresní priestupcovia

r. 2016
498
116

r. 2017
441
107

r.2018
397
90

Okresní priestupcovia - vozidlá EČV
EČ okresov DK, NO, TS
Mimookresní priestupcovia - vozidlá s EČV
EČ iných okresov, resp. zahraničné

487
500
450

397

400
350
300
250
200

90

150
100
50
0
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Štatistika podľa spôsobu zistenia priestupku

Počet

vlastné zistenie

412

oznámené občanom

71

kamerou

4

487

Spolu

450

487

Spôsob zistenia

500

412

400
350
300
250
200
150

71

100

4

50
0

vlastné zistenie

oznámené občanom

Štatistika podľa typu priestupku

kamerou

spolu

Počet

NS v zákaze státia
NS v zóne s plateným parkovaním

202

NS v zákaze zastavenia

168

36

NS mimo vyznač.miesta na parkovisku

3

NS na miesto zabraň. výjazdu

16

NS na vyhr. park. pre ZŤP

10

prejazd cez verejnú zeleň

1

NS na verejnej zeleni
NS na reserve

25

NS na chodníku

7

NS v pešej zóne

5

NS v zákaze vjazdu

7

Vjazd do zákazu vjazdu

1

NS v križovatke

3

NS v protismere

2
Spolu

1

487
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Štatistika podľa miesta zistenia priestupku

Počet

ul. M. Hattalu
ul. Kohútov Sad
ul. Nemocničná
ul. S. Nováka
ul. Radlinského
ul. Gäcelská
ul. Odbojárov
ul. Bysterecká
ul. ČSA
ul. D. Hrdinov
ul. Mierová
ul. Ľ.Štúra
ul. Aleja Slobody
ul. Na Sihoti
ul. Matúškova
ul. Obrancov Mieru
ul. Pelhřimovská
ul. M. R. Štefánika
ul. Športovcov
Hviezdoslavovo námestie
ul. SNP
ul. Chočská
ul. Okružná

23
29
180
5
107
7
13
5
1
10
8
18
22
2
25
2
1
12
2
1
2
10
2

Spolu

487

Štatistika podľa spôsobu riešenia priestupku

Počet

Suma

Bloková pokuta
BP-nezaplatená na mieste
Odložené
Uložené
Postúpené (SoVO)
Odovzdané
napomenutie

360
1
0
0
1
0
129

5005
30

Spolu

491

V riešení zostáva

3
35

Štatistika priestupkov mimodopravných za r.2018

Počet zistených priestupkov

136

Z toho mladistvých osôb

33

Počet mimodopravných skutkov
33 - mladistvých
páchateľov

136 -celkový
počet zistených
skutkov

Tabuľka podľa spôsobu zistenia priestupku
vlastné zistenie
oznámené občanom
oznámené - polícia
kamerou
akcia OOPZ, ORPZ
Spolu

Počet
10
109
0
17
0

136

36

Spôsob zistenia skutku

140
120

136

109

100
80
60
40
20

17
10

0

vlastné zistenie

oznámené
občanom

kamerou

Tabuľka priestupkov podľa lokalít

Spolu

Počet

Staré mesto

89

Bysterec

12

Brezovec

11

Banisko

3

Mokraď

4

Kňažia

7

Záskalie

4

Beňová Lehota

4

Medzihradné

1

Malý Bysterec

1

Spolu

136

37

Počet

Tabuľka skutkov podľa druhu

Mladiství

§ 24 ods.1 pís.c

1

0

24

1

§ 45 ods.1

1

0

§ 47 ods. 1 pís. a/ - neuposlúchnutie výzvy

5

2

§ 47 ods. 1 pís. b/ - rušenie nočného kľudu

1

0

§ 47 ods. 1 pís. d/ - znečistí ver. priestranstvo

3

0

§ 49 - priest. proti obč. spolunažívaniu

7

1

§ 30 - priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom

§ 50 – priest. Proti majetku

16

2

VZN 05/08 - o podmienkach vylepovania plagátov

1

0

VZN 01/10 - o pravidlách času prevádzky

2

0

Zákon č. 377/2004

1

0

Zákon č. 282/2002

45

0

0

0

26

26

133

32

TČ - podozrenie
Zákon č. 219 § 2 ods.2
Spolu

Tabuľka podľa spôsobu riešenia
priestupku

Počet

Suma

Bloková pokuta
BP-nezaplatená na mieste
Odložené
Uložené
Postúpené (SoVO)
Odovzdané
Oznámené
Napomenutie

42
3
6
34
8
0
26
14

690
60

Spolu
Z toho doriešené z minulého
obdobia
V riešení zostáva

133
2
5

38

