MESTSKÁ POLÍCIA
DOLNÝ KUBÍN
026 01, Hviezdoslavovo námestie 1651/2

ČINNOSŤ A ŠTATISTIKA
SPRÁVA O ČINNOSTI MsP DOLNÝ KUBÍN obdobie od 01.03. do 31.03.2019
Mestská polícia Dolný Kubín za uvedené obdobie , teda mesiac Marec 2019 celkovo
zaznamenala nápad - 96 skutkov (priestupkov, správnych deliktov), z toho:
- na úseku dopravy bolo zistených 89 priestupkov
v blokovom konaní bolo riešených 59 priestupkov na sumu vo výške 880,- €
- na úseku verejného poriadku (a iné) bolo zistené 7 priestupkov, spr. deliktov
v blokovom konaní boli riešené 2 priestupoky na sumu vo výške 20,- €
Za sledované obdobie bol vo dvoch prípadoch zaznamenaný voľný pohyb túlavých
psov bez sprievodu zodpovednej osoby. V jednom prípade sa našiel jeho majiteľ a pes mu
bol odovzdaný.
Dňa 4. marca 2019 v čase o 23.34 hod. podal oznámenie občan, ktorý uviedol, že pri
krčme „2 STOLY“ na ulici M. Hattalu v Dolnom Kubíne sa nachádza podnapitý a spiaci
človek, ktorý sa nedá zobudiť: na miesto bola vyslaná hliadka príslušníkov MsP Dolný Kubín,
ktorá zistila, že ide o Reného R. z ul. Chočskej v Dolnom Kubíne. Menovaný bol bez zranení,
podarilo sa ho prebrať, pričom následne z miesta odišiel do soc. bytovky na ul. M. Hattalu.
V súvislosti s končiacim zimným obdobím dňa 5. marca 2019 v čase o 11.24 hod.
oznámil občan na linku MsP č. 159, že v Jelšave pri plote majú uhynutú srnu,..oboznámené
bolo na základe uvedeného príslušné poľovné združenie - hospodár, ktoré si túto vec
doriešilo. Tiež dňa 9. marca 2019 v čase o 07.46 hod. oznámila na linku MsP občianka, že na
Banisku, na ul. Slnečnej sa nachádza zranená srna. Vo veci bolo taktiež vyrozumené príslušné
poľovné združenie – hospodár, ktoré si vec riešilo v rámci svojich kompetencií.
Dňa 12. marca 2019 v čase o 10.17 hod. z bufetu na ŽST v D. Kubíne volala na linku
MsP - priamo náčelníkovi Mestskej polície obsluha, že v priestoroch železničnej stanice,
konkrétne v čakárni sa nachádzajú podnapité osoby a to 1 žena + 3 muži, ktoré sú podnapité ,
robia neporiadok a správajú sa hlučne a vulgárne, nadávajú ľuďom v ich okolí. Na základe
uvedeného bola na miesto vyslaná hliadka príslušníkov MsP D. Kubín, odporučená aj
prítomnosť štátnej polície, ktorá tiež išla na miesto. Bolo zistené, že podnet sa zakladá na
pravde, osoby boli stotožnené a z miesta vykázané. Nakoľko išlo o opakujúce sa konanie
v týchto priestoroch, vec riešil náčelník aj s predstaviteľmi železníc SR prostredníctvom
mailovej komunikácie a následne s vedením mesta aj osobným stretnutím so zástupcami
železníc.

Dňa 25. marca 2019 v čase o 10.21 hod. oznamovateľka uviedla na linke MsP č. 159,
že videla ako v D. Kubíne vozidlo zrazilo mačku, pričom ju na mieste zabilo. Ona ju preto

následne uložila k autoumývárni vozidiel tzv. „Penový raj“, pričom ju na mieste uložila do
papierovej krabice, ktorú tam našla pohodenú. Na základe uvedeného nasledujúceho dňa, t. j.
26. marca 2019 priamo náčelník Mestskej polície D. Kubín išiel na miesto,..mačku z miesta
vzal a previezol do veterinárneho ústavu v Dolnom Kubíne na jej likvidáciu v kafilérii.

Činnosť MsP sa zameriavala hlavne na kontrolu dodržiavania dopravného značenia a
dopravných predpisov (statická dopravná situácia, systém parkovania - platené a regulované
parkovanie v centre mesta, zisťovania závad, verejné osvetlenie, dopravné značenie,
komunálny odpad, skládky, čistota , vraky vozidiel a iné), ochrane objektov, pohybu
podozrivých vozidiel a osôb, ochrane majetku a verejného poriadku ( hlavne na miestach kde
opakovane dochádza k jeho narúšaniu).
Spolupracovala pri zabezpečovaní spoločenských, športových a kultúrnych podujatí
konaných na území mesta Dolný Kubín, tiež vykonávala súčinnosť s inými orgánmi (OOPZ,
HaZZ, Okresný súd, Exekútorské úrady, Veterinárna a potravinová správa, Poľovné združenia
a iné).

