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

ČINNOSŤ A ŠTATISTIKA
SPRÁVA O ČINNOSTI MsP DOLNÝ KUBÍN obdobie od 01.05. do 31.05. 2019
Mestská polícia Dolný Kubín za uvedené obdobie , teda mesiac Máj 2019 celkovo
zaznamenala nápad - 102 skutkov (priestupkov, správnych deliktov), z toho:
- na úseku dopravy bolo zistených 91 priestupkov
v blokovom konaní bolo riešených 62 priestupkov na sumu vo výške 930,- €
- na úseku verejného poriadku (a iné) bolo zistené 11 priestupkov, spr. deliktov
v blokovom konaní bolo riešených 7 priestupkov na sumu vo výške 130,- €
Za sledované obdobie bol v ôsmich prípadoch zaznamenaný voľný pohyb túlavých
psov bez sprievodu zodpovednej osoby. Vo všetkých prípadoch sa následne našiel ich majiteľ
a pes mu bol odovzdaný.
Dňa 05. mája 2019 v čase o 15.32 hod. oznámil občan na tiesňovú linku Mestskej
polície Dolný Kubín č. 159, že vo Vyšnom Kubíne našiel šteniatko, s tým, že ako má ďalej
v predmetnej veci postupovať. Na základe uvedeného mu bolo doporučené, aby v tejto veci
kontaktoval starostu obce.
Dňa 09. mája 2019 v čase o 20.58 hod. oznamovateľka na linku MsP č. 159
telefonicky uviedla, že v nemocnici pri röntgene je nejaký muž so psom, pričom sa správa
hrubo, nadával personálu. Na základe uvedeného bola na miesto vyslaná hliadka príslušníkov
mestskej polície, ktorá po príchode na miesto zistila, že medzičasom tento muž odtiaľ odišiel.
Dňa 24. mája 2019 v čase o 15.44 hod. oznamovateľka osobne prišla na Mestskú
políciu Dolný Kubín, pričom uviedla, že na „Kuzmínove“ sa nachádza nejaké silne podnapité
mladé dievča, s tým, že toto ani riadne nevníma dianie okolo seba. Na miesto vyrazila hliadka
príslušníkov MsP Dolný Kubín, pričom títo zistili, že ide o mladé len 13 ročné dievča, ktoré
bolo pod silným vplyvom alkoholu,..na miesto bola privolaná RZP, ktorá dievča odviezla na
ošetrenie (hospitalizáciu) do NsP v Dolnom Kubíne. Vo veci ďalej konala štátna polícia.

V dňoch 30.05. 2019 (štvrtok) v čase od 19.45 hod. do 21.20 hod. zo zameraním na
sídlisko BANISKO, Brezovec, ul. Zochovu, Sihoť, Nábrežie Oravy a následne dňa 31.05.
2019 (piatok) v čase od 06.30 hod. do 08.00 hod. zo zameraním na sídlisko BANISKO,
Brezovec, ul. Zochovu, Sihoť, Nábrežie Oravy prebehli 2 akcie zamerané 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, pričom
uvedené akcie boli naplánované a realizované 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 a tiež poslancov MsZ
MESTA Dolný Kubín, ktorí poukazovali na výskyt psích exkrementov v týchto lokalitách v
súvislosti s chovom a držaním psov → 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.
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) , požívaniu alkoholických nápojov mladistvými
osobami a iné.
Spolupracovala pri zabezpečovaní spoločenských, športových a kultúrnych podujatí konaných
na území mesta Dolný Kubín (Tanečný Kubín, Bezpečne na bicykli, Voľby do Európskeho
parlamentu – dňa 25. mája 2019), tiež vykonávala súčinnosť s inými orgánmi (OOPZ, HaZZ,
Okresný súd, Exekútorské úrady, Veterinárna a potravinová správa, Poľovné združenia a iné).

