Stav verejného poriadku v meste Dolný Kubín a činnosť mestskej polície
za rok 2010
I. Úvod
Mestská polícia v Dolnom Kubíne (ďalej len MsP) je poriadkový útvar mesta zriadený
Mestským zastupiteľstvom (MsZ) formou prijatia všeobecne záväzného nariadenia v zmysle §
19 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení . Tento poriadkový útvar pôsobí pri
zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a
plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesenia obecného
zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta Dolný Kubín v zmysle Zákona SNR č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov.
Po celú dobu od svojho vzniku MsP úspešne čelila a zápasila s prichádzajúcimi
problémami, pričom takto za 19 rokov svojej existencie preukázala svoju opodstatnenosť a
tvorila neodmysliteľnú súčasť Mesta Dolný Kubín
Významné miesto v systéme ochrany v spoločnosti v miestnom meradle má MsP,
ktorá sa buduje na princípe ochrany občanov zdržiavajúcich sa a bývajúcich na území mesta,
na vzájomnej dôvere a pomoci obyvateľstva, na prísnom a presnom dodržiavaní stanovených
pravidiel ochrany, ktoré sa premietajú do základných úloh povinností a oprávnení
príslušníkov MsP.
Základné úlohy príslušníkom MsP a teda určenie ich vecnej pôsobnosti sú zakotvené v
§ 3 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov.
Príslušníci MsP sú v zmysle § 3 ods. 1 písm. f Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v
platnom znení oprávnení prejednávať priestupky ustanovené osobitným predpisom a
priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím
pokynu vyplývajúceho 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, a z neuposlúchnutia pokynu vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej
premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel.
Za účelom vyhodnotenia činnosti mestských polícii a jednotnosti sledovaných
ukazovateľov činnosti mestských polícii bola vydaná Vyhláška č. 532/2003 Z. z. 24.
novembra 2003, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o
obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov a na základe tejto vyhlášky sa vedie aj
štatistický prehľad sledovaných ukazovateľov.
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II. Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2010
Činnosť MsP sa uskutočňuje v rôznych efektívnych organizačných

formách.

Predpokladom pre realizáciu vhodných foriem a metód je dokonalá osobná a miestna znalosť.
Základnou formou činnosti MsP je obhliadková činnosť. Jej význam spočíva vo včasnom,
bezprostrednom predchádzaní a zabránení narušení verejného poriadku. Podstatou tejto formy
činnosti je vykonávanie dozoru nad dodržiavaním zásad verejného poriadku. Je organizovaná
v konkrétnych úsekoch obvodu, alebo na stráženie konkrétnych miest a objektov miest a je
organizovaná podľa bezpečnostnej situácie. Obchôdzková služba sa realizuje v pohybe
s cieľom pozorovať a predchádzať porušovaniu verejného poriadku.
Počas výkonu služby jednotlivých hliadok MsP sa ich činnosť orientuje aj na
presvedčovanie, vysvetľovanie , výchovné metódy a v neposlednom rade

aj represívne

opatrenia. Obchôdzková služba je podľa zásad periodicity organizovaná predovšetkým na
miestach so závažnou a rozsiahlou bezpečnostnou problematikou t.j. v takých úsekoch, kde
dochádza k častému narušovaniu verejného poriadku a páchaniu trestnej činnosti, alebo je
nutné zaistiť v takom úseku pravidelne sa opakujúce úlohy. Nepravidelne sa obchôdzková
služba vykonáva podľa potreby pri realizácii bezpečnostných opatrení na zaistenie ochrany
verejného poriadku, pri kultúrnych, športových a iných akciách i mimo nich, napr. na
likvidáciu výtržnosti a pod. Podľa potreby sa obchôdzková služba organizuje na stráženie
dôležitých objektov a priestorov s presne určeným stanovišťom, aj keď je spravidla pohyb
príslušníkov MsP vyslaných do obchôdzkovej služby presne vymedzený kontrolnými bodmi
a stanovenými trasami v úseku. Jedná sa preto o službu náročnú na fyzické, morálne
a odborné požiadavky. Pre maximálnu efektivitu výkonu služieb, sú tieto mnohokrát
v nočných aj v denných hodinách vykonávané rozdelením hliadky po jednom príslušníkovi,
čo je nezriedka na úkor bezpečnosti samotných príslušníkov MsP.
Najviac problémovou oblasťou z hľadiska verejného poriadku je oblasť Námestia
P.O.H., Radlinského ulice, Kolonádneho mosta po Kocku na Bysterci. Tu je najväčšia
kumulácia ľudí v denných hodinách (obchody, inštitúcie) a pridružuje sa tu problém aj v
doprave (režim pešej zóny a nedostatok parkovacích miest v tejto oblasti). Vo večerných a
nočných hodinách sa tu zhromažďuje veľa mladých ľudí, ktorí navštevujú diskotéky, bary,
reštaurácie a presúvajú sa v tomto koridore periodicky počas celého večera a noci, čo je
najmarkantnejšie hlavne v piatky a soboty. Pri spoločných akciách s OO PZ Dolný Kubín
zameraných na hlavne na podávanie alkoholu mladistvým bolo v piatky napočítaných cca
400 mladých ľudí v tejto oblasti. Pohyb týchto ľudí končí nezriedka až v skorých ranných

2

hodinách, nakoľko niektoré bary majú prevádzku otvorenú 24 hodín denne. Počet
reštauračných zariadení a barov momentálne dosahuje počet cca 25.

Činnosť príslušníkov MsP

v roku 2010 podľa druhu protiprávnych konaní je

vyhodnotená v tabuľke č.1, kde je znázornený prehľad všetkých protiprávnych konaní,
zistených príslušníkmi MsP v Dolnom Kubíne.

Tabuľka č. 1: Protiprávne konania zistené príslušníkmi MsP v zmysle základných úloh
podľa § 3 Zákona SNR č. 564/91 Zb. o obecnej polícii podľa Zákona SNR č. 372/90Zb.
o priestupkoch za rok 2010

Protiprávne konania

Rok 2010

§ 22 Na úseku dopravy

753

§ 47,§ 48 Proti verejnému poriadku

32

§30 Na úseku ochrany pred alkoholizmom

14

§ 24 Na úseku podnikania

2

§ 49 Proti občianskemu spolunažívaniu

12

§ 50 Proti majetku

33

Všeobecne záväzné nariadenie mesta

256

Iný správny delikt

34

Podozrenie z trestného činu

1

Celkom

1137

Z uvedeného celkového počtu 1137 napadnutých protiprávnych konaní v miestnej
a vecnej pôsobnosti MsP v Dolnom Kubíne bolo zistené a odstúpené

1 podozrenie zo

spáchania trestného činu . V zmysle platných právnych noriem určujúcich miestnu a vecnú
príslušnosť na riešenie daného protiprávneho konania bolo 491 priestupkov riešených v
blokovom konaní a to udelením blokovej pokuty uloženej na mieste, alebo blokom pokuty
nezaplatenej na mieste v celkovej sume 6422,- €. Priemerná hodnota sankcií za priestupok
v roku 2010 dosiahla 13,07,-€ , čo je oproti roku 2009 mierny pokles o0,92,-€.
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III. Verejný poriadok
Výkon služby príslušníkov MsP v oblasti ochrany verejného poriadku je riadený
a organizovaný v zmysle Zákona č. 564/91 Zb o obecnej polícii v znení neskorších zmien
a doplnkov a na základe požiadaviek a pokynov

primátora mesta, uznesení mestského

zastupiteľstva a poslancov mestského zastupiteľstva.
Na území mesta sú plnené tieto základné úlohy MsP :
a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a
iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
b) 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
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie 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,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení
svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,
h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových
látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
ch) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.,

Tak isto sú brané do úvahy podnety od občanov a rôznych predstaviteľov organizácii
pôsobiacich na území mesta a tiež aj na základe výsledkov rôznych analýz bezpečnostnej
povahy. Na základe týchto skutočností nebola činnosť príslušníkov MsP obmedzená len na
riešenie a objasňovanie priestupkov uvedených v prílohe tejto správy, ale za obdobie roku
2010 vykonávali aj ďalšie činnosti..

Kontroly zamerané na požívanie alkoholických nápojov
V priebehu roku 2010 vykonali príslušníci MsP 8 celovečerných akcií priamo
v reštauračných zariadeniach v súčinnosti s príslušníkmi Policajného zboru SR, zameraných
na podávanie alkoholu mladistvým osobám do 18 rokov veku.
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Ďalšie kontroly boli v rámci priameho výkonu hliadkovacej činnosti vykonávané aj na
rôznych verejných priestranstvách v meste a mestských častiach, zamerané na dodržiavanie
zákazu požívania alkoholických nápojov na verejnosti. Pri týchto kontrolách bolo riešených
celkom 105 prípadov takéhoto protiprávneho konania. Takmer polovica z tohto počtu boli
osoby mladistvé a druhá polovica mladé osoby do 30 rokov.
V 34 prípadoch sme podľa § 3 ods.1 písm. h) zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších doplnkov oznámili na ďalšie riešenie porušenie zákazu, ktorý vyplýva z §
2 ods.2 zák.č.219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o
zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na mestské (obecné) úrady .
V týchto kontrolách budeme aj v ďalšom období pokračovať, nakoľko naše zistenia aj
poznatky občanov poukazujú na pretrvávanie problému v tejto oblasti a neustále sa znižujúca
veková hranica priestupcov. Na zabezpečenie verejného poriadku počas letnej a zimnej
turistickej sezóny 2011 na území mesta Dolný Kubín , bude činnosť MsP tiež zameraná na
zamedzenie protiprávnych konaní na úseku podávania alkoholických nápojov osobám
mladším ako 18 rokov, osobám zjavne pod vplyvom alkoholických nápojov v pohostinských
zariadeniach a zamedzenie nežiaducich javov, lebo práve pod vplyvom alkoholu dochádza
k páchaniu priestupkov proti verejnému poriadku, majetku a iných.

IV. Kamerový monitorovací systém
Kamerový monitorovací systém MsP Dolný Kubín buduje od roku 1996 ako jedna
z prvých na Slovensku. Tento systém značnou mierou aj v roku 2010 pomáhal zabezpečovať
obyvateľom mesta a jeho návštevníkom pocit bezpečia v uliciach mesta. Využíval sa na
ochranu zdravia a majetku občanov ako aj iných návštevníkov mesta a je účinným
prostriedkom boja proti kriminalite a zároveň slúžil ku zvyšovaniu efektívnosti zásahov
príslušníkov mestskej polície. Bol využívaný nielen na represiu, ale hlavne na prevenciu,
nakoľko už len samotné zverejnenie informácie o skutočnosti, že určité miesto je pod stálym
dohľadom kamery odrádza potencionálnych páchateľov od realizácie protispoločenských
konaní.. Používaním monitorovacieho kamerového systému postupne dochádza aj k znižovaniu
počtu priestupkov páchaných motorovými vozidlami v dotknutých oblastiach.

Budovanie kamerového systému je však značne finančne náročné a preto je snahou
MsP financovanie ďalších etáp zabezpečovať aj z mimo rozpočtových prostriedkov mesta,
predovšetkým každoročným vypracúvaním a podávaním projektov na ich získanie hlavne z
fondu prevencie kriminality Vlády SR.. V roku 2010 bol podaný projekt

na rozšírenie
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kamerového systému vo výške 19 920,- €

, no tento nebol schválený nakoľko už

v predchádzajúcom období 3 rokov Rada vlády SR pre prevenciu kriminality

pridelila

finančné prostriedky MsP Dolný Kubín na projekty kamerového systému
Všetci občania aj návštevníci mesta sú informovaní v zmysle zákona o skutočnosti, že
príslušný priestor je monitorovaný kamerovým systémom mestskej polície. Výstupy z kamier
slúžia len pre služobné potreby mestskej polície, prípadne pre potreby orgánov činných v
trestnom konaní na základe ich písomného požiadania. Napokon aj Zákon o ochrane
osobných údajov presne definuje, že priestor prístupný verejnosti môže byť monitorovaný
pomocou videozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania
kriminality, alebo narušovania bezpečnosti štátu a to len vtedy, keď je priestor zreteľne
označený ako monitorovaný. Ak vyhotovený a zaznamenaný záznam nebol využitý na účely
trestného konania, alebo konania o priestupkoch, systém je automaticky nastavený tak, že
záznam je v zákonnej lehote priebežne odstraňovaný. Príslušníci MsP sa často stretávajú so
žiadosťami občanov o sprístupnenie záznamov z kamerového systému, pre rôzne súkromné
účely, čo však nie je možné, nakoľko v prípade ich sprístupnenia by sa ten, kto poskytne
záznam dopustil trestného činu. Preto, ak majú občania podozrenie , že v danej lokalite, ktorá
je monitorovaná kamerovým systémom sa pácha trestná činnosť, môžu sa obrátiť na príslušné
policajné oddelenie a orgány činné v trestnom konaní, ktoré si môžu vyžiadať usvedčujúce
záznamy služobnou cestou.
V roku 2010 bolo na základe 15 žiadostí OR PZ Dolný Kubín a OO PZ Dolný Kubín,
boli MsP vydané video zábery na 17

nosičoch dát. Jednalo sa hlavne o bankové lúpeže,

krádeže áut, ublíženia na zdraví a pod.

V súčasnosti MsP má k dispozícii 12 digitálnych kamier, z toho 11 je otočných
o 360 stupňov a jedna je stacionárna.
Umiestnenie a záber osadených kamier:
Námestie P.O.H
kamera 1 - nad predajňou Kvazar - otočná kamera, monitorujúca spodnú časť Námestia
P.O.H., ulicu

Gäcelskú a Kohútov Sad

kamera 2- nad predajňou bývalého papierníctva – statická kamera, monitorujúca priestor
Parku dejateľov medzi ev. kostolom a Oravskou galériou
kamera 3- na lampe verejného osvetlenia pri Gymnáziu P.O.H. – otočná kamera,
monitorujúca hornú časť Námestia P.O.H., ulicu A. Slobody, Hollého a časť ulice Matúškovej
Ulica Radlinského
6

kamera 4- na budove knižnice – otočná kamera, monitorujúca ulicu S. Nováka, Radlinského,
Kohútov Sad
kamera 5- na budove Alianz – otočná kamera, monitorujúca dolnú časť ulice Radlinského,
Kukučínovo námestie
Kolonádový most
kamera 6- na stĺpe pri vstupe na kol. most – otočná kamera , monitorujúca priestor
kolonádového mosta, nábrežia Oravy a Kukučínovho námestia
Ulica Na Sihoti
kamera 7- na bytovke 1157 – otočná kamera, monitorujúca ulice Na Sihoti, SNP a Námestie
slobody
Ulica Športovcov
kamera 8- na bytovke 1180 – otočná kamera, monitorujúca ulice Športovcov, Hurbanova ,
Aqua Relax a ulicu Pelhřimovskú
Ulica Nemocničná
kamera 9- na bytovke 1945 – otočná kamera, monitorujúca ulice Nemocničná, Odbojárov,
Vojtašákovo námestie a kruhový objazd A. Slobody
kamera 10- na lampe ver. osvetlenia za bytovkou 1947 – otočná kamera monitorujúca
priestory parkoviska a športovísk v areáli bývalej základnej školy
Ulica Ťatliakova
kamera 11- na stĺpe pri budove NF a sociálnej ubytovne mesta – otočná kamera, monitorujúca
priestor ulice Ťatliakova, križovatku ulíc M.R.Štefánika a Radlinského
Ulica Chočská
kamera 12- na bytovke 1526 – otočná kamera, monitorujúca priestor ulice Chočská , chodník
k bývalému Domu zahradkárov a detské ihrisko

V priebehu roka sa v vyskytovali aj rôzne poruchy na jednotlivých kamerách, ktorých
odstraňovanie sme priebežne riešili. K mnohým z nich dochádzalo z dôvodu ich zastaranosti,
niektoré z nich sú v nepretržitej prevádzke viac ako 6 rokov (najstaršie až 10 rokov). Z tohto
dôvodu je potrebné očakávať, že k poruchám prevádzky kamier bude v budúcnosti dochádzať
častejšie. V budúcom období bude nutné riešiť tento problém postupnou modernizáciou
a obnovou stávajúceho kamerového systému.
Okrem toho využívame aj dve mobilné kamery – tzv. fotopasce, ktoré môžeme
umiestniť na akékoľvek vytipované problémové miesto. Zatiaľ sme ich skúšobne
umiestňovali na miesta, kde vznikajú neoprávnené čierne skládky v okolí veľkoobjemového
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kontajneru na Beňovej lehote , na cintorín kde dochádzalo ku krádežiam a pod. Na základe
nich sme odhalili podnikateľské subjekty pri nelegálnom vývoze odpadu.
V priebehu roka sme využívali pri svojej činnosti nové minikamery, ktoré sú
modernejšie a menšie a je možné ich pripevnenie na výstroji policajta. Sú prevenciou proti
neserióznemu jednaniu zo strany prejednávaných osôb ale aj zo strany príslušníkov MsP
zvlášť v konfliktných situáciách..

V. Použitie donucovacích prostriedkov
Za obdobie roku 2010 príslušníci MsP v Dolnom Kubíne počas priameho výkonu
služby na území mesta museli v 116 prípadoch aplikovať použitie donucovacích prostriedkov
uvedených v § 13 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a
predpisov. V 115 prípadoch bolo použitie donucovacích prostriedkov realizovaných
uplatnením technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla (blokovacie
zariadenie – BZ). V 1 prípade sa jednalo o použitie hmatov, chvatov sebaobrany, kde všetky
prípady použitia donucovacích prostriedkov voči osobám boli opodstatnené a v súlade so
Zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov.

VI. Priestupky na úseku dopravy v roku 2010
Táto oblasť predstavuje podstatnú časť činnosti príslušníkov MsP pri vykonávaní
dohľadu nad dodržiavaním platných zákonných noriem. Jedná sa hlavne o riešenie statickej
dopravy, kde dochádza k porušovaniu

dopravného značenia vyplývajúceho z dopravnej

značky, prípadne zo všeobecnej úpravy cestnej premávky , ktorou sa zakazuje zastavenie,
státie a vjazd vozidiel. , čo príslušníkom MsP ukladá Zákon č. 564/90 Zb. v ich plnení
základných povinností.
Za sledované obdobie roku 2010 bolo v oblasti dopravy MsP Dolný Kubín zistených
celkom 753 priestupkov, čo je pokles oproti roku 2009 o 395 priestupkov. Tento pokles
treba v neposlednom rade chápať aj ako výsledok zlepšujúcej sa uvedomelosti občanov pri
dodržiavaní dopravných predpisov a tiež dopadu hospodárskej krízy na stav financií
u obyvateľstva. Vodiči zodpovednejšie dodržiavajú dopravné predpisy a tým sa vyhýbajú
postihu za priestupok. Snahou MsP bolo však hlavne usmerniť a pomôcť vodičom, turistom,
návštevníkom a týmto šíriť pozitívny dojem z ich pobytu v našom meste.
Na tomto počte sa podieľali okrem domácich vodičov aj návštevníci a turisti z iných
okresov a krajín čo dokumentuje aj priložená tabuľka. Z celkového počtu zistených
priestupkov bolo v blokovom konaní vybavených 337 priestupkov, kde suma za uložené
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blokové pokuty predstavuje čiastku 4146,-€., ktorá je v porovnaní s rokom 2009 o 3504,-€
menšia.. Najväčšie percento dopravných priestupkov je páchaných v centre mesta a v dennej
dobe.
Kritická

situácia v oblasti dopravy hlavne vo večerných a nočných hodinách

pretrváva na sídlisku Brezovec, kde je absolútny nedostatok parkovacích miest aj napriek
tomu, že nové parkoviská boli v minulých rokoch postupne budované. Najhoršia situácia je na
ulici M. Hattalu a Ľ. Štúra. Na tento nepriaznivý stav MsP dlhodobo upozorňuje , nakoľko
práve MsP

je hromozvodom nespokojnosti

vodičov s daným stavom pri objasňovaní

a riešení dopravných priestupkov na týchto uliciach. Týmto sa MsP dostáva do negatívneho
svetla v očiach občanov i keď primárne za daný stav nemôže. Jedným z neuralgických
bodov v doprave je aj pešia zóna Hviezdoslavovo námestie, kde ostáva len dúfať že jeho
rekonštrukciou bude tento problém vyriešený.
Ťarcha riešenia celej dopravnej situácie v meste ostáva na pleciach MsP, nakoľko
dopravná polícia má priority činnosti na hlavných cestných ťahoch mimo mesta (na cestách I.
triedy, rýchlostných komunikáciách a objasňovaní dopravných nehôd).
Vyhodnotenie činnosti MsP v oblasti dopravných priestupkov je rozpracovaná
v tabuľkovej časti tejto správy.

VII. Spolupráca a iné činnosti MsP v roku 2010
Tak, ako po iné roky, aj v roku 2010 bola spolupráca MsP Dolný Kubína orientovaná
v prevažnej miere na Policajný zbor a to najmä na Obvodné oddelenie PZ, ale aj ostatné
zložky. Počas celého roka 2010 sme vzájomne informovali o bezpečnostnej situácii v meste. S
príslušníkmi OO PZ Dolný Kubín sme si v každodennej hliadkovej službe vypomáhali pri
zabezpečovaní verejného poriadku, pri zabezpečovaní športových, kultúrnych a iných
spoločenských podujatí, konaných na území mesta. S príslušníkmi dopravného inšpektorátu
PZ sme spolupracovali hlavne pri dopravno – bezpečnostných akciách, ale hlavne
vypomáhame pri riadení dopravy pri vzniku dopravných nehôd a v dopravných špičkách.
Policajtom kriminálnej polície vypomáhame najmä pri objasňovaní závažnej trestnej činnosti
a s ňou súvisiacim pátraním po páchateľoch násilnej a majetkovej trestnej činnosti.
Veľmi významná bola aj spolupráca s pracovníkmi Hasičského a záchranného zboru a
to pri výskytoch požiarov, dopravných nehodách, otváraní bytov v mimoriadnych prípadoch a
pod.
V prípade okresného súdu šlo o doručovanie poštou nedoručených súdnych zásielok,
pričom v priebehu roka 2010 požiadal okresný súd o doručenie 123 zásielok.

Pre
9

exekútorské úrady bolo v roku 2010 doručovaných 20 zásielok. . Nie vždy sa však adresát
zásielky pri doručovaní nachádza v mieste svojho bydliska, alebo prevádzky a preto sa často
krát stáva, že pokus o doručenie jednej zásielky vykonáva hliadka MsP aj opakovane
niekoľkokrát, v mnohých prípadoch sa nezdržuje adresát v mieste bydliska a príslušníci MsP
sú nútení operatívnym spôsobom zisťovať jeho nové bydlisko, tak sa z policajtov stávajú
doručovatelia zásielok a v uliciach chýbajú.
V priebehu roka boli vykonané spoločné akcie s ÚPSVaR na úseku sociálnej
prevencie, zamerané na odhaľovanie maloletých a mladistvých osôb, prejavujúcich znaky
zanedbávania povinnej školskej dochádzky, páchania trestnej činnosti a iných sociálno –
patologických javov.
V oblasti dohľadu nad výskytom túlavých a zabehnutých psov bolo vykonaných 69
prípadov odchytu voľne sa pohybujúcich psov, ktoré boli následne umiestnené do karanténnej
stanice, respektíve vrátené majiteľovi, čím útvar MsP Dolný Kubín preventívne pôsobí aj v
oblasti viktimačnej prevencie s cieľom predchádzať vzniku nežiaducich javov a to vzniku
obetí postihnutých napadnutím voľne pohybujúcimi sa zvieratami a tak eliminuje
nebezpečenstvo možnej ujmy na zdraví obyvateľov mesta Dolný Kubín a jeho návštevníkov,
kde najrizikovejšiu skupinu tvoria maloleté deti. V tejto oblasti prebiehala úzka spolupráca
s Regionálnou veterinárnou správou Dolný Kubín a taktiež s MVDr. E. Tomášekom pri
zabezpečovaní veterinárnej starostlivosti súvisiacej s odchytom psov.
Okrem odchytu psov sa MsP venovala aj odchytu túlavých líšok, ktorých výskyt bol
zaznamenaný v obytných častiach mesta , hlavne na sídlisku Brezovec, ale aj v centre mesta.
Tu prebiehala aktívna spolupráca s poľovnými združeniami a Obvodným lesným úradom
v Dolnom Kubíne. K tomuto účelu bola zakúpená odchytná klietka za pomoci ktorej bol
odchyt vykonávaný. Za sledované obdobie boli odchytené 2 líšky, z ktorých jedna bola
odovzdaná poľovnému združeniu, ktorému revír patrí a jedna bola odovzdaná na ŠVÚ.
Eliminovanie a predchádzanie tomuto nebezpečenstvu patri medzi všeobecne
spoločensky prospešné činnosti samosprávy, zabezpečované cestou MsP. Okrem tohto za
hodnotené obdobie roku 2010 spolu riešili 82 priestupkov v súvislosti s chovom a držaním
psov, v 25 prípadoch príslušníci MsP vykonali likvidáciu kadáverov uhynutých zvierat.
Jednalo sa hlavne o zvieratá, ktoré zahynuli pod kolesami motorových vozidiel a ostali na
verejných priestranstvách..
Príslušníci MsP vykonávali doprovod na zabezpečenie bezpečnosti pri prevoze
finančných hotovosti s pracovníkmi MsÚ.
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Vo viacerých

prípadoch bola práve MsP tým subjektom, ktorej príslušníci

poskytovali prvú pomoc , prípadne zabezpečili príchod rýchlej zdravotnej pomoci ku
zraneným občanom, občanom pod vplyvom alkoholu a pod.
Pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii príslušníci MsP
dennodenne spolupracovali s pracovníkmi mestského úradu a to najmä s odborom právnym
,ekonomickým odborom, s odborom sociálnych vecí zdravotníctva a kultúry ( pokiaľ išlo o
osoby obývajúce sociálne zariadenia mesta Dolný Kubín ), odborom

organizačným

a vnútorných vecí . Tu bolo vykonaných celkovo 11 kontrol zameraných na dodržiavanie
predpisov

v sociálnych ubytovacích zariadeniach mesta, ako aj kontrolu požívania

alkoholických nápojov pracovníkmi pri vykonávaní VPP. Okrem toho bola pred jedným zo
sociálnych zariadení (na ulici Ťatliakovej) inštalovaná kamera , ktorá monitoruje túto
problematickú oblasť mesta.
Príslušníci MsP sa okrem zisťovania priestupkov zameriavajú aj na zisťovanie
nedostatkov, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť bezpečnosť obyvateľov mesta.,
vzhľad a hygienu . Tieto nedostatky sa týkali chýbajúcich poklopov kanalizácie, nefunkčného
verejného osvetlenia, chýbajúcich alebo poškodených dopravných značiek, poškodených
komunikácií, verejnoprospešných zariadení, preplnenosť kontajnerov a pod.. Celkovo sme
kompetentným orgánom odovzdali 752 takýchto podnetov , kde vo veľkej väčšine tieto
smerovali k TS mesta..
Medzi ďalšie činnosti, ktoré výraznou mierou vplývajú na estetický vzhľad mesta,
patrilo aj zisťovanie osobných motorových vozidiel, u ktorých je podozrenie na dlhodobé
státie na jednom mieste resp. u ktorých vzniklo podozrenie, že sa jedná o vrak v zmysle
platných predpisov. Príslušníci MsP pri zistení takéhoto motorového vozidla zistili jeho
prevádzkovateľa, ktorého upozornili na odstránenie takého vozidla.
Tiež treba spomenúť

spoluprácu s vedením stredných škôl a stredných odborných

učilíšť, ktoré požadujú od MsP kontroly reštauračných zariadení, herní a internetových
kaviarní v dopoludňajších hodinách so zameraním na ich žiakov, ktorí navštevujú tieto
zariadenia počas vyučovacieho procesu,
Okrem uvedenej činnosti sa príslušníci MsP,

venujú rozširovaniu si miestnej a

osobnej znalosti v pridelených úsekoch miestnej územnej zodpovednosti. Pri rozširovaní
miestnej znalosti hlavne na sídliskách

a v mestských častiach získavajú

poznatky a

informácie jednak k odhaľovaniu páchateľov jednotlivých protiprávnych konaní, ale aj
prijímajú oznámenia o ďalších požiadavkách, ktoré sú zo strany obyvateľov mesta a ich
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zástupcov požadované od útvaru MsP pri zabezpečovaní úloh verejného poriadku na území
nášho mesta. Tu prebieha úzka spolupráca s jednotlivými uličnými výbormi
Príslušníci MsP našli, prebrali a odovzdali majiteľom nájdené rôzne osobné doklady,
cennosti a iné osobné predmety v počte 42 nálezov.
V neposlednom rade sa náčelník MsP a jeho zástupca zúčastňoval zasadnutí Komisie
verejného poriadku a zasadnutí uličných výborov , aby mohli zaujať stanovisko, resp. prijať
opatrenie k prejednávanej problematike .
Príslušníci MsP zabezpečovali verejný poriadok pri priebehu volieb, či už to boli
parlamentné alebo komunálne voľby v našom meste.
Zabezpečovali ochranu obyvateľstva a majetku občanov pri hrozbe živelných pohrôm,
hlavne v letných mesiacoch počas búrok a s tým spojených záplav, padanie stromov a pod..
V mesiaci september boli MsP Dolný Kubín
príslušníkov mestských a obecných polícií

zorganizované strelecké preteky

Žilinského kraja, VII. ročník preteku

„O

PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA“ , kde príslušníci MsP Dolný Kubín v súťaži
družstiev obsadili 3. miesto.

VIII. Rozpočet – plnenie
Tvorba rozpočtu MsP ako základného prvku ekonomického úseku v rámci procesu
plánovania si vyžadovala prístup k mnohým informáciám, poznať neustále sa meniacu
rozpočtovú klasifikáciu, sledovať metodické usmernenia, správne určovať priority a kritériá
pri plnení cieľov. Základnou a neodmysliteľnou súčasťou rozpočtu boli bežné výdavky
zabezpečujúce predovšetkým plynulý chod MsP - mzdy a platy, poistné a príspevky do
poisťovní, poplatky za telekomunikačné služby, výstroj a výzbroj príslušníkov, pohonné
hmoty, zákonné a havarijné poistenie služobných vozidiel a pod..
Pre rok 2010

bol schválený rozpočet

MsP v bežných výdavkoch vo výške

151 076,-€. V priebehu roka bol upravený na 149 964,- €, z pôvodného rozpočtu. Čerpanie
bolo 149 325,45 -€ , čo je 99,57 %.
Chránená dielňa mala plánovaný rozpočet

38 152,- €.

.Vlastné výdaje boli

plánované vo výške 19 152,-€ . Úprava rozpočtu bola na výšku 21 764,-€ a celkovo sa
čerpalo 21 659,47-€ čo je 99,43 % . Príjem z ÚPSVaR bol plánovaný vo výške 19 000,-€ ,
celkovo bol naplnený len na 13 931,05 -€ čo je 73,32%. Ten bol spôsobený dvojmesačným
opozdením vyplácania z ÚPSVaR.
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Kapitálové výdavky MsP boli za rok 2010 vo výške 10 005,35,-€ na navigačný
systém.. Z tejto sumy bola výdavkom mesta suma 2 305,35,- € , zostatok 7 700,- € bola
dotácia z Úradu vlády pre prevenciu kriminality..

IX. Prevencia a preventívna činnosť Mestskej polície v Dolnom Kubíne v roku 2010
Prevencia je nevyhnutnosť a jej význam spočíva v jej prednosti. Za jej prednosť sa
považuje to, že vo všeobecnosti sa každému zlu viac oplatí predchádzať, ako potom naprávať
chyby. Zásadnou prednosťou prevencie však je, že zodpovedá humanizačným tendenciám
demokratickej spoločnosti a právneho štátu tým, že sa nespolieha len na postih priestupcu, ale
usiluje sa o to, aby sa občan nestal obeťou trestného činu.
Mestská polícia v Dolnom Kubíne si nevyhnutnosť a potrebu preventívnej činnosti
uvedomuje a v rámci personálnych a finančných možností realizuje úlohy v zmysle §3 ods. 1
pís. i/ zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, ďalej v zmysle vládnych dokumentov,
ktorými sú Stratégia prevencie kriminality na roky 2007-2010 a Národná protidrogová
stratégia na obdobie 2009-2012.
Preventívne aktivity Mestskej polície v Dolnom Kubíne na úseku prevencie
kriminality v tejto správe sú aj pokračovaním aktivít ( samostatných, ako aj v spolupráci s OR
PZ Dolný Kubín ) realizovaných v predchádzajúcom období.
Základné charaktery aktivít:
• komplexnosť programu prevencie kriminality
• adresnosť vybraných preventívnych aktivít, témy si na základe ponuky MsP vyberali
pedagógovia jednotlivých tried, vychádzajúc z analýz problémov, ktoré sa u detí a mládeže
vyskytujú
Spomínané aktivity boli realizované najmä formou interaktívnych prednášok, rád,
besied, stretnutí a poradenstva s cieľom:
• zvýšiť dôveru detí a mládeže, seniorov voči mestskej polícii
• naučiť ich vždy nájsť alternatívne a súčasne atraktívne riešenia pre ich problémy
• vysvetliť princípy a možnosti ochrany pred závislosťami všetkého druhu, upozorniť na
psychické, spoločenské a patologické zmeny a dopady na organizmus
• zmenšiť konzumentskú komunitu a dopyt po alkohole
• upozorniť a poradiť deťom i starším občanom , ako sa brániť proti konkrétnemu ale i
potencionálnemu násiliu, nebezpečenstvu
• zvýšiť právne vedomie, hlavne jeho poznávaciu zložku
• zvýšiť zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť iných, či už na ulici, doma alebo
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v prostriedkoch hromadnej dopravy
• ukázať východiská, spôsoby riešenia a správania sa v kritických situáciách ohrozujúcich
život, zdravie alebo majetok
• upozorniť na nastávajúcu trestno-právnu zodpovednosť mládeže a z toho vyplývajúce
skutočnosti
• dopravná výchova realizovaná na detskom dopravnom ihrisku v priestoroch ZŠ M. Hattalu

DRUHY PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT
Realizované aktivity sú špecifikované podľa:

a./ objektov pôsobenia :

práca s deťmi
práca s mládežou
práca so seniormi

b./ typu preventívnej aktivity:

sociálna prevencia
situačná prevencia

Realizované aktivity
a./ „prednášky a besedy“

s cieľom zvýšiť právne vedomie detí v predškolskom veku,

žiakov základných škôl, študentom stredných škôl a seniorom.
Tematické celky, určené pre deti a mládež, prezentované pracovníkmi prevencie Mestskej
polície Dolný Kubín boli zamerané na:
1/ Alkohol a cigarety sú tiež drogy- v téme sa venujeme aj Zák. 1219/1996 Z.z. o ochrane
pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických
záchytných izieb a VZN 02/2007 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejne
prístupných miestach v meste
2/ Vieš sa správať na ulici, v MAD a sám doma?
3/ Krádeže a postihy krádeží.
4/ Bezpečné bicyklovanie.
5/ Chov psov a iných domácich zvierat – v téme je podrobne oboznámené VZN č. 03/2009,
ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky a podrobnosti o držaní a vodení psov v meste
6/ Každý sme iní – téma je zameraná na vysvetlenie pojmov –rasizmus, genocída,
trestnoprávne postihy.
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Dňa 28.októbra 2010, v deň „Úcta k starším“, v priestoroch MsKS príslušníci MsP na
základe skúseností v oblasti prevencie kriminality distribuovali dôchodcom ( 250) informačný
materiál zameraný na rizikové správanie sa seniorov s témami:

1/ Rady seniorom – všeobecné rady
2/ Strach a násilie na senioroch
3/ Prevencia vlámania do bytu
4/ Krádeže a prevencia pred potenciálnymi zlodejmi

Aj v budúcnosti pracovníci prevencie MsP Dolný Kubín mienia poskytovať
informácie, poznatky a skúseností o správaní sa v bežnom živote a tým znižovať rizikové
správanie seniorov.

Počet poslucháčov:

971

počet detí z materských škôl

74

počet žiakov základných škôl

697

počet študentov stredných škôl

100

počet seniorov

100

b/ Projekt „Správaj sa normálne“, realizovaný v spolupráci s OR PZ Dolný Kubín.
január – jún
september – december

12 hod.

2 – triedy

31 + 19 =

50 žiakov

8 hod.

4 – triedy

27+ 26+23+21 = 97 žiakov

Preventívny projekt „ Správaj sa normálne“ je určený pre žiakov základných škôl
piateho ročníka,

v prvom rade sa zameriava na prevenciu kriminality. Okrem hlavného

zámeru sleduje aj čiastkové ciele, ktoré sú rozpracované v desiatich témach:

1. Priatelia policajti.
2. Kto kradne je zlodej !
3. A pôjdeš v tom s nami !
4. Správaj sa normálne !
5. To musíš vedieť !
6. Zákerná droga !
7. Bingo ! ...za moje peniaze !
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8. Na zdravie ! Ďakujem, radšej nie !
9. Odpáľ to do vzduchu !
10. Každý je iný !

c/ Projekt „ Detské dopravné ihrisko“
Detské dopravné ihrisko (ďalej len DDI) mestská polícia buduje od roku 2007,
v tomto roku bolo zrealizované vodorovné dopravné značenie ihriska a boli osadené zvislé
dopravné značky v sume 3 300,- €. Investície boli čerpané 80% z

dotácie zo štátneho

rozpočtu prostredníctvom Obvodného úradu v Žiline, na základe predloženia projektu
prevencie kriminality mládeže a 20% z rozpočtu mesta. V roku 2008 mestská polícia
pokračovala budovaním DDI v pokračovaní projektu. Zakúpil a osadil sa sklad na bicykle,
boli zakúpené kolobežky, in-line korčule, chrániče, prilby a tlačivá- preukaz cyklistu,
skúšobné testy, pexesá, rozvrh hodín do škôl v celkovej sume 2 783,- € ( 80% dotácia + 20%
vlastné zdroje). V roku 2009 bola zrealizovaná svetelná signalizácia križovatiek DDI v sume
10 650,- €. Investícia bola taktiež realizovaná cez projekt prevencie kriminality 80% zo
štátneho rozpočtu a 20% z finančných prostriedkov mesta.
V tomto roku mestská polícia vypracovala a predložila projekt DDI zameraný na
rizikovú skupinu detí – deti materských škôl. V súčasnej dobe DDI nedisponuje technickým
vybavením pre deti predškolského veku. Vo vybavení DDI sú kolobežky, prilby aj chrániče,
no tieto nespĺňajú bezpečnosť pre túto vekovú kategóriu, sú veľké. Ak sa mienime
zodpovedne venovať tejto skupine detí je nutné zakúpiť také technické vybavenie, aby bolo
bezpečné, malé kolobežky, poprípade šliapacie autíčka, motorky, ochranné prilby a chrániče.
Predpokladané finančné náklady projektu by mali byť vo výške 2 650,- € ( 80% dotácia +
20% vlastné zdroje).
Detské dopravné ihrisko je umiestnené v priestoroch ZŠ P. Škrabáka na ul. M. Hattalu
v Dolnom Kubíne. Areál je oplotený, monitorovaný kamerovým systémom mestskej polície.
Projekt je zameraný na zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov v najrizikovejšej
skupine osôb a to žiakov I. stupňa základných škôl a detí materských škôl. Deti budú znalé
dopravných značiek a dopravných zariadení, čím sa zníži riziko dopravných nehôd
spôsobenými touto rizikovou skupinou osôb. DDI je v súčasnosti jediné na Orave. Svoje
skúsenosti s budovaním a prevádzkou ihriska mestská polícia poskytuje záujemcom nielen
z regiónu, ale aj v rámci celej republiky.
Od školského roku 2009/2010 výučbu žiakov vykonávajú školský pedagógovia
jednotlivých škôl, ktorí sa zúčastnili školenia na dopravnom inšpektoráte OR PZ Dolný
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Kubín. Učitelia v spolupráci s MsP zabezpečujú teoretickú aj praktickú výučbu žiakov. Po
absolvovaní tejto časti mestskí policajti absolvujú so žiakmi záverečný písomný test ,ako aj
praktickú časť na DDI. Po jeho úspešnom absolvovaní žiaci získavajú „ Preukaz cyklistu“.
Praktickej časti – absolvovanie výučby na DDI sa zúčastnilo 321 žiakov základných
škôl v meste ( okrem žiakov ZŠ A. Radlinského) štvrtých a piatych ročníkov. Testom sa
podrobili žiaci 7 tried. V týchto dňoch prebiehajú testy v ostatných triedach.

d./ Projekt „ Informačný a polohový systém mestskej polície
Bezpečnosť mesta je spoločné dobro, ktoré patrí každému obyvateľovi mesta. Je
úlohou mesta a samosprávy, aby pre občana urobila maximum a využila všetky možnosti
a prostriedky. Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva zo dňa 29.02.1996 bol
schválený Kamerový monitoring mesta priemyselnými kamerami. Kamery pokrývajú
centrálnu časť mesta a jednotlivé sídliská. Vzhľadom na komplexné zisťovanie koreňov
kriminality je dôležité napojiť sa aj na iných poskytovateľov informácií. V tomto smere je
nesmierne dôležitá dôverná spolupráca s občanmi mesta s cieľom koordinovať oznámenie
občana s následným zákrokom resp. činnosťou príslušníkov MsP. Prepojenie občan – mestský
policajt, policajt prvého kontaktu je z hľadiska úspešnosti a taktiky zákroku nevyhnutnou
investíciou. V roku 2010 mestská polícia vypracovala projekt: „Informačný a polohový
systém mestskej polície Dolný Kubín“. Celková suma vložená do projektu „ Informačný
a polohový systém mestskej polície Dolný Kubín“ bola vo výške 9 934,65 € na kapitálové
výdavky. Dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Obvodného úradu v Žiline bola vo
výške 7 700,-€ na kapitálové výdavky. Zostatok sumy vo výške 2 234,65 € na kapitálové
výdavky bolo použitých z rozpočtu mesta Dolný Kubín.
Informačný a polohový systém v spojení s kamerovým monitoringom zvýši
operatívnosť a účinnosť zásahov príslušníkov MsP. Zabezpečí dôkazový materiál pre ďalšie
doriešovanie priestupkov.
Projekt je zameraný na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta a návštevníkov mesta,
na efektívnejšiu ochranu ich majetku, okamžitú aktuálnu informovanosť policajtov
a následne aj dotknutých skupín obyvateľstva, situačnú prevenciu.
Realizáciou projektu sa zvýši pocit bezpečnosti občanov, spokojnosť verejnosti
s prácou príslušníkov MsP, ale zároveň sa zvýši aj kvalita práce policajtov vo výkone služby,
ich operatívnosť a odbornosť v aktuálnom okamžiku výkonu práce.
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X. Personálna oblasť
Za obdobie roka 2010 došlo v personálnej oblasti na útvare MsP v Dolnom Kubíne len
k minimálnym zmenám. K septembru 2010 sa do pracovného pomeru vrátil bývalý príslušník
MsP , no tento bol následne až do konca roka PN. Od mesiaca júl do konca roka

bol PN aj

ďalší príslušník MsP. Samotný výkon činnosti MsP v priebehu ½ roka 2010 teda
zabezpečovalo deväť príslušníkov mestskej polície .Personálny stav ku 31.12.2010 činil
počet 11 príslušníkov vrátane náčelníka a 6 pracovníkov chránenej dielne.

XI. Záver
Už viac ako 19 rokov svojej existencie zabezpečuje MsP Dolný Kubín verejný
poriadok na území mesta, chráni obyvateľov aj návštevníkov mesta pred ohrozením ich
života, zdravia i majetku, ochranu životného prostredia a plní úlohy vyplývajúce zo
všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí
primátora mesta.
Kvalitný a profesionálny výkon služby príslušníkov MsP je jednak podmienený
odbornou úrovňou právneho vedomia každého príslušníka MsP jednotlivo, ako aj vytvorením
vhodných podmienok na jeho činnosť, či už materiálno technickým vybavením
odpovedajúcim potrebám a náročnosti plnenia úloh, ale aj vhodnými priestormi, kde túto
činnosť vykonáva. MsP Dolný Kubín aj v roku 2010 potvrdila svoje nezastupiteľné miesto v
štruktúre orgánov mesta Dolný Kubín .

Bc. Leonard Bobček
náčelník MsP Dolný Kubín
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Štatistika mimodopravných skutkov

Tabuľka skutkov podľa druhu

Počet
Mladiství
0
1
2
4
1
0
0
2
5
0

§ 24 ods.1 pís.c
§ 30 - priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom
§ 47 ods. 1 pís. a/ - neuposlúchnitie výzvy
§ 47 ods. 1 pís. b/ - rušenie noč. kľudu
§ 47 ods. 1 pís. c/ - vzbudenie ver pohoršenia
§ 47 ods. 1 pís. d/ - znečistí ver. priestranstvo
§ 48 - iné priestupky proti ver. poriadku
§ 49 - priest. proti obč. spolunažívaniu
§ 50 - priestupky proti majetku
VZN 05/08 - o podmienkach vylepovania plagátov
VZN 02/07 - o pož alkohol. nápojov na verejnosti

2
14
5
10
4
11
2
12
33
3
91

50

VZN 02/09 - o státi mot.vozidiel

68

0

VZN 07/04 - o komunálnych odpadoch

10

0

VZN 03/09 - psy

82

5

VZN 9/08 - petardy
TČ - podozrenie

1

0

1

1

Zákon č. 219 § 2 ods.2

34

34

VZN 07/2006- o chove a držaní zvierat

1

0

384

105

Spolu

Tabuľka skutkov podľa lokalít
Staré mesto
Bysterec
Brezovec
Banisko
Mokraď
Kňažia
Záskalie
Lániky
Malý Bysterec
Beňová Lehota
Medzihradné
Spolu

Počet

%

165
67
89
6
4
16
10
2
13
6

42,96 %
17,44 %
23,17 %
1,56 %
1,04 %
4,16 %
2,60 %
0,52 %
3,38 %
1,56 %

6

1,56 %
384
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Tabuľka podľa spôsobu zistenia skutku

Počet

%

vlastné zistenie

138

35,93 %

oznámené občanom

197

51,30 %

oznámené - polícia

1

0,26 %

kamerou

48

12,5 %

Spolu

384

Tabuľka podľa spôsobu riešenia skutku

Počet

Suma

Bloková pokuta
BP-nezaplatená na mieste

121
33

1651
625

Pohovor

118

Odložené

14

Uložené

42

Postúpené

28

Odovzdané

1

Oznámené

34

Celkom

391

Z toho doriešené z roku 2009
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V riešení z roku 2010 zostalo

11
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Štatistika dopravných skutkov

753

%

Okresní priestupcovia

565

75,03%

Mimookresní priestupcovia

188

24,96%

Počet zistených priestupkov

Štatistika podľa spôsobu zistenia priestupku

Počet

%

vlastné zistenie

451

59,89 %

oznámené občanom

80

10,62 %

oznámené - políciou

1

0,13 %

221

29,34 %

kamerou

Spolu

753

Štatistika podľa typu priestupku

Počet

NS na chodníku

3

NS na prechode pre chodcov

24

NS na reserve

6

NS na verejnej zeleni

36

NS na vodorovnom značení

25

NS na vyhr. park. pre ZŤP

52

NS v pešej zóne

65

NS v zákaze státia

104

NS v zákaze vjazdu

243

NS v zákaze zastavenia

98

Nedovolený vjazd do pešej zóny

9

Nedovolený vjazd do zákazu vjazdu

54

NS na vyhradenom . parkovisku

10

NS v zákaze státia pre NA

16

NS pred parkovacím miestom

5

NS v protismere

1

NS v križovatke

2

Spolu

753
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Štatistika podľa miesta(ulice) zistenia
priestupku

Počet

%

Námestie POH

67

8,89%

ul. Aleja Slobody

40

5,31%

ul. Bysterecká

26

3,45%

ul. Gäcelská

12

1,59%

ul. Chočská

1

0,13%

ul. Kohútov Sad

269

35,72%

ul. Ľ.Štúra

25

3,32%

ul. M. Hattalu

33

4,38%

ul. M. R. Štefánika

3

0,39%

ul. Matúškova

24

3,18%

ul. Na Sihoti

18

0,13%

ul. Nemocničná

49

6,50%

ul. Okružná
ul. Radlinského

17
103

2,25%
13,67%

ul. S. Nováka

20

2,65%

ul. Sládkovičova
ul. Staničná
ul. Ťatliakova
ul. Mierová
ul. Odbojárov
ul. Športovcov
ul. Pelhřimovská
ul. Dukelských Hrdinov
ul. Mládežnícka
ul. A.Halašu
ul. O. Mieru

6
1
1
18
1
6
2
8
1
1
1

0,79%
0,13%
0,13%
1,06%
0,13%
0,79%
0,26%
1,06%
0,13%
0,13%
0,13%

Spolu

Štatistika podľa spôsobu riešenia priestupku

753

Počet

Suma

Bloková pokuta

327

3956

BP-nezaplatená na mieste

10

190

Pohovor

394

Odložené

0

Uložené

4

Postúpené (SoVO)

10

Odovzdané

0

Celkom

745

Z toho doriešovaných z roku 2009

4

V riešení z roku 2010 zostalo

12
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