Stav verejného poriadku v meste Dolný Kubín
a činnosť mestskej polície za rok 2011
I. Úvod
Mestská polícia v Dolnom Kubíne (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. Pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku,
ochrany obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia, vo
vymedzenom rozsahu na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, na úseku ochrany
životného prostredia, dodržiavania poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach. Tiež vykonáva a dohliada na dodržiavanie
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.
V miestnom meradle má MsP význam aj pri ochrane občanov zdržiavajúcich sa a
bývajúcich na území mesta, na vzájomne previazanej dôvere a pomoci obyvateľstvu, prísnom,
presne danom dodržiavaní stanovených pravidiel, ktoré sa premietajú do základných úloh,
povinností a oprávnení príslušníkov MsP.
Základné úlohy príslušníkov MsP a určenie ich vecnej pôsobnosti sú konkrétne
uvedené v §3 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a
predpisov.
Prelomovým, užitočným a účelným bolo v tomto zákone prijatie § 2a – „Pôsobnosť
obecnej polície v inej obci“, ktorým bola od 01.05. 2011 daná možnosť obci (mestu) písomne
uzavrieť zmluvu s inou obcou, ktorá nezriadila MsP vykonávať obecnou (mestskou) políciou
úlohy stanovené zákonom o obecnej polícii aj na území obce, ktorá obecnú (mestskú) políciu
nezriadila. V danom smere bola vízia v roku 2011, prípadne 2012 realizovať takéto zmluvné
pôsobenie v iných obciach príslušníkmi MsP Dolný Kubín. Vytipované boli okolité obce
Vyšný Kubín, Bziny, Veličná a Oravská Poruba a oslovení osobne náčelníkom MsP. Niektorí
z nich vyjadrili záujem o takúto formu možného zlepšenia stavu bezpečnosti a poriadku vo
svojej obci. Túto myšlienku sa doposiaľ nepodarilo realizovať, nakoľko došlo k značnému
personálnemu odlivu síl – odchodu 3 príslušníkov MsP Dolný Kubín – jeden opustil rady
z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti a následnej invalidity, dvaja ďalší zvážili svoje
pôsobenie v MsP a rozhodli sa pre iný sektor. Myšlienka však zostáva naďalej otvorená
a v prípade, že nastane určité zlepšenie finančnej situácie (ozdravenie) Mesta Dolný Kubín,
následné personálne navýšenie stavov príslušníkov MsP, bolo by možné pristúpiť k realizácii
takejto činnosti v prospech občanov spomínaných okolitých obcí.
Za účelom vyhodnotenia činnosti mestských polícii a jednotnosti sledovaných
ukazovateľov činnosti mestských polícii bola vydaná Vyhláška č. 532/2003 Z. z. zo dňa
24. 11. 2003 v neskoršom znení, 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.

II. Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2011
Činnosť MsP sa uskutočňuje v rôznych efektívnych organizačných formách.
Predpokladom pre ich realizáciu je dokonalá osobná a miestna znalosť. Základ tvorí
obchôdzková činnosť (služba). Jej význam spočíva vo včasnom, bezprostrednom
predchádzaní a zabránení narušení verejného poriadku. Je organizovaná v konkrétnych
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úsekoch obvodu, pri strážení konkrétnych miest a objektov a tiež 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, usmerňovanie, výchovné metódy a v neposlednom rade aj
samotné represívne opatrenia, napr. ukladanie blokových pokút. 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, napríklad na likvidáciu prípadnej
výtržnosti a podobne. 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. Ide preto o službu náročnú na fyzické, morálne a odborné
požiadavky. Pre maximálnu efektivitu výkonu sú služby často vykonávané rozdelením
hliadky po jednom príslušníkovi, čo je nezriedka na úkor bezpečnosti samotných príslušníkov
MsP. V druhom polroku 2011 sa upustilo od delenia hliadky v nočnej dobe, nakoľko
bezpečnosť príslušníkov MsP by uvedeným konaním mohla byť skutočne vážne ohrozená
a v neposlednom rade by mohla nastať aj tzv. „dôkazná núdza“, napríklad pri zákroku, pri
ktorom by bolo prítomných viacero spolupáchateľov a ich možnej vzájomnej dohode na
výpovedi v neprospech príslušníka MsP. Na prípadné zabránenie takejto situácie sú v značnej
miere využívané aj pridelené technické prostriedky k výkonu služby, tiež bezpečnostný
kamerový systém Mesta Dolný Kubín a prenosné miniatúrne kamery, ktoré využívajú
príslušníci MsP pri priamom výkone služby.
Najviac problémovou oblasťou z hľadiska verejného poriadku úsek od
Hviezdoslavovho námestia, Radlinského ulica, Kolonádny most po Kocku na Bysterci. Tu je
najväčšia kumulácia ľudí v denných hodinách (obchody, reštaurácie, banky, inštitúcie...) a
pridružuje sa aj problém v doprave (režim pešej zóny a nedostatok parkovacích miest). 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 počas víkendov. Pri spoločných akciách v spolupráci
alebo súčinnosti s OR PZ Dolný Kubín a hlavne príslušníkmi OO PZ Dolný Kubín
zameraných aj na podávanie alkoholu mladistvým boli kontrolované mladistvé, prípadne aj
maloleté osoby, ďalej stotožnenie osôb, ktoré podali alkoholický nápoj takejto osobe, ich
následné riešenie v zmysle zákona (bloková pokuta, prípadne oznámenie). Pohyb týchto osôb
končí často až v skorých ranných hodinách, nakoľko niektoré podniky a bary majú nepretržitú
prevádzku, prípadne sú otvorené až do ranných hodín.
Činnosť príslušníkov MsP v roku 2011 je vyhodnotená v tabuľke č.1, kde je
znázornený prehľad všetkých protiprávnych konaní.
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 2011.
Protiprávne konania
§ 22 Na úseku dopravy
§ 47,§ 48 Proti verejnému poriadku
§30 Na úseku ochrany pred alkoholizmom
§ 24 Na úseku podnikania

Rok 2011

721
12
11
4
2

§ 49 Proti občianskemu spolunažívaniu
§ 50 Proti majetku
Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Iný správny delikt
Podozrenie z trestného činu
Celkom

14
22
162
24
8
978

Z uvedeného celkového počtu 978 protiprávnych konaní v miestnej a vecnej
pôsobnosti MsP v Dolnom Kubíne bolo zistených a odstúpených 8 podozrení zo spáchania
trestného činu. V zmysle platných právnych noriem určujúcich miestnu a vecnú príslušnosť
na riešenie daného protiprávneho konania bolo 414 priestupkov riešených v blokovom konaní
a to udelením blokovej pokuty uloženej na mieste alebo blokom pokuty nezaplatenej na
mieste v celkovej sume 5163,- €. Priemerná hodnota sankcií za priestupok v roku 2011
dosiahla sumu vo výške 12,47,-€ , čo je oproti roku 2010 nevýrazný pokles o 0,60 -€.

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 a uznesení poslancov MsZ.
Na území mesta plní MsP tieto základné úlohy:
a) zabezpečuje verejný poriadok, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb
pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta
a občanov, ako aj iného majetku pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím,
c) dbá o ochranu životného prostredia,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia MsZ a rozhodnutia
primátora,
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 mesta,
h) oznamuje mestu porušenia 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;
Takisto sú brané do úvahy podnety od občanov a predstaviteľov rôznych 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 vykonávali aj ďalšie
činnosti – pribudlo napríklad uzamykanie a otváranie Hviezdoslavovho námestia v dvoch
denných režimoch pre zásobovanie v čase od 06.00 do 10.00 hod. a v popoludňajších
hodinách v dobe od 16.00 do 18.00 hod. Monitoring objektov, predovšetkým Domu
záhradkárov, ktorý je v dezolátnom stave a stáva sa terčom útokov bezdomovcov, asociálov,
ktorí z neho rozkrádajú kovy a drevené konštrukcie.
Častým javom bolo v roku 2011 porušovanie VZN Mesta o narábaní s odpadom,
najmä veľkoobjemovým, parkovanie vozidiel pri kontajneroch na komunálny odpad, ktoré
znemožňovalo ich následný vysypanie.
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Kontroly zamerané na požívanie alkoholických nápojov
V priebehu roku 2011 vykonali príslušníci MsP 3 akcie priamo v reštauračných
zariadeniach v súčinnosti s príslušníkmi Policajného zboru SR, zameraných na podávanie
alkoholu mladistvým osobám do 18 rokov veku. Ďalšie kontroly boli v rámci priameho
výkonu hliadkovacej činnosti vykonávané aj na rôznych verejných priestranstvách, celkom
bolo riešených celkom 23 prípadov takéhoto protiprávneho konania, pričom vo všetkých išlo
o osoby mladistvé.
V 23 prípadoch MsP podľa § 3 ods.1 písm. h) zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších doplnkov oznámila na ďalšie riešenie porušenie zákazu, ktorý vyplýva z §
2 ods.2 zákona 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, tiež zákonom č. 214 z 29. apríla 2009, ktorým sa mení
a dopĺňa zákona NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
V týchto kontrolách sa aj v nadchádzajúcom období bude intenzívne pokračovať.
Pretrvávanie problémov a neustále sa znižujúca veková hranica priestupcov, zloženie skupín,
ktoré sa podieľajú na páchaní tejto protiprávnej činnosti smeruje aj k závažnému zisteniu, že
sa značne navyšuje percento podielu mladistvých dievčat (žien) v pomere ku chlapcom
(mužom). Určité morálne a etické zábrany teda padajú, resp. sa značne znižujú na úroveň,
ktorá nebráni aj inému protiprávnemu konaniu, ku ktorému alkohol zvádza, a neraz vyústi aj
do agresívneho správania.

IV. Kamerový monitorovací systém
Kamerový monitorovací systém buduje MsP od roku 1996 ako jedna z prvých na
Slovensku. Využíva sa na ochranu zdravia a majetku občanov a návštevníkov mesta, je
účinným prostriedkom boja proti kriminalite a zároveň slúži na zvyšovaniu efektívnosti
zásahov príslušníkov MsP, prípadne štátnej 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 potenciálnych páchateľov od realizácie
protispoločenského konania. Používaním monitorovacieho kamerového systému postupne
dochádza aj k znižovaniu počtu priestupkov páchaných vodičmi motorových vozidiel
v dotknutých oblastiach, ide hlavne o bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, o státie na
miestnych komunikáciách, účelových komunikáciách a parkoviskách, ktoré bolo novelizované
VZN č. 10/2011.
Kamerový systém je do značnej miery finančne náročným, nakoľko potrebuje obmenu
niektorých prvkov, kvalitnejšie pripojenie do siete a pod. Vzhľadom na svoju dobu životnosti
je potrebná pravidelná výmena poškodených kamier, aby nedochádzalo k absenciu časti
záznamu, prípadne jeho značne zhoršenej kvalite. Roku 2011 sa podarilo v rámci
rekonštrukcie Hviezdoslavovho námestia zakúpiť dve kvalitné kamery s príslušenstvom, ktoré
sú s vyšším rozlíšením a väčším zoomom (priblížením), ako ich predchodkyne. MsP podala
roku 2011 projekt na bezpečnostný kamerový systém, ktorý by bol prínosom pre zvýšenie
bezpečnosti občanov zdržiavajúcich sa v Dolnom Kubíne. Z pôvodne požadovaných 15.760,€ však nám bolo schválených 10.000,-€, preto bude potrebné do projektu hľadať aj iné zdroje,
ktoré tento schodok vykryjú. Nákup kamier a monitorov a následná výmena poruchových
zariadení sú súčasťou zamýšľaného projektu Stop kriminalite, ktorý má na tieto a nasledujúce
roky vo volebnom programe Mesto Dolný Kubín ako z jednu z priorít bezpečnosti obyvateľov
mesta.
Všetci občania aj návštevníci mesta sú informovaní v zmysle zákona o skutočnosti, že
príslušný priestor je monitorovaný kamerovým systémom MsP. Výstupy z kamier slúžia len
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pre služobné potreby MsP, prípadne pre potreby orgánov činných v trestnom konaní a na
základe ich písomného požiadania. 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.
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 monitorovanej lokalite sa pácha trestná činnosť, môžu sa obrátiť na príslušné
policajné oddelenie a orgány činné v trestnom konaní, ktoré si môžu vyžiadať usvedčujúce
záznamy zákonnou (služobnou) cestou. OR PZ Dolný Kubín a OO PZ Dolný Kubín v roku
2011 podalo na MsP 13 žiadostí o vydanie kamerových záznamov pre potreby objasňovania
trestných činov a priestupkov. Tieto im boli poskytnuté na digitálnych nosičoch.
V súčasnosti má MsP k dispozícii 12 digitálnych kamier, z toho 11 je otočných (o 360
stupňov) a jedna je stacionárna. Kamery sú umiestnené na Hviezdoslavovom námestí (nad
predajňou Kvazar, na Jégého dome a na lampe verejného osvetlenia pri Gymnáziu P.O.H.),
Radlinského ulici (budova Oravskej knižnice a bývalej Slovenskej poisťovne), Ťatliakovej
ulici (pri budove bývalého Národného frontu), pri Kolonádovom moste, Bysterci (bytový dom
1157 Ulica Na Sihoti, bytový dom 1180 Ulica športovcov), Brezovci (bytový dom 1945
a lampa verejného osvetlenia za bytovým domom 1947 na Nemocničnej ulici) a Banisku
(bytový dom 1526 na Chočskej ulici).
Okrem tohto systému využívame tiež dve mobilné kamery, tzv. fotopasce, ktoré
môžeme umiestniť na akékoľvek vytipované problémové miesto. Roku 2011 boli
umiestňované najmä tam, kde bol zaznamenaný výskyt nelegálnych skládok odpadu (Beňova
Lehota, Hollého ulica) a zapožičané boli na skúšku aj pre potreby kriminálnej polície OR PZ
v Dolnom Kubíne a Odboru sociálnych vecí a rodiny MsÚ. V priamom výkone služby
príslušníci MsP využívajú aj minikamery, ktoré sú praktické a umožňujú pripevnenie na
výstroji policajta. Sú prevenciou proti neserióznemu správaniu zo strany prejednávaných
osôb, ale aj zo strany príslušníkov MsP, zvlášť v konfliktných situáciách, prípadne pri riešení
incidentov s viacerými osobami, ktorých konanie by bolo problémom dokazovania, napr. pri
prevahe počtu osôb, proti ktorým zákrok smeruje.

V. Použitie donucovacích prostriedkov
Za obdobie roku 2011 príslušníci MsP počas priameho výkonu služby na území mesta
museli v 111 prípadoch aplikovať použitie donucovacích prostriedkov uvedených v § 13
Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov. V 106
prípadoch bolo použitie donucovacích prostriedkov realizované uplatnením technického
prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla (blokovacie zariadenie – BZ). V 5
prípadoch išlo o použitie hmatov sebaobrany, pút, pričom všetky prípady použitia
donucovacích prostriedkov voči osobám boli opodstatnené a v súlade so Zákonom č.
564/1991 Zb. Žiadna osoba nebola pri použití donucovacích prostriedkov zranená.

VI. Priestupky na úseku dopravy v roku 2011
Táto oblasť predstavuje významnú časť činnosti MsP pri vykonávaní dohľadu nad
dodržiavaním platných zákonných noriem. Ide hlavne o riešenie statickej dopravy, kde
dochádza k porušovaniu dopravného značenia, najmä zákazov zastavenia, státia a vjazdu
vozidiel, čo príslušníkom MsP ukladá Zákon č. 564/1990 Zb.
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Za sledované obdobie roku 2011 bolo v oblasti dopravy MsP Dolný Kubín zistených
celkom 721 priestupkov, čo je pokles oproti roku 2010 o 32. Podpísali sa pod to zlepšujúca sa
uvedomelosť občanov a dopad hospodárskej krízy na stav financií u obyvateľstva. Vodiči sa
správajú zodpovednejšie, viac dodržiavajú dopravné predpisy a snažia sa vyhýbať postihu za
priestupok. Značný vplyv malo aj extrémne zvýšenie pevných sadzieb blokových pokút za
priestupky v doprave, hlavne u štátnej polície (v platnosti od 01.11. 2011), čo sa tiež pozitívne
prejavilo na disciplinovanosti vodičov.
Z celkového počtu zistených priestupkov bolo vybavených a vyriešených v rámci
blokového konania 345, pričom suma za uložené blokové pokuty predstavuje čiastku vo
výške 4222,-€., v porovnaní s rokom 2010 je o 76,-€ vyššia. Najväčšie percento dopravných
priestupkov je páchaných v centre mesta počas dennej doby.
Kritická situácia v oblasti dopravy hlavne vo večerných a nočných hodinách pretrváva
na sídliskách, v najväčšej miere na Brezovci, kde je veľký 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.
Dopravná situácia v meste zostáva predovšetkým v riešení MsP, nakoľko dopravná,
resp. štátna polícia má svoje priority zamerané na hlavné cestné ťahy mimo mesta (cesty I.
tr., rýchlostné komunikácie, objasňovanie dopravných nehôd a pod.).
Nielen represia je náplňou príslušníkov MsP Dolný Kubín, ale aj pozitívny postoj
k návštevníkom mesta Dolný Kubín v činnosti, ktorá vyvoláva kladný ohlas verejnosti, ako je
usmernenie a pomoc vodičom aj z iných miest Slovenska, prípadne okolitých krajín, turistom,
lyžiarom a rekreantom, osobám prechádzajúcim, čo pomáha šíriť pozitívny dojem dobré
meno mesta Dolný Kubín.
Vyhodnotenie činnosti MsP v oblasti dopravných priestupkov je podrobnejšie
rozpracované v tabuľkovej časti tejto správy.

VII. Spolupráca a iné činnosti MsP v roku 2011
V roku 2011 prebiehala spolupráca MsP hlavne so zložkami štátnej polície,
predovšetkým Obvodným oddelením PZ v Dolnom Kubíne (OO PZ), ale aj s ostatnými
inštitúciami, akými sú Hasičský a záchranný zbor, Obvodný úrad, Okresná prokuratúra a súd
v D. Kubíne, Civilná obrana, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Regionálna
veterinárna a potravinová správa a ďalšie.
Počas celého roka 2011 prebiehala vzájomná informovanosť medzi jednotlivými
zložkami v rámci riešenia konkrétnych čiastkových problémov, na ktorých sme spoločne
aktívne participovali. 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 a podobne.
V prípade Okresného súdu išlo predovšetkým o doručovanie poštou nedoručených
súdnych zásielok, v priebehu roka 2011 ich bolo dovedna 64. Pre exekútorské úrady bolo v
roku 2011 doručovaných 19 zásielok, pričom bola tiež poskytnutá súčinnosť pri vykonávaní
exekúcie, a to celkom v 3 prípadoch. Pri doručovaní sa častokrát 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 zisťovať jeho nové bydlisko
6

od susedov, rodiny a pod. V spolupráci so sociálnou kuratelou boli vykonané
previerky u maloletých a mladistvých osôb, ktoré mali za spáchanie trestného činu zvýšený
dohľad, pričom sa preukázalo, že podmienky nedodržali a dopustili sa priestupku v zmysle §
30 o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami, tiež porušenia zákona č. 219/1996,
respektíve jeho novely – zákona č. 214/2009.
V oblasti odchytu zabehnutých a túlavých zvierat v Dolnom Kubíne, bolo
odchytených celkom 72 psov, pričom vrátených majiteľom bolo 47 a do adopcie bolo daných
18 psov. Odchytený bol aj 1 kôň – vrátený majiteľovi, 3 ovce – vrátené majiteľovi, 1 sokol –
vypustený do voľnej prírody, 1 vretenica – vypustená do voľnej prírody v oblasti Kubínska
hoľa, 2 mačky – odovzdané do salónu Chester v Dolnom Kubíne. Nájdených 8 kadáverov,
predovšetkým mačiek, bolo odovzdaných na Štátny veterinárny ústav v Dolnom Kubíne do
kafilerického boxu, išlo predovšetkým o zvieratá, ktoré uhynuli na cestách pod kolesami áut.
Útvar MsP Dolný Kubín preventívne pôsobí aj v oblasti viktimačnej prevencie s
cieľom predchádzať vzniku nežiaducich javov – t.j. napadnutiu obyvateľov voľne sa
pohybujúcimi zvieratami, čím sa eliminuje nebezpečenstvo možnej ujmy na zdraví, pričom
najrizikovejšiu skupinu tvoria maloletí. V tejto oblasti úzko spolupracujeme s Regionálnou
veterinárnou správou a s MVDr. E. Tomášekom pri zabezpečovaní veterinárnej starostlivosti
súvisiacej s odchytom psov.
MsP za hodnotené obdobie roku 2011 riešila celkom 84 priestupkov v súvislosti s
chovom a držaním psov.
Príslušníci MsP vykonávali ozbrojené sprievody na zaistenie bezpečnosti pri prevoze
finančných hotovosti s pracovníkmi MsÚ z finančného odboru.
V niekoľkých prípadoch poskytli príslušníci MsP predlekársku prvú pomoc, prípadne
zabezpečili následne aj príchod rýchlej zdravotnej pomoci k zraneným osobám, osobám pod
vplyvom alkoholu a podobne.
Pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii príslušníci MsP
aktívne spolupracovali s odbormi MsÚ. Boli vykonávané opakované kontroly v sociálnych
zariadeniach mesta Dolný Kubín (Šanca, Kotva...), najmä na Ťatliakovej ulici.
Príslušníci MsP sa okrem zisťovania priestupkov zameriavajú aj na zisťovanie
nedostatkov, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť bezpečnosť obyvateľov mesta, jeho
vzhľad a hygienické hľadisko. Nedostatky sa týkali predovšetkým chýbajúcich vrchnákov
kanalizácie, nefunkčného verejného osvetlenia, chýbajúcich alebo poškodených dopravných
značiek, komunikácií, verejnoprospešných zariadení, preplnenosti kontajnerov komunálneho
odpadu... Celkovo sme kompetentným orgánom, predovšetkým Slovenskej správe ciest
a Technickým službám v Dolnom Kubíne odovzdali 485 podnetov.
Medzi ďalšie činnosti, ktoré výraznou mierou vplývajú na estetický vzhľad mesta,
patrilo aj zisťovanie osobných motorových vozidiel, u ktorých vzniklo dôvodné podozrenie,
že ide o „vraky“. Chýbali im evidenčné čísla, podozrenie z vyradenia evidencie vozidiel,
prípadne mali zahraničné (prevozné) evidenčné čísla, a bolo zjavné, že sú nie sú schopné
prevádzky (po dopravnej nehode). Príslušníci MsP pri zistení takéhoto motorového vozidla
zistili jeho držiteľa (majiteľa), následne ho vyrozumeli v tom zmysle, že je nutné takéto
vozidlo z komunikácie prípadne parkoviska odstrániť a dohliadli, aby sa tak naozaj stalo.
Aktívne prebiehala aj spolupráca s vedením stredných škôl a stredných odborných
učilíšť v Dolnom Kubíne, ktoré požadujú od MsP kontroly reštauračných zariadení, herní a
internetových kaviarní v dopoludňajších hodinách so zameraním na študentov, ktorí
navštevujú tieto zariadenia počas vyučovacieho procesu.
Príslušníci MsP našli, prebrali a ďalej odovzdali majiteľom, prípadne iným inštitúciám
(napr. Odd. správnej služby OR PZ Dolný Kubín) nájdené predmety, osobné doklady,
cennosti, finančnú hotovosť, kľúče a i., dovedna 40 nálezov.
Náčelník MsP a jeho zástupca sa priebežne zúčastňovali zasadnutí Komisie verejného
poriadku MsZ, rokovaní mestských výborov, Rady seniorov, verejného hovoru s obyvateľmi
Bysterca, aby mohli zaujať stanovisko, prijať účinné opatrenia, prípadne inak vhodne
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reagovať k prejednávanej problematike. Ústretovo vystupovali aj voči požiadavkám médií,
najmä pokiaľ išlo o propagáciu činnosti MsP a varovanie pred nebezpečným konaním, ktoré
v konkrétnych prípadoch viedlo k ťažkým zraneniam osôb.
Novozvolený náčelník MsP v rámci svojho zámeru priblížiť činnosť MsP a možnej
participácii občanov na výkone jej oprávnení, úloh a zámerov zaviedol tzv. Hodinku, išlo
o možnosť jedenkrát v každom kalendárnom mesiaci stretnúť sa s ním osobne a predložiť mu
svoje návrhy, podnety a pripomienky smerom k činnosti MsP. Bohužiaľ, doposiaľ sa tento
ústretový zámer nestretol s kladnou odozvou u obyvateľov mesta.
Náčelník MsP vypracoval za spolupráce Komisie verejného poriadku MsZ novelu
VZN prijatú ako štatút Mestskej polície Dolný Kubín pod VZN č. 11/2011, nakoľko
v pôvodnom VZN č. 4/2006 boli niektoré závažné nedostatky, vytknuté aj Odborom
poriadkovej polície Prezídia PZ, ktorý vykonáva dohľad nad činnosťou mestských polícií
v rámci Slovenskej republiky.
Počas niekoľkých silných letných búrok bola zabezpečovaná ochrana obyvateľstva
a monitoring, najmä pokiaľ išlo o komunikácie, majetok občanov, firiem a spoločností počas
záplavy niektorých častí mesta a rozvodnenia vodných tokov (Jasenovský a Beňovolehotský
potok).
Počas roka absolvovali 2 príslušníci MsP na kurz „Odchyt zabehnutých a túlavých
zvierat“ v Košiciach. Dňa 28.09.2011 sa zúčastnili 3 príslušníci MsP 8. ročníka streleckých
pretekov o Pohár primátora mesta Prievidza, kde dôstojne reprezentovali Mesto i MsP.

VIII. Rozpočet – plnenie
Základnou súčasťou rozpočtu boli bežné výdavky zabezpečujúce predovšetkým
plynulý chod MsP – mzdy, poistné a odvody do poisťovní, poplatky za telekomunikačné
služby, výstroj a výzbroj príslušníkov, pohonné hmoty, zákonné a havarijné poistenie
služobných vozidiel a pod.
Pre rok 2011 bol schválený rozpočet MsP v bežných výdavkoch vo výške
153.930,- €. V priebehu roka bol upravený (navýšený) na sumu 183.160,- €. Čerpanie bolo vo
výške 183.045,87,-€, čo predstavovalo percentuálny podiel 99,94 %. Rozpočet bol navýšený
z dôvodu ukončeného súdneho sporu s bývalým pracovníkom MsP, pričom súd zaviazal
Mesto k náhrade ušlej mzdy a iným kompenzáciám. Ďalšie výdaje z rozpočtu boli smerované
na odchodné pre troch príslušníkov MsP, ktorí opustili jej rady.
Na chránenú dielňu boli výdavky Mesta Dolný Kubín vo výške 24.000,-€, po úprave
23.618,-€, pričom plnenie dosiahlo 20.113,67,-€, t.j. 85,16%. Zo štátneho rozpočtu a
Európskeho sociálneho fondu bolo schválených 17.000,-€, upravených na 8.647,-€, plnenie
8.646,61,-€, t.j. takmer 100 %.

IX. Prevencia a preventívna činnosť Mestskej polície v Dolnom Kubíne v roku 2011
Za prednosti prevencie sa považuje najmä to, že vo všeobecnosti sa každému zlu viac
oplatí predchádzať, ako potom naprávať chyby. Zodpovedá to humanizačným tendenciám
demokratickej spoločnosti a právneho štátu, ktorý sa nespolieha len na postih priestupcu, ale
vyvíja snahu, aby sa občan nestal obeťou trestného činu. MsP 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.
Aktivity MsP na úseku prevencie kriminality v tejto správe sú aj pokračovaním aktivít
(samostatných, ako aj v spolupráci s ORPZ) realizovaných v predchádzajúcom období. Ich
základnou charakteristikou bola komplexnosť programu prevencie kriminality a adresnosť
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vybraných preventívnych aktivít (témy si na základe ponuky MsP vyberali pedagógovia
jednotlivých tried vychádzajúc z analýzy problémov, ktoré sa u detí a mládeže vyskytujú).
Spomínané aktivity boli realizované najmä formou interaktívnych prednášok, besied,
stretnutí a poradenstva s cieľom zvýšiť dôveru detí, mládeže, seniorov voči MsP, naučiť ich
vždy nájsť alternatívne a súčasne atraktívne riešenia ich problémov, 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
potenciálnemu násiliu, zvýšiť právne vedomie, hlavne jeho poznávaciu zložku, zvýšiť
zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť iných, či už na ulici, doma alebo v
prostriedkoch hromadnej dopravy, poskytnúť komplexný pohľad na chov zvierat, ukázať
východiská, spôsoby riešenia a správania sa v kritických situáciách ohrozujúcich život,
zdravie a majetok, upozorniť na trestno-právnu zodpovednosť mládeže a z toho vyplývajúce
skutočnosti; dopravná výchova bola realizovaná na detskom dopravnom ihrisku v priestoroch
ZŠ P. Škrabáka.
Dňa 30.03.2011 sa uskutočnila beseda so seniormi v Klube dôchodcov, na základe
skúseností v oblasti prevencie kriminality pracovníci prevencie MsP odpovedali na ich otázky
a pripomienky. Na záver besedy distribuovali dôchodcom informačný materiál zameraný na
rizikové správanie sa seniorov s témami: strach a násilie páchané na senioroch, prevencia
vlámania do bytu, krádeže a prevencia pred potenciálnymi zlodejmi. Na základe kladných
ohlasov mienia aj v budúcnosti pracovníci MsP poskytovať informácie, poznatky a skúseností
o správaní sa v bežnom živote a tým znižovať rizikové správanie seniorov.
Štatistika preventívnej činnosti MsP vyzerá nasledovne:
Počet poslucháčov:
1506
počet detí z materských škôl
15
1432
počet žiakov základných škôl
počet seniorov
59
MsP realizovala nasledovné projekty:
1/ Správaj sa normálne (v spolupráci s OR PZ Dolný Kubín), január – jún, 12 hod., 4
triedy, spolu 89 žiakov – určený je žiakom základných škôl 5. ročníka, v prvom rade sa
zameriava na prevenciu kriminality. Okrem hlavného zámeru sleduje aj čiastkové ciele, ktoré
sú rozpracované v desiatich témach: Priatelia policajti, Kto kradne je zlodej, A pôjdeš v tom
s nami, Správaj sa normálne, To musíš vedieť, Zákerná droga, Bingo ! ...za moje peniaze, Na
zdravie! Ďakujem, radšej nie, Odpáľ to do vzduchu, Každý je iný.
2/ Detské dopravné ihrisko – zameraný na zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov
v najrizikovejšej skupine osôb, a to žiakov I. stupňa základných škôl a detí materských škôl.
Deti spoznajú dopravné značky a dopravné zariadenia, 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 MsP poskytuje záujemcom nielen z regiónu, ale
aj v rámci celej republiky. Pedagógovia v spolupráci s MsP zabezpečujú teoretickú aj
praktickú výučbu žiakov. Po absolvovaní tejto časti mestskí policajti absolvujú so žiakmi
záverečný písomný test a praktickú časť na DDI. Po jeho úspešnom absolvovaní žiaci
získavajú Preukaz cyklistu. Praktickej časti sa zúčastnilo 214 žiakov mestských základných
škôl a 59 žiakov ZŠ s MŠ Oravská Polhora.

X. Disciplína
V roku 2011 bola podaná jedna sťažnosť na príslušníka MsP Dolný Kubín, ktorá bola
vyhodnotená ako n e o p o d s t a t n e n á (malo ísť o zaujatosť príslušníka MsP, voči jednej
konkrétnej osobe pri riešení priestupku, resp. priestupkov v doprave). S jedným príslušníkom
MsP vykonal náčelník MsP pohovor k porušeniu pracovnej disciplíny (išlo o prekážku
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v práci, ktorú včas nadriadenému neoznámil, i keď o nej vedel, že nastane), a ten istý
príslušník bol následne upozornený na porušenie pracovnej disciplíny zamestnávateľom (išlo
o porušenie povinností a oprávnení príslušníka MsP a tiež povinností zamestnanca). Traja
príslušníci MsP a jeden pracovník chránenej dielne boli finančne odmenení (za kvalitné
vykonávanie pracovných činností, zadržanie páchateľov krádeže vecí z vozidla, a jeden
príslušník MsP za vykonanie práce presahujúcej rámec pracovných činností). Okrem podanej
sťažnosti všetky ostatné úkony, odmeny aj tresty s podriadenými, riešil novoprijatý náčelník
MsP.

XII. Záver
Za viac ako 20 rokov činnosti MsP Dolný Kubín pôsobí na úseku dohľadu nad
verejným poriadkom na území mesta, chráni obyvateľov a návštevníkov pred ohrozením ich
života, zdravia i majetku, prispieva k ochrane životného prostredia a plní úlohy vyplývajúce
z VZN, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora mesta.
Profesionálny a zodpovedný výkon služby príslušníkov MsP je podmienený odbornou
úrovňou právneho vedomia každého príslušníka MsP jednotlivo (samostatné dodatočné
samovzdelávanie), vytvorením vhodných podmienok na jeho činnosť, či už materiálnotechnickým vybavením zodpovedajúcim aktuálnym potrebám a novým trendom, podľa
náročnosti plnenia úloh a tiež primeraným finančným ohodnotením jeho činnosti. MsP Dolný
Kubín obhájila svoje miesto v štruktúre orgánov Mesta Dolný Kubín .

Vypracoval: Mgr. Peter Uhrina
náčelník MsP Dolný Kubín
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Štatistika mimodopravných skutkov

Tabuľka skutkov podľa druhu
§ 24 ods.1 pís.c
§ 30 - priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom
§ 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
VZN 02/09 - o státi mot.vozidiel
VZN 07/04 - o komunálnych odpadoch
VZN 03/09 - psy
Zákon č. 377/2004
TČ - podozrenie
Zákon č. 219 § 2 ods.2
Spolu

Počet
Mladiství
4
0
11
0
3
0
1
0
7
2
1
0
14
0
22
2
1
0
35
23
39
0
7
0
80
1
1
0
8
4
23
23
257
55

Sumárna štatistika mimodopravných skutkov

z toho m ladiství;
55; 21,4%

skutkov spolu :
257; 100%
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Skutky podľa lokalít

Tabuľka skutkov podľa lokalít

%

Počet

Staré mesto
Bysterec
Brezovec
Banisko
Mokraď
Kňažia
Záskalie
Lániky
Malý Bysterec
Beňová Lehota
Medzihradné
Spolu

109
57
52
9
2
7
5
1
4
2
9
257

42,41%
22,17
20,23
3,50%
0,77%
2,73%
1,94%
0,38%
1,55%
0,77%
3,50%
100%

Miesto zistenia mimodopravných skutkov

9

Medzihradné

2

Beňová Lehota

4

Malý Bysterec

1

Lániky
Záskalie

5

Kňažia

7
2

Mokraď

9

Banisko

52

Brezovec

57

Bysterec

109
Staré mesto
0

20

40

60

80

100

120
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Spôsob zistenia skutku

Tabuľka podľa spôsobu zistenia skutku

Počet

%

vlastné zistenie

76

29,57%

oznámené občanom

167

64,98%

kamerou

14

5,44%

Spolu

257

100,00%

Spôsob zistenia mimodopravných skutkov

180
160
140
120
167
64,98%

100
80
60

76
29.57%

14
5,44%

40
20
0
vlastné zistenie

oznámené občanom

kamerou
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Spôsob riešenia skutku

Tabuľka podľa spôsobu riešenia
skutku
Bloková pokuta
BP-nezaplatená na mieste
Pohovor
Odložené
Uložené
Postúpené (SoVO)
Odovzdané
Oznámené
Celkom
Z toho doriešené z roku 2010
V riešení z roku 2011 zostalo

Počet

Suma

58
11
91
17
39
17
10
19
262
11
6

726
215
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Štatistika dopravných priestupkov

721

%

Okresní priestupcovia

551

76,42%

Mimookresní priestupcovia

170

23,58%

Počet zistených priestupkov

Počet zistených priestupkov
Mim ookresní
priestupcovia; 170;
23,57%

priestupcovia spolu;
721; 100%

Spôsob zistenia priestupku

Štatistika podľa spôsobu zistenia priestupku

Počet

%

vlastné zistenie

451

62,55%

oznámené občanom

54

7,48%

kamerou

216

29,95%

Spolu

721

100%
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zisťovanie dopravných priestupkov

500
450
400

451
62,55%

350
300
250
54
7,49%

200

216
29,96%

150
100
50
0
vlastné zistenie

oznámené občanom

kamerou

Druhy priestupkov

Štatistika podľa typu priestupku
NS na chodníku
NS na prechode pre chodcov
NS na reserve
NS na verejnej zeleni
NS na vodorovnom značení
NS na vyhr. park. pre ZŤP
NS v pešej zóne
NS v zákaze státia
NS v zákaze vjazdu
NS v zákaze zastavenia
Vjazd do pešej zóny
Vjazd do zákazu vjazdu
NS na vyhr. parkovisku
NS v zákaze státia pre NA
NS pred parkovacím miestom
NS v protismere
NS v križovatke
NS na miesto zabraň. výjazdu
Spolu

Počet
8
13
6
51
6
12
91
88
293
60
12
54
10
1
5
4
3
4
721

16

Druhy priestupkov

NS na miesto zabraň. výjazdu

4

NS v križovatke

3
4

NS v protismere

5
1
10

NS pred parkovacím miestom
NS v zákaze státia pre NA
NS na vyhr. parkovisku

54

Vjazd do zákazu vjazdu

12

Vjazd do pešej zóny

60

NS v zákaze zastavenia
NS v zákaze vjazdu
NS v zákaze státia

88

NS v pešej zóne

91

293

12
6

NS na vyhr. park. pre ZŤP
NS na vodorovnom značení

51

NS na verejnej zeleni
NS na reserve

6
13
8

NS na prechode pre chodcov
NS na chodníku
0

50

100

150

200

250

300
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Spôsob riešenia priestupku

Spôsob riešenia
priestupku
Bloková pokuta
BP-nezaplatená na mieste
Pohovor
Odložené
Uložené
Postúpené (SoVO)
Odovzdané
Celkom
Z toho doriešovaných z roku 2010
V riešení z roku 2011 zostalo

Počet

Suma

339
6
378
1
0
8
0
721
12
1

4102
120
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