Správa Mestskej polície Dolný Kubín o stave
verejného poriadku a
činnosti Mestskej polície Dolný Kubín za rok 2012
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 (návštevníci mesta – turisti a rekreanti, osoby dochádzajúce
za prácou a štúdiom do Dolného Kubína,...) 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 a čistoty 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.
Za účelom dohľadu nad mestskými políciami a vyhodnotením činností mestských
a obecných polícií Slovenska, vydalo Ministerstvo vnútra SR vyhlášku č. 532/2003 Z. z.
v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona č.
564/1991 Zb. v platnom znení. Na základe tejto vyhlášky vedú MsP predpísaný štatistický
prehľad, požadovaných ukazovateľov.
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.

II. Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2012
Činnosť MsP sa realizuje ako taká formou niekoľkých ťažiskových činností, ktorými
je predovšetkým priamy výkon služby príslušníkov MsP a to formou hliadkových
a obchádzkových služieb v meste Dolný Kubín, ktorých predpokladom je samozrejme
dokonalá osobná a miestna znalosť každého z príslušníkov MsP. Tiež preventívna činnosť
a pôsobenie na cieľové skupiny akými sú predovšetkým deti a mládež, ale tiež starší občania
tzv. „seniori“.
Počas výkonu služby jednotlivých hliadok MsP sa ich činnosť orientuje aj na pomoc
občanom a návštevníkom mesta radou, usmernením, vysvetlením,..; pre priestupcov aj
výchovnými metódami (napomenutím) avšak aj samotnými represívnymi opatreniami, ako je
napríklad uloženie blokovej pokuty.
Rok 2012 bol určitým spôsobom aj rokom „prestavby systému služieb“, čo bolo
nevyhnutným krokom, nakoľko došlo k opätovnému zníženiu stavu príslušníkov MsP práve
v tomto roku vzhľadom na značne nepriaznivú finančnú situáciu Mesta Dolný Kubín.
V uvedenom roku boli prepustení hneď v prvom jeho kvartáli ďalší 2 príslušníci MsP, čiže
došlo k ďalšiemu oslabeniu MsP a konečný počet sa ustálil na čísle 8 (vrátane náčelníka MsP
a jeho zástupcu), čo je na mesto s takmer 20.000 obyvateľmi, akým je Dolný Kubín (rozloha
5505 ha) nesporne určite málo. Len pre porovnanie, s rovnakým počtom 8 príslušníkov MsP
disponuje napríklad mesto Liptovský Hrádok (rozloha 1832 ha), ktoré má však cca 7.600
obyvateľov, nepomerne menšiu rozlohu a jednoduchšiu štruktúru mesta ako Dolný Kubín.

Od samostatného výkonu príslušníkov MsP v nočnej dobe sa úplne upustilo, ale počas dennej
služby bola aj služba len 1 samotného príslušníka nevyhnutná. Išlo principiálne o poslinenie
nočných služieb počas piatkov a sobôt (v počte 2 hliadok o sile 3-4 príslušníkov MsP), ktorí
striedavo smerovali svoju činnosť na Hviezdoslavovo námestie v Dolnom Kubíne, nakoľko tu
neustále a vo zvýšenej miere dochádzalo k drobným výtržnostiam, rušeniu nočného kľudu
a poškodzovaniu majetku mesta mládežou, ktorá sa bavila v priľahlých nočných baroch
a podnikoch na diskotékach a tanečných zábavách. Táto aktivita priniesla svoje ovocie a aj za
spoluúčasti štátnej polície, ktorej vedenie bolo požiadané o pomoc pri dohľade nad verejným
poriadkom a bezpečnosťou v tejto lokalite. Smerovaním hliadok na toto miesto sa podarilo
síce nie úplne eliminovať, ale určite utlmiť protiprávne konanie, ku ktorému tu dochádzalo.
Tiež množstvo realizovaných kontrol na požívanie alkoholických nápojov mládežou bolo
prínosné a efektívne.
Mestská polícia Dolný Kubín v danom období, teda v roku 2012 prakticky
nezasahovala pri mimoriadnych udalostiach, avšak bola pripravená plniť potrebné úlohy pri
riešení udalostí, ktoré by svojim rozsahom mohli ohrozovať majetok občanov, mesta, osobnú
bezpečnosť občanov, návštevníkov mesta (vážne nehody, priemyselné havárie, požiare,
záplavy a podobne). Monitorovala predovšetkým situáciu začiatkom roku 2012 počas topenia
ľadu a snehu, čoho následkom bolo značné dvíhanie sa tokov v meste Dolný Kubín,
konkrétne rieky Orava a niekoľkých potokov, ako je Jasenovský a Beňovolehotský potok,
ktoré by mohli pri ich rozvodnení spôsobiť predovšetkým materiálne škody na majetku
občanov a samotného Mesta D. Kubín.
Činnosť príslušníkov MsP v roku 2012 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 2012.

Protiprávne konania

Rok 2012

§ 22 Na úseku dopravy
§ 47,§ 48 Proti verejnému poriadku
§30 Na úseku ochrany pred alkoholizmom
§ 24 Na úseku podnikania
§ 49 Proti občianskemu spolunažívaniu
§ 50 Proti majetku
Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Iný správny delikt
Podozrenie z trestného činu
Zákon č. 282/2002

392
5
16
1
7
18
212
18
2
1

Celkom

672

Z uvedeného celkového počtu 672 protiprávnych konaní v miestnej a vecnej
pôsobnosti MsP v Dolnom Kubíne boli zistené a odstúpené 2 podozrenia zo spáchania
trestného činu. V zmysle platných právnych noriem určujúcich miestnu a vecnú príslušnosť
na riešenie daného protiprávneho konania bolo 434 priestupkov riešených v blokovom konaní
a to udelením blokovej pokuty uloženej na mieste, alebo blokom pokuty nezaplatenej na

mieste v celkovej sume 5470 €. Priemerná hodnota sankcií za priestupok v roku 2012
dosiahla sumu vo výške 12,60 € , čo je oproti roku 2011 mierny vzostup o 0,13 €.
Na MsP Dolný Kubín je zriadené pracovisko chránenej dielne, v ktorom sa pracuje v
nepretržitej prevádzke (nonstop), teda v 24 hodinovom cykle. Je v nej zamestnaných 6
pracovníkov so zdravotným postihnutím( v roku 2012 bol prijatý 1 ďalší pracovník, avšak len
na zástup počas dlhodobej PN jedného pracovníka zo stáleho stavu pre jeho závažné
zdravotné problémy). Títo pracovníci aktívne zrakom sledujú výstup na monitoroch v rámci
bezpečnostného kamerového systému a zistenia z jeho jednotlivých kamier odovzdávajú
hliadkam, ktoré prijímajú potrebné opatrenia na riešenie vzniknutých situácií ( dopravné
priestupky, narúšanie verejného poriadku, poškodzovanie majetku a pod.). Okrem tejto
činnosti obsluhujú a zabezpečujú aj komunikáciu medzi stálou službou MsP a príslušníkmi
MsP po prijatí telefonických alebo osobných žiadostí podnetov, poznatkov a informácií,
hlavne v čase personálnej neobsadenosti (mimo služby príslušníkov MsP) odovzdávajú
oznámenia občanov a iných subjektov ďalej v rámci „Integrovaného záchranného systému“
na linke č. 112, prípadne na tiesňovej linke št. polície č. 158 alebo iným záchranným zložkám
HaZZ alebo RZP,... 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,....).

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. Najviac problémovou oblasťou z hľadiska verejného poriadku je Hviezdoslavovo
námestie a jeho okolie, Radlinského ulica, Aleja Slobody, Obrancov mieru, Kolonádny most ,
po Námestie Slobody na Bysterci. Tu je najväčšia kumulácia ľudí v denných hodinách
(obchody, reštaurácie, autobusové nástupište, železničná stanica, nákupné centrá, 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.
Aby sa takéto protiprávne konanie v maximálnej možnej miere eliminovalo, prebehlo
niekoľko rokovaní, ktoré smerovali až k návrhu na obmedzenie otváracích hodín týchto barov
a podnikov, ku ktorému sa však nakoniec nepristúpilo. Konaním osôb na Hviezdoslavovom
námestí, ktoré je po kompletnej prestavbe a renovácii dochádzalo k značnému poškodzovaniu,
či už priamo plochy námestia alebo prvkov, ktoré sú na ňom umiestnené (lavičky, osvetlenie,
zábavné prvky pre deti,..). Aj pri zásobovaní prevádzok prebiehajúcim vo vymedzenom čase
na Hviezdoslavovom námestí sa zistilo, že mnohé z vozidiel, ktoré realizovali dodávku tovaru
poškodzujú plochu unikajúcimi ropnými látkami a prevádzkovými kvapalinami z vozidiel,
preto sa zintenzívnila činnosť smerom k priamej kontrole týchto vozidiel a miest, kde s nimi
ich vodiči stáli pred prevádzkami.
Pálčivým problémom bolo aj v roku 2012 parkovanie s vozidlami pri kontajneroch,
čím sa porušovalo VZN Mesta Dolný Kubín a najväčším problémom bolo realizovanie
vývozu komunálneho, či separovaného odpadu pracovníkmi Technických služieb mesta
Dolný Kubín. Na základe uvedeného boli takíto previnilci sankcionovaní, avšak MsP
pristúpila aj k vlastnej preventívnej aktivite na uvedenom úseku a to tým, že v období asi 2
mesiacov sa zamerala hlavne na upozorňovanie takýchto vodičov zakladaním letákov
s textom upozorňujúcim na porušenie VZN a výstrahou na možné uloženie sankcie za
uvedené konanie. Situácia sa po uvedenom značne zlepšila, ale nie je stále ideálna
a k občasnému porušovaniu samozrejme dochádza aj naďalej. V spolupráci s odborom
dopravy MsÚ Dolný Kubín bolo riešené aj parkovanie úžitkových vozidiel (prevažne
živnostníkov) na sídliskách, ktoré bolo čiastočne vyriešené obmedzeniami formou zvislého
dopravného značenia nad určitý hmotnostný limit vozidla a teda obmedzeniu vjazdu takéhoto
vozidla v určitom časovom rozmedzí do týchto lokalít (na sídliskách Bysterec, Brezovec
a Banisko).
Zlá situácia bola tiež na niektorých sídliskách opätovne išlo o Brezovec, Banisko,
prípadne aj časť Bysterec a to v súvislosti zo zakladaním skládok odpadu, v tom lepšom
prípade pri kontajneroch na komunálny alebo separovaný odpad, ale vyskytli sa aj prípady, že
odpad zväčša po prerábkach bytov (jadier, kúpeľní,...) alebo garáží bol vyhodený doslova na
ulicu. K uvedenému MsP realizovala pracovné stretnutie s vedením štátnej polície, na ktorom
na uvedený pretrvávajúci problém a požiadala, aby ich zložky realizovali častejšie kontroly
osôb a vozidiel (monitoring), ktoré takýto odpad prevážajú. Tiež bola realizovaná spolupráca
so stavebným odborom MsÚ v D. Kubíne, ktorý vydáva povolenia aj na drobné stavby
(prestavby) a podľa vydaných rozhodnutí boli následne tipované osoby, ktoré mohli skládku
vytvoriť, respektíve založiť. Niekoľko prípadov sa podarilo odhaliť a realizovať, avšak aj táto
problematika pretrváva.
V roku 2012 v niektorých nami vytipovaných lokalitách v rámci Dolného Kubína
(Banisko, Brezovec, Bysterec,..) za účelom dohľadu dodržiavania zákona č. 282/2002 Z. z.,
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov smerom k evidencii psov, ich vodeniu
a hlavne znečisťovaniu verejných priestranstiev ich exkrementami, tu bolo vykonaných
niekoľko preventívno-represívnych akcií zameraných na kontrolu uvedeného zákona a to aj za
použitia prenosnej kamery. V niekoľkých prípadoch bolo skutočne zistené porušenie zákona
a majitelia psov boli riešení pokutou v blokovom konaní, prípadne pokarhaním, či
napomenutím.
MsP, tak ako predošlé roky, tak i v roku 2012 zabezpečovala tiež verejný poriadok
počas konania niekoľkých futbalových zápasov, ktoré boli označované ako rizikové, tiež sa
zúčastnila aj na zabezpečovaní verejného poriadku na rôznych kultúrnych podujatiach mesta,

ako boli Kubínsky jarmok, Katarínske trhy, zabezpečenie športových akcií ako napríklad
Oravský cyklomaratón a rôznych osláv,... ;

IV. Kontroly zamerané na požívanie alkoholických nápojov
V priebehu roku 2012 boli kontroly zamerané na požívanie alkoholických nápojov
vykonávané v rámci priameho výkonu hliadkovej činnosti, ako aj plánovanými preventívnobezpečnostnými akciami v reštauračných zariadeniach, ale aj na rôznych verejných
priestranstvách. Činnosťou MsP bolo celkom zistené porušene zákazu požívania
alkoholických nápojov mládežou, prípadne maloletými osobami až v „18“ prípadoch.
V dvoch zaznamenaných prípadoch požitia alkoholu u mladistvých (1 x chlapec a 1 x
dievča) bolo bezprostredne ohrozené ich zdravie a život a v prípade neposkytnutia lekárskej
pomoci mohlo dôjsť aj k ich prípadnému úmrtiu!
Vo všetkých 18 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 bude určite aj v ďalšom období intenzívne pokračovať.
V. Kamerový monitorovací systém
Bezpečnostný monitorovací kamerový systém neustále buduje a zdokonaľuje MsP a to
už od roku 1996, kedy ho zaviedla ako jedna z prvých MsP na Slovensku.
V roku 2012 pomáhal monitorovací kamerový systém zabezpečovať obyvateľom
mesta a jeho návštevníkom pocit bezpečia v uliciach mesta Dolný Kubín a nie len to.
Využíval sa aj na ochranu zdravia a 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. 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 a tiež udržiavanie kamerového systému je značne finančne náročné a
preto MsP Dolný Kubín podalo projekt na Radu vlády Slovenskej republiky pre prevenciu
kriminality s cieľom realizovať obnovu niekoľkých kamier. Uvedený projekt bol úspešný a
schválený, pričom suma, ktorou prispela Rada vlády SR pre prevenciu kriminality bola vo
výške 10.000 €, no celková suma za prefinancovanie projektu bola vo výške 15.037,60 €
s DPH, čiže zvyšné prostriedky muselo financovať Mesto Dolný Kubín z vlastných zdrojov.
Výstupy z kamier slúžia len pre služobné potreby Mestskej polície D. Kubín, prípadne
pre potreby orgánov činných v trestnom konaní na základe nimi spracovaného písomného
dožiadania. 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 (7 dní) priebežne odstraňovaný.

Monitorovací kamerový systém, ktorý využíva pri plnení svojich úloh MsP Dolný
Kubín pozostával v roku 2012 z 12 kamier umiestnených na vytypovaných miestach
v jednotlivých častiach mesta a jeho sídliskách. Jedná sa o 12 otočných kamier „DOME“ s 24
a 36 násobným priblížením (zoomom). Ovládanie jednotlivých kamier zabezpečujú
pracovníci z chráneného pracoviska na stálej službe MsP. Záznam z kamerového systému je
automaticky ukladaný do záznamového zariadenia NM 8016 RX a v zmysle zákona 7 dní
archivovaný V roku 2012 bolo na základe 5 žiadostí OR PZ Dolný Kubín a OO PZ Dolný
Kubín, boli MsP vydané video zábery na 5 nosičoch dát. Jednalo sa hlavne o krádeže
vozidiel, ublíženia na zdraví, výtržníctvo a podobne.
V roku 2012 prebehli rokovania so štátnou políciou na tipovanie lokality, kde by bolo
vhodné umiestniť ďalšiu kameru, následne prebehli prípravné práce a obhliadka objektu na
možné pripojenie tejto ďalšej z kamier, teda v poradí už 13-tej a to na budove pobočky VšZP
v Dolnom Kubíne s výhľadom na ul. A. Slobody (poštu, predajňu Kia,..), kruhový objazd
a smer na most cez rieku Orava k príjazdu na Bysterec (t. č. je už kamera osadená a plne
funkčná). Tiež sa pripravil zámer na umiestnenie ďalšej z kamier (14-tej) do časti Kňažia.
VI. Použitie donucovacích prostriedkov
Za obdobie roku 2012 príslušníci MsP počas priameho výkonu služby na území mesta
boli nútení celkom v 96 prípadoch aplikovať použitie donucovacích prostriedkov uvedených v
§ 13 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov.
V drvivej väčšine však išlo o použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu
motorového vozidla - „blokovacie zariadenie“ nazývané slangovo tiež „papuča“, celkom bolo
toto zariadenie použité v 92 prípadoch. Použitie hmatov a chvatov sebaobrany a tiež pút bolo
realizované celkom v 4 prípadoch u osôb, ktoré neuposlúchli výzvu verejného činiteľa –
príslušníka MsP a dokonca kládli aktívny odpor. Vo všetkých prípadoch kedy boli
donucovacie prostriedky použité priamo voči osobám bolo ich použitie opodstatnené
a vyhodnotené náčelníkom MsP ako zákonné. Pri použití donucovacích prostriedkov nedošlo
ani v jednom prípade k zraneniu niektorej z osôb, čo svedčí o primeranosti zákroku, voľby
a vhodnosti konkrétneho zvoleného donucovacieho prostriedku podľa aktuálnej situácie
a zvolenej miery intenzity použitia donucovacieho prostriedku konkrétnym príslušníkom
MsP.

VII. Priestupky na úseku dopravy v roku 2012
Táto oblasť predstavuje významnú časť činnosti MsP pri vykonávaní dohľadu nad
dodržiavaním platných zákonných noriem, predovšetkým Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide hlavne o riešenie statickej
dopravy, kde dochádza k porušovaniu dopravného značenia, najmä zákazov zastavenia, státia
a vjazdu vozidiel, čo príslušníkom MsP priamo vo vymedzenom rozsahu ukladá Zákon č.
564/1990 Zb. o obecnej polícii.
Za sledované obdobie roku 2012 bolo v oblasti dopravy MsP Dolný Kubín zistených
celkom 392 priestupkov. Z celkového počtu zistených priestupkov bolo vybavených
a vyriešených v rámci blokového konania 315, pričom suma za uložené blokové pokuty
predstavuje čiastku vo výške 4300 €. Najväčšie percento dopravných priestupkov je
páchaných v centre mesta počas dennej doby v čase od 07.30 do 16.00 hod.
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.

VIII. Spolupráca a iné činnosti MsP v roku 2012
Mestská polícia Dolný Kubín v prvom rade spolupracovala takmer so všetkými
oddeleniami MsÚ, no predovšetkým právnym odborom právnym, odborom dopravy
a cestovného ruchu, stavebným odborom, sociálnym odborom a hlavným kontrolórom Mesta
Dolný Kubín. Aktívna spolupráca prebiehala aj s Okresným riaditeľstvom PZ, Obvodným
oddelením PZ a Okresným dopravným inšpektorátom PZ v Dolnom Kubíne, Obvodným
úradom v Dolnom Kubíne, hlavne odborom CO a tiež odborom všeobecnej vnútornej správy.
Tiež bola rozvinutá spolupráca medzi MsP Dolný Kubín a Okresnou prokuratúrou v Dolnom
Kubíne, pričom bolo realizovaných niekoľko stretnutí, ktoré smerovali predovšetkým
k ujasneniu niektorých právnych problémov, ktoré sa vyskytli. Značným prínosom pre
Mestskú políciu Dolný Kubín a štátnu políciu bolo uzatvorenie ZMLUVY o vzájomnej
spolupráci medzi Krajským riaditeľstvom PZ v Žiline a Mestom Dolný Kubín, v podstate
však ide o priamu spoluprácu medzi Okresným riaditeľstvom PZ v Dolnom Kubíne
a Mestskou políciu Dolný Kubín. Prebieha na báze koordinácie rôznych kultúrnych,
spoločenských, športových a iných podujatí konaných v meste Dolný Kubín. Poradným
orgánom mesta je aj „Komisia verejného poriadku“, v ktorej členmi sú aj poslanci MsZ
mesta Dolný Kubín. Tiež tzv. „Rada seniorov“ a „Mestské výbory“ participujú na riešení
problémov týkajúcich sa aj verejného poriadku v meste. Čo sa týka práve mestských výborov,
bola „oživená“ činnosť na tomto úseku a to formou zadelenia príslušníkov MsP ku
konkrétnym výborom a následne realizovaním stretnutí na schôdzach výborov s cieľom zistiť
a riešiť ich problémy, ktoré majú bezprostredný súvis s prácou mestskej polície, písomné
výstupy z týchto schôdzí boli podané náčelníkovi MsP, aby mal o nich prehľad a mohol
svojim pôsobením pomôcť k naplneniu a uspokojeniu práve potrieb tejto konkrétnej časti
obyvateľstva D. Kubína. Tiež spolupráca s „Technickými službami“ mesta hlavne pri čistení
mesta, vývoze odpadu, úprave zelene a podobne smeruje k maximálnemu pozitívnemu efektu
pre občanov mesta a k ich spokojnosti. Regionálna veterinárna a potravinová správa
v Dolnom Kubíne tiež aktívne spolupracovala s MsP Dolný Kubín. Pre Okresný súd
v Dolnom bolo realizované MsP Dolný Kubín šetrenie k osobám (priestupky osôb za
sledované obdobie) a tiež doručovanie súdnych zásielok a v rámci výkonu trestu povinnej
práce bol dohodou uzatvorený právny vzťah, ktorým bola zabezpečená 1 osoba, ktorá
realizovala v rámci uvedeného práce v „Karanténnej stanici pre odchytené zvieratá“, ktorú má
pod patronátom MsP Dolný Kubín. Spolupráca bola aj s Národným úradom práce – Okresný
úrad práce v Dolnom Kubíne, sociálnou kuratelou, miestnymi Poľovnými združeniami a
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Na základe žiadostí Okresného súdu
a Exekútorských úradov MsP doručovala celkom 99 písomností. Prínosom a tiež povinným
úkonom v rámci novely zákona o veterinárnej starostlivosti bolo zazmluvnenie veterinárneho
lekára, ktorý vykonával a vykonáva úkony smerom k odchyteným a ustajneným zvieratám
v karanténnej stanici v Dolnom Kubíne.
V oblasti odchytu zabehnutých a túlavých zvierat v Dolnom Kubíne, bolo
odchytených celkom 57 psov, pričom vrátených majiteľom bolo 35 a do adopcie bolo daných
11 psov. Na likvidáciu bolo celkom odovzdaných 12 kadáverov zvierat, predovšetkým psov a
mačiek, ktoré boli odovzdané na Štátny veterinárny ústav v Dolnom Kubíne do kafilerického
boxu, pričom išlo v prevažnej miere o zvieratá, ktoré zahynuli na cestách po zrážke
s cestnými dopravnými prostriedkami.

MsP za hodnotené obdobie roku 2012 zistila celkom 70 priestupkov v súvislosti s
chovom a držaním psov.
Príslušníci MsP vykonávali tiež 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, pričom
zväčša išlo o osoby pod silným vplyvom alkoholu (už v texte spomínané 2 prípady, kedy bol
ohrozený život mladistvých osôb).
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 (Kotva, Šanca,...), najmä na Ťatliakovej ulici, pričom u osôb
boli realizované opakovane skúšky na zistenie alkoholu v dychu prístrojom zn. Alco Sensor
IV CM a tiež spolu s pracovníkmi sociálneho odboru boli realizované kontroly na
dodržiavanie ostatných režimových opatrení v týchto zariadeniach.
Okrem zisťovania priestupkov sa MsP zameriavala aj na zisťovanie nedostatkov, ktoré
môžu výrazným spôsobom ovplyvniť bezpečnosť obyvateľov mesta, čistotu verejných
priestorov a funkciu všeobecne prospešných zariadení. Nedostatky sa týkali predovšetkým
chýbajúcich vrchnákov kanalizácie, nefunkčného verejného osvetlenia, chýbajúcich alebo
poškodených dopravných značiek, zjazdnosti komunikácií, verejnoprospešných zariadení, ...
Celkovo bolo za uplynulé obdobie roka 2012 kompetentným orgánom, predovšetkým
Slovenskej správe ciest a Technickým službám v Dolnom Kubíne odovzdaných celkom 401
podnetov.
V roku 2012 negatívnou mierou ku koloritu mesta Dolný Kubín prispievalo aj
množstvo odstavených zväčša osobných, občas aj úžitkových 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 (napríklad po dopravnej nehode, skorodované, bez
pneumatík,..). Príslušníci MsP po zistení takéhoto motorového vozidla zistili jeho držiteľa
(majiteľa), následne ho vyrozumeli v zmysle, aby takéto vozidlo z komunikácie prípadne
parkoviska odstránil. Prakticky sa v roku 2012 za obdobie 2-3 mesiacov podarilo intenzívnou
činnosťou na tomto úseku „vyčistiť“ mesto od takýchto vozidiel a len niekoľko nových
prípadov po tomto období sa podarilo vyriešiť v krátkom časovom horizonte, cca do 2 – 3
týždňov od zistenia výskytu takéhoto vozidla.
Príslušníci MsP našli, prebrali a ďalej odovzdali majiteľom, prípadne iným inštitúciám
(napr. Odd. správnej služby OR PZ Dolný Kubín) nájdené predmety, osobné doklady,
cennosti, finančné hotovosti, kľúče a iné cennosti, či predmety. Spolu išlo celkom o 59
nálezov.
Náčelník MsP a jeho zástupca sa priebežne zúčastňovali zasadnutí Komisie verejného
poriadku MsZ, rokovaní mestských výborov, Rady seniorov, verejných hovorov s obyvateľmi
Dolného Kubína, aby mohli zaujať stanovisko, prijať účinné opatrenia, prípadne inak vhodne
reagovať k prejednávanej problematike. Často hlavne pri verejných hovoroch išlo aj
o problémy týkajúce sa činnosti štátnej, nie mestskej polície, preto náčelník tieto ďalej
predložil vedeniu štátnej polície, konkrétne riaditeľke Obvodného oddelenia Policajného
zboru v Dolnom Kubíne, prípadne riaditeľovi Okresného riaditeľstva Policajného zboru
v Dolnom Kubíne, pričom na poslednom z týchto verejných hovorov otvorene vyzval
zvolávateľov týchto hovorov, aby prizvali na ďalšie z týchto stretnutí aj zástupcov štátnej
polície, keďže problémy, ktoré predniesli sa týkali priamo ich činnosti!! V styku s médiami,
či už išlo o niektorý z regionálnych denníkov, regionálnou televíziou TVDK, prípadne jednou
z komerčných TV staníc bolo poskytnutých niekoľko rozhovorov, v prevažnej väčšine
náčelníkom MsP (aj jeho zástupcom) pričom išlo o informovanie verejnosti o dôležitej

aktivite MsP, varovaniu občanov pred podvodným konaním iných osôb pohybujúcich sa na
území mesta a v jeho blízkom okolí,...;
Náčelník MsP v mesiaci marec roku 2012 definitívne upustil od svojho zámeru
a aktivity v rámci priblíženia činnosti MsP smerom k občanom formou tzv. „Hodinky“
s náčelníkom. V podstate išlo o možnosť 1 x počas kalendárneho mesiaca stretnúť sa s ním
osobne a predložiť mu svoje návrhy, podnety a pripomienky smerom k činnosti MsP.
Verejnosť tento zámer prakticky odignorovala (síce neodsúdila, ale nevyužila) i keď v rámci
bežného výkonu práce náčelníka ho navštívilo niekoľko občanov, ktorí mali záujem o činnosť
MsP a tento aj vyjadrili.
IX. Rozpočet – plnenie
Základnou súčasťou rozpočtu boli bežné výdavky zabezpečujúce predovšetkým
plynulý chod MsP ako sú položky : financie na 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 2012 bol schválený rozpočet MsP v bežných výdavkoch vo výške 128.372 €,
pričom upravený (navýšený) bol v priebehu roka na sumu vo výške 147.310 € a skutočné
čerpanie bolo na konci roku vo výške 145.825,41 €, čo predstavovalo percentuálny podiel
98,99 %. Rozpočet bol navýšený o 5.038 € z dôvodu čerpania prostriedkov na obnovu časti
bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému v rámci schváleného projektu, ďalej
bol navyšovaný z dôvodu vyplácania náhrady ušlej mzdy po prehranom súdnom spore mesta
Dolný Kubín s jedným zo zamestnancov mestskej polície a to vo výške 5.900 €. Bolo
vyplatené tiež odstupné vo výške 3.612 € a to 2 zamestnancom (išlo o bývalého náčelníka
MsP a jedného z príslušníkov MsP), ktorí museli opustiť rady MsP a a zvyšná čiastka bola
presunutá smerom na mzdy zamestnancov MsP.
Na chránenú dielňu boli vyčlenené výdavky Mesta Dolný Kubín vo výške 24.000 €,
po úprave 21.927 €, pričom plnenie dosiahlo totožnú sumu, teda 21.927 €, t. j. plnenie vo
výške 100 %. Zo štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu bolo schválených
17.000 €, upravených tiež na 17.000 €, pričom plnenie bolo vo výške 7.263 €, avšak
dodatočne sa doplácal posledný kvartál, teda posledné 3 mesiace roku 2012 až v ďalšom roku,
teda financie na mzdy na pracovníkov chránenej dielne nabehli na účet Mesta Dolný Kubín
až v roku 2013.
X. Aktuálna výstroj, výzbroj a dopravné prostriedky využívané a držané MsP
Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh MsP:
MsP Dolný Kubín pri svojej činnosti využíva 2 služobné osobné motorové vozidlá.
Jedná sa o vozidlo Škoda Roomster a vozidlo Suzuki Ignis. Tieto sú v riadnom farebnom
vyhotovení zodpovedajúcom označeniu vozidiel MsP v zmysle zákona 564/91 Zb. o obecnej
polícii. Vozidlo zn. Škoda Roomster je navyše 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 na potrebnú komunikáciu medzi sebou, základňou MsP,
prípadne zasahujúcimi policajtmi.
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 38 špeciál
- 6 ks
Revolver Taurus 357 Magnum - 1 ks
Revolver Holek 38 špeciál
- 1 ks

Revolver Rossi 38 špeciál
- 2 ks
Revolver Arminius 38 špeciál - 4 ks
Pištol Glock17 9mm Luger - 2 ks
Pištol CZ85
9mm Luger - 1 ks
2 revolvery kalibru .38 Špeciál zn. Holek a Taurus boli v roku 2012 odpredané, pričom
naďalej bude vyvíjané úsilie smerujúce k postupnej obmene doposiaľ držaných zbraní za
nové. Uprednostnené budú moderné samonabíjacie pištole dnes už štandardného
„služobného“ kalibru 9 mm Luger.
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, putá, kaser, písomnosti, držiak na tonfu)
- pánska ,dámska pracovná obuv (zimná, letná)
- reflexná vesta s nápisom Mestská polícia Dolný Kubín
- taktická vesta
Druh a stručný opis technických prostriedkov používaných príslušníkmi MsP pri plnení
úloh MsP:
blokovacie zariadenie tzv. „papuča“ - 4 ks
digitálny fotoaparát
- 2 ks
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, 1ks unimobunka na príslušenstvo
zariadenie na odchyt zvierat
- 1 ks odchytová tyč, 1 ks fúkačka, 2 ks prepravná klietka
odchytná klietka / na odchyt túlavých zvierat/
svetelné baterky
- 4 ks svietidlo, 2 ks so zastavovacím kužeľom ,
autoreflektor
- 2 ks
zastavovací terč
počítače, monitory, tlačiarne
- 7 ks stolný PC, 5 ks tlačiareň, 6 ks monitor, 2 x
notebook
kamerový monitorovací systém
- 12 ks kamera, 12 ks monitor, 1 ks záznamové
zariadenie,
2 ks fotopasca, 2 ks osobná minikamera, 1 ks prenosná
kamera zn. Panasonic
hlukomer TESTO 816
- 1 ks s príslušenstvom (nie je používaný!!)
tester ALCO-SENSOR IV CM
- 1ks s príslušenstvom
nepriestrelná vesta
- 2 ks (návrh na ich vyradenie!! » po dobe životnosti)
Služobných psov MsP Dolný Kubín pri plnení svojich úloh nevyužíva.
Kritický bol a je stav na úseku prenosu rádiového signálu v rámci komunikácie
prostredníctvom základňovej, automobilových a prenosných rádiostaníc na MsP, ktoré sú už
vo veľmi zlom technickom stave, základňová rádiostanica je prakticky používaná od doby
vzniku MsP Dolný Kubín, teda prakticky 22 rokov!! Predovšetkým by sa teda mala realizovať

aspoň výmena základňovej rádiostanice za novú + výmena antény a kompletnej kabeláže
k nej a situácia by sa tým aspoň na tomto úseku čiastočne vyriešila. Na uvedené však chýbali
finančné prostriedky, v rozpočte MsP nebolo možné počítať s touto položkou, nakoľko boli
nutné ešte ďalšie úsporné opatrenia.
XI. Prevencia a preventívna činnosť Mestskej polície v Dolnom Kubíne v roku 2012
MsP v rámci personálnych a finančných možností realizuje úlohy v zmysle §3 ods. 1
pís. i/ zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a ďalej v zmysle vládneho dokumentu, ktorým
bola Národná protidrogová stratégia na obdobie rokov 2009 až 2012.
V rámci preventívnych aktivít bolo pre MsP Dolný Kubín a mesto Dolný Kubín ako
také realizovanie projektu, v ktorom bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality. Išlo o projekt, ktorým
Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality z väčšej časti financovala projekt
prevencie kriminality nazvaný „Kamerový monitoring mesta Dolný Kubín“, v ktorom
prispela sumou vo výške 10.000 € na čiastočnú obnovu bezpečnostného monitorovacieho
kamerového systému v meste Dolný Kubín a to prostredníctvom Obvodného úradu v Žiline.
Celkom boli vymenené 4 kamery s príslušenstvom k nim a tiež 4 profesionálne monitory na
výstup záznamu k nim. Išlo prakticky o celú 1/3 kamier zaradených v systéme (bolo ich do
konca roku 2012 celkom 12).
Ďalším projektom, ktorým Mesto Dolný Kubín a MsP Dolný Kubín prispelo
k prevencii, v tomto konkrétnom prípade k bezpečnosti osôb na cestách bola grantový
program Mesta Dolný Kubín s názvom „Šanca pre všetkých 2012“, kde v rámci poriadku
a bezpečnosti MsP zadalo aktivitu spojenú s realizáciou projektu „Vidieť a byť videný“,
pričom malo ísť o prevenčnú aktivitu spojenú s výrobou (nákupom) a distribúciou reflexných
prvkov pre deti, zdravotne postihnutých občanov a seniorov. MsP Dolný Kubín na uvedenú
aktivitu vyčlenila v rámci vlastného rozpočtového balíka sumu vo výške 200 €. 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, ktorým je napr.
Národná protidrogová stratégia na obdobie 2009-2012, teda v uvedenom roku 2012 končila.
Aktivity realizované formou interaktívnych prednášok, besied, stretnutí a poradenstva
boli 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.
Štatistika preventívnej činnosti MsP vyzerá nasledovne:
Počet poslucháčov (celkom):
počet detí z materských škôl
počet žiakov základných škôl
počet žiakov stredných škôl
počet seniorov

1200
24
984
127
65

MsP realizovala nasledovné projekty:
1/ Správaj sa normálne (v spolupráci s OR PZ Dolný Kubín), január – jún 24 hod. 4
triedy, spolu 80 žiakov, september – december, 12 hod., 3. triedy, spolu 67 žiakov – určený je
žiakom základných škôl 5. ročníka, pričom sa prednostne 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 201 žiakov materských a
základných škôl z mesta Dolný Kubín ako aj z obcí Istebné a Rabčice.
MsP, respektíve jeden z jej príslušníkov už realizoval aj preventívne aktivity v rámci
svojho osobného voľna aj mimo územia mesta Dolný Kubín a to na ZŠ v obci Žaškov, kde
vykonal prednášku pre žiakov tejto školy.

XII. Záver
MsP Dolný Kubín i napriek sťaženému stavu spôsobenému predovšetkým
personálnym oslabením ďalej pôsobí na úseku dohľadu nad verejným poriadkom na území
mesta, chráni bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta pred ohrozením ich života,
zdravia i majetku, tiež prispieva k ochrane životného prostredia a plní aj úlohy vyplývajúce zo
VZN, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora mesta. Na činnosť jej príslušníkov počas
hodnoteného obdobia nebola podaná žiadna sťažnosť.
MsP Dolný Kubín má určite svoje miesto a opodstatnenie v štruktúre orgánov Mesta
Dolný Kubín a je už jeho neodmysliteľnou súčasťou, ktorá plní náročné, zložité a aj
nebezpečné úlohy, ktoré prináša „mestský život“.
V Dolnom Kubíne dňa .....05.04. 2013.....

Mgr. Peter Uhrina
náčelník MsP Dolný Kubín

XIII. Tabuľková časť

Mimodopravné
skutky
Tabuľka skutkov podľa druhu skutku

Počet
Mladiství

§ 24 ods.1 pís.c - priestupky na úseku podnikania
§ 30 - priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom
§ 47 ods. 1 pís. a/ - neuposlúchnutie výzvy
§ 47 ods. 1 pís. c/ - vzbudenie ver .pohoršenia
§ 47 ods. 1 pís. d/ - znečistí ver. priestranstvo
§ 49 - priestupky proti občianskemu. spolunažívaniu
§ 50 - priestupky proti majetku
VZN 01/10 - o pravidlách času prevádzky
VZN 02/09 - o státí motorových vozidiel
VZN 07/04 - o komunálnych odpadoch
VZN 03/09 - o držaní a vodení psov v meste Dolný Kubín
Zákon č. 282/2002 - o podmienkach držania psov
Trestný čin - podozrenie
Zákon č. 219/1996 - o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

Spolu

1
16
2
2
1
7
18
1
135
7
69
1
2
18

0
1
2
1
0
0
2
0
1
0
2
0
0
18

280
/91 %/

27
/9 %/

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

Spolu

Počet
75
80
90
14
3
6
6
2
3
1
0

280

Tabuľka podľa spôsobu zistenia
skutku

Počet

%

vlastné zistenie

163

58 %

oznámené občanom

97

35%

oznámené - polícia

2

1%

kamerou

18

6%

280

100%

Spolu

Tabuľka podľa spôsobu
riešenia skutku

Počet

Suma

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

112
7
78
3
26
29
3
14

1035,-€
135,-€

Spolu

272

Z toho doriešené z roku 2011
V riešení z roku 2012 zostalo

5
13

Dopravné
priestupky
Celkový počet zistených priestupkov

392

Okresní priestupcovia

292 /74%/

Mimookresní priestupcovia

100 /26%/

Štatistika podľa spôsobu zistenia

Počet

priestupku
vlastné zistenie

228

oznámené občanom

44

kamerou

120

Spolu

392

Štatistika podľa typu priestupku

Počet

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

1
3
3
24
7
31
8
33
205
17
6
32
8
1
1
2
1
9

Spolu

392

Štatistika podľa spôsobu
riešenia priestupku

Počet

Suma

312

4220,-€

BP-nezaplatená na mieste

3

80,-€

Pohovor

72

Odložené

1

Uložené

0

Postúpené (SoVO)

2

Odovzdané

0

Bloková pokuta

Spolu

390

Z toho doriešené z roku 2011

1

V riešení z roku 2012 zostalo

3

