Správa Mestskej polície Dolný Kubín o stave
verejného poriadku a
činnosti Mestskej polície Dolný Kubín za rok 2014
I. Úvod
Vážený pán primátor, vážení poslanci MsZ,
Mestská polícia Dolný Kubín (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.
Spolupôsobí v rámci ostatných ozbrojených bezpečnostných zložiek, teda
predovšetkým popri štátnej polícii pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany obyvateľov
a iných osôb, ktorými sú v rámci Dolného Kubína spravidla občania dochádzajúci do
zamestnania, študenti, tiež návštevníci mesta, turisti a rekreanti.
Ide o ochranu pred ohrozením ich života, zdravia, vo vymedzenom rozsahu tiež 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.
Mestská polícia tiež vykonáva dohľad nad dodržiavaním 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.
Konkrétne (taxatívne) je uvedené vymedzené predovšetkým v § 3 zákona SNR č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov, ktorý v danom
paragrafe pojednáva o základných úlohách obecnej, respektíve mestskej polície.

II. Vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2014
V roku 2014 prevažovala činnosť MsP v duchu ochrany pred vandalizmom, porušovaním
verejného
poriadku,
znečisťovaním
verejných
priestranstiev,
poškodzovaním
verejnoprospešných zariadení, verejnej zelene, riešením problémov v statickej doprave pri
parkovaní vozidiel (aj na vyhradených súkromných parkovacích miestach), vjazdoch vozidiel,
zastavení a státí na miestach, kde to nie je povolené, respektíve priamo zakázané zvislým,
prípadne vodorovným dopravným značením. Tiež bola pozornosť venovaná kultúrnym
a cirkevným inštitúciám. Neduhom, ktorý sa neustále vyskytuje v pomerne vysokej miere a je
veľmi ťažko riešiteľný a odhaliteľný v smere k zisteniu osoby páchateľa (ov) nie len v meste
Dolný Kubín je tzv. sprejerstvo alebo grafiti. Snaha smerovala k efektívnejšiemu riešeniu
problémov predovšetkým smerovaním a prítomnosťou príslušníkov MsP aj v lokalitách
a miestach s výskytom týchto nežiaducich javov.
Dôraz bol kladený na zvýšený pohyb „peších hliadok“ a ich prítomnosť hlavne v centre
mesta Dolný Kubín. Ide o jednu z trvalých úloh primátora mesta a činnosť smerujúcu
k priamemu kontaktu s občanmi. Je to forma prevencie pred páchaním priestupkov
v konkrétnom čase a priestore a samozrejme má efekt aj v navodení bezpečia medzi
obyvateľstvom, je formou byť nápomocní hlavne návštevníkom mesta v usmernení a rade kde
vyhľadať konkrétne miesto, firmu, inštitúciu, kultúrnu pamiatku a podobne.
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V priamom výkone služby hliadky (príslušníci MsP) na mieste zachytili a riešili vzniknuté
problémy a nedostatky v súvislosti s verejným poriadkom, riešili priestupky aj na úseku
občianskeho spolunažívania, ochrany životného prostredia, dopravy, participovali na
podujatiach konaných Mestom Dolný Kubín, návštevách rôznych významných osobností
akými bol prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska, veľvyslanec Mongolska a tiež
veľvyslanec Ruskej federácie.
Zvýšená pozornosť bola zameraná na objekty patriace katolíckej, evanjelickej cirkvi, ale aj
„židovskej obci“ v Dolnom Kubíne, vzhľadom na to, že došlo k poškodzovaniu ich majetku,
konkrétne židovská obec mala problém s výskytom vandalizmu na bývalom židovskom
cintoríne.
Majetok občanov a mesta bol chránený realizovaním kontrol objektov a priestorov, pričom
sa jednalo v prevažnej miere o detské ihriská, športoviská, areál základných a materských škôl,
dopravné ihrisko, garážové osady, rekreačné zariadenia a tiež objekty slúžiace na
podnikateľské účely, inštitúcie, a miesta, kde sa zdržiavali bezdomovci a asociáli.
Hviezdoslavovo námestie bolo monitorované bezpečnostným kamerovým systémom
a priamo fyzicky smerovaním hliadok do tejto časti. Boli poškodzované jeho časti, ako detské
prvky na ňom, dlažba, ostatné verejnoprospešné zariadenia a priľahlé dopravné značenie,
pričom v mnohých prípadoch sa podarilo zistiť páchateľov takéhoto protiprávneho konania.
Znečisťovanie ropnými produktmi (nafta, oleje,..) v areáli námestia, teda predovšetkým priamo
na jeho zámkovej dlažbe bolo dlhodobejším pozorovaním konkrétnych znečistených miest
a vozidiel, ktoré sa na nich pri zásobovaní zdržiavali úspešne vyriešené a konkrétni vinníci boli
odhalení. Takmer neriešiteľnou záležitosťou sa javí pri znečisťovaní dlažby námestia a jej
znehodnocovanie zvyškami jedla, ktoré na ňom konzumujú občania stravujúci sa z priľahlých
prevádzok rýchleho občerstvenia.
Pretrvávajú nedostatky pri ukladaní a separovaní odpadu a to ako komunálneho tak
veľkoobjemového, či dokonca nebezpečného, pričom sporadicky dochádzalo aj v priebehu
roku 2014 k ukladaniu takéhoto odpadu mimo zberných nádob, zväčša v ich blízkosti, no
zaregistrovali sme aj prípad, kde bol odpad uložený vo voľnej prírode. Na ústupe boli skládky
stavebného odpadu (po prerábkach bytových jadier, garáží,..), avšak pretrvávala tendencia
niektorých občanov ukladať nepotrebný, starý, použitý a poškodený nábytok, koberce a ďalšie
často výbavy bytov a domov vedľa kontajnerov na komunálny odpad a nezriedka aj v okolí
ciest, chodníkov a verejného osvetlenia priamo v meste Dolný Kubín. Mnoho občanov
pravdepodobne nevníma uvedené ako problém, nakoľko rátajú s tým, že takýto odpad vyvezú
Technické služby mesta Dolný Kubín v rámci „pravidelného“ a riadne stanoveného vývozu,
avšak často tak konajú už pred týmto termínom, aj cca 2-3 týždne, prípadne až tesne po ňom.
Toto konanie sa nedeje v dosahu bezpečnostného monitorovacieho kamerového systému Mesta
Dolný Kubín, ale na miestach kam nemá monitoring v rámci kamerového systému dosah. Bolo
to zväčša na sídliskách Banisko a Brezovec, často v lokalite na ulici Hollého pri garážach
a neďaleko objektu bývalého Primalexu.
Priebežne sa využívala za účelom dokumentácie a odhalenia uvedených neduhov aj
technika MsP Dolný Kubín, zakúpená za uvedeným účelom bola ďalšia kvalitná fotopasca.
Realizovaním kontrol hlavne v neskorých večerných, nočných a skorých ranných
hodinách zo zameraním na objekty a priestory akými boli v prevažnej miere detské ihriská,
športoviská, areál základných a materských škôl, dopravné ihrisko, garážové osady, rekreačné
zariadenia a tiež objekty slúžiace na podnikateľské účely, inštitúcie, a miesta, kde sa zdržiavali
pochybné indivíduá akými boli bezdomovci a asociáli.
Hviezdoslavovo námestie a priľahlé prevádzky, samozrejme Oravská galéria boli
naďalej prioritou, pričom prítomnosť hliadok MsP a tiež monitoring týchto priestorov
bezpečnostným kamerovým systémom mali svoj význam a výsledný očakávaný efekt bol
priaznivý a nebolo tu konanie, ktoré by malo vážny dosah na prípadnú majetkovú ujmu mesta,
či živnostníkov z priľahlých prevádzok, či už reštauračného alebo predajného charakteru.
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Dá sa povedať, že celospoločenským problémom je nie len v Dolnom Kubíne, ale aj
ďalších mestách a obciach Slovenska neodstraňovanie exkrementov po zvieratách,
predovšetkým po psoch, kde ich poniektorí nezodpovední majitelia a chovatelia takýmto
laxným prístupom znečisťujú verejné priestranstvá a znepríjemňujú tak ostatným občanom,
často aj deťom pohyb a ostatné činnosti (hru) v takomto prostredí. Potieranie tohto neduhu
bolo mestskou políciou realizované vykonávaním kontrol a akcií s preventívne - represívnym
charakterom hlavne na sídliskách na území mesta Dolný Kubín. Za týmto účelom bola
využívaná aj sieť kamerového monitorovacieho systému mesta a tiež prenosná kamera.
Mesto Dolný Kubín ako také a samozrejme Mestská polícia Dolný Kubín ako jeho súčasť
v roku 2014 bola súčasťou tzv. „City Monitoru“, čo je občanom voľne prístupná stránka na
internete, ktorá občanom umožňuje priamo poukázať na konkrétny problém, ktorý je potrebné
v meste urgentne riešiť, pričom kompetentná súčasť v rámci Mesta Dolný Kubín (MsÚ) sa
priamo zameria na riešenie a výstup (riešenie) uvedie ako výsledný stav s príslušným
komentárom k nemu. V roku 2014 MsP Dolný Kubín riešila v rámci tohto systému celkom 6
udalostí, pričom 5 z nich bolo vyriešených – 1 x smeti (odpadky na detskom ihrisku na ul.
Aleja Slobody), 1 x čierna skládka (zložené palivové drevo pri reštaurácii Zelená Lipa), 3 x iné
oznámenie (odstránenie vraku vozidla zn. SEAT Inca z parkoviska za „Marínou“ v Dolnom
Kubíne, odstránenie osobného mot. vozidla – vraku bez EČV na ul. Lucenkova, vyriešenie
nedovoleného parkovania na chodníku na ul. Okružnej), v 1 prípade malo ísť o nehodu, avšak
vec zostala v stave riešenia, nakoľko sa oznamovateľ už neozval a nespresnil detaily,
v oznámení bola len spleť čísiel, nič viac,.. asi išlo o nemiestny žart alebo o omyl.
Karanténna stanica pre zabehnuté a túlavé zvieratá, ktorá bola presťahovaná z areálu
Oravingu do areálu Technických služieb mesta Dolný Kubín bola v priebehu roku 2014 ďalej
dokončovaná, zveľaďovaná a zdokonaľovaná - bol zabezpečený náter oplotenia karanténnej
stanice, tiež betónový poter priamo v kotercoch, ktorý zabezpečilo na svoje náklady OZ
"Kubínska Labka". Ich výdatná pomoc hlavne v smere zabezpečovania kvalitných kŕmnych
zmesí pre zvieratá, venčenia psov a samozrejme v ich umiestňovaní do opatery nových
majiteľov bola mimoriadnym prínosom. Osvedčilo sa z ich strany aj uvedenie stránky na
internetovom portáli na Facebooku, kde boli tiež zverejňované fotografie zvierat a ich ponuka
na adopciu. Tieto adopcie boli ponúkané aj prostredníctvom stránky mesta Dolný Kubín, kde
má svoju sekciu aj Mestská polícia Dolný Kubín.
Na úseku priestupkov v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z. bolo riešených celkom 47
priestupkov, pričom bolo uložených celkom 33 blokových pokút na celkovú sumu vo výške
320,-€.
V roku 2014 sa dokončovala realizácia čiastočnej obnovy rádiovej siete, pričom bol
inštalovaný tzv. repeater (opakovač), prebehla výmena základňovej rádiostanice, antény a tiež
servis vozidlových rádiostaníc, čo sa kladne prejavilo vo zvýšenej kvalite prenosu signálu a
hovoreného slova medzi hliadkami a základňou. Pri pokusnom vysielaní a nadväzovaní
spojenia sa podarilo spojiť medzi základňovou rádiostanicou v Dolnom Kubíne a vozidlovou
rádiostanicou pred obcou Likavka, čo je prakticky 20 kilometrová vzdialenosť, navyše
oddelená hornatým terénom s veľkým výškovým prevýšením.
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Činnosť príslušníkov MsP v roku 2014 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 .
Zistené protiprávne konania
§ 22 Na úseku dopravy
§ 21 Priestupky proti poriadku v správe
§ 24 Na úseku podnikania

Rok 2014
532
1
3

§30 Na úseku ochrany pred
alkoholizmom
§ 47,§ 48 Proti verejnému poriadku
§ 49 Proti občianskemu spolunažívaniu
§ 50 Proti majetku
Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Iný správny delikt
Zákon č. 282/2002
Celkom

4
14
10
20
12
6
47
649

Z uvedeného celkového počtu 649 protiprávnych konaní v miestnej a vecnej
pôsobnosti MsP v Dolnom Kubíne bolo v zmysle platných právnych noriem určujúcich
miestnu a vecnú príslušnosť na riešenie daného protiprávneho konania 434 priestupkov
riešených v blokovom konaní a to udelením blokovej pokuty uloženej na mieste, alebo
blokom pokuty nezaplatenej na mieste v celkovej sume 6060,- €.
Na MsP Dolný Kubín je zriadené pracovisko chránenej dielne, v ktorej sa pracuje v
nepretržitej prevádzke, teda v 24 hodinovom cykle („nonstop“). Je v nej zamestnaných 6
pracovníkov s ťažkým zdravotným postihnutím.
V roku 2014 bola po dobu niekoľkých mesiacov sťažená činnosť na tomto úseku,
nakoľko jeden z pracovníkov chránenej dielne bol pre závažné zdravotné problémy dlhodobo
práceneschopný a niektoré zmeny museli vykrývať aj príslušníci mestskej polície.
Zamestnanci chránenej dielne realizujú činnosti - ako operátori pri kamerovom
monitorovacom bezpečnostnom systéme, kde aktívne (zrakom) sledujú výstup na monitoroch
a prípadné relevantné zistenia z jeho jednotlivých kamier odovzdávajú hliadkam, ktoré
prijímajú potrebné opatrenia na riešenie vzniknutých situácií ( dopravné priestupky, narúšanie
verejného poriadku, poškodzovanie majetku a pod.). Realizujú tiež komunikáciu medzi stálou
službou MsP a príslušníkmi MsP po prijatí telefonických alebo osobných žiadostí podnetov,
poznatkov a informácií (telefonická linka č. 159).
Mimo aktívnej 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
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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
Verejné podujatia, či už športového, kultúrneho alebo spoločenského charakteru boli
aj v roku 2014 v meste Dolný Kubín neoddeliteľnou súčasťou života občanov a návštevníkov
mesta a mestská polícia svojou činnosťou participovala na ich nerušenom a pokojnom
priebehu.
Čo sa týka činnosti MsP v priebehu roku 2014 môžeme medzi najvýznamnejšie
podujatia, na ktorých vykonávala svoju činnosť zaradiť nasledovné :
» na prelome rokov 2013 - 2014 Silvestrovské oslavy v Dolnom Kubíne a Novoročný
primátorský punč 2014 v dňoch 31.12. 2013 - 01.01. 2014 (zabezpečovanie
verejného poriadku);
» Oslavy 80. výročia hokeja v Dolnom Kubíne dňa 16.02. 2014 (zabezpečovanie
verejného poriadku a organizácia dopravy);
» Návšteva veľvyslanca Ruskej federácie v SR dňa 27.02. 2014 (zabezpečovanie
organizácie dopravy, doprovodu a parkovania);
» Fašiangy v Dolnom Kubíne dňa 28.02. 2014 (organizácia dopravy, doprovod a
dohľad nad verejným poriadkom);
» Medzinárodnýý hokejový turnaj dňa 21.03. 2014 (organizácia dopravy, parkovania,
dohľad nad bezpečnosťou a verejným poriadkom);
» 1. máj zo dňa 30.04. 2014 a 01.05. 2014 (dohľad nad verejným poriadkom,
organizácia dopravy);
» Voľby do Európskeho parlamentu dňa 24.05. 2014 (dohľad nad verejným
poriadkom a pokojným priebehom volieb, zvoz materiálov a predsedov volebných
komisií);
» Cezhraničná cyklojazda partnerov dňa 29.05. 2014 (doprovod a organizácia
dopravy);
» Cez Slovensko za 5 dní zo dňa 04.06. 2014 (doprovod a organizácia dopravy);
» Ružomberská ruža veteránov zo dňa 21.06. 2014 (doprovod a organizácia dopravy,
parkovania vozidiel na námestí, dohľad nad verejným poriadkom a bezpečnosťou
účastníkov podujatia);
» 7. ročník Oravského cyklomaratónu zo dňa 05.07. 2014 (doprovod so služobným
vozidlom, dohľad nad cestnou premávkou aj so št. políciou, vymedzenie plochy);
» Oslavy SNP zo dňa 16.08. 2014 (zabezpečenie dopravy delegátov, dohľad nad
bezpečnosťou a verejným poriadkom na podujatí);
» Dni mesta a XXXIII. Kubínsky jarmok (zabezpečenie organizácie dopravy,
parkovania, dohľad nad pokojným priebehom prihlasovania trhovníkov,
bezpečnosť a verejný poriadok na podujatí, stráženie stánkov a monitoring priebehu
jarmoku s cieľom zabrániť drobným /vreckovým/ krádežiam a výtržnostiam);
» Veľvyslanec Mongolska na návšteve v Dolnom Kubíne dňa 22.10. 2014
(zabezpečenia parkovania, dohľad nad verejným poriadkom a pokojným prijatím
veľvyslanca);
» Komunálne voľby 2014 konané dňa 15.11. 2014 (dohľad nad verejným poriadkom
a pokojným priebehom volieb, zvoz materiálov a predsedov volebných komisií);
» Katarínske trhy v dňoch 24. - 25.11. 2014 (dohľad nad verejným poriadkom a
organizácia dopravy na predajných miestach);
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Za obdobie roku 2014 počas podujatí a akcií nedošlo k žiadnym mimoriadnym
udalostiam pri zabezpečovaní verejného poriadku a úspešne sa darilo chrániť aj osobný
majetok občanov pri týchto akciách, čo bolo evidentné z nízkeho počtu tzv. „vreckových
krádeží“ počas ich konania. Okrem už spomínaných akcií sa MsP zúčastňovala aj dohľadu
nad športovými zápoleniami, predovšetkým v rámci konania futbalových zápasov a s tým
súvisiacou návštevou fanúšikov a ich aktivitami, hlavne mimo ihriska, kde hrozilo
poškodzovanie majetku, výtržnosti a podobne.
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;
Problémovými oblasťami z hľadiska verejného poriadku zostáva naďalej
Hviezdoslavovo námestie a jeho okolie (spravidla ide o večerné, nočné , a skoré ranné hodiny
počas piatkov a sobôt), 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, predovšetkým počas denných pracovných hodín cca od 07.00 do 15.00 hod. od
pondelka do piatku). 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.
Nepriaznivou sa ukazuje situácia týkajúca sa predovšetkým mládeže smerom
k Zákonu č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
nakoľko bolo zistené, že mládež, predovšetkým z radov stredoškolskej mládeže nemá
problém zaobstarať si tabakové výrobky, respektíve cigarety.
Často úplne otvorené, verejnosti prezentované, ba priam okázalé fajčenie mladistvých
je až alarmujúce.
V roku 2014 sa v rámci problematiky zatúlaných a zabehnutých zvierat podarilo
odchytiť celkom 51 zvierat (psov), pričom až 38 z nich sa podarilo vrátiť ich pôvodným
majiteľom, 2 psy boli darované (do adopcie), žiadne zviera nebolo utratené a ďalších 11 psov
sa podarilo do novej adoptívnej starostlivosti umiestniť aktivistom z OZ Kubínska Labka.
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IV. Kontroly zamerané na požívanie alkoholických nápojov
Už tradične mestská polícia v Dolnom Kubíne monitorovala miesta, kde sa zdržiava
mládež, rôzne odľahlejšie časti mesta Dolný Kubín, perifériu mesta a samozrejme aj
vytipované podniky a prevádzky, v ktorých sa podáva alkohol, teda hlavne bary, reštaurácie
a kaviarne.
Hlavne počas víkendov zo zameraním na piatky a soboty, v neposlednom rade tiež počas
obdobia školských prázdnin boli realizované kontroly, ktoré boli zamerané na kontrolu detí
a mládeže, či nepožíva alkoholické nápoje. Predovšetkým sa pozornosť venovala podnikom,
ktoré sa nachádzajú na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne, nakoľko tu sa
najhojnejšie zdržiava mládež a teda predpoklad, že aj osoby mladšie ako 18 rokov požijú
alkohol je v tejto lokalite intenzívnejšieho charakteru.
Na zisťovanie alkoholu v dychu využívala MsP Dolný Kubín naďalej riadne certifikovaný
a overovaný prístroj zn. Alco Sensor IV CM, v. č. : 080756. V prípade pozitívneho výsledku sa
vo veci konalo v zmysle novelizovaného zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež v zmysle zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v neskoršom znení, konkrétne s poukazom na znenie § 30 a to predovšetkým k
ustanoveniu uvedenému v ods. 1 písm. a), ale tiež ods. 1 písm. b).
Činnosťou príslušníkov Mestskej polície Dolný Kubín bolo zistených celkom v rámci
porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov mládežou, prípadne maloletými osobami
celkom „6“ prípadov.
Niekoľko akcií zameraných na zisťovanie možného požívania alkoholických nápojov
bolo v rámci spolupráce, respektíve čiastočne aj súčinnosti vykonaných s príslušníkmi OO PZ
v Dolnom Kubíne. Všetky zistenia boli v zmysle § 3 ods.1 pís. h/ Zák č. 564/91 Zb.
oznamované obci v mieste trvalého bydliska podozrivej osoby k ďalšiemu konaniu. Aktívne
sa zapájali do kontroly mládeže na požívanie alkoholických nápojov, prípadne iných
návykových látok aj pracovníci sociálnej kurately v Dolnom Kubíne.
Ukazuje sa, že príliš mierny postih vo forme "pokarhania" mladistvého spravidla na
právnom odbore MsÚ alebo na obci je málo účinným prostriedkom (represiou) voči
mladistvému a po takomto postihu dochádza často k návratu k alkoholu.

V. Kamerový monitorovací systém
V roku 2014 bezpečnostný monitorovací kamerový systém mesta Dolný Kubín
zabezpečoval naďalej obyvateľom mesta, jeho návštevníkom a ďalším subjektom pocit
bezpečia v uliciach mesta Dolný Kubín. Využíval sa tiež na ochranu zdravia, 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 - odrádza od protispoločenského
konania. Používaním monitorovacieho kamerového systému postupne dochádza aj k
znižovaniu počtu priestupkov páchaných motorovými vozidlami v dotknutých oblastiach,
hlavne ide o státie na verejnej zeleni, zastavenie a státie v zákaze zastavenia, vjazdy do
zákazu vjazdu, pešej zóny, atď.
Záznamy boli odovzdávané aj štátnej polícii, hlavne pri krádežiach vozidiel, pátraní po
osobách a veciach, pri dopravných nehodách, kde nebol známy vinník, ktorý spravidla po
spôsobení dopravnej nehody s vozidlom z miesta odišiel a podobne.
Ak vyhotovený a zaznamenaný záznam nebol využitý na účely trestného konania,
alebo konania o priestupkoch, systém ho automaticky vymazal, ide o zákonnú 15 dňovú
lehotu, ktorá ja zakotvená v novele zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
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V roku 2014 sa kamerový systém znovu rozrástol, pričom pribudla 1 otočná DOME
(X-Trax) kamera, ktorá bola pridaná a inštalovaná v tesnej blízkosti mestskej (sociálnej)
bytovky na ul. Ľudovíta Štúra na sídlisku Brezovec. Jej inštalovaniu a umiestneniu
predchádzalo konanie v tejto lokalite, ktoré znepokojovalo časť obyvateľov, ktorí sa dokonca
odhodlali k spísaniu petície na mesto Dolný Kubín, aby sa situácia riešila zásadnejším
spôsobom. Po inštalovaní kamery sa spustil aj monitoring v tejto lokalite zameraný na
častejšie hliadkovanie príslušníkov mestskej polície a tiež štátnej polície, ktorá tiež obdržala
podnety od občanov, aby sa tomuto miestu venovala pozornosť vo zvýšenej miere.
Monitorovací bezpečnostný kamerový systém pozostáva už celkom z 15 kamier
umiestnených na vytipovaných miestach v jednotlivých častiach mesta a jeho sídliskách.
Jedná sa o 14 otočných kamier „DOME“ s 24 a 36 násobným priblížením (zoomom) a 1 tzv.
pevnú kameru s variofokátorom a 10x 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. V roku 2014 bolo
na základe žiadostí OR PZ Dolný Kubín a OO PZ Dolný Kubín, MsP vydaných 11
záznamov. Jednalo sa hlavne o krádeže vozidiel, ublíženia na zdraví, výtržníctvo a podobne.
Problémom je, že uvedené záznamové zariadenie "dosluhuje" a niekoľko pamäťových
jednotiek je narušených, preto jeho výmena za nové je prakticky neodvratná a nutná!!
Pridaním ďalšej teda 15 kamery v systéme sa podarilo efektným a zaujímavým spôsobom
vyriešiť sledovanie výstupu z nej a to monitorom, ktorý je oproti ostatným 19" väčší, má 22"
a bol k nemu priradený tzv. "kvadrátor", ktorý delí v našom prípade celkom na obrazovke 3
výstupy z kamier - kamera za Evanjelickým kostolom, kamera umiestnená na budove
pobočky VšZP a kamera na ul. Ľudovíta Štúra.
V roku 2014 bol ďalej využívaný zabezpečovací a signalizačný systém zn. Hütermann
Inteligent GSM, ktorý bol inštalovaný a umiestnený za účelom ochrany objektu patriacemu
Mestu Dolný Kubín, niekdajšiu základnú školu na sídlisku Brezovec, ktorý zostala od roku
2013 po opustení občianskym združením „Úsmev ako dar“ bez ďalšieho využitia. Vďaka
tomuto zariadeniu sa tento objekt podarilo uchrániť pred prípadnými zlodejmi a vandalmi. V
roku 2014 bol zaznamenaný okrem niekoľkých "falošných" poplachov aj jeden, ktorý mal
svoje opodstatnenie v pokuse osoby, či osôb vniknúť do objektu, avšak snímač na spodnom
podlaží detekoval pohyb a spustil poplach. Na miesto sa dostavil náčelník MsP, ktorý privolal
na pomoc aj štátnu políciu, vzhľadom na to, že ide o rozľahlý objekt a spoločne prepátrali
celú budovu. Páchateľa sa nepodarilo v objekte nájsť, pravdepodobne po silnom zvukovom
efekte alarmu z miesta ušiel. Bolo zistené, že do objektu musel vniknúť cez zle zaistené
balkónové dvere vedúce na terasu.
MsP tiež monitoruje a kontroluje budovu samotného MsÚ v Dolnom Kubíne, kde aj sama
sídli a to v nočných hodinách, pričom vykonáva fyzickú obhliadku objektu a prípadné
anomálie hlási a zaznamenáva v osobitnom zošite, pričom uvedené ďalej rieši náčelník MsP
spravidla s vedúcim vnútorného odboru, prípadne prednostom MsÚ.
VI. Použitie donucovacích prostriedkov
Za obdobie roku 2014 príslušníci MsP počas priameho výkonu služby na území mesta
boli nútení celkom v 97 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 95 prípadoch. Použitie hmatov a chvatov sebaobrany a tiež pút bolo
realizované celkom v 2 prípadoch u osôb, ktoré kládli pri predvádzaní na útvar MsP 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,
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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 2014
Dôležitým faktorom mesta, či obce je dobre zvládnutá problematika cestnej premávky
a činnosť na tom úseku predstavuje aj dôležitý podiel na 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 vjazdu vozidiel, zastavenia a státia (na verejnej zeleni, chodníkoch,..), čo
príslušníkom MsP priamo vo vymedzenom rozsahu ukladá Zákon č. 564/1990 Zb. o obecnej
polícii.
Za sledované obdobie roku 2014 bolo v oblasti dopravy (cestnej premávky) MsP
Dolný Kubín zistených celkom „532“ priestupkov - 420 vlastnou činnosťou a 112 bolo
oznámených na útvar mestskej polície. Z celkového počtu zistených priestupkov bolo
vybavených a vyriešených v rámci blokového konania 362, pričom suma za uložené blokové
pokuty predstavovala čiastku vo výške 5030,-€ vybranú v hotovosti (358 priestupkov) a 60,-€
predstavujú blokové pokuty nezaplatené na mieste (tzv. šekom) - celkom boli takto riešené
len 4 priestupky. Najväčšie percento dopravných priestupkov je páchaných v centre mesta
počas dennej doby v čase od 07.30 do 16.00 hod.
Vyhodnotenie činnosti MsP v oblasti dopravných priestupkov je podrobnejšie
rozpracované v tabuľkovej časti tejto správy.

VIII. Spolupráca a iné činnosti MsP v roku 2014
Mestská polícia Dolný Kubín intenzívne 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. Na základe
uzatvorenej 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 prebiehala vzájomná
spolupráca a vzájomná pomoc na báze koordinácie rôznych kultúrnych, spoločenských,
športových a iných podujatí konaných v meste Dolný Kubín. Príslušníci MsP boli často
nápomocní kriminálnej polícii, respektíve vyšetrovateľom ako nezúčastnené osoby pri
úkonoch akými boli zväčša domové prehliadky, osobné prehliadky osôb a podobne.
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“. V rámci mestských
výborov boli jednotlivým príslušníkom MsP vyčlenené konkrétne výbory. Na ich
zasadnutiach sa aktívnou (osobnou) účasťou jednotliví policajti prezentovali a s následným
písomným výstupom pre náčelníka MsP k potrebám a požiadavkám občanov z týchto
mestských častí v smere k Mestskej polícii sa priamo tieto priamo riešili, prípadne
postupovali zodpovedným orgánom Mesta D. Kubín alebo iným inštitúciám. Spolupráca s
Technickými službami, s.r.o. Dolný Kubín 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
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spolupracovala s MsP Dolný Kubín a bola jej nápomocná aj pri usmerňovaní realizácie
sťahovania a modernizácie Karanténnej stanice pre zabehnuté a túlavé zvieratá v Dolnom
Kubíne. Veterinárna správa tiež v rámci svojho zariadenia preberala nájdené kadávery
uhynutých zvierat, predovšetkým z okolia miestnych komunikácií. 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.
V priebehu roku 2014 na mestskej polícii bola po dobu ½ roka pridelená v rámci
absolventskej praxe študentka, ktorá vypomáhala a čerpala skúsenosti hlavne
v administratívnej agende, registrovaní a zapisovaní došlých faktúr, platobných poukazov,
vedení evidencie a podobne. Z Českej republiky, konkrétne z Obchodnej akadémie v Liberci
bola na odbornej stáži na mestskej polícii tiež jedna študentka, ktorá sa oboznamovala
s obdobnou problematikou, pričom išlo o projekt mobility osôb Erasmus +.
Počas roku 2014 kontaktoval primátora mesta Dolný Kubín starosta obce Malatiná, ktorý
prišiel s požiadavkou o pomoc a spoluprácu v zmysle odchytu zvierat (psov) v ich obci
a následne tiež ich umiestneniu v karanténnej stanici. Táto myšlienka a vízia bola
konzultovaná a prerokovaná aj s právnym odborom MsÚ v Dolnom Kubíne, pričom vzniklo
niekoľko možných verzií, ktorý by smerovali k uspokojeniu tejto požiadavky, avšak narazili
sme na právny problém týkajúci sa zazmluvnenia. Boli by nutné, aby obec Malatiná a mesto
Dolný Kubín uzatvorili okrem uvedenej zmluvy alebo zapracovaním priamo do tejto zmluvy
zmluvný vzťah týkajúci sa pôsobnosti obecnej (mestskej ) polície v inej obci v zmysle § 2a
zákona č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii. K uvedenému je potrebný k jej platnosti
predchádzajúci súhlas obecných zastupiteľstiev zmluvných strán!! Zatiaľ bolo od uvedeného
zámeru upustené, avšak táto myšlienka ostáva do budúcna ďalej otvorená.
Mestská polícia Dolný Kubín tiež vykonávala kontroly zariadenia Aqua Relaxu
v Dolnom Kubíne a to minimálne 2 x počas služby, spravidla v dennej dobe a večerných
hodinách pred uzatváraním zariadenia, nakoľko tam došlo k niekoľkým incidentom zo strany
návštevníkov.
Počas roku 2014 boli občanmi a príslušníkmi MsP nájdené v meste Dolný Kubín rôzne
stratené, odcudzené, či zabudnuté veci, pričom zväčša išlo o peňaženky s dokladmi
a hotovosťou,..kľúče a podobne. Mnoho z týchto vecí sa podarilo následne vrátiť ich
pôvodným majiteľom. Spolu išlo celkom o 25 nálezov.
Náčelník MsP a jeho zástupca sa priebežne zúčastňovali zasadnutí „Komisie verejného
poriadku“, zasadnutí MsZ a tiež tzv. „verejného hovoru“, aby mohli zaujať stanovisko, prijať
účinné opatrenia, prípadne inak vhodne reagovať k prejednávanej problematike. Zasadnutí
mestských výborov sa zúčastňovali presne určení príslušníci MsP Dolný Kubín, ktorí
následne tlmočili náčelníkovi MsP predložené postrehy, požiadavky, námety či kritiku
smerom k činnosti MsP. Na činnosť príslušníkov MsP Dolný Kubín nebola v danom období,
teda v roku 2014 podaná žiadna oficiálna sťažnosť.
Médiám boli predovšetkým náčelníkom MsP a jeho zástupcom poskytované
informácie o činnosti a aktivitách MsP - zväčša išlo o TVDK, miestny regionálny denník MY
Orava a rádiostanicu Regina.
IX. Rozpočet – plnenie
V rámci rozpočtu MsP Dolný Kubín boli predovšetkým bežné finančné výdaje
zabezpečujúce riadny chod MsP. Išlo hlavne o nasledovné položky : financie na mzdy,
poistné a odvody do poisťovní, poplatky za telekomunikačné služby, výstroj a výzbroj
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príslušníkov, pohonné hmoty, zákonné a havarijné poistenie vozidiel, stravné, náklady na
lekárske prehliadky, všeobecný materiál, interiérové vybavenie, nákup odevných súčastí...a
pod.
Pre rok 2014 bol schválený rozpočet MsP v bežných výdavkoch vo výške 124.500 €,
pričom upravený (navýšený) bol v priebehu roka na sumu vo výške 168.002 €, pričom
skutočné čerpanie (plnenie) bolo na konci roku vo výške 167.792,31 €, čo predstavovalo
percentuálny podiel 99,88 %. Rozpočet bol navyšovaný v priebehu roka 2014 celkom na dve
zásadné položky v kapitálových výdajoch v sume 3.000 € - na osadenie a inštaláciu kamery
na ul. Ľudovíta Štúra v Dolnom Kubíne a smerom k obnove a modernizácii kamerového
systému tiež sumu vo výške 2.600 € - nákup rackovej skrine, zdroja do racku, dátového
distribútora.
Na chránenú dielňu boli vyčlenené (schválené) výdavky Mesta Dolný Kubín vo výške
32.860 €, pričom boli upravené na sumu 10.857 € (presun na položku mestskej polície)
a následné plnenie dosiahlo sumu vo výške 10.856,26 € čo predstavuje 99,99 %.
Ku koncu roka 2014 sa podarilo v rámci bežných výdajov presunúť z rozpočtu odboru
dopravy financie, ktoré boli využité hlavne na nákup interiérového zariadenia pre a tiež
odevy, obuv a vybavenie príslušníkov MsP.

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 1.2 HTP a vozidlo Suzuki Ignis 1.5 (4x4). 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 Special
- 5 ks
Revolver Taurus .357 Magnum - 1 ks
Revolver Rossi .38 Special
- 2 ks
Pištol Glock 17 kal. 9 mm Luger - 2 ks
Pištol CZ 85 kal. 9 mm Luger
- 1 ks
V roku 2014 sa situácia ohľadom držaných a služobne využitých zbraní prakticky nemenila.
Záujem MsP Dolný Kubín smeruje k možnému nákupu zbraní kalibru 9 mm (Luger),
samozrejme, že záujem smeruje k moderným samonabíjacím pištoliam s veľkokapacitným
zásobníkom.
Na rekreačnú a výcvikovú streľbu získala v roku 2014 MsP Dolný Kubín v rámci
prerozdelenia majetku Mesta Dolný Kubín z vybavenia základných škôl k dispozícii 3 ks
vzduchových pušiek zn. Slavia kalibru 4.5 mm.

11

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 s nápisom Mestská polícia + označenie vpredu s identifik. číslom
policajta

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, 3 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
odchytová klietka /na odchyt túlavých zvierat/
svetelné baterky
- 5 ks svietidlo (z toho 2 ks so zastavovacím kužeľom),
autoreflektor
- 1 ks
zastavovací terč
- 2 ks
počítače, monitory, tlačiarne
- 6 ks stolný PC, 4 ks tlačiareň, 6 ks monitor, 2 x
notebook
kamerový monitorovací systém
- 15 ks kamera, 13 ks monitor (z toho jeden s tzv.
kvadrátorom)
- 1 ks záznamové zariadenie
fotopasca
- 2 ks
osobná minikamera
- 2 ks
prenosná kamera zn. Panasonic
- 1 ks
hlukomer TESTO 816
- 1 ks s príslušenstvom
tester Alco Sensor IV CM
- 1ks s príslušenstvom
nepriestrelná vesta
- 2 ks zn. STRATOS 07 triedy odolnosti NIJ III. A

XI. Prevencia a preventívna činnosť Mestskej polície v Dolnom Kubíne v roku 2014
V roku 2014 za MsP Dolný Kubín nebol podaný projekt smerovaný k možnej dotácii
od Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, i keď spracovaný a pripravený
reálne bol. Podmienkou na predloženie projektov, respektíve projektu bolo totiž to, aby mesto
ako také predložilo len jeden prioritný projekt, teda žiadalo v podstate len o jednu dotáciu zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2014. V podstate sa totožne opakovala situácia
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s predchádzajúceho roku, teda 2013, no a vybraný mohol byť a aj bol teda za mesto Dolný
Kubín nakoniec projekt smerovaný do sociálnej oblasti. V roku 2014 Mesto Dolný Kubín
opätovne realizovalo a otvorilo grantový program Mesta Dolný Kubín „ Šanca pre všetkých
2014 “, ktoré bolo už 10. grantovým kolom, pričom cieľom programu bola podpora aktivít
občanov, mimovládnych organizácií na území mesta Dolný Kubín smerujúcich ku
skvalitneniu života jeho občanov.
Jednou z priorít a oblastí podpory programu boli v súlade so strategickými
dokumentmi mesta do roku 2014, volebným programom primátora mesta a poslancov MsZ,
regiónu ako aj stratégiou rozvoja konkurencieschopnosti SR do roku 2014 nasledovné oblasti
podpory :
·
·
·
.
·

Poriadok a bezpečnosť
Voľný čas detí a mládeže
Kultúra
Šport
Sociálna pomoc a služby
Samozrejmosťou sú naďalej 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 povedomie, 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 Petra Škrabáka na sídlisku „Brezovec“. Určení mestskí policajti /celkom „3“
realizujú aktivity v oblasti prevencie kriminality smerované hlavne k deťom a mládeži,
pomoci seniorom na území mesta Dolný Kubín. Výkon prevencie je na miestnej úrovni,
podstata prevencie vykonávanej mestskou políciou je plnenie úloh na úseku vnútornej
bezpečnosti občanov a verejného poriadku.
Štatistika preventívnej činnosti MsP vyzerá nasledovne:
Počet poslucháčov:
1292
počet detí z materských škôl
40 (+17 detí z MŠ Oravská Poruba na detskom dopr.
ihrisku)
počet žiakov základných škôl
1105 (72 detí bolo zo špeciálnej ZŠ pre žiakov s telesným
postihnutím)
počet žiakov stredných škôl
147
počet seniorov
0
Celkom sa preventívnych aktivít zúčastnilo 1292 osôb a celkovo im bolo venovaných
1870 minút, čo predstavuje takmer 32 hodín.
Hlavnými témami, ktoré boli prezentované „preventistami“ MsP Dolný Kubín boli
nasledovné :
- krádeže
-

právne povedomie – predchádzanie sociálno-patologickým javom

-

vieš sa správať sám doma, na ulici, v MAD?
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-

zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
a o zriadení a prevádzke protialkoholických izieb

-

alkohol, cigarety, drogy

-

kriminalita a delikvencia adolescentov

-

správanie sa na verejnosti

-

právomoci MsP, záškoláctvo

-

chov psov

-

bezpečné bicyklovanie (s Martinom na cestách)

-

doprava pre predškolákov

-

trestnoprávna zodpovednosť

-

závislosti od alkoholu a cigariet

MsP realizovala nasledovné projekty:
Realizované aktivity „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. 219/1996 Z. z.
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb
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 – k téme je podrobné oboznámenie
prostredníctvom VZN č. 03/2014, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti
o vodení psov
6/ Každý sme iní – téma je zameraná na vysvetlenie pojmov –rasizmus, genocída,
trestnoprávne postihy.
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 !
8. Na zdravie ! Ďakujem, radšej nie !
9. Odpáľ to do vzduchu !
10. Každý je iný !
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Na „Detskom dopravnom ihrisku“ v Dolnom Kubíne, ktoré je pod patronátom MsP
Dolný Kubín, ktoré disponuje dopravným značením – vodorovným i zvislým a tiež semaformi
s elektronicky riadeným cyklom, prebiehali v roku 2014 preventívne aktivity týkajúce sa
pravidiel cestnej premávky a správania sa na cestách.
Celkom 52 deťom 4. ročníkov ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne bola v mesiacoch
máj a jún roku 2014 venovaná celkom 180 minútová aktivita na detskom dopravnom ihrisku,
pri ktorej mali možnosť vyskúšať si dopravné situácie na križovatkách aj s účasťou chodcov
za súčasného použitia svetelnej signalizácie, tiež bez nej len podľa vodorovného a zvislého
dopravného značenia. Realizovaná bola pre deti aj aktivita v smere využitia kolobežiek na
dopravnom ihrisku a následne vzájomného rešpektovania sa na cestách v rámci všetkých
účastníkov cestnej premávky.
Celkom 17 deťom z MŠ obce Oravská Poruba bolo venovaných v mesiaci máj roku
2014 celkom 60 minút na dopravnú výchovu podanú samozrejme jednoduchšou formou, pri
ktorej mali možnosť vyskúšať si svoje vedomosti ako chodci idúci po ceste a tiež využiť
kolobežky, ktorými Mestská polícia Dolný Kubín disponuje.
Celkom 38 deťom zo ZŠ 5. ročníka už spomínanej obce Oravská Poruba bolo
v mesiaci jún 2014 venovaných celkom 120 minút dopravnej výchovy na detskom dopravnom
ihrisku.
Počtu 22 detí 5. ročníka zo ZŠ Martina Kukučína v Dolnom Kubíne bolo venovaných
v mesiaci jún roku 2014 celkovo 60 minút na detskom dopravnom ihrisku, pri ktorej mali
možnosť vyskúšať si dopravné situácie na križovatkách aj s účasťou chodcov za súčasného
použitia svetelnej signalizácie, tiež bez nej len podľa vodorovného a zvislého dopravného
značenia.
Zo ZŠ obce Oravská Polhora mali možnosť žiaci 4. a 5. ročníkov - išlo celkom o 77
žiakov tejto školy v 2 termínoch mesiaca september roku 2014 v trvaní celkom 240 minút,
overiť svoje schopnosti a skúsenosti na detskom dopravnom ihrisku. Preverili svoje znalosti z
dopravných situácií na križovatkách aj s účasťou chodcov za súčasného použitia svetelnej
signalizácie, tiež bez nej len na základe vodorovného a zvislého dopravného značenia.
Žiaci 4. ročníka ZŠ obce Dlhá nad Oravou celkom v počte 30 si v mesiaci september
roku 2014 si v aktivite v trvaní celkom 120 minút overili svoje schopnosti a skúsenosti na
detskom dopravnom ihrisku. Preverili svoje znalosti z dopravných situácií na križovatkách aj
s účasťou chodcov za súčasného použitia svetelnej signalizácie, tiež bez nej len na základe
vodorovného a zvislého dopravného značenia.
Žiakom 3. a 4. ročníka ZŠ obce Oravský Podzámok celkom v počte 35 detí sa
v mesiaci október roku 2014 venovala celková aktivita v trvaní 120 minút, počas ktorej overili
svoje schopnosti a skúsenosti na detskom dopravnom ihrisku. Preverili svoje znalosti z
dopravných situácií na križovatkách aj s účasťou chodcov za súčasného použitia svetelnej
signalizácie, tiež bez nej len na základe vodorovného a zvislého dopravného značenia.
Mimoriadna návšteva Dolného Kubína z partnerského mesta Českej republiky a to
Pelhřimova tiež využila služby detského dopravného ihriska, pričom celkom 41 detí viacerých
ročníkov ZŠ z Pelhřimova využilo až 180 minútovú aktivitu, pri ktorej si overili svoje znalosti
a schopnosti z cestnej premávky a využili aj zápožičku bicyklov a kolobežiek na detskom
dopravnom ihrisku. Táto aktivita prebehla v mesiaci jún 2014, konkrétne 17.06. 2014.
Detské dopravné ihrisko v Dolnom Kubíne je v súčasnosti jediné svojho druhu (so
svetelnou signalizáciou) v Oravskom regióne. Jednoduchšie detské dopravné ihriská majú na
Orave ešte obce Tvrdošín, Medzibrodie nad Oravou a v roku 2014 pribudlo prenosné detské
dopravné ihrisko v obci Krušetnica. MsP Dolný Kubín poskytuje záujemcom nie len
z Oravského regiónu, ale aj v rámci celej Slovenskej republiky zariadenie ihriska a tiež svoje
skúsenosti a schopnosti viesť dopravnú výchovu pre deti a mládež na tomto jedinečnom
polygóne. Pedagógovia v spolupráci s MsP a štátnou (dopravnou) políciou zabezpečujú
teoretickú aj praktickú výučbu žiakov. Možnosťou je po absolvovaní záverečného písomného
testu a praktickej časti na Detskom dopravnom ihrisku získať tzv. „Preukaz cyklistu“.
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Situácia ohľadom využívania Detského dopravného ihriska v Dolnom Kubíne v roku
2014 sa oproti predchádzajúcemu roku, teda 2013 značne zvýšila, čo bolo aj výsledkom lepšej
osvety v rámci oravského regiónu a ponúk na jeho využitie.

XII. Záver
Mestská polícia Dolný Kubín v rámci štruktúr Mesta Dolný Kubín naďalej plní svoje
úlohy, povinnosti a aktívne realizuje aj preventívne aktivity. Ďalej pôsobí na úseku dohľadu
nad verejným poriadkom, chráni bezpečnosť obyvateľov, návštevníkov mesta pred ohrozením
ich života, zdravia i majetku, prispieva k ochrane životného prostredia, plní úlohy
vyplývajúce zo VZN, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora mesta. Jej zotrvanie v štruktúre
Mesta Dolný Kubín je opodstatnené a žiaduce.

V Dolnom Kubíne dňa 07.04. 2015

Mgr. Peter Uhrina
náčelník MsP Dolný Kubín
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XIII. Tabuľková časť

Mimodopravné skutky
Počet zistených priestupkov
Z toho mladiství

Tabuľka podľa spôsobu zistenia
skutku
vlastné zistenie
oznámené občanom
oznámené - polícia
kamerou
Spolu

117

11

Počet
15
86
4
12
117
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Tabuľka skutkov podľa lokalít
Staré mesto
Bysterec
Brezovec
Banisko
Mokraď
Kňažia
Záskalie
Lániky
Malý Bysterec
Beňová Lehota
Medzihradné
Srňacie

Počet
55
15
25
4
3
2
6
0
2
0
4
1
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Tabuľka podľa spôsobu riešenia
skutku
Bloková pokuta
BP-nezaplatená na mieste
Napomenutie
Odložené
Uložené
Postúpené (SoVO)
Odovzdané
Oznámené
Spolu
Z toho doriešené z roku 2013
V riešení z roku 2014 zostalo

Počet
66
2
8
3
23
11
2
7
122
11
6

Suma
920
50
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Dopravné priestupky
Počet zistených priestupkov

532

Okresní priestupcovia

411/77%

Mimookresní priestupcovia

121/ 23%
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Štatistika podľa spôsobu
zistenia priestupku
vlastné zistenie
oznámené občanom
kamerou
Spolu

Počet
299 /56,2%/
112 /21,1%/
121 /22,7%/
532
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Štatistika podľa typu
priestupku
NS na chodníku
NS na prechode pre chodcov
NS na verejnej zeleni + prejazd
NS na vodorovnom značení
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 v protismere
NS v zákaze státia pre NV
NS na park. vyhradenom pre ZŤP
NS na mieste s vyhr. státím
NS mimo vyznačené miesto na
parkovanie
NS v križovatke
NS na mieste zabraň. výjazdu
Spolu

Počet
36
8
51
6
9
68
220
13
3
34
3
9
27
20
7
2
16
532
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Štatistika podľa
spôsobu riešenia
priestupku
Bloková pokuta
BP - nezaplatená na mieste
Napomenutie

Počet

Suma

362

5030,-€

4

60,-€

158

Odložené

3

Uložené

0

Postúpené (SoVO)

6

Odovzdané

0

Spolu

533

Z toho doriešené z roku 2013

2

V riešení z roku 2014 zostalo

1
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