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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
spravidla občania dochádzajúci do zamestnanie a v rámci štúdia do Dolného Kubín, tiež návštevníci
mesta, ktorými sú turisti a rekreanti. Ide o ochranu 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.
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 je uvedené vymedzené § 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 2015

II.1. Plnenie úloh MsP pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrany životného
prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne
prístupných miestach:
V roku 2015 činnosť Mestskej polície Dolný Kubín smerovala predovšetkým k ochrane 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. Snaha smerovala k
efektívnejšiemu riešeniu problémov predovšetkým smerovaním a prítomnosťou príslušníkov MsP
v lokalitách a miestach s výskytom týchto nežiaducich javov.
V hodnotenom období na odbornú prípravu príslušníka obecnej polície nenastúpil žiadny
príslušník, avšak v mesiaci júl 2015 bol prijatý jeden nový príslušník k MsP Dolný Kubín, avšak tento
už mal absolvovanú odbornú skúšku spôsobilosti, preto bol schopný a spôsobilý naplno vykonávať
zadané úlohy v rámci činnosti MsP a MsP Dolný Kubín sa tak i keď skromne, ale predsa rozrástla na
stávajúcich 9 príslušníkov mestskej polície, teda vrátane náčelníka MsP a jeho zástupcu.
Počas priameho výkonu služieb jednotlivých hliadok, príslušníci 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,... Samotnou prítomnosťou v meste
Dolný Kubín odrádzali prípadných potencionálnych páchateľov od možného protiprávneho konania.
Samotný výkon služby bol zameraný, preferovaný a smerovaný aj vedením Mesta D. Kubín (primátorom
mesta) k maximálnemu pešiemu pohybu hliadok – „vidieť a byť videný“ medzi občanmi, aj za účelom
navodenia pocitu bezpečia bezprostrednou osobnou prítomnosťou príslušníkov MsP medzi občanmi.
Zvýšená pozornosť bola zameraná na objekty patriace katolíckej, evanjelickej cirkvi, ale aj „židovskej
obci“ v Dolnom Kubíne.
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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. Kontrola bola na ňom zameraná na priľahlé prevádzky, ktoré
na ňom sídlia, tiež Oravskú galériu a inštalované prvky - detské prvky na ňom, dlažba, ostatné
verejnoprospešné zariadenia (mobiliár), tiež priľahlé dopravné značenie.
Pretrvávajú nedostatky
pri ukladaní a separovaní odpadu a to ako komunálneho tak veľkoobjemového (výnimočne
nebezpečného), pričom neustále dochádzalo aj v priebehu roku 2015 k ukladaniu takéhoto odpadu mimo
zberných nádob, zväčša v ich blízkosti, no zaregistrovali sme aj prípad, kde bol odpad uložený vo voľnej
prírode (Srňacie). 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.
Samozrejme, že uvedené sa nedialo 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. Mestská polícia realizovala vlastnou činnosťou a tiež na základe pokynu
primátora mesta Dolný Kubín aj kontroly skládok, zvlášť stavebného odpadu a tiež prípadné nelegálne
stavby a búracie práce v Dolnom Kubíne a to aj na základe niekoľkých incidentov občanov, ktorí ich
v súvislosti s uvedenou problematikou spôsobili.
V roku 2015 sa vyskytlo niekoľko prípadov žobrania, ktoré však malo tendenciu prebiehať
organizovane, účelovo smerom k zisku úzkej skupiny v ňom zainteresovaných osôb. Zväčša išlo pri
realizovaných kontrolách aj zisteniach cez kamerový monitorovací systém, že ide o osoby z Rumunska
ktoré predstierali telesné postihnutie (zámerne krívali, držali sa barlí,..), opakovane sa vyskytli prípady
žien, ktoré fingovali svoju hluchotu a okoloidúcim občanom ukazovali „falošný“ papier s potlačou loga
EÚ a vymyslenou organizáciou, ktorá mala zastrešovať výber príspevkov od občanov a poskytovať ich
osobám postihnutých hluchotou, tiež v nej boli vymyslené mená, podpisy osôb a rôzne „údajne vybraté“
sumy v €. Osoby boli monitorované a upovedomená bola o och výskyte aj štátna polícia. Žobranie ako
také nie je však trestným činom ani priestupkom a je len na každom občanovi, či žobrajúcemu poskytne
nejaký finančný obnos.
Priebežne sa na monitoring a prípadné odhalenie páchateľov využívala aj technika MsP Dolný Kubín fotopasca s priamym prenosom nafotených snímok na e-mail prostredníctvom dátového prenosu cez SIM
kartu zo spoločnosti Orange Slovensko, čo umožnilo rýchlo a pružne reagovať na prípadný zásah.

II.2. Plnenie úloh MsP pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových
látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov
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).
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Činnosťou príslušníkov Mestskej polície Dolný Kubín bolo zistených celkom v rámci porušenia
zákazu požívania alkoholických nápojov mládežou, prípadne maloletými osobami celkom „40“
prípadov. Tento spoločenský neduh má až alarmujúco narastajúci charakter!
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/ zákona 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.
Mestská polícia Dolný Kubín v danom období, teda v roku 2015 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).
Služobných psov MsP Dolný Kubín pri plnení svojich úloh nevyužívala. Počas hodnoteného obdobia
nebola podaná žiadna oficiálna sťažnosť na príslušníkov MsP Dolný Kubín.
II.3. Úlohy plnené MsP pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste pri organizovaní verejných
telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí:
Športové, kultúrne, spoločenské a iné verejné podujatia patria neodmysliteľne ku koloritu
každého mesta, či obce nevynímajúc mesto Dolný Kubín, kde sa každoročne uskutočňuje množstvo
takýchto podujatí. Pri zabezpečení ich nerušeného priebehu sa svojou činnosťou snažila prispievať aj
v roku 2015 mestská polícia. Medzi najväčšie kultúrne podujatia a akcie pod patronátom MsP Dolný
Kubín (bezpečnosť občanov, návštevníkov a vystupujúcich, verejný poriadok, organizácia statickej
dopravy a dohľad nad parkovaním,..) boli nasledovné : Novoročný primátorský punč, Fašiangy
v Dolnom Kubíne, Tanečný Kubín, Dni mesta a XXXIV. Kubínsky jarmok, Katarínske trhy,
Veľkonočné trhy, Hviezdoslavov Kubín, XVIII. Ročník Ružomberská ruža veteránov, oslavy 70.
výročia oslobodenia mesta Dolný Kubín, oslavy SNP,..oslavy Silvestra, vystúpenie hudobnej skupiny
The Backwards, oslavy sviatku práce a vstupu Slovenskej republiky do EÚ, v máji 2015 tiež dohľad
nad akciou pod záštitou UNICEFu – Týždeň modrého gombíka, organizácia dopravy, parkovania
a dohľad nad verejným poriadkom v rámci Konferencie – „Komunitné sociálne služby“, dohľad pri
kultúrnom programe na Hviezdoslavovom námestí počas návštevy z partnerského mesta Pelhřimov,
dohľad pri odovzdávaní protipovodňových vozíkov pre HaZZ v Dolnom Kubíne, osobná účasť
preventistu a tiež náčelníka MsP Dolný Kubín na členskej schôdzi seniorov v tzv. Dennom centre
v Dolnom Kubíne s následným výkladom a názornými príkladmi (scénkami) najčastejších typov
podvodov a krádeží na senioroch. Tiež účasť príslušníkov MsP Dolný Kubín a následný dohľad pri
slávnostnom otvorení dokončeného úseku rýchlostnej cesty I/59, ktorá je súčasťou cestného ťahu
medzinárodného významu E 77 zabezpečujúcim tranzit medzi Slovenskom a Poľskom. Monitorovaná
bola akcia Míľa pre mamu. Na základe požiadavky organizátorov bol realizovaný dohľad nad cestnou
premávkou, jej riadenie a organizovanie parkovania a dohľad nad verejným poriadkom pri
Majstrovstvách Slovenska v mariáši, ktoré sa konali v Dolnom Kubíne.
Čo sa týka športových podujatí, možno spomenúť spoluprácu a súčinnosť so štátnou políciou
a vedením futbalového klubu pri dohľade nad verejným poriadkom počas konania futbalových zápasov
miestneho futbalového klubu MFK Dolný Kubín (futbalový zápas D. Kubín vs. Rajec – II. liga starší
a mladší žiaci, volejbal KUB CUP 2015,... . Tiež bol vykonávaný dohľad nad verejným poriadkom
v okolí hokejového štadióna v Dolnom Kubíne, kde sa konali hokejové zápasy (MŠK Hviezda Dolný
Kubín vs. MHK Humenné, MŠK Hviezda Dolný Kubín vs. HK Brezno,..) Realizovaný bol dohľad na
Slovenským pohárom vo futbale. Samozrejmosťou bol dohľad na konaním a rokovaním zasadnutí
Mestského zastupiteľstva poslancov Mesta Dolný Kubín a vedenia Mesta Dolný Kubín.
Ďalšie športové podujatia väčšieho významu, na ktorých MsP Dolný Kubín participovala boli
nasledovné : VIII. ročník Oravského cyklomaratónu, Cyklisti VIA MAGNA, 37. Zraz cykloturistov
KST,..vlastná akcia Mesta D. Kubín a MsP D. Kubín pre deti „Na bicykli bezpečne“. Za hodnotené
obdobie možno skonštatovať, že 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. Tiež bol vykonávaný dohľad nad cestnou premávkou, predovšetkým v pozícii usmerňovania organizácie parkovania a podobne. Podozrivé osoby (páchajúce prevažne majetkovú trestnú činnosť)
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boli na týchto akciách monitorované aj za spolupráce štátnej polície (príslušníci poriadkovej, dopravnej
a kriminálnej polície).
Iné významné akcie, na ktorých sa zúčastnila a participovala MsP Dolný Kubín boli septembrová návšteva veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky a veľký význam sa prikladá tiež
organizačným a bezpečnostným úlohám, ktoré plnila mestská polícia Dolný Kubín počas konania
REFERENDA dňa 7. februára 2015, pričom v Dolnom Kubíne nebol zaznamenaný žiadny incident,
ktorý by smeroval k narušeniu pokojného priebehu tejto udalosti.
V novembri 2015 sa v rámci 21. Ročníka Študentskej kvapky krvi zapojili do dobrovoľného
darovania krvi okrem študentov dolnokubínskeho gymnázia tiež 3 príslušníci mestskej polície (náčelník
MsP, jeho zástupca a Mgr. Igor Čerňan).
Vo februári 2015 tiež Mgr. Igor Čerňan osobným ľudským, avšak profesionálnym prístupom
zachraňoval spolu s príslušníkom štátnej polície zraneného mladého muža v Dolnom Kubíne, ktorý ležal
pri rieke Orava. Za uvedený čin bol ocenený celkom 2 x - prvý krát samotným náčelníkom MsP Dolný
Kubín a druhý krát prevzal ocenenie na sneme „Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií“,
ktorý sa konal v Tatranskej Štrbe.

III.

Spolupráca Mestskej polície s inými orgánmi:

Mestská polícia Dolný Kubín intenzívne spolupracovala takmer so všetkými oddeleniami MsÚ,
no predovšetkým s právnym referátom, odborom dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu,
odborom školstva kultúry, mládeže a športu, odborom výstavby a životného prostredia, odborom
sociálnych vecí a rodiny a hlavným kontrolórom Mesta Dolný Kubín.
Spolupráca prebiehala na vysokej úrovni s Okresným riaditeľstvom PZ, Obvodným oddelením PZ
a Okresným dopravným inšpektorátom PZ v Dolnom Kubíne, Okresným 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 prebiehala
ďalej vzájomná spolupráca a 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. Štátna polícia v rámci svojich možností
poskytla sily hlavne pri kontrole detí a mládeže zameranej na možné požívanie alkoholických nápojov
a tiež pomáhala pri riešení vážnejších zákrokov, zvlášť s účasťou viacerých osôb (páchateľov) súčasne
prítomných na mieste zákroku.
Komisia verejného poriadku, v ktorej členmi sú aj poslanci MsZ mesta Dolný Kubín – v roku 2015
zasadala celkom 3 x, pričom konkrétne bola riešená problematika zlepšenia činnosti MsP Dolný Kubín
(náčelník MsP navrhol ako riešenie prijatie ďalších členov MsP, nakoľko doterajší počet sa javí ako
nedostatočný), návrhom na rokovanie ohľadom prevádzkovania karanténnej stanice OZ Kubínska
Labka, vypaľovanie tráv a bylín, fajčenie na verejných priestranstvách, plán parkovania vozidiel, ďalej
išlo o tému prezbrojenia mestskej polície, problematika prejazdu techniky počas zimného obdobia
pomedzi stojace vozidlá,..hodnotiaca správa k činnosti MsP za rok 2014; Jeden z členov komisie sa
koncom roku 2015 vzdal členstva v jej radoch.
Rada seniorov a Mestské výbory riešili spolu s mestskou políciu čiastkové problémy týkajúce sa
bežného života občanov mesta, no aj závažnejšieho charakteru. Jedným zo závažnejších problémov bolo
riešenie zhoršenej bezpečnostnej situácie na ul. Ľudovíta Štúra v Dolnom Kubíne, hlavne v mestskej
sociálnej bytovke a jej bezprostrednom okolí. Pod tlakom týchto problémov bola tejto lokalite venovaná
naďalej zvýšená pozornosť štátnej i mestskej polície, monitorovanie tejto lokality, samozrejme už aj za
podpory ďalšej osadenej kamery v bezpečnostnom monitorovacom systéme Mesta Dolný Kubín.
Naďalej boli v rámci úloh uložených primátorom mesta spracovávané pravidelné týždenné
monitorovacie správy ohľadom diania v bytovke, respektíve jej okolí a ulici Ľudovíta Štúra ako takej,
náčelník MsP tiež pridal k tejto lokalite aj záznamy z ul. J. Ťatliaka a M. Hattalu, kde sú tiež ubytovacie
zariadenia patriace Mestu Dolný Kubín.
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Uvedené súvisí bezprostredne aj s prideľovaním nájomných bytov, nakoľko bytovka je majetkom Mesta
Dolný Kubín a v rámci zamedzenia ďalšieho možného protiprávneho konania vyhodnocuje „bytová
komisia“ aj prípadnú recidívu protiprávneho konania u osôb, ktoré sa dopúšťali a dopúšťajú
protiprávneho konania, aby toto ich prípadné ďalšie protiprávne konanie (priestupky proti verejnému
poriadku a občianskemu spolunažívaniu) nepociťovali slušní občania ako obmedzujúce
a znepríjemňujúce samotný komfort bývania. Za týmto účelom bolo prijaté VZN, ktorým sa sťažilo
získanie takéhoto bývania pre osoby, ktoré porušujú zákonné normy, zvlášť občianske spolunažívania a
verejný poriadok v súvislosti s bývaním a susedskými vzťahmi.
Mestské výbory ďalej pozývali jednotlivých zadelených príslušníkov na svoje jednania aj
v roku2015, zasadnutí bolo niekoľko, avšak nie na všetky bola Mestská polícia Dolný Kubín, respektíve
jej príslušníci pozívaní.
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. V roku 2015 bola spolupráca smerovaná k častému obojstrannému riešeniu problémov pri
zbere komunálneho a separovaného odpadu, zvlášť z väčších sídlisk v Dolnom Kubíne, nakoľko mnohí
z vodičov ponechali svoje osobné motorové vozidlá odstavené priamo pri nádobách a kontajneroch a
nebolo tak možné realizovať zber odpadu pracovníkmi TS. Bohužiaľ VZN, ktoré umožňovalo postih
takýchto „previnilcov“ stratilo svoju pôsobnosť, bolo zrušené pre svoju nezákonnosť Okresnou
prokuratúrou v Dolnom Kubíne, ktorá voči nemu podala protest a tomuto bolo vyhovené. Čiastočne sa
rieši takáto situácia obmedzením zastavenia, prípadne státia v týchto lokalitách dopravným značením, či
už zvislým alebo vodorovným (súvislé žlté pruhy na okraji vozovky).
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Dolnom Kubíne tiež aktívne spolupracovala s MsP
Dolný Kubín, zväčša išlo o riešenie bežných problémov ohľadom nájdených kadáverov zvierat, ich
odstraňovanie a následné odovzdávanie v ústave na likvidáciu (spaľovanie). Okresný súd v Dolnom
bolo realizované MsP Dolný Kubín šetrenie k osobám (priestupky osôb za sledované obdobie),
doručovanie súdnych zásielok. Spolupráca bola aj s Národným úradom práce – Okresný úrad práce
v Dolnom Kubíne, sociálnou kuratelou, miestnymi Poľovnými združeniami (odstraňovanie kadáverov
uhynutej lesnej zveri, zväčša išlo o líšky, ..), v jednom prípade sa tiež s nimi a HaZZ, ako aj štátnou
políciou realizovala „záchranná akcia“, ktorá smerovala k záchrane mladej srny, ktorá uviazla v strmom
skalnatom teréne nad cestou v smere na Oravskú Porubu. Tiež bola solídna spolupráca s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva a ďalšími inštitúciami, ako napríklad exekútormi, ktorí zväčša
požadovali asistenciou pri úkonoch akými boli spisovanie majetku povinného a podobne.
V rámci zmluvného vzťahu s MVDr. Andrejom Andrejčákom korektne prebiehala spolupráca pri
ošetrovaní zranených, chorých, respektíve parazitmi napadnutých zvierat predovšetkým psov, ktorí boli
umiestňovaní v karanténnej stanici pre zabehnuté a túlavé zvieratá v Dolnom Kubíne.
OZ Kubínska Labka úzko spolupracuje s MsP Dolný Kubín, pričom intenzívne pomáha pri
umiestňovaní nájdených (nechcených) zvierat, predovšetkým, psov do náhradnej (adoptívnej)
starostlivosti. Uvedené občianske združenie v roku 2015 na vlastné náklady vylepšilo stávajúcu stavbu
samotnej karanténnej stanice jej novým prestrešením, vytvorením chodníka z betónových blokov pred
kotercami a úpravou plochy pred kotercami ďalšou navozenou a upravenou štrkodrvou.
Pôvodná karanténna stanica pri bytovke „Zlatá jeseň“
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Areál Technických služieb – miesto pre „NOVÚ“ karanténnu stanicu

Terajšia podoba – nové prestrešenie, chodník pred kotercami, štrkodrva,..

Už takpovediac štandardne mestská polícia prijala na 3 týždne jedného z 8 vybraných študentov
Obchodnej akadémie z Liberca v rámci činností vyplývajúcich z profilu absolventa školy, aby sa s nimi
oboznámil reálne v praxi.
Do školiaceho strediska RVC Martin boli v roku 2015 celkom 3 x vyslaní príslušníci Mestskej
polície Dolný Kubín na školenia – išlo o nasledovné : „Základy správneho konania v podmienkach
miestnej samosprávy“, „Vedenie referentských vozidiel a zabezpečenie prvej pomoci“ a „Základy
efektívnej komunikácie“.
Príslušníci MsP Dolný Kubín sa v roku 2015 zúčastnili celkom 2 streleckých súťaží a to
organizovaných MsP Prievidza a konanou na strelnici v Novákoch dňa 25.09. 2015 ako IX. Ročník
streleckých pretekov MsP Prievidza „O pohár primátorky mesta Prievidza“, kde príslušníčka MsP Alica
Hlaváčiková v kategórii žien obsadila nádherné I. MIESTO a druhej súťaže organizovanej MsP Martin
ako „Memoriál Mariána Mindeka“ zo dňa 16.10. 2015 na strelnici v Turanoch, kde tiež dôstojne
reprezentovali MsP Dolný Kubín.
Maximálne úsilie bolo vyvíjané v rámci spolupráce s materskými a hlavne základnými, tiež
strednými školami v Dolnom Kubíne a oravskom regióne ako takom, pričom spolupráca tkvela hlavne
v preventívnych akciách – prednáškach, besedách a školeniach so žiakmi na rôzne témy týkajúce sa
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, oprávneniam a úlohám mestskej polície,... téma návykových
látok, akými sú alkohol, cigarety, drogy,..násilie v rodine, šikanovanie a ďalším.
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IV.

Uskutočnené preventívne projekty – preventívne aktivity:

V roku 2015 MsP Dolný Kubín podala celkom „2 PROJEKTY“ smerované k získaniu dotácií
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci prevencie kriminality, pričom išlo projekt „Prevencia
kriminality“ , kde ťažiskovú časť v ňom tvorila výstavba tzv. Street WORKOUT Parku ako pohybovej
aktivity smerovanej hlavne k mladým, pričom v rámci uvedeného bola získaná dotácia vo výške cca
20.000 €, no do tohto projektu sa podarilo zahrnúť aj prednášky (realizované preventistom štátnej
polície) pre deti a mladistvých, ktorých súčasťou bolo aj vydávanie pomôcok v rámci bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky zo zameraním hlavne na chodcov a cyklistov → išlo o reflexné prvky :
nálepky, reflexné vesty, reflexné rukávové pásky, šiltovky. Ďalej v uvedenom projekte rezonovala téma
prevencie obetí domáceho násilia, obetí obchodovania s ľuďmi, šikanovania a násilia na senioroch,
pričom za týmto účelom boli spracované letáky s touto tematikou, ktoré boli a budú distribuované medzi
rizikové skupiny, ktoré sú bezprostredne týmto konaniami ohrozené (hlavne seniori). Tiež v tomto
projekte boli smerované financie na nákup špeciálnych farieb (sprejov) za účelom vymaľovania vopred
určenej voľnej „legálnej“ plochy. Druhým projektom bolo dovybavenie detského dopravného ihriska
v Dolnom Kubíne s názvom projektu „Modernizácia Detského dopravného ihriska“, ktoré zahŕňalo
nákup vybavenia – štvorkoliek, bicyklov, kolobežiek, vestičiek, prilieb, ochranných pomôcok (sady
kolenných, zápästných a lakťových chráničov) pre našich najmenších, išlo prednostne o zameranie na
deti vo veku od 4 do 8 rokov, teda z materských škôl a deti I. stupňa ZŠ.
V roku 2015 Mesto Dolný Kubín opätovne realizovalo a otvorilo grantový program Mesta
Dolný Kubín „ Šanca pre všetkých 2015 “, ktoré bolo už 11. grantovým kolom, pričom cieľom
programu bola podpora aktivít občanov, mimovládnych organizácií na území mesta Dolný Kubín
smerujúcich ku skvalitneniu života jeho občanov.
V rámci podpory Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Dolný Kubín na roky 2014
– 2020 bola aj podľa SWOT analýzy v tomto dokumente zameranom na bezpečnosť a tiež v zmysle
stratégie Mesta Dolný Kubín k bodu č. 11, ktorým bola teda Bezpečnosť a v súvislosti s ňou podľa bodu
č. 11.1 Zvyšovaná bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta Dolný Kubín, pričom sa podarilo
čiastočne už v roku 2015 naplniť víziu a predpoklady v bode 11.1.1 - postupným personálnym
navyšovaním stavu príslušníkov MsP Dolný Kubín – bol prijatý ďalší mestský policajt do stavu MsP D.
Kubín. V zmysle bodu 11.1.2 - bol skvalitňovaný bezpečnostný monitorovací kamerový systém mesta
D. Kubín → zakúpilo sa nové záznamové zariadenie a tiež sa časť technického vybavenia uložila do
špeciálneho zariadenia tzv. rackovej skrine, systém sa dovybavil novými zálohovacími energetickými
zdrojmi, ďalšie z kamier v systéme boli napojené z pôvodnej metalickej siete na optickú, realizovala sa
častejšie využívanie fotopascí, zvlášť na miestach, kde sa tvorili skládky odpadu. Smerom k bodu č.
11.1.3 - v rámci PHSR sa zintenzívnila prednášková činnosť a smerovala nie len k deťom a mládeži, ale
vo väčšej miere aj smerom k seniorom. Efektívne a intenzívne boli využité celkom 2 DOTÁCIE,
o ktoré sa Mestská polícia Dolný Kubín (respektíve Mesto Dolný Kubín) uchádzalo - boli zo štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky, ktoré smerovali na projekty – „WORK OUTové ihrisko“ a tiež na
„Modernizáciu detského dopravného ihriska“ v Dolnom Kubíne, ktoré sídli v areáli ZŠ Petra Škrabáka
(obnova vodorovného značenia a nákup detských dopravných a ochranných prostriedkov). K bodu č.
11.1.4 - bola zvýšená prednášková činnosť preventistov MsP Dolný Kubín smerom k deťom a mládeži,
tiež však k seniorom (na členskej schôdzi seniorov v Dennom centre bola prednáška aj s ukážkami
a scénkami správania sa a reakcií pri najčastejších spôsobov podvodov a krádeží na senioroch
s výkladom ako sa v takýchto prípadoch zachovať, reagovať, čo konkrétne urobiť a ako sa pred nimi
chrániť). Aktíve sa pristupovalo aj k médiám – poskytnuté rozhovory pre TVDK, MY Oravské noviny
a ďalšie.
Dňa 22.04. 2015 sa náčelník sa priamo zúčastnil na živom rozhlasovom vysielaní k téme
túlavých psov, ktoré prebiehalo takmer hodinovým vstupom v Banskej Bystrici v rádiu REGINA
s moderátorkou Marínou Debnárovou a tiež riaditeľom Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
v Banskej Bystrici MVDr. Vasilom Černákom. Išlo o vysielanie v rámci „Klubu komunálnej politiky“,
ktoré ja zamerané na aktuálne témy v samosprávach. Zástupca náčelníka MsP Dolný Kubín Bc.
Branislav Medvecký bol priamo účastný na akcii organizovanej OZ Kubínska Labka dňa 13.06. 2015,
ktorej charakterom a poslaním bolo priblížiť prácu a pôsobenie záchranných zložiek pracujúcich so
psami, výcvik psov a iné aktivity týkajúce sa psích miláčikov smerom k širokej verejnosti. Stretla sa
s veľkým, pozitívnym ohlasom.
Mestská polícia Dolný Kubín v rámci prevencie realizovala aj akcie preventívnobezpečnostného, prípadne preventívno-represívneho charakteru zamerané na kontrolu požívania
alkoholických nápojov mládežou, tiež v rámci Zákona o ochrane nefajčiarov, predovšetkým zo
zameraním na mladistvých a tiež na vodenie psov (označenie zvierat kontrolnou známkou, zbieranie
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exkrementov po psoch,..), tu bola realizovaná opakovane AKCIA, ktorá mala priaznivý ohlas
u verejnosti – zdokumentované a odvysielané v TVDK a to vyslovene preventívneho a osvetového
charakteru – občania, ktorí viedli svojich psov na vôdzke a tiež po nich zbierali exkrementy boli
odmenení na mieste náčelníkom MsP a jeho zástupcom balením sáčkov na exkrementy a psím
pamlskom (tyčinkou na čistenie chrupu).
Určení mestskí policajti - v roku 2015 to boli „2“, nakoľko jedna z preventistov – mestská
policajtka bola väčšiu časť roka na materskej dovolenke, realizovali 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.
Letáky pripravené v rámci preventívneho projektu pre dotknuté skupiny obyvateľov

Hlavnými témami, ktoré boli prezentované „preventistami“ MsP Dolný Kubín boli nasledovné :
-

verejný poriadok, krádeže

-

právne povedomie – predchádzanie sociálno-patologickým javom

-

bezpečne a zodpovedne doma, na ulici, v meste

-

alkohol, cigarety, drogy

-

správanie sa na verejnosti

-

právomoci a úlohy MsP, záškoláctvo

-

bezpečné bicyklovanie

-

doprava pre predškolákov

-

trestnoprávna zodpovednosť

-

závislosti od alkoholu a cigariet

-

kyberšikana a šikanovanie

-

MsP pomáha a informuje seniorov
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PREHĹAD VYKONANÝCH PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT MsP DOLNÝ KUBÍN 2015
ŠKOLA

POČET TÉMA PREDNÁŠKY KRIMINÁLNEJ
TRIEDA
ŽIAKOV PREVENCIE

Biling.Gymnázium
DK
Obchodná
Akadémia
Obchodná
Akadémia

3.A 2.C
4.B 4.A
1.A 1.C
1. H
2.B 2.C
2.H

Dátum a
čas
realizácie
besedy

MENO PREDNÁŠAJÚCEHO
počet hodín,minút

45

Šikanovanie

21.1.2015

Čerňan - 60 min.

45

Práca MsP

17.3.2015

Čerňan - 60 min.

30

Práca MsP

17.3.2015

Čerňan - 60 min.

ZŠ s MŠ pri NsP

11

Právomoci MsP, krádeže

24.3.2015

Medzihradský - 75 min.

DSS Záskalie

6

Bezpečne a zodpovedne doma, na ulici, v meste

25.3.2015

Čerňan - 120 min.

40

Šikanovanie v škole a jeho dôsledky

20.4.2015

Čerňan - 45 min.

53

Šikanovanie v škole a jeho dôsledky

20.4.2015

Čerňan - 45 min.

ZŠ P. Škrabáka
ZŠ P. Škrabáka

3.A 3.B
3.C
4.A 4. B
4. C

Denné Centrum
Obr. Mieru

Seniori

75

MsP pomáha seniorom

29.4.2015

Čerňan - 90 min.

DSS M. Hattalu

Seniori

25

MsP pomáha a informuje seniorov

5.5.2015

Čerňan - 90 min.

ZŠ P. Škrabáka

8.B 9.A

41

Páchanie priestupkov v meste, doma, na ulici

6.5.2015

Čerňan - 45 min.

ZŠ P. Škrabáka

8.A 9.B

40

Páchanie priestupkov v meste, doma, na ulici

6.5.2015

Čerňan - 45 min.

ZŠ P. Škrabáka

7.A 7.B

48

Šikanovanie v školskom prostredí

6.5.2015

Čerňan - 45 min.

ZŠ M. Kukučína

4.A 4. B

41

Krádeže

18.5.2015

Medzihradský - 45 min.

ZŠ M. Kukučína

1.B 1.C

47

Bezpečne na bicykli v meste

24.5.2015

Medzihradský - 45 min.

ZŠ M. Kukučína

2.A 2.B
2.C

51

Správanie sa na ceste, bicykel, bezpečnosť

27.5.2015

Medzihradský - 45 min.

ZŠ M. Kukučína

3. C

20

Bezpečnosť na cestách

27.5.2015

Medzihradský - 45 min.

10

Verejný poriadok

1.6.2015

Medzihradský - 90 min.

36

Dopravná výchova

2.6.2015

Medzihradský - 45 min.

Obchodná
Akadémia

100

Kyberšikana, šikanovanie/ EDUKOS

28.10.2015 Medzihradský - 120 min.

ZŠ s MŠ pri NsP

17

Bezpečne na cestách

5.11.2015

ZŠ s MŠ pri NsP
ZŠ M. Kukučína

4.C 4.D

Medzihradský - 60 min.

ZŠ M. Kukučína

9.D

17

Zákon č. 219/96 Zb., Zákon č. 372/90 Zb., § 30

16.11.2015 Medzihradský - 45 min.

ZŠ M. Kukučína

5.D

26

Krádeže a prevencia u detí

26.11.2015 Medzihradský - 45 min.

ZŠ P. Škrabáka

9.A 9.B

35

Verejný poriadok, krádeže

30.11.2015 Čerňan - 45 min.

ZŠ P. Škrabáka

8.A 8.B

46

Priestupky vo verejnom poriadku

30.11.2015 Čerňan - 40 min.

ZŠ P. Škrabáka

1.A

22

Práca mestskej polície

30.11.2015 Čerňan - 35 min.

ZŠ P. Škrabáka

4.B

20

Správanie sa na verejnosti

1.12.2015

Čerňan - 35 min.

ZŠ P. Škrabáka

2.A 2.B
2.C

62

Kyberšikana, šikanovanie

1.12.2015

Čerňan - 45 min.

1009

1565 min.= 26,08 hod.
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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 2015 preventívne aktivity týkajúce sa pravidiel cestnej premávky
a správania sa na cestách. Konkrétne aktivity – viď tabuľka :

PREHĽAD VYKONANÝCH PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT
MsP 2015
ŠKOLA

ZŠ V. Kubín

TRIEDA POČET Detské dopravné ihrisko Dátum a čas MENO PREDNÁŠAJÚCEHO
ŽIAKOV
realizácie počet hodín
besedy
11

DDI

19.5.2015

Medzihradský - 2,5 hod.

31

DDI

20.5.2015

Medzihradský - 2 hod.

18

DDI

28.5.2015

Medzihradský - 1,5 hod.

19

DDI

29.5.2015

Medzihradský - 1,5 hod.

Špec. Škola Matúšková

11

DDI

4.6.2015

Medzihradský - 1,5 hod.

MŠ Odbojárov

21

DDI

4.6.2015

Medzihradský - 1 hod.

Špec. Škola Matúšková

9

DDI

5.6.2015

Medzihradský - 1,5 hod.

24

DDI

10.9.2015

Medzihradský - 1,5 hod.

15

DDI

10.9.2015

Medzihradský - 1,5 hod.

54

DDI

16.9.2015

Medzihradský - 2,5 hod.

MŠ Istebné

17

DDI

30.9.2015

Medzihradský - 1 hod.

MŠ odbojárov

60

DDI

6.10.2015

Medzihradský - 1 hod.

57

DDI

7.10.2015

Medzihradský - 1,5 hod.

ZŠ Or. Polhora

I. II.
III.ročník
4.
ročníky

MŠ Istebné
ZŠ M. Kukučína

ZŠ Or. Polhora
ZŠ Or. Polhora
ZŠ Or. Polhora

ZŠ J. Matúšku

4.D.

4.
ročníky
3.
ročníky
5.
ročníky

4.
ročníky

347

20,5 hod.

Detské dopravné ihrisko v Dolnom Kubíne bolo aj v roku 2015 jediné svojho druhu (so
svetelnou signalizáciou) v Oravskom regióne. Jednoduchšie detské dopravné ihriská majú na Orave
ešte v obciach Tvrdošín, Medzibrodie nad Oravou a tiež obec 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“. Tiež prebehla aj v roku 2015 každoročná
súťaž „Na bicykli bezpečne“, ktorá pozostávala z teoretickej (test) a praktickej časti (jazdy), ktorej sa
žiaci zúčastnili. Víťazmi v roku 2015 sa stali žiaci zo ZŠ Martina Kukučína v Dolnom Kubíne.
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V roku 2015 bolo Detského dopravného ihrisko využívané skutočne intenzívne, privítali sme na
ňom aj deti z okolitých obcí oravského regiónu a to z Oravskej Polhory, Istebného a tiež Vyšného
Kubína.

V.

Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh MsP:

MsP Dolný Kubín pri svojej činnosti naďalej v roku 2015 využívalo 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.

VI.

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

Pištoľ Glock 17 kal. 9 mm Luger - 2 ks
Pištoľ CZ 85 kal. 9 mm Luger

- 1 ks

V roku 2015 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 („Športový deň“ pracovníkov MsÚ v Dolnom Kubíne)
využívala MsP Dolný Kubín 3 ks vzduchových pušiek zn. Slavia kalibru 4.5 mm získaných ešte v roku
2014 v rámci prerozdelenia majetku Mesta Dolný Kubín z vybavenia základných škôl.
V rámci technickej vybavenosti a tiež zdokonaľovania sa vo výcviku ako príprave pri reálnom
strete s útočníkom bol realizovaný výcvik príslušníkov MsP vrátane náčelníka a jeho zástupcu
s teleskopickým ESP obuškom, pričom všetci zúčastnení po jeho úspešnom absolvovaní získali
certifikáty.
Čoskoro bude nutný nákup techniky, predovšetkým nového osobného motorového vozidla
(častá poruchovosť stávajúcich vozidiel) a tiež aspoň čiastočná obmena v rámci rádiového spojenia obmena vysielačiek a teda nákup nových, nakoľko doterajšie modely v rámci analógového prenosu zn.
MOTOROLA typ GP 320 majú všetky viac ako 10 rokov (najstaršia vysielačka až 15 rokov!!) a aj
výrobca prakticky skončil s ich predajom a tiež dodávaním náhradných dielov!! Ideálne bude
zabezpečiť modely s hybridnou možnosťou spojenia, teda analógové aj digitálne a pokiaľ to finančné
možnosti dovolia následne prejsť do čisto digitálnej prevádzky rádiového spojenia.
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VII.

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

-

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

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/
- 1 ks tlaková puška na CO2

svetelné baterky
autoreflektor

- 5 ks svietidlo (z toho 2 ks so zastavovacím kužeľom),

zastavovací terč

- 2 ks

počítače, monitory, tlačiarne

- 5 ks stolný PC, 4 ks tlačiareň, 5 ks monitor, 2 x notebook

kamerový monitorovací systém

- 15 ks kamera, 13 ks monitor (z toho jeden s tzv. kvadrátorom)
- 1 ks záznamové zariadenie GeoVision

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

teleskopický obušok ESP

- 10 ks
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VIII.

Využívanie chránenej dielne:

Na MsP Dolný Kubín je zriadené pracovisko chránenej dielne, v ktorom sa pracuje v nepretržitej
prevádzke (nonstop), teda v 24 hodinovom cykle. Aj vr oku 2015 v nej bolo zamestnaných 6
pracovníkov so zdravotným postihnutím (ZŤP). Hlavnou úlohou týchto pracovníkov je aktívne
zmyslami - zrakom sledovať výstup na monitoroch v rámci bezpečnostného kamerového systému a
zistenia z jeho jednotlivých kamier následne odovzdať 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,....). Pre prehľadnosť, jednoduchšiu kontrolu pre náčelníka MsP a jeho zástupcu a tiež evidovanie
jednotlivých oznámení a podnetov tiež v každej pracovnej smene vedie a eviduje konkrétny pracovník
záznamy v tzv. „Knihe fonogramov a hlásení“.
IX.

Monitorovací kamerový systém:

V roku 2015 síce reálne nepokračoval trend v postupnom rozširovaní monitorovacieho
kamerového systému, ktorý má predovšetkým úlohu a funkciu navodiť a zabezpečovať obyvateľom
mesta a jeho návštevníkom pasívny pocit bezpečia v meste Dolný Kubín, tiež aktívne prispievať pri
spáchaní priestupku, či trestného činu k odhaleniu jeho páchateľa, ďalej pri pátraní po osobách
(hľadaných aj nezvestných), monitorovaní dopravnej situácie, bezpečnostnej situácie (rozvodnené toky
a podobne ),.. v tomto roku sa uberal tento systém cestou modernizácie, udržateľnosti a skvalitnenia
získavaných zachytených záznamov.
Za týmto účelom bola časť systému inštalovaná (prenesená) do novej tzv. „rackovej skrine“, kde
je prehľadnejšie, efektívnejšie uložený, lepšie chladený a tiež lepšie chránený pred mechanickým
poškodením a hlavne prachom. Ďalej v roku 2015 bola do systému v rámci schváleného kapitálového
výdaja zaradená nová časť a to nové „záznamové zariadenie GEO Vision“, nakoľko pôvodné zastaralo
ako technicky tak aj morálne a už neposkytovalo záznamy aspoň v štandardnej kvalite, zhoršila sa
kvalita získaných (uložených) záznamov v ňom, preto táto obmena bola nevyhnutná!!
Nová racková skriňa na elektroniku kamer. systému, v hornej časti je uložený

nový záznamník GeoVision
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Naďalej bol a je využívaný kamerový systém na ochranu zdravia, majetku občanov, ako aj
iných návštevníkov mesta a je účinným prostriedkom boja proti kriminalite. Zároveň slúžil k
efektívnosti zásahov príslušníkov mestskej i štátnej polície. Aj v roku 2015 bol a naďalej je využívaný
nie len na represiu (zaznamenávanie a dokumentovanie protiprávneho konania), 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. Záznamy boli odovzdávané
štátnej polícii a to predovšetkým jej zložkám ako je kriminálna polícia, poriadková a dopravná polícia
(nehlásené nehody, poškodenie vozidiel, krádeže vozidiel, presun páchateľov po trase,...). Dianie
v okolí (dosahu) kamery je samozrejme archivované na záznamovom zariadení a je možné
v maximálnej možnej dĺžke do 15 dní od konkrétneho diania (skutku) záznam stiahnuť na médium
(USB kľúč, CD, DVD alebo hard disk) a využiť v zmysle zákona (v priestupkovom, trestnom konaní,..).
Systém ako taký je automaticky nastavený tak, že záznam je v zákonnej lehote (15 dní) priebežne
odstraňovaný.
Monitorovací bezpečnostný kamerový systém, ktorý využíva pri plnení svojich úloh MsP Dolný
Kubín pozostával v roku 2015 z 15 kamier umiestnených na vytypovaných 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 bol automaticky ukladaný do záznamového zariadenia NM 8016 RX a potom tiež do nového
záznamového zariadenia GeoVision, v zmysle novelizovaného zákona o ochrane osobných údajov
/novela v roku 2013/ je následne 15 dní archivovaný.
V roku 2015 bolo na základe žiadostí OR PZ Dolný Kubín a OO PZ Dolný Kubín, MsP
vydaných celkom „8“ záznamov. Jednalo sa hlavne o krádeže vozidiel, ublíženia na zdraví, výtržníctvo,
poškodzovanie majetku, vozidiel, budov (sprejerstvo), prípadne neoznámenie nehody po poškodení
vozidla a následný útek páchateľa z miesta.

X.

Zabezpečovací systém používaný MsP:

Mestská polícia Dolný Kubín využívala v roku 2015 pri svojej činnosti aj zabezpečovací a
signalizačný systém zn. Hütermann Inteligent GSM, ktorý bola zakúpený za účelom ochrany objektu
patriacemu Mestu Dolný Kubín. Ide o objekt niekdajšej základnej školy na sídlisku Brezovec, ktorý
zostal v roku 2013 po jeho opustení občianskym združením „Úsmev ako dar“ opustený a keďže hrozilo
jeho ničenie a rozkrádanie bolo pristúpené práve k nákupu tohto zariadenia, ktoré sa skutočne osvedčilo.
Zariadenie pozostáva celkom z 3 na sebe nezávislých (prenosných) snímačov pohybu a riadiacej
jednotky so sirénou (+ diaľkové ovládanie), pričom prenos signálu pri prípadnom narušení je t. č.
nastavený celkom na 3 mobilné telefóny zamestnancov MsP a MsÚ v Dolnom Kubíne. Aj vďaka
tomuto dômyselnému zariadeniu sa doposiaľ tento objekt podarilo uchrániť. V roku 2015 sa vyskytlo
niekoľko poplachov, avšak vo všetkých prípadoch išlo o „falošné poplachy“ spôsobené neodborným
prístupom zamestnancov Mesta Dolný Kubín, ktorí pri údržbe budovy do nej vstúpili bez oznámenia
mestskej polícii, že sa v nej budú zdržiavať a realizovať práce.
V mesiaci október 2015 muselo byť zariadenie z budovy odstránené, nakoľko vážnou poruchou
v elektroinštalácii budovy nebolo možné jeho základnú jednotku pripojiť na zdroj elektrickej energie, na
ktorej je závislé. Zvažovalo sa však jeho ďalšie využitie v iných objektoch patriacich Mestu Dolný
Kubín, predovšetkým išlo o nájomné (sociálne) bývanie a niektoré priestory v ňom, ktoré boli
zneužívané a devastované niektorými nájomníkmi.
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XI.

Rozpočet – plnenie

Ťažiskovým prvkom v rámci rozpočtu MsP Dolný Kubín boli predovšetkým bežné finančné
výdaje zabezpečujúce chod MsP ako takej. Išlo o položky ako : financie na mzdy, poistné a odvody do
poisťovní, poplatky za telekomunikačné služby, výstroj a výzbroj príslušníkov, pohonné hmoty,
zákonné a havarijné poistenie vozidiel, stravné, náklady na lekárske prehliadky, všeobecný materiál,
interiérové vybavenie, nákup odevných súčastí...a pod.
Pre rok 2015 bol schválený rozpočet MsP v bežných výdavkoch vo výške 150.060 €, pričom
upravený (navýšený) bol v priebehu roka celkom na sumu vo výške 178.223 € a skutočné čerpanie bolo
na konci roku 2015 reálne vo výške 171.750,94 €, čo predstavovalo percentuálny podiel 96,37 %.
Rozpočet bol navyšovaný v priebehu roka 2015 na kapitálové výdaje – ku kamerovému systému to bol
nákup nového záznamového zariadenia „GeoVision“ a to vo výške celkom 3.700 €. Tiež
spolufinancovanie v rámci preventívnych projektov “Prevencia kriminality“ - na propagačné materiály
a reflexné prvky suma vo výške 3.000 € (ako 20% oprávnené výdavky), smerom k projektu
„Modernizácie Detského dopravného ihriska“ v D. Kubíne suma presunutá z bežných výdajov vo výške
213 € (ako 5 % finančná spoluúčasť Mesta D. Kubín). Na chod karanténnej stanice bolo schválené
navýšenie o sumu 1.500 €. Bolo potrebných v rámci hospodárenia MsP Dolný Kubín realizovať
niekoľko rozpočtových opatrení s cieľom zabezpečiť plynulý chod mestskej polície – na záver roku
2015 sa úsporou docielilo zabezpečenie prostriedkov na nákup novej výpočtovej techniky. Boli
zakúpené celkom 2 nové počítače pre príslušníkov MsP Dolný Kubín.
Na chránenú dielňu boli vyčlenené (schválené) výdavky Mesta Dolný Kubín vo výške 12.000 €,
po úprave 10.761 €, pričom plnenie dosiahlo sumu vo výške 10.763,12 €, teda plnenie na 100,02 %.

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 štruktúrach Mesta Dolný Kubín je opodstatnené, prínosné a
a žiaduce.

V Dolnom Kubíne dňa ..08.04. 2016 ....

Mgr. Peter Uhrina
náčelník MsP Dolný Kubín v.r.

Mgr. Roman Matejov
primátor Mesta Dolný Kubín v.r.
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Doprava

460

Počet zistených priestupkov
Okresní priestupcovia

373 / 81%

Mimookresní priestupcovia

87 /19%

Počet zistených priestupkov
87 (19%)
Okresní priestupcovia
Mimookresní
priestupcovia

373 (81%)

Štatistika podľa spôsobu zistenia
priestupku

Počet

vlastné zistenie

317

oznámené občanom

86

kamerou

57

Spolu

460

17

Štatistika podľa spôsobu zistenia priestupku

317

400
300

86

200

57

100
0
vlastné zistenie
oznámené občanom

kamerou

Štatistika podľa druhu priestupku
NS na vyhadr.
r. park. pre ZŤP
NS v zákaze vjazdu
NS v zákaze státia
NS na vyhrad.. parkovisku
NS v zákaze zastavenia
NS na vodorovnom značení
Vjazd do zákazu vjazdu
NS na miesto zabraňujúcom
ujúcom. výjazdu
NS v križovatke
Vjazd do pešej zóny
NS na prechode pre chodcov
NS na verejnej zeleni
NS v zákaze státia pre NA
NS v protismere
NS na chodníku
NS na reserve
NS mimo vyznač. miesta na parkovisku
NS v pešej zóne
Spolu

21
185
31
6
99
8
23
10
2
2
3
22
3
3
1
1
5
35
460

18

8
3
22

Bloková pokuta

BP-nezaplatená
nezaplatená na mieste

Z toho doriešené z roku 2014
1

V riešení z roku 2015 zostalo
2

1

Napomenutie
113

Spolu
459

1

NS v pešej zóne

NS mimo vyznač.miesta na…

3

NS na reserve

3

NS na chodníku

NS v protismere

NS v zákaze státia pre NA

2

NS na verejnej zeleni

0
2

NS na prechode pre chodcov

23 10

Vjazd do pešej zóny

NS v križovatke

6

NS na miesto zabraň. výjazdu

31

Vjazd do zákazu vjazdu

NS na vodorovnom značení

NS v zákaze zastavenia

21

NS na vyhr. parkovisku

NS v zákaze státia

100

NS v zákaze vjazdu

NS na vyhr. park. pre ZŤP

Štatistika podľa druhu priestupku
185

200
99
5
35

Štatistika podľa spôsobu riešenia priestupku

345
5340

1
10

19

Mimodoprava:

Počet
očet priestupcov dospelých

112

Počet priestupcov mladistvých

44

Celkom

156

Sumarnaštatistika mimodopravných skutkov
počet zistených
priestupcov
mladistvých 44;
28%

počet zistených
priestupcov
dospelých 112; 72%

Spôsob zistenia mimodopravných skutkov
vlastné zistenie

52

oznámené občanom

92

oznámené -polícia

2

kamerou

10

Celkom

156
20

Spôsob zistenia mimodopravných skutkov
2; 1%

10; 7%
52; 33%
vlastné zistenie
oznámené občanom
oznámené -polícia

92; 59%

kamerou

Lokalita zistenia skutkov
Skutky podľa lokality zistenia
Staré mesto

71

Bysterec

43

Brezovec

25

Banisko

5

Mokraď

1

Kňažia

4

Záskalie

3

Lániky

2

Medzihradné

1

Srňacie

1

Celkom

156

21

Skutky podľa lokality zistenia
80

71

70
P
o
č
e
t

60
50

43

40
30

25

20
10

5

1

4

3

2

1

1

0

Bloková pokuta

47

650

BP - nezaplatená na mieste

0

0

Odložené

4

Uložené

32

Postúpené (SoVO)

11

Odovzdané

3

Oznámené

39

Napomenutie

14

Celkom

150

Z toho doriešené z roku 2014

5

V riešení z roku 2015 zostalo

11

22

