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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 práce, tiež študujúca mládež v stredných odborných školách
Dolného Kubína, samozrejme návštevníci mesta, ktorými sú spravidla rekreanti a turisti.
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 2016

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 2016 sa zameriavala činnosť Mestskej polície Dolný Kubín hlavne 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, nakoľko sa opätovne vyskytli prípady,
respektíve prípad kedy boli poškodzované kresťanské symboly, konkrétne kríž pri katolíckom farskom
kostole sv. Kataríny Alexandrijskej. Zvýšená pozornosť bola venovaná aj lokalite Kňažia, kde sa vyskytli
na sklonku roku 2016 opakovane krádeže vencov a kytíc predovšetkým z nových hrobových miest
zosnulých. Tu boli opakovane rozmiestnené aj fotopasce, ktorými Mestská polícia Dolný Kubín
disponuje, pričom sa však nepodarilo zistiť, či zachytiť osobou páchateľa, ktorý krádeže vykonával,
avšak želaný efekt prinieslo to, že ďalšie obdobné krádeže na miestnom cintoríne sa už nevyskytli a to
ako počas pôsobenia (snímania) fotopascí, tak ani po ich zložení z tejto lokality.
V hodnotenom období na odbornú prípravu príslušníka obecnej polície nenastúpil žiadny príslušník.
V rámci 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,...
Zásadnou zmenou v rámci mesta Dolný Kubín činnosť v smere kontroly a činností s tým
súvisiacich v rámci zavedenia parkovacích zón (celkom II. pásma) s plateným parkovaním, pričom
počínajúc 01. júnom 2016 bol uvedený systém po schválení poslancami Mestského zastupiteľstva Mesta
Dolný Kubín spustený. Celkom bolo inštalovaných 11 parkovacích automatov v meste a tiež bola daná
možnosť uhrádzať parkovné aj SMS správami prostredníctvom mobilných telefónov. Vyskytli sa
opakovane prípady a to na platenom parkovisku pri reštauračnom zariadení Koliba, kde svojvoľne
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niektoré autoškoly z Dolného Kubína osádzali na parkovacích miestach vytyčovacie tyčky a dopravné
kužele, pričom tam následne vykonávala jazdy v rámci prípravy na získanie vodičského oprávnenia
s adeptmi (uchádzačmi) o ich získanie, na čo boli opakovane upozornení a až následným písomným
upozornením všetkých dotknutých prevádzok autoškôl došlo v predmetnej veci k náprave aj
s upozornením o prípadnom postihu, v prípade recidívy v danej veci z ich strany. Riešené bolo často
porušenie zastavenia a státia na miestach, kde to nie je povolené, respektíve priamo zakázané zvislým,
prípadne vodorovným dopravným značením, pričom lokalitou s maximálnym počtom výjazdov na takéto
porušenie bolo sídlisko Brezovec v Dolnom Kubíne, konkrétne areál nemocnice, kde zväčša návštevníci
a pacienti porušovali takýmto spôsobom zákon o cestnej premávke.
Príliš sa v roku 2016 nedarilo vzhľadom na personálny stav mestských policajtov uspokojivo plniť trvalú
úlohu uloženú primátorom Mesta Dolný Kubín smerom k maximálnemu počtu peších hliadok a to práve
v súvislosti so zvýšenou kontrolou, čo sa týka plateného parkovania v Dolnom Kubíne, ktoré smerovalo
k regulácii statickej dopravy v meste.
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.
Vážne nedostatky pretrvávali pri ukladaní a separovaní odpadu a to ako komunálneho tak
veľkoobjemového (výnimočne nebezpečného), pričom neustále dochádzalo aj v priebehu roku 2016
k ukladaniu takéhoto odpadu mimo zberných nádob, zväčša v ich blízkosti. Zaregistrovali sme
opakovane prípady kedy bol odpad (zväčša komunálny) ukladaný aj pri oficiálnych miestach na to
určených, čo bol opakovane prípad Beňovej Lehoty, ktoré je primárne určené na ukladanie odpadu pre
chatárov. Tu sme nakoniec vzhľadom na uvedené a aj reakciou na požiadavku vedúceho odboru dopravy,
miestneho hospodárstva a cestovného ruchu Ing. Kosmeľa prijali opatrenia na potieranie tohto neduhu
a to tak, že bola na mieste opakovane umiestňovaná fotopasca, prostredníctvom ktorej sa podarilo
zachytiť niekoľkých previnilcov, ktorí skutočne ukladali takýto odpad vedľa vstupu do priestoru, kde sú
umiestnené nádoby na separovaný odpad a tiež veľkoobjemový kontajner na netriedený komunálny
odpad tzv. „vaňa“.

Ďalšie lokality, ktoré boli monitorované a kontrolované boli na ul. J. Ťatliaka, kde sa vyskytli
opakovane skládky veľkoobjemového odpadu a tiež ul. Dukelských hrdinov v časti Brezovec, táto bola
priamo monitorovaná na základe požiadavky vedúceho odboru dopravy, miestneho hospodárstva a
cestovného ruchu MsÚ v Dolnom Kubíne, nakoľko tu neznáma osoba, či osoby opakovane vyberali
a rozhadzovali šatstvo zo špeciálneho kontajnera určeného na zber obnoseného šatstva. Obdobná situácia
s obnoseným šatstvom, avšak v areáli pri tenisových kurtoch na sídlisku Brezovec, prakticky v tesnej
blízkosti nemocnice sa objavila aj v letných mesiacoch, kedy tu istý bezdomovec naskladal množstvo
obnoseného šatstva do opustených objektov súkromnej spoločnosti a tiež vedľa nich, pričom sa mestskej
polícii podarilo zistiť o koho ide. Na základe uvedeného majiteľ týchto objektov pristúpil k radikálnemu
riešeniu, objekty za asistencie mestskej polície dal vyčistiť od šatstva, smetí a výkalov, následne ich
zabezpečil proti vstupu nepovolaným osobám do nich a toto šatstvo bolo prevezené na riadnu skládku.
Občania Dolného Kubína naďalej hlavne v lokalitách sídlisk : Brezovec, Banisko, či na ul. Hollého
opakovane vykladali veľkoobjemový dopad, čo svedčilo o maximálnej nedisciplinovanosti, ba priam až
drzosti, keď sa toto dialo len niekoľko dní po riadnom zbere takéhoto odpadu, ktoré mesto obyvateľom
zabezpečuje. Nepochopiteľné zostáva to, že na takéto konanie nikto z občanov, ktorí mohli vidieť takéto
konanie neupozornili a neupozorňujú. Vlastnou činnosťou, tiež na základe pokynu primátora mesta
Dolný Kubín a za pomoci stavebného odboru boli mestskou políciou preverované a dozorované
oznámenia o búracích prácach, drobných stavbách a podobne. Tiež boli vykonávané previerky v rámci
kontroly skládok, zvlášť stavebného odpadu a tiež prípadné nelegálne stavby a búracie práce v Dolnom
Kubíne. Najzávažnejším problémom, ktorý monitorovala aj mestská polícia (udalosť bola aj
medializovaná) bola stavba občana, ktorý nedodržal rozsah prác a vystaval budovu ešte o jedno
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poschodie vyššiu a tiež konanie jedného z obyvateľov Dolného Kubína, ktorý zabral aj časť pozemku s
cestou, ktorá patrí Mestu Dolný Kubín,..následný súdny spor potvrdil zákonnosť vlastníctva Mesta Dolný
Kubín.
V roku 2016 bol riešený aj podnet, ktorý smeroval na súkromnú autoumýváreň pod sídliskom
Brezovec, kde mali byť vyhadzované na trávnatú plochu vedľa autoumývárne kaly pochádzajúce z tejto
autoumývárne ako odpadové produkty z čističky, ktorá je súčasťou tejto autoumývárne. Tento podnet sa
po vykonanej previerky vykonanej dňa 17.05. 2016 príslušníkmi mestskej polície na mieste a
dokumentácii skutočne potvrdil. Na základe uvedeného bol kontaktovaný odbor starostlivosti o životné
prostredie Okresného úradu v Dolnom Kubíne a po vzájomnej konzultácii bolo zistené, že ide dokonca o
„nebezpečný odpad“, pričom istá spoločnosť zo Žiliny mala byť tou, ktorá mala mať s autoumývárňou
uzatvorenú zmluvu o likvidácii týchto kalov. Na základe uvedeného boli kontaktovaný majitelia a boli
vyzvaný, aby uvedené kaly riadne a v súlade so zákonom a predmetom plnenia vyplývajúcom z tejto
zmluvy z miesta odstránili a zlikvidovali, tak ako to ukladá zákon, čo okamžite akceptovali a zjednali
nápravu. Ďalším vážnym zisteným prehreškom voči zákonu o odpadoch bolo likvidovanie strešnej
„azbestovej“ krytiny samostatne bez špecializovanej firmy a presne stanovených postupov jednoducho
stavebnými robotníkmi, ktorí likvidovali strechu objektu na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne
a to dňa 13.10. 2016, pričom na uvedené nemali riadne oprávnenie. Vec bola šetrená, zdokumentovaná
a následne postúpená odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Dolnom Kubíne.
Počas roku 2016 bolo zaregistrovaných niekoľko prípadov žobrania, respektíve vyskytli sa na území
mesta osoby, ktoré budili pozornosť svojím podozrivým správaním a konaním, ktoré smerovalo k ich
obohateniu sa a podvodom na dôverčivých občanoch - išlo zväčša o "obchodníkov", ktorí ponúkali rôzne
kuchynské potreby, ako nože, strúhadlá a podobne za podozrivo nízke ceny a pochybnej kvality, navyše
nemali v mnohých prípadoch na takúto činnosť ani povolenie, respektíve živnosť.
V júli 2016 pribudlo v Dolnom Kubíne na sídlisku Brezovec pri amfiteátri nové detského ihrisko
„Žihadielko“, ktoré postavila spoločnosť LIDL na základe vyhlásenej výzvy a následného hlasovania
obyvateľov mesta, ktorí jeho výstavbu svojimi hlasmi podporili, pričom išlo takmer o 200.000 hlasov
a toto ihrisko bolo jedným z celkom 10 ihrísk, ktoré v tomto roku spoločnosť Lidl postavila. Na základe
uvedeného toto ihrisko bolo jedným z miest, ktorým bola venovaná zvýšená pozornosť mestskej polície,
predovšetkým pre možné vandalstvo, teda poškodzovanie jeho prvkov, plochy a vybavenia ako takého.
Prostredníctvom aplikácie CITYMONITOR, ktorej je aj Mesto Dolný Kubín súčasťou bolo na
základe podnetov občanov riešených v roku 2016 celkom Mestskou políciu Dolný Kubín až 38 podnetov,
pričom v rámci členenia problematík išlo o nasledovné : 5 x SMETI, 2 x ČIERNA SKLÁDKA, 17 x
INÉ, 6 x DOPRAVNÉ ZNAČENIE a 8 x OSVETLENIE. Všetkým problémy, podnety a upozornenia za
rok 2016 boli vybavené ako „vyriešené“, teda nezostali žiadne, ktoré by boli za tento rok ešte v riešení,
teda prešli do roku 2017.
Vážnym problémom, ktorý trápil občanov Dolného Kubína bolo zavedenie plateného parkovania
v bezprostrednej blízkosti ŽST v Dolnom Kubíne a to súkromnou spoločnosťou, ktorá do nájmu od
spoločnosti ARRIVA dostala časť priestorov pri stanici a takto sa rozhodla realizovať svoj podnikateľský
zámer, čo znepríjemnilo a sťažilo na mieste situáciu hlavne návštevníkom priľahlého reštauračného
zariadenia, ktorí takto museli platiť za „parkovanie vozidla“, keď sa potrebovali najesť. Mestská polícia
situáciu monitorovala, pričom uvedené zašlo tak ďaleko, že toto vyústilo až do rokovaní mesta Dolný
Kubín so spoločnosťou ARRIVA a tiež konateľom tejto súkromnej spoločnosti, aby sa našiel vzájomný
konsenzus.
Na odhalenie páchateľov sa teda v maximálnej možnej miere v roku 2016 využívali tzv. fotopasce a
to okrem spomínaných lokalít a problematiky aj na zistenie páchateľa, ktorý v roku 2016 sporadicky
sužoval mesto Dolný Kubín úmyselne spôsobenými požiarmi kontajnerov na separovaný zber, zväčša
išlo o kontajnery na papier, ale poškodených bolo aj niekoľko na plasty, pričom škoda sa šplhala až
rádovo k 2.000 €. Intenzívne bol sledovaný aj kamerový systém v lokalite Bysterca, kde tieto požiare boli
spôsobované, avšak až následným vyhodnotením záberov z kamery umiestnenej na vstupe do vchodu
jednej z bytoviek sa podarilo odhaliť osobu podozrivého a to tak, že sa následne jednému z príslušníkov
Mestskej polície Dolný Kubin podarilo uvedenú osobu počas bežnej služby opoznať. Po následnom
predvedení na útvar Mestskej polície Dolný Kubín sa táto osoba z Dolného Kubína k požiarom
kontajnerov priznala. Išlo o muža a to 37 ročného Pavla C. z Dolného Kubína, ktorý bol na pohybe,
takpovediac ako bezdomovec. Niekoľko veľkých požiarov, s ktorými však tento muž nemal súvis bolo
neznámym páchateľom spôsobených na Kubínskej holi, kde v postupnom slede boli založené až 3
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požiare chát, pričom uvedené samozrejme riešila v rámci svojich kompetencií štátna polícia.

Foto – ul. Športovcov v Dolnom Kubíne po požiari kontajnerov – dokumentované dňa 26.10. 2016

Pokračovala činnosť mestskej polície spojená s potvrdzovaním tlačív potrebných k nájomnému bývaniu
v rámci ubytovania v mestských bytovkách, kde boli žiadateľom vystavované potvrdenia aj mestskou
políciou o tom, že ich doterajší spôsob života nevykazoval narúšanie občianskeho spolunažívania,
verejného poriadku a iné,.. Tiež boli zasielané týždenné hlásenia na nájomníkov mestských bytoviek na
uliciach Ľudovíta Štúra a M. Hattalu, ktorí sa dopustili protiprávneho konania, ktoré by malo vplyv na to,
aby im opätovne nebolo obnovené takéto bývanie. Uvedené hlásenia smerovali na finančný odbor MsÚ
v Dolnom Kubíne, ktorí ďalej koná vo veciach nájomného bývania a obnovy nájomných zmlúv
mestských bytov a ich užívateľov.
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
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 a ich blízkemu okoliu a
predovšetkým tým, 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 „18“
prípadov. Tento spoločenský neduh má až alarmujúco narastajúci charakter! Navyše je zarážajúca
okázalosť mladých ľudí, ktorí sa v mnohých prípadoch neštítili ani toho, aby požívanie alkoholu nejako
príliš zakrývali, teda robili skrytou (latentnou) formou, či už popíjaním v odľahlých lokalitách, či
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opustených a neobývaných objektoch, ale práve naopak vykonávali uvedené na verejne prístupných
miestach, často pred zrakmi dospelých ľudí - „svedkov“.
Niekoľko realizovaných akcií bolo zameraných na zisťovanie možného požívania alkoholických
nápojov. V rámci spolupráce, respektíve čiastočne aj súčinnosti boli vykonané 2 akcie s príslušníkmi
OO PZ 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 odboru sociálnej kurately ÚPSVaR v Dolnom Kubíne.
K tejto závažnej problematike, konkrétne v priestoroch pri Mestskom kultúrnom stredisku v
Dolnom Kubíne a tiež priamo v jeho priestoroch (aj na základe požiadavky riaditeľky MsKS) bola
koncom roku 2016, na prelome novembra a decembra realizovaná predovšetkým v podvečerných a
večerných hodinách zvýšená kontrola mladistvých (tiež maloletých) osôb, nakoľko tu mali byť práve
prípady požívania alkoholu mladistvými a s tým súvisiace vandalstvo, ako poškodzovanie dlažby a
obloženia schodov MsKS, rozhadzovanie odpadkov, roztržky a podobne,..; Uvedená aktivita čiastočne
priniesla želaný efekt, nakoľko sa podarilo zmierniť negatívne dopady, ktoré v tejto lokalite pretrvávali,
i keď úplná eliminácia dosiahnutá nebola.
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 2016 Mestská polícia. Medzi najväčšie kultúrne podujatia a akcie, na ktoré dohliadala MsP
Dolný Kubín (bezpečnosť občanov, návštevníkov a vystupujúcich, verejný poriadok, organizácia
statickej dopravy a dohľad nad parkovaním,..) boli nasledovné : Voľby do Národnej rady Slovenskej
republiky, Fašiangy v Dolnom Kubíne, Tanečný Kubín, Dni mesta a XXXV. Kubínsky jarmok,
Katarínske trhy, Vianočné trhy a Vianočný jarmok ľudových remesiel, Veľkonočné trhy, Hviezdoslavov
Kubín, Oslavy SNP, 71. výročie oslobodenia mesta Dolný Kubín, Od Tatier k Dunaju na bicykli so
sklerózou multiplex, Slávnostné otvorenie ihriska "Žihadielko", Oslavy Silvestra, Súťaž v jazde
zručnosti na bicykloch v rámci Európskeho týždňa mobility, návšteva ministra dopravy a opätovne to
bola aj organizácia dopravy, parkovania a dohľad nad verejným poriadkom v rámci Konferencie –
„Komunitné sociálne služby“.
Osobná účasť náčelníka MsP a ďalšieho príslušníka MsP Dolný Kubín (preventistu) prebehla
21. septembra 2016 na spoločnej akcii v rámci akcie pre deti I. stupňa základných škôl a materských
škôl z Dolného Kubína prezentovaná zložkami IZS, teda integrovaného záchranného systému, kde bola
predvedená výbava, výstroj a výzbroj jednotlivých zložiek s ukážkami práce psovodov a hasenia
vozidla príslušníkmi HaZZ z Dolného Kubína.

Foto – ukážka vybavenia Mestskej polície Dolný Kubín deťom (nová nepriestrelná vesta odolnosti NIJ II. A)

Realizovaný bol aj dohľad nad verejným poriadkom v okolí hokejového štadióna v Dolnom
Kubíne, kde sa konali hokejové zápasy. Ďalšie športové podujatia väčšieho významu, na ktorých MsP
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Dolný Kubín participovala boli nasledovné : IX. ročník Oravského cyklomaratónu, Cyklisti VIA
MAGNA, 37. Zraz cykloturistov KST,..vlastná akcia Mesta D. Kubín a MsP D. Kubín pre deti „Na
bicykli bezpečne“ a tiež akcia pre deti na DDI v rámci tzv. "Týždňa mobility". Možno skonštatovať, že
počas podujatí a akcií nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam. Bol vykonávaný aj dohľad nad
cestnou premávkou, predovšetkým v pozícii usmerňovania - organizácie parkovania a podobne.
Významnou akciou, na ktorej participovala MsP Dolný Kubín boli VOĽBY do Národnej rady
Slovenskej republiky, ktoré sa konali dňa 5. marca 2016, pričom mestská polícia spolu s o štátnou
políciou dohliadali na ich pokojný a nerušený priebeh, pričom sa nevyskytli žiadne vážnejšie incidenty,
ktoré by marili, či rušili priebeh týchto volieb.

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.
Osobitne bolo dohodnuté a realizované stretnutie zástupcov štátnej polície z Dolného Kubína to
riaditeľa Odboru poriadkovej polície OR PZ v Dolnom Kubíne p. Piroha, riaditeľa Obvodného
oddelenia PZ v Dolnom Kubíne p. Líšku, náčelníka MsP P. Uhrinu a pána primátora Mgr. Romana
Matejova na pôde MsÚ v Dolnom Kubíne, kde bola zhodnotená doterajšia spolupráca a navyše bolo
dohodnuté a ďalej aj realizované týždenné odovzdávanie si podstatných údajov v rámci páchania
trestnej a inej protispoločenskej činnosti medzi riaditeľom OO PZ D. Kubín a náčelníkom MsP D.
Kubín, aby mohla účinnejšie a kontinuálne prebiehať činnosť na obidvoch stranách pri potieraní takejto
činnosti.
Komisia verejného poriadku, v ktorej členmi sú aj poslanci MsZ mesta Dolný Kubín – v roku 2016
zasadala celkom 3 x, pričom konkrétne bola dňa 13. apríla 2016 riešená problematika v rámci prípravy
MsP Dolný Kubín na kontrolu spoplatneného parkovania a tiež smerom k správe o činnosti za rok 2015
a ďalej to bolo zasadnutie komisie VP na sklonku roku 2016, konkrétne 9. novembra 2016 to bolo k
rozpočtu Mestskej polície na rok 2017 a s tým súvisiacim nákupom nového vozidla kategórie SUV.
Posledný, teda tretí krát to bolo zasadnutie komisie v rámci rokovania k hazardu a jeho eliminovaniu v
Dolnom Kubíne na základe petície občanov Dolného Kubína s názvom ZASTAVME HAZARD.
Uvedené zasadnutie sa konalo na pôde MsÚ v Dolnom Kubíne, konkrétne dňa 12. decembra 2016 a
podstatnými rokujúcimi boli : hlavný kontrolór Mesta Dolný Kubín pán Ing. Peter Florek, kontrolór Ing.
Tomáš Chovanec a z petičného výboru pán Šoch.
Mestské výbory a tiež rada seniorov riešili spolu s mestskou políciu čiastkové problémy týkajúce sa
bežného života občanov mesta, no aj závažnejšieho charakteru. Priamou účasťou na základe pozvania
prispel k riešeniu problematiky aj náčelník Mestskej polície Mgr. Peter Uhrina, ktorý sa zúčastnil
zasadnutí MsV Brezovec na základe pozvania predsedu a zároveň poslanca Ing. Jána Prílepka a MsV
časti Veľký Bysterec na základe pozvania predsedu a zároveň poslanca Mgr. Matúša Lakoštíka, PhD.
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
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zariadenia patriace Mestu Dolný Kubín. Táto činnosť bezprostredne súvisí 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 zväčša vo forme poškodzovania majetku zariadenia bytovky, priestupkom proti verejnému. poriadku a občianskemu spolunažívaniu. VZN, ktoré
bolo prijaté sťažilo, respektíve až znemožnilo získanie takéhoto bývania pre osoby, ktoré porušujú
zákonné normy, zvlášť teda spomínané občianske spolunažívania, verejný poriadok, či priestupky proti
majetku v súvislosti s užívaním bytu a iných priestorov nájomného bývania.
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 2016 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, následne bolo nutné lustrovať držiteľov
takýchto vozidiel a vyzývať ich, aby vozidlá preparkovali.
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), no skutočným "extrémom",
ktorý bolo nutné riešiť spoločne bol kadáver uhynnutej cca 200 kg jalovice nájdenej na pozemku
patriacom Mestu Dolný Kubín v časti Záskalie. Bolo vynaložené enormné úsilie na zistenie páchateľa,
ktorý uhynutý kus zvieraťa takto pohodil na pozemku mesta, avšak nepodarilo sa ho ani v rámci
spolupráce so štátnou políciou a RVaPS stotožniť, nakoľko zviera malo odstránenú aj ušnú známku.
Mestská polícia zabezpečila zvoz kadáveru na jeho likvidáciu spoločnosťou Asanácia, s.r.o., ktorá
šťastnou zhodou náhod vykonávala v deň nálezu kadáveru zvoz uhynutých zvierat v rámci Oravského
regiónu.
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.
Tradične mestská polícia prijala na 3 týždne jedného z vybraných študentov Obchodnej akadémie
z Liberca v rámci činností vyplývajúcich z profilu absolventa školy, aby sa s nimi oboznámil reálne
v praxi, pričom išlo o študentku, ktorá dostávala školenie od náčelníka mestskej polície smerom
k agende týkajúcej sa predovšetkým vedenia evidencie smerom k objednávkam tovaru, služieb
a následnému evidovaniu (kniha došlých faktúr,..) a archivovania materiálov (platobné poukazy,...).
Na školenie do školiaceho strediska RVC Martin boli v roku 2016 plánované celkom 3 x
školenia, pričom však 2 z nich pre nízky záujem neboli nakoniec RVC Martin ani realizované. Išlo
o o školenia na témy : Konflikty na pracovisku a ich riešenie a Efektívna organizácia práce na obecnom
úrade, o tieto mal konkrétne záujem náčelník mestskej polície. Aktivita, ktorá v rámci školení v RVC
Martin vyšla bolo školenie na tému „Susedské spory v obci,, kde bol vyslaný zástupca náčelníka
mestskej polície a jedna mestská policajtka.
V závere roku 2016, konkrétne v termíne 13. – 14. decembra 2016 bolo realizované preškolenie
celkom 3 mestských policajtov vrátane náčelníka a to v Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov
v Košiciach, kde prebehlo 2 dňové školenie na odbornú spôsobilosť k ODCHYTU zabehnutých
a túlavých zvierat, pričom všetci úspešne uvedené školenie absolvovali a získali osvedčenie na túto
činnosť.
Príslušníci MsP Dolný Kubín sa v roku 2016 zúčastnili na dvoch športových streleckých
podujatiach organizovaných mestskými políciami z Banskej Bystrice a Piešťan. Dňa 21. apríla 2016 sa
príslušníci Mestskej polície Dolný Kubín zúčastnili streleckej súťaže príslušníkov MsP z krátkych
guľových zbraní. Pretek sa konal na strelnici v Sielnici pri Banskej Bystrici a organizovala ho tamojšia
MsP. Dá sa povedať, že išlo o "neoficiálne majstrovstvá Slovenska“, nakoľko sa ho zúčastnili trojčlenné
družstvá MsP z celého Slovenska. Dňa 09. septembra 2016 na strelnici LAILA v Sokolovciach
uskutočnila 13. ročník Memoriálu Milana Straku, streleckého preteku v praktickej streľbe príslušníkov
mestských a obecných polícií, ktorý organizuje Mestská polícia Piešťany. Podujatia sa tento rok
zúčastnili 13 družstiev, z toho tri družstvá z Českej republiky.
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Náčelník Mestskej polície Dolný Kubín a jeho zástupca sa dňa 16.06. 2016 na základe pozvania
spoločnosťou FT Technologies, a.s. z Olomouca zúčastnili I. Medzinárodnej odbornej konferencie a
stretnutia zástupcov obecných polícií Višegrádskej štvorky na vojenskej skúšobnej strelnici v Bzenci.
Išlo o skutočne perfektne zorganizovanú celodennú aktivitu, ktorá bola velkým prínosom aj v rámci
oboznámenia sa s novými bezpečnostnými technológiami a trendmi (firma MEOPTA, CZ,..), ako aj
problematikou utečeneckej krízy a riešenia prípadného bezpečnostného incidentu s názornou ukážkou
formou scénky s reálnym scenárom. Tiež bolo možné vyskúšať si reálne streľbu s mnohými zbraňami
produkovaným spoločnosťou CZ z Českej republiky.
V rámci zasadnutia krízového štábu Mesta Dolný Kubín bola Mestská polícia Dolný Kubín
poverená v prípade hrozby povodne, či iného závažného nebezpečenstva o zabezpečenie spustenia
nového výstražného systému „PAVIÁN“ v rámci varovania obyvateľstva v systéme civilnej obrany (ak
by zlyhal automatický systém).
Na základe požiadavky náčelníka mestskej polície na riaditeľa Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Dolnom Kubíne pána plk. JUDr. Ľubomíra Lehotského bolo mestskej polícii
v Dolnom Kubíne vyhovené, čo sa týka možnosti výcvikov, o ktoré náčelník mestskej polície požiadal.
Išlo zatiaľ v roku 2016 len o 1 výcvik mestských policajtov a to povereným príslušníkom PZ tzv.
„bojarom“, respektíve výcvikárom OR PZ D. Kubín s tematikou pasívneho odporu páchateľa,
zakladania pút, kontroly a eskorty osôb vo vozidle. Uvedená aktivita sa aj na základe ústretového
prístupu vedenia ZŠ Janka Matúšku v Dolnom Kubíne realizovala v ich priestoroch a to v jedenej
z telocviční a to dňa 19. augusta 2016. Nakoľko Mestská polície Dolný Kubín vo svojich radoch
nedisponuje takouto znalou a vycvičenou osobou bola táto aktivita veľkým prínosom pre všetkých
zúčastnených mestských policajtov, ktorí si opätovne ozrejmili techniky a spôsoby potrebné pri
priamom výkone služby a v prípade potreby ich nutnom využití voči páchateľovi. Takáto spolupráca
medzi štátnou a mestskou políciou by mala naďalej pokračovať aj v roku 2017.

Foto – ukážka z výcviku v objekte telocvične ZŠ Janka Matúšku v D. Kubíne

V rámci spolupráce a určite spolupatričnosti boli dňa 25. apríla 2016 v rámci oslavy 25. výročia
založenia Mestskej polície Dolný Kubín na MsÚ v Dolnom Kubíne pozvaní zástupcovia vedenia štátnej
polície mesta Dolný Kubín, tiež hostia, ktorí zásadným spôsobom pomáhali a pomáhajú Mestu Dolný
Kubín ako takému.
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Foto - pamätná plaketa odovzdávaná príslušníkom Mestskej polície D. 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.

IV.

Uskutočnené preventívne projekty – preventívne aktivity:

V roku 2016 MsP Dolný Kubín podala celkom „1 PROJEKT“ a to v rámci výzvy vyhlásenej
Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, pričom Mestská polícia vypracovala PROJEKT :
"NE - poznané DROGY", ktorý bol zaslaný vyhlasovateľovi.
Na tomto projekte pracovali z Mestskej polície celkom 3 policajti - dvaja preventisti a náčelník
MsP. Aktivita smerovala k prevencii a osvete medzi deťmi a mládežou, bohužiaľ nebol úspešný - nebol
schválený. V tomto prípade by celý projekt predstavoval sumu nákladov vo výške 6.570 €, kde
spoluúčasť MESTA D. Kubín by bola len vo výške 5 %, čo by predstavovalo sumu len vo výške 328,50
€;.
Aktívne sa pristupovalo k médiám, predovšetkým pri reportážach pre TVDK formou
poskytnutých rozhovorov, tiež MY Oravské noviny,...;
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 2016 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, pričom celkové
odhadované náklady na uvedené OZ Kubínska labka financovalo z vlastných prostriedkov vo výške cca
8.000 €.
Vyčlenení 2 mestskí policajti v roku 2016 realizovali aktivity v oblasti prevencie kriminality
smerované hlavne k deťom a mládeži, pomoci seniorom na území mesta Dolný Kubín. Výkon prevencie
je hlavne na lokálnej úrovni, no nevyhýbame sa ani prípadnej aktivite smerom k okolitým obciam v
rámci Oravského regiónu.
V snahe o elimináciu sociálno-patologických javov detí a mládeže v meste sa v uplynulom roku
začala spolupráca s neziskovou organizáciou KIC EDUKOS Dolný Kubín. Na strednej odbornej škole
ZEMKO sa v marci 2016 uskutočnila prednáška o zákone o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov, o fajčení a užívaní drog.
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Hlavnými témami, ktoré boli prezentované „preventistami“ MsP Dolný Kubín boli nasledovné :
•

priestupky detí a mládeže

•

alkohol, cigarety, drogy

•

krádeže

•

rasizmus

•

delikvencia mládeže

•

gamblerstvo

•

záškoláctvo

•

právomoci a úlohy MsP

•

závislosť na mobiloch a internete

•

kyberšikana a šikanovanie

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 2016 preventívne aktivity týkajúce sa pravidiel cestnej premávky
a správania sa na cestách. Konkrétne aktivity – viď tabuľka :

PREHĽAD VYKONANÝCH PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT MsP 2016
ŠKOLA

TRIEDA

POČET
ŽIAKOV

ZŠ v meste DK

Detské dopravné ihrisko

Dátum a čas
realizácie
besedy

BEZPEČNE NA BICYKLI

12.05.2016

Medzihradský - 6 hod.

MENO PREDNÁŠAJÚCEHO počet
hodín

ZŠ Or. Polhora

4. A,B

32

DDI

18.05.2016

Medzihradský - 2 hod.

ZŠ Rabča

6. A,B,C

48

DDI

18.05.2016

Medzihradský - 2,5 hod.

ZŠ M. Kukučína

1. D

16

DDI

24.05.2016

Medzihradský - 2 hod.

ZŠ M. Kukučína

4. B

22

DDI

24.05.2016

Medzihradský - 2,5 hod.

ZŠ M. Kukučína

1. ročník

17

DDI

31.05.2016

Medzihradský - 1,5 hod.

ZŠ P. Škrabáka

1. A

21

DDI

01.06.2016

Medzihradský - 1,5 hod.

ZŠ P. Škrabáka

1. B

19

DDI

01.06.2016

Medzihradský - 1,5 hod.

DI Banisko

11.06.2016

Lupák, Medzihradský - 8 hod.

DDI

23.09.2016

Medzihradský - 5 hod.

Deň detí BANISKO
Týždeň mobility

SPOLU :

ZŠ z
Mesta DK

175

32 ½ hod.
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PREHĹAD VYKONANÝCH PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT MsP DOLNÝ KUBÍN 2016
POČET TÉMA PREDNÁŠKY KRIMINÁLNEJ
TRIEDA
ŽIAKOV PREVENCIE

ŠKOLA

Dátum a
čas
realizácie
besedy

MENO
PREDNÁŠAJÚCEHO
počet hodín, minút

ZŠ s MŠ pri ZZ
DK

1. - 9.
ročník

11

Právomoci MsP

23.02.2016 Medzihradský - 75 min.

ZŠ M. Kukučína

5. B

17

Rasizmus

23.02.2016 Medzihradský - 45 min.

1.
C,E,H
2. F

50

Alkohol, fajčenie + iné drogy

14.03.2016 Čerňan - 90 min.

ZŠ M. Kukučína

9. C

19

Trestné činy, delikvencia, priestupky detí a
mládeže

16.03.2016 Medzihradský - 45 min.

ZŠ M. Kukučína

6. B

16

Krádeže

16.03.2016 Medzihradský - 45 min.

ZŠ M. Kukučína

9. B

18

Trestné činy, delikvencia, priestupky detí a
mládeže

16.03.2016 Medzihradský - 45 min.

ZŠ M. Kukučína

7. B

22

Krádeže

21.03.2016 Medzihradský - 45 min.

ZŠ M. Kukučína

6. A

13

Krádeže

21.03.2016 Medzihradský - 45 min.

ZŠ M. Kukučína

8. C

23

Delikvencia mládeže

22.03.2016 Medzihradský - 45 min.

4. - 5.
ročník

25

Práca MsP - Nočné čítanie Okr. Knižnica

01.04.2016 Čerňan - 60 min.

1. - 9.
ročník

9

Bezpečne na bicykli, S Martinom na cestách
(DVD)

12.04.2016 Medzihradský - 120 min.

ZŠ J. Matúšku

7. B

17

Gamblerstvo - nelátková závislosť

26.05.2016 Čerňan - 45 min. + OO PZ

ZŠ J. Matúšku

7. A

17

Gamblerstvo - nelátková závislosť

26.05.2016 Čerňan - 45 min. + OO PZ

ZŠ J. Matúšku

7. C

11

Gamblerstvo - nelátková závislosť

26.05.2016 Čerňan - 45 min. + OO PZ

ZŠ s MŠ pri ZZ
DK

1. 9.
ročník

12

Právomoci a práca MsP

09.06.2016 Medzihradský - 75 min.

ZŠ J. Matúšku

7. C

24

Závislosť na mobiloch, internet, kyberšikana

29.09.2016 Čerňan - 45 min.

ZŠ J. Matúšku

5. C

21

Šikana na školách, ulici, spoločnosti, kyberšikana

25.10.2016 Čerňan - 45 min. + OO PZ

ZŠ J. Matúšku

5. A

22

Šikana na školách, ulici, spoločnosti, kyberšikana

25.10.2016 Čerňan - 45 min. + OO PZ

ZŠ J. Matúšku

5. C

24

Šikana na školách, ulici, spoločnosti, kyberšikana

25.10.2016 Čerňan - 45 min. + OO PZ

ZŠ J. Matúšku

7. B

24

Záškoláctvo

27.10.2016 Čerňan - 45 min.

ZŠ M. Kukučína

8. A

19

Trestné činy, delikvencia, priestupky detí a
mládeže

25.11.2016 Medzihradský - 45 min.

ZŠ M. Kukučína

8. C

23

Priestupky detí a mládeže

30.11.2016 Medzihradský - 45 min.

SOU - Zemko

ZŠ M. Kukučína,
J. Matúšku,
Jánoš
ZŠ s MŠ pri ZZ
DK

437
Dopravné ihrisko pre deti a mládež v Dolnom Kubíne bolo aj v roku 2016 jediné svojho druhu
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(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 aj tzv. „Preukaz cyklistu“. Tiež prebehla aj v roku 2016
každoročná súťaž „Na bicykli bezpečne“, ktorá pozostávala z teoretickej (test) a praktickej časti (jazdy),
ktorej sa žiaci zúčastnili. Prvé a tretie miesto v súťaži obsadili družstvá zo ZŠ M. Kukučína. Druhí
skončili cyklisti zo ZŠ Komenského v Kňažej.
V roku 2016 bolo Detského dopravného ihrisko využívané nie len deťmi z Dolného Kubína, ale
aj deťmi z Oravskej Polhory a Rabče a Istebného.

V.

Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh MsP:

MsP Dolný Kubín pri svojej činnosti naďalej v roku 2016 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
Revolver Taurus .357 Magnum
Revolver Rossi .38 Special
Pištoľ Glock 17 kal. 9 mm Luger

- 5 ks
- 1 ks
- 2 ks
- 2 ks

Pištoľ CZ 85 kal. 9 mm Luger

- 1 ks

Pištoľ CZ P 09 kal. 9 mm Luger

- 8 ks

V roku 2016 sa situácia ohľadom držaných a služobne využitých zbraní zásadne zmenila a to nákupom
samonabíjacích pištolí zn. CZ model P 09 kalibru 9 mm Luger. Zakúpených bolo celkom 8 ks týchto
nových zbraní s príslušenstvom, teda čistením k nim a puzdrami na zbrane. Revolvery teda definitívne
budú vyradené zo služby Mestskej polície Dolný Kubín, prebehne odpredaj týchto morálne a technicky
zastaraných zbraní.
Na rekreačnú a výcvikovú streľbu MsP Dolný Kubín využívala ďalej 3 ks vzduchových pušiek zn.
Slávia kalibru 4.5 mm, pričom tieto boli využité hlavne pri Športovom dni MsÚ Dolný Kubín, kedy si
mali možnosť zastrieľať z týchto zbraní aj mnohí zamestnanci MsÚ.
Podarila sa v roku 2016 čiastočná obmena v rámci rádiového spojenia a to nákupom 2 ks prenosných
(ručných) rádiostaníc zn. MOTOROLA DP 2400, ktoré sú tzv. "hybridnými modelmi", teda umožňujú
analógový aj digitálny prenos signálu, respektíve spojenia.
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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

Druh a stručný opis technických prostriedkov používaných príslušníkmi MsP pri plnení úloh MsP:
blokovacie zariadenie tzv. „papuča“

- 12 ks (dokúpených 8 ks zn. VENUS)

digitálny fotoaparát

- 2 ks

vysielačky

- 2 ks automobilové, 1 ks základňová, 5 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

- 2 ks odchytová tyč, 1 ks fúkačka, 2 ks prepravná klietka,
odchytová klietka /na odchyt túlavých zvierat/
- 1 ks tlaková puška na CO2
- 1 pár odchytových rukavíc odolných voči prehryznutiu

svietidlá

- 6 ks svietidlo (z toho 2 ks so zastavovacím
kužeľom) + 9 ks svietidiel JAVELOT pre každého
policajta

zastavovací terč

- 2 ks

počítače, monitory, tlačiarne

- 5 ks stolný PC, 5 ks tlačiareň, 5 ks monitor,
- 2 ks 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
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tester ALCO-SENSOR IV CM

- 1ks s príslušenstvom

nepriestrelná vesta

- 2 ks zn. STRATOS 07 triedy odolnosti NIJ III. A
- 2 ks triedy odolnosti NIJ II. A

teleskopický obušok ESP

- 10 ks

airsoftové pištole na CO2

- 2 ks

VII.

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. V roku 2016 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 zmene vedie a eviduje konkrétny pracovník
záznamy v tzv. „Knihe fonogramov a hlásení“.
VIII.

Monitorovací kamerový systém:

V roku 2016 síce intenzívne nepokračoval trend v postupnom rozširovaní monitorovacieho
kamerového systému, no 1 kamera bola reálne inštalovaná a to v mestskej časti Kňažia na križovatke
ciest pri ZŠ, pričom však reálne nebola ešte spustená, nakoľko sa vyskytli závažné problémy s jej
pripojením na optickú, no predovšetkým elektrickú sieť, teda na odber elektrickej energie potrebnej na
jej fungovanie.
Kamerový systém bol na ďalej intenzívne využívaný 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. Aj v roku 2016 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 2016 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 10 x zoomom. Ovládanie jednotlivých
kamier zabezpečujú pracovníci z chráneného pracoviska na stálej službe MsP. Záznam z kamerového
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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 2016 bolo na základe žiadostí OR PZ Dolný Kubín a OO PZ Dolný Kubín, MsP
vydaných celkom „19“ záznamov. Jednalo sa hlavne o krádeže vozidiel, ublíženia na zdraví,
výtržníctvo, poškodzovanie majetku, poškodenie vozidiel vandalmi, sprejerstvo, prípadne neoznámenie
nehody po poškodení vozidla a následný útek páchateľa z miesta.

IX.

Zabezpečovací systém používaný MsP:

Mestská polícia Dolný Kubín využívala v roku 2016 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 2016 bol problém so zariadením, nakoľko nebolo možné ho zapojiť pre závažnú poruchu na
elektroinštalácii do elektrického prúdu, preto zariadenie niekoľko mesiacov v roku nebolo funkčné, čo
sa bohužiaľ podpísalo na tom, že budovu poškodili vandali (podozrivými mali byť deti, konkrétne
chlapci vo veku okolo 10-13 rokov), ktorí poškodili hlavne sklenené výplne na oknách budovy a tiež
časť zariadenia v objekte ako umývadlá, dvere v miestnostiach a podobne,..; Systém sa však nakoniec
podarilo zapojiť a obnoviť ochranu budovy týmto alarmom, čo splnilo želaný efekt,..poplach odstrašil
narušiteľov a následne na miesto vyslaná hliadka objekt skontrolovala a zaistila.

X.

Rozpočet – plnenie

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 2016 bol schválený rozpočet MsP v bežných výdavkoch vo výške 190.750 €, pričom
upravený (navýšený) bol v priebehu roka celkom na sumu vo výške 202.706 € a skutočné čerpanie bolo
na konci roku 2016 reálne vo výške 196.976,08 €, čo predstavovalo percentuálny podiel plnenia 97,17
%.
Rok 2016 si vyžiadal niekoľko zásadných zmien v rámci rozpočtu mestskej polície Dolný
Kubín, ktorými boli nasledovné aj s príslušným odôvodnením. V rámci zavedenia systému plateného
parkovania v MESTE D. Kubín nákup blokovacích zariadení (tzv. papúč) na MsP Dolný Kubín celkom
8 ks zn. VENUS za sumu vo výške 338 € z položky „prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia“ ,
zabezpečenie MT s dátovým balíkom v rámci kontroly parkovania – úhrady parkovného formou SMS
správ → navýšenie položky „mobil a vysielacie pásmo“ o sumu celkom 250 € na uvedené; v rámci
zvýšenia bezpečnosti mestských policajtov počas služieb nákup 2 ks nepriestrelných viest odolnosti NIJ
II. A za sumu vo výške 926,80 € (celkom t. č. 4 ks nepriestrelných viest na MsP D. Kubín) z položky
„špeciálny materiál (strelivo)“; v rámci možnosti efektívne a účinne sa orientovať v meste (teréne)
v katastri Mesta Dolný Kubín zakúpenie do stávajúceho zariadenia tzv. PDA (hand heldu) zn.
MOTOROLA (z projektu Memphis) „GPS Katastra navigátora a lokalizátora“ za sumu vo výške 473 €
16

a tiež katastrálnych máp a dát 10 katastrálnych území Dolného Kubína zo spoločnosti TOPSET
Solutions, spol. s r.o. za sumu vo výške 240 € → na overenie miesta skládky odpadu, pozemku, na
ktorom je napríklad vozidlo (verejná zeleň), skládka odpadu, susedské spory k pozemkom a podobne –
uvedené z položky „všeobecné služby“ ; obmena vybavenia (výzbroje) – nové strelné zbrane na MsP
Dolný Kubín zakúpené pištole CZ P-09 v kalibri 9mm Luger v počte celkom 8 ks vrátane puzdier,
čistiacich šnúr a zbrojného oleja za sumu vo výške 4.043,52 € z položky „špeciálny materiál (strelivo)“.
Vzhľadom na časté požiare kontajnerov na separovaný odpad (papier) v rámci ich možnej
záchrany a uhasenia bol realizovaný nákup 2 ks veľkých 6 kg práškových hasiacich prístrojov do
vozidiel MsP D. Kubín (1 ks bol na uvedené skutočne aj využitý!!) spolu za sumu vo výške celkom
67,20 € z položky „prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia“; čiastočná obmena výpočtovej techniky na
MsP D. Kubín zakúpením 2 ks nových tlačiarní a to 1 ks laserovej za sumu vo výške 94,90 € a druhej
multifunkčnej atramentovej za sumu vo výške 89,90 €, dodatočne do priestorov chránenej dielne bol
zakúpený nový LED monitor k zobrazovaniu telefonátov na linku č. 159 a zaznamenávanie hovorov cez
rádiostanice hliadky a operačného strediska v chránenej dielni a to za sumu vo výške 84,90 € z položky
„výpočtová technika“; nutná bola obmena prenosných rádiostaníc na MsP D. Kubín, nakoľko 2
prenosné rádiostanice vypovedali už službu (technicky aj morálne zastarané) a už poruchové modely
Motorola GP 320 (jedna z nich v službe 13 rokov a druhá dokonca 15 rokov!!), navyše sa už skončila
ich výroba a tiež náhradných dielov na ne!! Zakúpené boli zatiaľ 2 ks nových rádiostaníc zn. Motorola
DP 2400 za sumu spolu vo výške 1.243,20 € z položky „telekomunikačná technika“. Realizovaná bola
aj obmena vybavenia na odchyt zvierat (psov) – boli zakúpené odchytové pomôcky a to odchytové
rukavice a špeciálna odchytová tyč - uvedené celkom za sumu vo výške 296,24 € z položky „odchyt
zvierat – všeobecný materiál“.
Na chránenú dielňu boli vyčlenené (schválené) výdavky Mesta Dolný Kubín vo výške 12.000 €,
po úprave boli navýšené na sumu vo výške 16.160 €, pričom plnenie dosiahlo sumu vo výške 16.159,43
€, čiže prakticky bolo plnenie takmer na 100 %.

XI.

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 ďalšie zotrvanie v štruktúrach Mesta Dolný Kubín je opodstatnené,
prínosné a žiaduce a to aj vzhľadom na spustený systém regulovaného parkovania v rámci mesta.

V Dolnom Kubíne dňa ..06. apríla. 2017 ...

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

Mgr. Roman Matejov
primátor Mesta Dolný Kubín v.r.
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Štatistika podľa spôsobu zistenia priestupku

Počet

vlastné zistenie
oznámené občanom
kamerou

503
86
25

Spolu

614

Štatistika priestupkov v doprave

Podľa spôsobu zisteniazistené
priestupku
kam.
systémom

oznámené
občanom

vlastné zistenie

Počet zistených priestupkov

614

Z toho okresných priestupcov
ov

498

Z toho mimookresných priestupcov
priestup

116

18

Počet zistených priestupkov
Okresných
priestupcov
498
Mimookresných
priestupcov
116

600
400
200
0

Štatistika podľa druhu priestupku

Počet

NS na verejnej zeleni
NS v zákaze státia

28

NS v zákaze vjazdu

59

NS v zákaze zastavenia

193

NS mimo vyznač.miesta na parkovisku

17

NS na vyhr. park. pre ZŤP

37

NS na vyhr. parkovisku

9

NS v pešej zóne
Vjazd do zákazu vjazdu

7

NS na prechode pre chodcov

4

NS na miesto zabraň. výjazdu

6

Vjazd do pešej zóny

1

NS v križovatke

1

NS na vodorovnom značení

6

NS v zóne s plateným parkovaním
NS na chodníku

40

6

188

9

NS v protismere

2

NS v zákaze státia pre NA

1

Spolu

614
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Podľa druhu priestupku
193

188

200
150
28

100

40

59
17

37

9

7

6

50

4

6

1

1

6

9

2

1

0

Štatistika podľa miesta zistenia priestupku

Počet

ul. Nemocničná

249

ul. Športovcov

3

ul. Kohútov Sad

103

Námestie POH

35

ul. Sládkovičova

1

ul. Radlinského

78

ul. Staničná

1

ul. Aleja Slobody

33

ul. Odbojárov

13

ul. Mierová

5

ul. M. Hattalu

17

ul. Chočská

5

ul. Bysterecká

6

ul. Ľ.Štúra

5

Námestie Slobody

1

ul. Na Sihoti

2

ul. M. R. Štefánika

1

ul. Matúškova

26

ul. Gäcelská

18

ul. Pelhřimovská

4

ul. S. Nováka

1

ul. ČSA

3

ul. Jánoškova

3

ul. MDD

1

Spolu

614
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Podľa miesta zistenia priestupku
300

249
250
200
150

103
78

100

18

26

1

3

3

1

4

1

2

1

5

6

5

1

1

3

5

13

17

33

35

50
0

Štatistika podľa spôsobu riešenia
priestupku

Počet

Suma

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

447
2
0
0
3
0
164

6635,-€
65,-€

Spolu

616

Z toho doriešené z r. 2015

2
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Štatistika priestupkov mimodopravných
Počet zistených priestupkov

111

Z toho mladistvých osôb

18

Počet mimodopravných priestupkov
18 priestupkov,
16,22 %

Počet zistených priestupkov
Počet zistených priestupkov Z toho
mladiství

111
priestupkov,
100 %

Tabuľka podľa spôsobu zistenia priestupku

Počet

vlastné zistenie
oznámené občanom
oznámené - polícia
kamerou
akcia OOPZ, ORPZ
Spolu

32
76
0
3
0
111

Podľa
odľa spôsobu zisťovania priestupkov
76

80
60
40
20

32

3

0
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Tabuľka priestupkov podľa lokalít

Počet

Staré mesto

33

Bysterec

49

Brezovec

13

Banisko

4

Mokraď

1

Kňažia

1

Záskalie

4

Beňová Lehota

1

Medzihradné

4

Srňacie

1

Spolu

111

Priestupky podľa lokalít
49
50
40

33

30
20

13

10

4

1

1

4

1

4

1

0

Tabuľka priestupkov podľa druhu priestupku
§ 24 ods.1 pís.c
§ 30 - priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom

Počet
Mladistvé
osoby
1

0

14

3

§ 47 ods. 1 pís. a/ - neuposlúchnutie výzvy

3

0

§ 47 ods. 1 pís. b/ - rušenie noč.kľudu

1

0

§ 47 ods. 1 pís. d/ - znečistí ver. priestranstvo

1

0

§ 49 - priest.. proti obč. spolunažívaniu

3

0

18

0

§ 50 - priestupky proti majetku
zákon 79/2015 o odpadoch
Zákon č. 282/2002

2

0

53

0

Zákon č. 219 § 2 ods.2

15

15

111

18

Spolu

23

60

Priestupky podľa druhu

50
40
30

Počet priestupkov
celkom
z toho mladiství

20
10
0

Tabuľka podľa spôsobu riešenia
priestupku

Počet

Suma

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

41
2
2
31
8
4
18
15

455
60

Spolu
Z toho doriešené z minulého
obdobia
V riešení zostáva

121
11
2
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