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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 2017

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 2017 činnosť Mestskej polície Dolný Kubín smerovala predovšetkým k ochrane pred
vandalizmom, porušovaniu verejného poriadku, znečisťovaniu verejných priestranstiev, poškodzovaním
verejnoprospešných zariadení, verejnej zelene, riešením problémov v statickej doprave pri parkovaní
vozidiel a predovšetkým teda v rámci kontroly a činností s tým súvisiacich v rámci zavedenia
parkovacích zón s plateným parkovaním (zavedené ešte v od 01.06. 2016).
Celkom Mestská polícia dohliadala na niekoľko lokalít so systémom spoplatneného parkovania
(inštalovaných 11 parkovacích automatov) v meste, tiež bola realizovaná aj kontrola parkovania (úhrada
SMS správami) cez aplikáciu v mobilnom telefóne, pričom tu sa z pohľadu celých úhrad parkovného
situácia zmenila a občania v značnej miere začali využívať práve tento spôsob, teda úhradu cez SMS
správu. Často bolo riešené porušenie zastavenia a státia na miestach, kde to nie je povolené (napríklad
ulica Matúškova oproti pekárňam RUSINA), respektíve priamo zakázané zvislým, prípadne vodorovným
dopravným značením, pričom lokalitou, kde dochádzalo k takémuto porušeniu zákona bolo sídlisko
Brezovec v Dolnom Kubíne, konkrétne areál nemocnice, kde zväčša návštevníci a pacienti porušovali
takýmto spôsobom zákon o cestnej premávke. Celkovo ide z pohľadu dopravy o problémovú lokalitu na
ul. Nemocničnej v Dolnom Kubíne, kde pretrváva počas dňa v pracovnom týždni doslova pretlak
množstva vozidiel, ktorých vodiči v snahe zaparkovať za každú cenu porušujú pravidlá cestnej
premávky, to platí aj o samotnom areáli nemocnice, kde tiež často parkujú vozidlá a zväčša tak porušujú
existujúce dopravné značenie „Zákaz zastavenia“ , ktoré je v areáli umiestnené.
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Pozornosť bola venovaná kultúrnym a cirkevným inštitúciám, zvýšená pozornosť bola venovaná aj
lokalite Kňažia, predovšetkým miestnemu cintorínu, nakoľko sa opakovali krádeže vencov a kytíc
z čerstvých hrobových miest, tu bola opakovane aj na základe podnetu poslanca MsZ p. Jána
Briestenského umiestnená mestskou políciou fotopasca, ktorá snímala inkriminované miesta, odkiaľ boli
odcudzené opakovane vence a kytice,...páchateľa, či páchateľov sa síce zadržať nepodarilo, avšak
fotopasca mala „preventívny“ charakter využitia, nakoľko počas jej umiestnenia ku krádežiam
nedochádzalo. V lokalite Kňažej bola tiež umiestnená fotopasca neďaleko objektu skladov spoločnosti
ELKOP, nakoľko vedľa jednej z hál občania opakovane ukladali odpad, predovšetkým išlo o biologicky
rozložiteľný odpad ako hnoj, časti krovia, drevín a iného rastlinstva,...tu dal podnet opätovne poslanec p.
Ján Briestenský, pričom sa podarilo pomerne hodnoverne nasnímať celkom 3 osoby, avšak ich
stotožňovanie bolo pomerne dlhé a náročné, no dopracovali sme sa ku konkrétnym menám, ktoré budú
čoskoro doriešené za svoje protiprávne konanie, no až v tomto roku, teda 2018.
So skládkami boli celkovo v roku 2017 pomerne značné problémy a to opakovane na uliciach Hollého,
Dukelských hrdinov (pri nádobe na zber obnoseného šatstva), pri železničnom prechode v smere do časti
Záskalie, na ul. J. Ťatliaka a tiež na ul. Okružnej (pri nádobách na separovaný odpad), tiež v časti
Banisko pri garážach a na Brezovci, hlavne na ulici Ľ. Štúra pred nájomnými bytovkami, i keď je
v bezprostrednej blízkosti bezpečnostná kamera. Čo sa týka odpadu ako takého zväčša išlo o komunálny
odpad, výnimočne aj drobný stavebný dopad, respektíve použitý nábytok, elektroniku (TV prijímače,..)
a podobne.
Čo sa týka časti Beňova Lehota, tu sa situácia pri ukladaní dopadu značne zlepšila, i keď ideálna nebola,
niekoľko krát občania ( a určite nie len z Dolného Kubína a okolia) vyhodili odpad vedľa zberného dvora
v tejto časti. Aj na základe uvedeného bola dňa 10.06. 2017 (sobota) v čase od 17.00. do 19.00 hod.
naplánovaná a realizovaná mimoriadna akcia zameraná práve na potieranie takéhoto neduhu, pričom
akcia bola naplánovaná a vykonaná spoločne, teda hliadkou mestskej polície v súčinnosti s hliadkou
štátnej polície z Obvodného oddelenia PZ v Dolnom Kubíne,..jej výsledok bol dosť sporný, nakoľko pre
nepriazeň počasia, vytrvalý dážď bol aj pohyb rekreantov a chatárov v tomto čase minimálny a teda
nepodarilo sa na mieste zistiť žiadne porušenie zákona, avšak boli určité odozvy občanov, ktorí si políciu
na mieste všimli a vyjadrili sa uznanlivo k takejto činnosti a krokom, ktoré boli realizované,...akcia teda
v konečnom dôsledku mala viac preventívny ako represívny charakter.
Problémom a nie len v rámci Dolného Kubína sú aj exkrementy po psoch, pričom Mestská
polícia Dolný Kubín na základe uvedeného realizovala niekoľko akcií zameraných na potieranie tohto
problému. Úspešnou bola aj na základe spracovaného plánu represívno-preventívnej akcie kontrola na
ul. Zochovej a časť Sihoť v Dolnom Kubíne zo dňa 23. augusta 2017 v čase od 06.30 do 08.00 hod.
zameraná vzhľadom na nepriaznivú situáciu na území mesta Dolný Kubín na úsek verejného poriadku
→ čistoty na verejných priestranstvách v súvislosti s chovom a držaním psov. V zmysle VZN č.
3/2014, konkrétne čl. 3 „vodenie psov“, odsek 2. písm. a), b), c) a čl. 4 uvedeného VZN + zákon č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov – konkrétne §§ 4, 6, 7 bola
realizovaná kontrola a to aj na základe podnetu v tejto lokalite daným jednou z občianok tejto ulice,
ktorá písomne – mailom poukázala na žalostnú situáciu čo sa týka vodenia psov, teda predovšetkým
voľný pohyb psov bez zodpovednej osoby a neodstraňovanie exkrementov po psoch.
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Odmena pre tých, ktorí si plnili svoje povinnosti súvisiace s vodením psov

Akcie sa nakoniec zúčastnil samostatne len náčelník Mestskej polície Dolný Kubín, pričom
situáciu na mieste dokumentoval služobnou kamerou - mnohé zo vstupov do dvorov rodinných domov
na ul. Zochovej mali tieto vstupy otvorené, čiže ktokoľvek mohol do dvora vojsť alebo z neho vyjsť,
teda aj psy.
Zachytený bol veľký hnedý pes vychádzajúci z dvora rodinného domu číslo a malý bielo-sivý
psík (kríženec) vchádzajúci do dvora domu. Majiteľov psov sa podarilo stotožniť a bola im uložená
bloková pokuta. Akcia mala aj za cieľ robiť aj osvetu a odmeniť niektorých majiteľov psov, respektíve
osoby, ktoré ich vodili za ukážkové vodenie svojich psích miláčikov, pričom počas akcie nimi boli
dvaja muži so psami, pričom boli odmenení pamlskami na čistenie chrupu psov a tiež mikroténovými
vreckami určenými na exkrementy psa.
Závažným prípadom počas činnosti mestskej polície bol prípad úmrtia mladého muža počas
osláv XXXVI. Kubínskeho jarmoku na Hviezdoslavovom námestí v Dolnom Kubíne, kedy zo dňa
22.09. 2017 na 23.09. 2017 tragicky zahynul jeden z návštevníkov,..pitva nepreukázala cudzie
zavinenie.
Toto úmrtie doslova lomcovalo verejnou mienkou a množili sa útoky hlavne cez sociálne siete
smerované na mestskú i štátnu políciu, ako aj vedenie mesta. Bolo nutné zaujať stanovisko voči
verejnosti, čo sa aj stalo a spoločne vedenie mesta Dolný Kubín, mestskej polície, ako aj štátnej polície
sa vyjadrilo aj prostredníctvom TVDK k celému prípadu. Ani prítomnosť troch kamier v rámci
bezpečnostného monitorovacieho systému Mesta Dolný Kubín nemohla pomôcť a predísť tomuto
úmrtiu, nakoľko tento muž bol už prakticky mimo ich dosahu. V súvislosti s uvedeným sa šírili mestom
Dolný Kubín aj fámy o akejsi partii, ktorá mala napádať a biť viacerých návštevníkov jarmoku, čo však
bolo vyvrátené,...vyskytli sa len dva prípady, pričom jeden z nich bol so známymi aktérmi v šetrení
štátnej polície, kde malo ísť o krádež prúteného košíka jednému z jarmočníkov, pričom po dolapení
zlodejov samotným predajcom ho títo fyzicky napadli a druhý mal prebehnúť za dosť zvláštnych
a nejasných okolností, tu mal byť v nočnej dobe na Hviezdoslavom námestí napadnutý fyzicky muž,
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ktorý tam mal byť so svojou manželkou, tento prípad bol tiež šetrený štátnou políciou, pričom tu mali
byť údajne aj svedkovia, ktorí tvrdili, že muža nikto nenapadol, ale že bol podnapitý a sám spadol
a zranil sa.
Vlastnou činnosťou a tiež na základe pokynu (trvale úlohy) primátora mesta Dolný Kubín a za
pomoci stavebného odboru boli mestskou políciou preverované a dozorované oznámenia o búracích
prácach, drobných stavbách a podobne, pričom v niekoľkých prípadoch bola vykonaná aj asistencia
pracovníkov stavebného odboru pri závažnejších kontrolách. . Tiež boli vykonávané previerky v rámci
kontroly skládok, zvlášť stavebného odpadu a tiež prípadné nelegálne stavby a búracie práce v Dolnom
Kubíne. Tu možno spomenúť z tých závažnejších prípadov nález značného množstva stavebného
materiálu – asfalt, tehly, betón a podobne po búracích prácach, pričom uvedené bolo v lokalite „Urbariátu
Oravskej Poruby“, dokonca za závorou, ktorá sa zamyká,...išlo cca o 10 - 12 fúr z nákladného vozidla, či
vozidiel,...vec bola riadne preverená, pričom sa potvrdila domnienka, že je to suť, ktorá mala byť určená
na úpravu ciest v lesnom teréne, čo je však neprípustné!! K odpadu sa prihlásilo vedenie urbariátu.
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,... vyskytol sa prípad, ktorý bol na
podnet občana šetrený nie len mestskou políciou, ale pridali sa aj úradníci z MsÚ (odbor stavebný a
životného prostredia), bezpečnostný technik a v neposlednom rade aj príslušníci HaZZ. Na ulici
Matúškovej totiž opakovane z jedného z rodinných domov z komína išiel hustý a štipľavý dym, čo
vzbudilo vážne podozrenie na nezákonné spaľovanie odpadu (PET fliaš a podobne), no vykonanou
previerkou aj za spolupráce samotných majiteľov domu sa nepodarilo preukázať, že takýto odpad
skutočne spaľujú. Zdokumentovať a preukázať takéto konanie je obzvlášť zložité a oznamovateľovi bolo
doporučené obrátiť sa v danej veci Slovenskú inšpekciu životného prostredia, respektíve uplatniť svoje
práva na súde, nakoľko môže ísť aj o tzv. „IMISIE“ v zmysle § 127 Občianskeho zákonníka.
Majetok občanov a mesta bol chránený realizovaním kontrol objektov a priestorov, pričom sa
jednalo v prevažnej miere o detské ihriská, športoviská /WORK OUTové ihrisko, SKATE park, novo
zriadené ihrisko v Kňažej a ďalšie/, tiež areál základných a materských škôl, dopravné ihrisko pri ZŠ
Petra Škrabáka, garážové osady, rekreačné zariadenia, tiež objekty slúžiace na podnikateľské účely
(bývalý Primalex, čerpacie stanice PHM,..), inštitúcie (Daňový úrad, súd a prokuratúra,..), a miesta, kde
sa zdržiavali mladiství (pri Florinovom dome, MsKS,..), tiež bezdomovci a asociáli (premostenia, okolie
nákupných, obchodných centier – Billa, Kaufland, Tesco, Stop SHOP,..);
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.

V úvode roku 2017 pri náleze strhnutej srny,...podarilo sa nám zistiť, že zviera bolo usmrtené
psom z priľahlej usadlosti na ul. Hollého
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Počas roku 2017 bolo zaregistrovaných niekoľko prípadov žobrania (pri TESCU,..), ktorému bude
treba venovať zvýšenú pozornosť aj zo strany štátnej polície, nakoľko ide o jav, či skôr neduh, ktorý je na
rozmachu a z pohľadu zákona nie je ako taký postihnuteľný, no objavujú sa často špekulanti, ktorí takéto
konanie doslova organizujú a profitujú z neho, čo už zakladá trestno-právne dôsledky ich konania. Na
území mesta sa vyskytli aj 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 a tiež sa vyskytli opätovne osoby, ktoré sa vydávali za osoby postihnuté (sluchovo) a tiež osoby,
ktoré realizovali „fiktívne zbierky“ financií na postihnuté deti a podobne (pochádzali zväčša
z Rumunska,.. ), tieto osoby boli monitorované a o ich výskyte informované aj zložky štátnej polície.

Často je vlastné telesné postihnutie zneužívané na lákanie financií od okoloidúcich občanov

V rámci ochrany verejného poriadku zabezpečovala a monitorovala mestská polícia množstvo akcií
a to ako aj pravidelných, ktoré pretrvávajú z predošlých rokov, tak aj niekoľko, ktoré boli novým
obohatením kultúry v Dolnom Kubíne. Príchod izraelského veľvyslanca v rámci návštevy Dolného
Kubína s uvítaním a prijatím na MsÚ Dolnom Kubíne bol zabezpečovaný mestskou políciou.
Prostredníctvom aplikácie CITYMONITOR, ktorej je aj Mesto Dolný Kubín súčasťou bolo na
základe podnetov občanov riešených v roku 2017 celkom Mestskou políciu Dolný Kubín 18 podnetov.
Všetky boli doriešené!! Ide o nasledovné kategórie : 6 podnetov tzv. INÉ, 4 podnety na SMETI,
NEBEZPEČNÝ TERÉN – 1 podnet, OSVETLENIE - 4 podnety, VÝTLKY NA CESTE – 1 podnet,
POŠKODENÁ komunikácia – 1 podnet a 1 podnet z kategórie DOPR. ZNAČENIE.
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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. Pozornosť sa venovala hlavne 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,...tiež to bolo okolie „Florinovho domu“, kde sa aj na základe
odpadkov, teda pohodených fliaš z alkoholu potvrdila prítomnosť osôb požívajúcich alkohol a tiež na
základe získaných poznatkov od občanov Dolného Kubína.
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 v rámci porušenia zákazu
požívania alkoholických nápojov mládežou, prípadne maloletými osobami celkom „14“ prípadov. Zdá
sa, že je to na poklese oproti roku 2016, avšak zdanie klame, nakoľko ide zväčša o latentné konanie,
teda skryté,...mladiství, výnimočne aj maloletí požívajú často alkoholické nápoje skryte – v byte svojich
kamarátov, na rekreačných chatách a podobne. Zarážajúca je však okázalosť niektorých mladých ľudí,
ktorí požívajú alkoholické nápoje verejne, často aj v dennej dobe.
Realizovaných bolo niekoľko akcií zameraných na zisťovanie možného požívania
alkoholických nápojov. V rámci spolupráce, respektíve čiastočne aj súčinnosti bola jedna z nich
vykonaná aj s príslušníkmi OO PZ Dolnom Kubíne a to v závere školského roku 2017, bola spojená aj s
potieraním fajčenia mladistvých, respektíve v rámci zákona o ochrane nefajčiarov. 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.

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 2017 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 VÚC v roku 2017, teda tzv.
„župné voľby“, Fašiangy v Dolnom Kubíne, Tanečný Kubín, Dni mesta a XXXVI. Kubínsky jarmok,
Katarínske trhy, Vianočné trhy a Vianočný jarmok ľudových remesiel, Veľkonočné trhy, Hviezdoslavov
Kubín, Oslavy SNP, Letné KINO,..72. výročie oslobodenia mesta Dolný Kubín, Od Tatier k Dunaju na
bicykli so sklerózou multiplex, 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“.
Mimoriadnymi podujatiami boli Majstrovstvá sveta v love rýb na rieke Orava, kde dohliadla
mestská polícia na ich pokojný priebeh, tiež bezpečnosť pretekárov, ako aj vozidiel, ktorými sa
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presunuli na stanoviská. Celá akcia bola bez inicidentov a prípadných krádeží do vozidiel. Tiež návšteva
tzv. LEGIO vlaku do Dolného Kubína bola jednou zo zaujímavých a nezvyčajných akcií a aj na
uvedené podujatie dohliadala mestská polícia Dolný Kubín, pričom sa nevyskytli žiadne problémy v
súvislosti s ňou.
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
Dolný Kubín participovala boli nasledovné : X. ročník Oravského cyklomaratónu, Cyklisti VIA
MAGNA, pre deti „Na bicykli bezpečne“ a tiež akcia pre deti na DDI v rámci tzv. "Týždňa mobility"
a tiež DEŇ DETÍ na Banisku, kde MsP zapožičala aj detské štvorkolky a kolobežky a samozrejme sa
na mieste aj priamo venovala deťom. 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 a už v texte spomínanou akciou, na ktorej participovala MsP Dolný Kubín boli
VOĽBY do VÚC, teda tzv. „župné voľby“, ktoré pripadli na sobotu 4. novembra 2017, pričom mestská
polícia spolu so štátnou políciou dohliadali na ich pokojný a nerušený priebeh. V Dolnom Kubíne sa
volilo až v 18 volebných miestnostiach, 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 v roku 2017 predovšetkým so štátnou
políciou, samozrejme aj na MsÚ so susediacimi odbormi, hlavne však s právnym referátom (sporné
právne výklady,..), odborom dopravy, miestneho hospodárstva a cestovného ruchu (skládky odpadu,..),
odborom školstva kultúry, mládeže a športu (kultúrne podujatia, ich zabezpečenie,..), odborom výstavby
a životného prostredia (búracie a stavebné práce, čierne stavby,..), odborom sociálnych vecí a rodiny
(asociáli a bezdomovci v meste,..) a hlavným kontrolórom Mesta Dolný Kubín.
Spolupráca bola intenzívna predovšetkým 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 aj na možné požívanie alkoholických
nápojov a tiež pomáhala pri riešení vážnejších zákrokov, zvlášť s účasťou viacerých osôb (páchateľov)
súčasne prítomných na mieste zákroku. Mimoriadne si ceníme pomoc štátnej polície aj pri realizácii
výcviku príslušníkov Mestskej polície Dolný Kubín, pričom išlo predovšetkým o poskytnutie
inštruktora s následným výcvikom streľby na strelnici v Hruštíne.
Spoločne so štátnou políciu sa aj mestská polícia venovala zvýšenej hliadkovej činnosti a tiež
tipovaniu možnej osoby páchateľa, zvlášť v lokalitách mesta s bujným porastom drevín a krov v slabšie
osvetlených častiach, predovšetkým po udalosti, ku ktorej malo dôjsť na chodníku pri historickom
cintoríne medzi Alejou Slobody a Brezovcom a to „znásilneniu“ mladej ženy,..k uvedenému malo dôjsť
asi mesiac pred riadnym oznámením poškodenou, teda ešte v júni 2017.
Komisia verejného poriadku, v ktorej členmi sú aj poslanci MsZ mesta Dolný Kubín – v roku 2017
zasadala celkom 2 x. Tiež tzv. mestské výbory a rada seniorov riešili spolu s mestskou políciu čiastkové
problémy týkajúce sa bežného života občanov mesta, no aj závažnejšieho charakteru.
V rámci úloh uložených primátorom mesta boli 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 nehnuteľnosti patriace
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Mestu Dolný Kubín. Tieto výstupy po dohode s finančným odborom sa zúžili na mesačné správy
a výmenu informácií, ktoré by mohli mať vplyv na pridelenie nájomného bývania od Mesta D. Kubín.
V mimoriadnych prípadoch poskytovala mestská polícia na požiadanie finančného odboru výstupy
okamžite, zvlášť, ak išlo o závažné incidenty, ktoré sa vyskytli zo strany nájomníkov.

Mestská polícia tiež potvrdzovala záujemcom o nájomné (sociálne) bývanie od Mesta Dolný Kubín
písomne potvrdenia, či mali záznam vedený na mestskej polícii v súvislosti s verejným poriadkom,
narúšaním susedského spolunažívania, či priestupkom proti občianskemu spolunažívaniu (rušeniu
nočného kľudu a podobne,..). Spolupráca s Technickými službami, s.r.o. Dolný Kubín prebiehala
predovšetkým pri čistení mesta, vývoze odpadu, úprave zelene a podobne. Často boli riešené podnety
z Technických služieb smerom k odstaveným (zaparkovaným) vozidlám pred nádobami na separovaný
odpad, ktoré nebolo možné vyviezť (vysypať). Tiež v zimnom období to boli podnety na vozidlá, ktoré
boli zaparkované tak, že nebolo možné prehrnúť v celej šírke plynule vozovku, nakoľko by radlica
takéto vozidlo zachytila a poškodila,..hlavne to bola problémová prejazdnosť na ul. Bohúňovej,
MDD,MDŽ, či na sídlisku Banisko.

V rámci spolupráce zo základnými, tiež strednými školami v Dolnom Kubíne, respektíve aj
materskými školami v oravskom regióne ako takom prebiehala spolupráca 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.
Spolupráca prebiehala aj s cirkevnými organizáciami, teda hlavne s katolíckou cirkvou v zastúpení
dekanom Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomírom Pekarčíkom PhD. a evanjelickou cirkvou v zastúpení
Mgr. Rastislavom Stančekom. Zhodne obidvaja požadovali v roku 2017 z mestskej polície ústretovosť
pri konaní obradov, hlavne čo sa týkalo pohrebov a organizácie dopravy pri nich, Dr. Pekarčík sa
pripomenul aj s požiadavkou na umiestnenie kamery neďaleko kostola sv. Kataríny Alexandrijskej
v Dolnom Kubíne. Tiež to bolo riešenie problémov k parkovaniu vozidiel pred farou a podobne.
V rámci spolupráce na základe nepriaznivej situácie na úseku odpadov ako takých, kadáverov
a vrakov vozidiel zvolal náčelník Mestskej polície Dolný Kubín Mgr. Peter Uhrina pracovné stretnutie
na pôde MsÚ v Dolnom Kubíne, pričom bolo oslovených a pozvaných niekoľko zástupcov inštitúcií,
ktoré participujú na riešení týchto problém a boli to nasledovní : z OÚ v Dolnom Kubíne –odbor
starostlivosti o životné prostredie; odbor dopravy; pozemkový a lesný odbor (nezúčastnili sa –
ospravedlnení); Regionálna veterinárna a potravinová správa v Dolnom Kubíne (MVDr. Dušek);
Regionálny úrad verejného zdravotníctva; štátna polícia – zástupca riaditeľa (mjr. Svýba) z OO PZ
Dolný Kubín; právny referát MsÚ v Dolnom Kubíne; odbor dopravy, miestneho hospodárstva a
cestovného ruchu MsÚ v Dolnom Kubíne; odbor stavebný a životného prostredia MsÚ v Dolnom
Kubíne, samozrejme zástupcovia Mestskej polície Dolný Kubín a vedúci kancelárie primátora mesta
Dolný Kubín (Ing. Adamec). Záver celého stretnutia, ktoré prebiehalo niekoľko hodín na spomínané
témy bol taký, že bude treba vyvinúť tlak aj na ZMOS, príslušné ministerstvo, aby sa tieto veci jasne
a zrozumiteľne vyriešili, ujasnili sa kompetencie, ..“čo bude robiť obec a čo bude robiť štát“.
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Poniektorí aj takto „odkladali“ svoj majetok – záber z odstavnej plochy na ul. Okružnej v D. Kubíne

K odpadom a konkrétne vrakom vozidiel a kadáverom bol oslovený opätovne ešte v októbri 2017
právny referát, pričom prednosta a súčasne vedúci právneho referátu JUDr. Láštic k uvedenému podal
písomné stanovisko a nakoniec k uvedenému bolo zvolané ešte aj pracovné stretnutie v užšom kruhu na
MsÚ v Dolnom Kubíne a to v prítomnosti primátora mesta, viceprimátora p. Šimeka, prednostu, tiež
vedúcich odborov Ing. Kosmeľa a Ing. Stareka a samozrejme aj náčelníka mestskej polície .
Ešte začiatkom mesiaca august 2018, konkrétne 03.08. 2017 sme boli oslovení prevádzkovo–
personálnym riaditeľom zo spoločnosti CBA VEREX so sídlom v Liptovskom Mikuláši Ing. Jakubom
Frackowiakom o dianí v ich prevádzke 053 – DISKONT Dolný Kubín, kde má dochádzať ku krádežiam
tovaru, pričom išlo zväčša o alkohol, ktorí si páchatelia jednoducho vzali z výkladu a prešli s ním bez
zaplatenia, bez toho, aby sa vôbec snažili krádež zakryť, schovať si tovar a podobne. Obsluhe sa mali
pritom vyhrážať, že ak niečo nahlásia polícii, že si ich nájdu a podobne. Jeden z páchateľov je polícii
a to ako mestskej tak aj štátnej dobre známy. Na základe uvedeného bola realizovaná výmena informácií
medzi vedením štátnej polície – OO PZ v Dolnom Kubíne a mestskou políciou, tiež bol vydaný pokyn
podriadeným príslušníkom Mestskej polície Dolný Kubín, ako majú postupovať v prípade oznámenia
krádeže v tejto prevádzke týmito osobami.
Spolupráca bola na solídnej úrovni aj s médiami, hlavne s lokálnou televíziou TVDK formou
poskytnutých rozhovorov, tiež MY Oravské noviny (p. Pavelek), s rádiom REGINA...;
OZ Kubínska Labka aj v roku 2017 spolupracovalo s MsP Dolný Kubín, neochvejne pomáhalo
pri umiestňovaní nájdených (nechcených) zvierat, predovšetkým, psov do adoptívnej starostlivosti.
V roku 2017 prebehlo aj rokovanie s pani Galisovou z OZ Kubínska labka a to ako na úrovni náčelníka,
tak aj s primátorom mesta Dolný Kubín v prítomnosti zástupcu náčelníka mestskej polície, nakoľko bol
záujem z ich strany, aby bola uzatvorená zmluva smerujúca aj k čiastočnému pokrytiu nákladov OZ
Kubínska labka v súvislosti so starostlivosťou o zabehnuté a túlavé zvieratá umiestnené v karanténnej
stanici, pričom nakoniec požiadavka znela na sumu vo výške 3.000 €.
V závere roku 2017, konkrétne 29. novembra 2017 bola mestská polícia oslovená riaditeľkou
školy SOŠ polytechnickou v Kňažej o dohľad nad žiakmi tejto školy, ktorí sa mali po ukončení
vyučovania cestou zo školy k autobusovým zastávkam pobiť medzi sebou, preto sporadicky počas
týždňa žiadala v časoch medzi 13.00-14.00 hod. dohľad nad nimi, aby k takémuto konaniu medzi
študentmi nedochádzalo. Realizovali sme niekoľko kontrol s pozitívnym (preventívnym) účinkom.
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IV.

Uskutočnené preventívne projekty – preventívne aktivity:

V roku 2017 MsP Dolný Kubín podala projekt a to v rámci výzvy vyhlásenej Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky, pričom bola požadovaná dotácia zo štátneho rozpočtu celkom vo výške 40.500 €.
Mestská polícia vypracovala PROJEKT s názvom KAMEROVÝ MONITORING MESTA DOLNÝ
KUBÍN – MODERNIZÁCIA A ROZŠIROVANIE.
Na tomto projekte pracovali dvaja pracovníci Mesta Dolný Kubín a to Ing. Beáta Valeková
a Mgr. Peter Uhrina, avšak projekt nakoniec nebo úspešný, boli uprednostnené iné projekty v Oravskom
regióne.
Vyčlenení 2 mestskí policajti v roku 2017 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.

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 2017 preventívne aktivity týkajúce sa pravidiel cestnej premávky
a správania sa na cestách. Konkrétne aktivity – viď tabuľka :
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PREHĹAD VYKONANÝCH PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT MsP DOLNÝ KUBÍN
2017
ŠKOLA

POČET TÉMA PREDNÁŠKY KRIMINÁLNEJ
TRIEDA
ŽIAKOV PREVENCIE

Dátum a
čas
realizácie
besedy

MENO
PREDNÁŠAJÚCEHO
počet hodín,minút

ZŠ P. Škrabáka

2. A,B

40

Šikanovanie, násilie a diskriminácia

7. 2. 2017

Čerňan - 45 min.

ZŠ P. Škrabáka

3. A

22

Šikanovanie, násilie a diskriminácia

7. 2. 2017

Čerňan - 45 min.

ZŠ P. Škrabáka

3. B

20

Šikanovanie, násilie a diskriminácia

7. 2. 2017

Čerňan - 45 min.

ZŠ P. Škrabáka

4. A

21

Šikanovanie, násilie a diskriminácia

8. 2. 2017

Čerňan - 45 min.

ZŠ P. Škrabáka

4. B

22

Šikanovanie, násilie a diskriminácia

8. 2. 2017

Čerňan - 45 min.

ZŠ P. Škrabáka

3. C

17

Šikanovanie, násilie a diskriminácia

8. 2. 2017

Čerňan - 45 min.

ZŠ P. Škrabáka

4. C

20

Šikanovanie, násilie a diskriminácia

8. 2. 2017

Čerňan - 45 min.

11

Bezpečne na cestách + DVD, S
Martinom na cestách

13. 2. 2017 Medzihradský - 2 hod.

20

Krádeže, priestupky - majetkové skutky
Beseda s prítomnými rodičmi

16. 5. 2017 Medzihradský - 1 hod.

13

Právomoci MsP, priestupky

18. 5. 2017 Medzihradský - 2 hod.

ZŠ s MŠ pri ZZ v
Dolnom Kubíne
Komunitné
centrum
EDUKOS
ZŠ s MŠ pri ZZ v
Dolnom Kubíne
ZŠ s MŠ pri ZZ v
Dolnom Kubíne

od 10 do
15 rokov

10

Bezpečne na cestách + DVD, S
Martinom na cestách
Bezpečne na cestách + DVD, S
Martinom na cestách
Bezpečne na cestách + DVD, S
Martinom na cestách

13.6.20107 Medzihradský - 1 hod.

6. 6. 2017

Medzihradský - 2 hod.

ZŠ M. Kukučína

1. B,C,D

50

ZŠ M. Kukučína

3. C

23

ZŠ M. Kukučína

7. D

24

Šikanovanie, násilie a diskriminácia

18.10.2017 Čerňan - 45 min.

ZŠ M. Kukučína

7. B

17

Šikanovanie, násilie a diskriminácia

18.10.2017 Čerňan - 45 min.

ZŠ M. Kukučína

8. A

18

Šikanovanie a kyberšikanovanie

ZŠ M. Kukučína

7. C

19

Šikanovanie a kyberšikanovanie

ZŠ M. Kukučína

5. A,C

34

Šikanovanie a kyberšikanovanie

ZŠ M. Kukučína

8. C

14

Šikanovanie a kyberšikanovanie

ZŠ M. Kukučína

5. C

15

Šikanovanie a kyberšikanovanie

ZŠ M. Kukučína

8. B

19

Šikanovanie a kyberšikanovanie

6. 11. 2017 Medzihradský - 45 min.

ZŠ M. Kukučína

8. D

16

Šikanovanie a kyberšikanovanie

6. 11. 2017 Medzihradský - 45 min.

ZŠ M. Kukučína

7. A

17

Šikanovanie a kyberšikanovanie

6. 11. 2017 Medzihradský - 45 min.

12

Právomoci MsP, priestupky

20

Právomoci MsP, výstroj a výzbroj

ZŠ s MŠ pri ZZ v
Dolnom Kubíne
Gymnázium POH

Príma

13.6.20107 Medzihradský - 45 min.

20. 10.
2017
24. 10.
2017

Medzihradský - 1 hod.
Medzihradský - 45 min.

24. 10.2017 Medzihradský - 45 min.
24. 10.
2017
24. 10.
2017

14. 11.
2017
20. 11.
2017

Medzihradský - 45 min.
Medzihradský - 45 min.

Medzihradský - 1,5 hod.
Medzihradský - 45 min.

12

Gymnázium POH

Tercia

21

Právomoci MsP, výstroj a výzbroj

Gymnázium POH Sekunda

25

Právomoci MsP, výstroj a výzbroj

ZŠ M. Kukučína

17

Šikanovanie, násilie a diskriminácia

5

Právomoci MsP, priestupky

7. B

ZŠ s MŠ pri ZZ v
Dolnom Kubíne

20. 11.
2017
20. 11.
2017

Medzihradský - 45 min.
Medzihradský - 45 min.

18.10.2017 Čerňan - 45 min.
14. 11.
2017

Medzihradský - 1 hod.
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PREHĽAD VYKONANÝCH PREVENTÍVNYCH AKTIVÍT MsP na DDI 2017
ŠKOLA
ZŠ s MŠ Or.
Polhora 130
ZŠ s MŠ Or.
Polhora 130

POČET Detské dopravné
TRIEDA
ŽIAKOV ihrisko
3.
ročník
4.
ročník

Dátum a
čas
realizácie
besedy

MENO
PREDNÁŠAJÚCEHO
počet hodín

18

DDI

11.5.2017

Medzihradský -2 hod.

14

DDI

11.5.2017

Medzihradský - 2 hod.

BEZPEČNE NA
BICYKLI

12.5.2017

Medzihradský - 6 hod.

ZŠ v meste
ZŠ Or. Polhora

5.
ročník

34

DDI

15.5.2017

Lupák - 3 hod.

ZŠ J. Matúšku

1. C

22

DDI

16.5.2017

Medzihradský - 2 hod.

ZŠ J. Matúšku

1. A

23

DDI

16.5.2017

Medzihradský - 2 hod.

ZŠ J. Matúšku

1. B

20

DDI

16.05.2017 Medzihradský - 1,5 hod.

63

DDI

19.05.2017 Lupák - 3 hod.

59

DDI

23.5.2017

Lupák - 3 hod.

ZŠ P. Škrabáka
ZŠ P. Škrabáka

1.
ročník
2.
ročník

ZŠ s MŠ Kňažia

1. A

18

DDI

26.5.2017

Medzihradský - 2 hod.

ZŠ s MŠ Kňažia

2. A

20

DDI

26.5.2017

Medzihradský - 2 hod.

Deň detí
BANISKO

10.6.2017

ZŠ Istebné

2.
ročník

17

DDI

14.6.2017

Medzihradský - 2,5 hod.

ZŠ M. Kukučína

4. C

24

DDI

19.9.2017

Medzihradský - 2 hod.

SPOLU

332

33 hod.

Dopravné ihrisko pre deti a mládež v Dolnom Kubíne bolo aj v roku 2017 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
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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“.
Mestský úrad v Dolnom Kubíne, odbor školstva, kultúry, mládeže a športu, zorganizoval dňa 12. mája
2017 v spolupráci s CVČ pri ZŠ Petra Škrabáka v Dolnom Kubíne, Mestskou políciou v Dolnom
Kubíne a Okresným dopravným inšpektorátom v Dolnom Kubíne okresné kolo súťaže „Na bicykli
bezpečne2017“.
Do podujatia sa zapojilo 8 zmiešaných štvorčlenných družstiev (2 dievčatá a 2 chlapci) zo základných
škôl okresu Dolný Kubín. Súťaž pozostávala z troch disciplín: vedomostného testu, jazdy zručnosti
a jazdy na dopravnom ihrisku podľa pravidiel cestnej premávky.
Najviac sa darilo tímu zo ZŠ Martina Kukučína, ktorí zvíťazili pred družstvom zo ZŠ s MŠ Malatiná
a ZŠ Janka Matúšku.

„Na bicykli bezpečne 2017“ – priebeh podujatia na Detskom dopravnom ihrisku pri ZŠ Petra Škrabáka

Všetci účastníci dostali vecné ceny, ktoré im venovali Mestská polícia a Okresný dopravný inšpektorát
v Dolnom Kubíne.
V krajskom kole súťaže budú okres Dolný Kubín reprezentovať víťazi okresného kola.
V roku 2017 bolo Detského dopravného ihrisko využívané nie len deťmi z Dolného Kubína, ale
aj deťmi z okolitých miest a obcí.

V.

Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh MsP:

MsP Dolný Kubín pri svojej činnosti naďalej v roku 2017 využívalo 2 služobné osobné
motorové vozidlá. Jednalo 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.
V priebehu roku 2017 bolo vozidlo SUZUKI Ignis odpredané (ojazdené) a zakúpené bolo nové
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služobné vozidlo to zn. HYUNDAI Tucson 1.6 GDi, ktoré bolo tiež dovybavené rádiostanicou
(Motorola s hybridnou možnosťou prevádzky), riadnym farebným označením príslušnosti k Mestskej
polície Dolný Kubín a tiež moderným svetelným a zvukovým výstražným zariadením.

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
Pištoľ CZ 85 kal. 9 mm Luger
Pištoľ CZ P 09 kal. 9 mm Luger

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

Revolvery v kalibri .38 Special a .357 Magnum budú definitívne 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.
V roku 2017 pokračovala obmena v rámci rádiového spojenia a to nákupom 2 ks rádiostaníc zn.
MOTOROLA a to 1 ks prenosnej model DP 2400e a 1 ks automobilovej rádiostanice, ktorá bola
umiestnená do nového vozidla mestskej polície zn. Hyundai Tucson 1.6 GDi.

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

- 12 ks (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

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

fotopasca

- 4 ks (v roku 2017 dokúpené 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
- 2 ks triedy odolnosti NIJ II. A

teleskopický obušok ESP

- 10 ks

airsoftové pištole na CO2

- 2 ks

hlasový záznamník zn. Olympus

- 1 ks

VII.

Využívanie chránenej dielne:

Pri Mestskej polícii Dolný Kubín je zriadená chránená dielňa, ako pracovisko určené pre osoby
ZŤP s poklesom schopnosti vykonávať pracovnú činnosť o minimálne 40 %, pričom značnú časť
financií na platy a odvody týchto zamestnancov pokrýva NÚP – OÚP v Dolnom Kubíne.
Z uvedeného hľadiska je mimoriadne výhodné a zaujímavé pre MESTO Dolný Kubín využívať
takýchto zamestnancov a benefity, ktoré NÚP ponúka v súvislosti s ich zamestnávaním. Zriadené je pri
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Mestskej polícii D. Kubín pracovisko chránenej dielne, v ktorom sa pracuje v nepretržitej prevádzke
(nonstop), teda v 24 hodinovom cykle. V roku 2017 v nej bolo zamestnaných 6 pracovníkov so
zdravotným postihnutím (ZŤP).
Pracovníci chránenej dielne sú vedení ako operátori kamerového systému, pričom súčasne realizujú
na linke 159 preberanie podnetov, oznamov a informácií od občanov, inštitúcií a podobne, ktoré
následne čiastočne spracúvajú, no predovšetkým posúvajú príslušníkom mestskej polície, prípadne
vedeniu mestskej polície. Ich hlavnou úlohou je aktívne sledovať, teda svojím zrakom výstup – dianie
na zobrazovacích jednotkách, ktorými sú monitory bezpečnostného monitorovacieho 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.), prípadne odovzdať podnety záchranným zložkám IZS, teda
Integrovaného záchranného systému (HaZZ, RZP HZS,..) 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“.
Tiež prípadné poruchy na kamerovom systéme hlásia a zapisujú do osobitnej evidenčnej knihy.
Realizujú aj tzv. armovanie celého MsÚ Dolný Kubín, čo je v podstate spustenie ochrany v rámci
elektronického systému, ktorý v prípade narušenia objektu následne spustí poplach.

VIII.

Monitorovací kamerový systém:

V roku 2017 sa podarilo v úvode roku spustiť už inštalovanú kameru v časti Kňažia na ul. kpt.
Nálepku, po takmer ročnom úsilí o zavedenie a spustenie kamery zapojením na odber el. energie od SSE
Distribúcia Žilina, čo sa nakoniec podarilo. Kamera fungovala perfektne.
V roku 2017 sa podarilo začiatkom leta spustiť a kameru na sídlisku Brezovec nad ihriskom Žihadielko,
na uvedené apelovalo vedenie mesta, ako aj poslanci MsZ, aby bolo toto detské ihrisko získané ako
výhra od spoločnosti LIDL chránené. Náčelník Mestskej polície Dolný Kubín Mgr. Peter Uhrina
vytipoval miesto na bývalej výmenníkovej stanici s číslom 4 patriacej spoločnosti TEHOS, ktorá zámer
odobrila a umožnila inštaláciu na stĺp tejto stanice a súčasne pripojenie na odber elektrickej energie pre
kameru. Kamera tak získala značný rozhľad, takmer na celé sídlisko Brezovec, priľahlý kostol,
nemocnicu a ulice v smere do mesta od Brezovca.
Počas prevádzky kamery sa vyskytol zvláštny a kuriózny problém a to podnet od občianky,
ktorej sa zdalo, že kamera je na stĺpe a sníma aj časť jej balkóna, pričom jej vadilo, že ju môže obsluha
kamery takto sledovať. Na uvedené apeloval aj jeden z poslancov MsZ, ktorého menovaná oslovila. Na
základe uvedeného boli zvážené technické možnosti riešenia tohto neobvyklého problému a menovanej
bolo k spokojnosti vyhovené tým, že v mieste, kde má balkón bol v systéme vygenerovaný tzv.
„maskovač“, teda miesto, ktoré nie je viditeľné (v tvare tmavého obdĺžnika).
Na základe určitých pochybností sa niekoľko poslancov MsZ po predchádzajúcej dohode
a súhlase náčelníka mestskej polície dňa 12.10. 2017 zúčastnilo prehliadky kamerového systému,
respektíve nahliadlo na výstupy z kamerového systému, pre určité pochybnosti ohľadom jeho
funkčnosti, ktoré niektoré osoby (aj cez sociálne siete) šírili,...príjemne ich prekvapil stav, predpokladali
oveľa horšiu kvalitu zobrazovania a získavaných záznamov z kamier, no vyjadrili sa, že skutočne treba
napredovať, čo kladne hodnotil aj náčelník mestskej polície,...prechod na IP kamery je prakticky
neodvratný. Analógový systém dožíva a bude potrebná obmena kamier, nakoľko na analógové kamery
už prakticky nie sú k dispozícii ani náhradné diely. Pôjde sa zatiaľ do postupnej obmeny kamier. Mnohé
z kamier si v roku 2017 vyžiadali aj zásadnejšie a väčšie opravy, čo stálo nemalé financie. Samozrejmá
bola aj tzv. „bežná údržba“, teda čistenie kamier a to nie, len vonkajších krytov, ale aj tzv. jadier
s optikou.
Problémom, ktorý vyvstal bola kamera č. 7 na ul. J. Ťatliaka, ktorá musela byť pripojená po
zrušení pripojenia na elektrickú energiu z priľahlej budovy patriacej Mestu Dolný Kubín – bývalá
ubytovňa NÁDEJ na ul. J. Ťatliaka č. 1786. Zmluvne sa podarilo zabezpečiť odber elektrickej energie
zo spoločnosti BZ-SOFT, s.r.o. tiež sídliacej na ul. J. Ťatliaka v Dolnom Kubíne.
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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.

Kamera č. 7 na ul. J. Ťatliaka nanovo pripojená na odber el. energie a to zo spoloč. BZ-SOFT, s.r.o.

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 2017 zo 17 kamier umiestnených na vytipovaných miestach v jednotlivých
častiach mesta a jeho sídliskách. Jedná sa o 15 otočných kamier „DOME“ s 24 a 36 násobným
priblížením (zoomom) a 2 tzv. pevné kamery s variofokátorom a 10 x zoomom (jedna je dlhodobo
mimo prevádzky). 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 2017 bolo na základe žiadostí OR PZ Dolný Kubín a OO PZ Dolný Kubín, MsP
vydaných celkom „21“ záznamov. Jednalo sa hlavne o krádeže vozidiel, ublíženia na zdraví,
výtržníctvo, poškodzovanie majetku, poškodenie vozidiel vandalmi, prípadne neoznámenie nehody po
poškodení vozidla a následný útek páchateľa z miesta,...tiež to bola tragická udalosť - úmrtie muža
počas „Kubínskeho jarmoku“.

IX.

Zabezpečovací systém používaný MsP:

Mestská polícia Dolný Kubín v roku 2017 využívala 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 materskej školy. 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
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tomuto dômyselnému zariadeniu sa doposiaľ tento objekt podarilo uchrániť.
V roku 2017 bola navyše využívaná ako zabezpečovací systém v spomínanom objekte aj fotopasca,
ktorá bola spustená v režime snímania krátkeho videa, teda videosekvencií a táto bola umiestnená
v časti, kde sú uložené zásoby CO pozostávajúce z masiek a filtrov určených ako ochrana obyvateľstva
pri prípadnom chemickom útoku. Uvedené riešenie sa osvedčilo.
.
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.
Začiatkom roku 2017 bolo v rámci MsP Dolný Kubín zakúpené nové služobné osobné motorové
vozidlo SUV a to zn.HYUNDAI Tucson 1.6 GDi, pričom celková suma vyčlenená na uvedené vozidlo
predstavovala celkom 21.200 €, pričom tieto financie boli schvalované ako kapitálový výdaj
poslancami MsZ MESTA Dolný Kubín.Náklady predstavovali vozidlo ako také + dovybavenie
rádiostanicou, výstražným majákom a označenie vozidla polepmi príslušnosťou k Mestskej polícii
Dolný Kubín.
V prvom polroku 2017 boli zásadnejšie výdaje, ktoré museli byť realizované aj rozpočtovými
opatreniami smerované na úhradu výcviku (školenia) nového príslušníka Mestskej polície Dolný Kubín,
ktorý bol prijatý, nakoľko jeden z príslušníkov MsP D. Kubín opustil jej rady a nastúpil do nového
zamestnania. Tiež v rámci uvedeného výcviku bolo potrebné vyčleniť pomerne vysoké náklady na
cestovné výdaje a to predovšetkým cestovné v rámci dochádzania na výcvik do školiaceho strediska v
Nitre a tiež náhrady za ubytovanie a predovšetkým " stravné". Ku koncu roku 2017 museli byť
smerované zmenou rozpočtu schválenou poslancami v MsZ D. Kubín navýšené výdaje smerom na
kamerový systém, nakoľko rozpočet MsP na uvedené nepostačoval, preto boli vyčlenené prostriedky aj
na uvedené. Išlo o niekoľko porúch na kamerách, ktoré súviseli predovšetkým s poškodením kamier
vplyvom nepriaznivého počasia - elektrické výboje pri búrkach, ktorým je problematické zabrániť a
chrániť aj kamery pred takýmito nečakanými poruchami.
Pre rok 2017 bol schválený rozpočet MsP v bežných výdavkoch vo výške 221.796 €, pričom
upravený (navýšený) bol v priebehu roka celkom na sumu vo výške 232.127 € a skutočné čerpanie
(plnenie) bolo na konci roku 2017 reálne vo výške 230.959,29 €, čo predstavovalo percentuálny podiel
plnenia 99,50 %.
Na chránenú dielňu boli vyčlenené (schválené) výdavky Mesta Dolný Kubín vo výške 12.534
€, po úprave boli navýšené na sumu vo výške 15.543 €, pričom plnenie dosiahlo sumu vo výške
15.199,68 €, čiže plnenie bolo na 97,79 %.
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. 2018 ...

Mgr. Peter Uhrina
náčelník MsP Dolný Kubín v. r.
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DOPRAVNÉ PRIESTUPKY
548
441
107

Počet zistených priestupkov
Okresní priestupcovia
Mimookresní priestupcovia

Počet zistených priestupkov
548
600

441

500
400
300

107

200
100
0
Okresní prisetupcovia

Mimookresní
priestupcovia

Štatistika podľa spôsobu zistenia priestupku

Spolu

Počet

vlastné zistenie

426

oznámené občanom

105

kamerou

17

Spolu

548

20

Podľa spôsobu zistenia
548
600

426

500
400
300

105

200

17

100
0

vlastné zistenie

oznámené
občanom

Štatistika podľa typu priestupku

kamerou

Spolu

Počet

NS v zóne s plateným parkovaním
NS v zákaze státia

244

NS v zákaze zastavenia

153

NS na miesto zabraň. výjazdu

11

17

NS na prechode pre chodcov

5

NS na vyhr. park. pre ZŤP

8

NS mimo vyznač .miesta na
parkovisku

36

NS v pešej zóne
Vjazd do zákazu vjazdu

6

NS v zákaze vjazdu

10

NS na chodníku

2

NS na verejnej zeleni

46

NS na vodorovnom značení

2

NS na vyhr. parkovisku

1

Spolu

7

548
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Štatistika podľa miesta zistenia priestupku

Počet

ul. Matúškova

23

ul. Odbojárov

14

ul. Nemocničná

182

ul. S. Nováka

2

ul. M. Hattalu

31

Hviezdoslavovo námestie

8

ul. Radlinského

137

ul. Pelhřimovská

2

ul. Sládkovičova

5

ul. Kohútov Sad

30

ul. Gäcelská

4

ul. Aleja Slobody

68

ul. Obrancov Mieru

8

ul. ČSA

1

ul. Bysterecká

4

ul. SNP

6

ul. Ľ.Štúra

2

ul. Na Sihoti

8

ul. D. Hrdinov

3

ul. Mierová

5

ul. Športovcov

1

ul. Hurbanova

2

ul. Lucenkova

1

ul. Jánoškova

1

Spolu

548

Štatistika podľa spôsobu riešenia priestupku

Počet

Suma

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

379
0
0
0
6
0
157

5460
0

Spolu

542

V riešení zostáva

6

MIMODOPRAVNÉ PRIESTUPKY, SPRÁVNE DELIKTY
Počet zistených skutkov

88

Z toho mladiství

22

22

Počet zistených priestupkov
22
Počet zistených
priestupkov
Z toho mladiství

88

Tabuľka podľa spôsobu zistenia

Počet

vlastné zistenie
oznámené občanom
oznámené - polícia
kamerou

6
68
2
12

akcia OOPZ, ORPZ

0

Spolu

88

23

Podľa spôsobu zistenia priestupku

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

88

68

12

6
vlastné
zistenie

2
oznámené oznámené
občanom
- polícia

Tabuľka priestupkov podľa lokalít

0
kamerou

akcia
OOPZ,
ORPZ

Spolu

Počet

Staré mesto

45

Bysterec

18

Brezovec

12

Banisko

4

Mokraď

1

Kňažia

0

Záskalie

1

Lániky

0

Malý Bysterec

0

Beňová Lehota

4

Medzihradné

3

Srňacie

0

Spolu

88

24

100

88

Priestupky podľa lokalít

80
60

45

40
18

20

12

4

1

0

0

1

0

Tabuľka priestupkov podľa druhu priestupku

0

4

3

0

Počet
Mladiství

§ 30 - priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom

5

2

§ 45 ods.1

1

0

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

0

0

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

4

2

§ 47 ods. 1 pís. c/ - vzbudenie ver.pohoršenia

1

0

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

3

0

§ 49 - priest. proti obč. spolunažívaniu

1

0

17

3

VZN 01/10 - o pravidlách času prevádzky

1

0

VZN 07/04 - o komunálnych odpadoch

0

0

zákon 79/2015 o odpadoch
Zákon č. 282/2002

1

0

40

1

Zákon č. 219 § 2 ods.2

14

14

Spolu

88

22

§ 50 - priestupky proti majetku

25

Tabuľka podľa spôsobu riešenia priestupku
Bloková pokuta
BP-nezaplatená na mieste
Odložené
Uložené
Postúpené (SoVO)
Oznámené
Napomenutie
Spolu
Z toho doriešené z minulého
obdobia
V riešení zostáva

Počet

Suma

40
1
0
18
5
14
9
87

540
30

2
3

26

