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Správa o činnosti Mestskej polície Veľký Krtíš
za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015

Vo Veľkom Krtíši, 21.3.2016

Mestská polícia Veľký Krtíš je poriadkový útvar mesta pôsobiaci pri zabezpečovaní
mestských vecí verejného poriadku, ochrany ţivotného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich
zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora
mesta Veľký Krtíš v zmysle Zákona SNR 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien
a predpisov. Základné úlohy príslušníkov mestskej polície sú zakotvené v § 3 zákona SNR č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii. . Príslušníci Mestskej polície Veľký Krtíš
pri výkone práce
v hodnotenom období pracovali v súlade so zákonom o obecnej polícii, Organizačným poriadkom
MsP Veľký Krtíš, Pracovným poriadkom mesta Veľký Krtíš, nariadeniami náčelníka MsP
a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na činnosť mestskej polície.
K 1.1. 2015 mala Mestská polícia Veľký Krtíš
10 príslušníkov, vrátane náčelníka. V
priebehu roka poţiadali o rozviazanie pracovného pomeru dvaja príslušníci. V marci bol prijatý jeden
príslušník a v septembri dvaja. Všetci absolvovali kurz odbornej spôsobilosti príslušníkov obecných
a mestských polícií v školiacom a výcvikovom stredisku pri Mestskej polícii v Nitre. Kurz ukončili
a úspešne vykonali záverečnú skúšku, získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti, čím splnili
zákonom stanovenú podmienku. V súčasnej dobe pracuje na Mestskej polícii Veľký Krtíš 11
príslušníkov vrátane náčelníka a zástupcu náčelníka.
Hliadky mestskej polície v meste Veľký Krtíš zabezpečujú hliadkovú sluţbu nepretrţite 24
hodín denne. Jedná sa spravidla o dve 12 hodinové zmeny – dennú a nočnú, kde v kaţdej slúţia dvaja
príslušníci MP. Počas akcií, ktoré sa konajú v meste Veľký Krtíš je výkon hliadkovej sluţby posilnený
zálohovými hliadkami. Tieto dbajú najmä na bezproblémový priebeh akcií, dodrţiavanie verejného
poriadku a bezpečnosť občanov, ktorí sa akcií zúčastňujú.
Intravilán mesta Veľký Krtíš je pre potreby mestskej polície rozdelený na VI. obvodov.
Hliadky sa zameriavajú na dodrţiavanie čistoty a poriadku v uliciach a obytných zónach mesta, ale
i v jeho okrajových častiach. Pri pravidelných pochôdzkach sú nápomocní občanom pri riešení ich
problémov, v mnohých prípadoch doriešia vzniknuté situácie priamo na mieste k spokojnosti
obyvateľov. Počas existencie Mestskej polície Veľký Krtíš sa takéto rozdelenie mesta osvedčilo pri
celoročnej práci príslušníkov, ktorí majú v danom obvode lepší prehľad o stave verejného poriadku,
o pobyte osôb, ako i celkového diania v meste. Skúsenosti získané priamo v teréne a miestna znalosť
pomerov napomáhajú zlepšovať efektivitu ich práce.
Súčasťou výkonu príslušníkov mestskej polície je aj zisťovanie a odstraňovanie závad
a nedostatkov, ktoré zistia v rámci sluţieb. V mnohých prípadoch sú to poškodené alebo chýbajúce
dopravné značenia, poklopy na kanáloch, poškodené alebo nefunkčné verejné osvetlenie, polámané
konáre stromov a pod. Ak je to moţné príslušníci priamo na mieste odstránia zistenú závadu. Vo
zvyšných prípadoch zhotovia fotodokumentáciu z miesta a oznámia túto skutočnosť buď priamo
osobe, ktorá má v danej organizácii pohotovosť, alebo organizácii, ktorá zabezpečuje odstránenie
týchto nedostatkov.
Aj v roku 2015 príslušníci Mestskej polície Veľký Krtíš dbali na dodrţiavanie
bezproblémového priebehu na uţ tradičných podujatiach, ktorých organizátorom bolo Mesto Veľký
Krtíš, Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš. Vinobranie, Zabíjačka a Vianočné čaro, Silvester a
pravidelne organizovaný Jánsky, Banícky, Katarínsky jarmok.
Jednou zo spoločenských úloh mestskej polície je aj riešenie priestupkov. Jedná sa
o protispoločenskú činnosť s niţšou spoločenskou závaţnosťou a v mnohých prípadoch zákon
oprávňuje mestskú políciu objasňovať priestupky a prejednávať v blokovom konaní.
Počas
hodnoteného obdobia roku 2015 bolo zistených 1151 vecí. Ku dňu spracovania správy bolo 30
priestupkov riešených napomenutím. V riešení zostalo 9 priestupkov. Všetky ostatné podozrenia
z priestupkov a iných deliktov sú ukončené a vyriešené spôsobom ako je v tabuľkovom prehľade

uvedené. Vlastnou činnosťou bolo zistených 880 skutkov. Od občanov boli prijaté oznámenia v počte
173, operátormi kamerového systému bolo nahlásených 98 podozrení z priestupku.
Celkovo bolo príslušníkmi vykonaných 30 zákrokov. V 17 prípadoch bol pouţitý technický
prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla a to najmä v prípadoch, keď vozidlo stálo na
mieste, kde to zakazuje dopravné značenie, alebo zákaz vyplýval zo všeobecnej úpravy cestnej
premávky a priestupky nebolo moţné prejednať na mieste. O pouţití donucovacích prostriedkov bola
spracovaná dokumentácia a boli pouţité v súlade so zákonom. Z tohto počtu bolo 12 skutkov
vyriešených uloţením blokovej pokuty na mieste vo výške 325,-€, 4 vydaním bloku na pokutu
nezaplatenú na mieste vo výške 120,-€ a jeden skutok bol zaslaný na riešenie správnemu orgánu.
V 3 prípadoch boli zo strany príslušníkov mestskej polície pouţité donucovacie prostriedky –
hmaty a chvaty voči osobám, ktoré sa dopúšťali protiprávneho konania. Náčelníkom MsP bolo
pouţitie donucovacích prostriedkov vyhodnotené ako oprávnené, v súlade so zákonom a primerane
k povahe veci. Na útvar Mestskej polície bolo predvedených 5 osôb a na obvodné oddelenie PZ boli
predvedené 3 osoby. Prevedenie osôb bolo vykonané v súlade so zákonom za účelom zistenia
totoţnosti osôb, vykonania dychovej skúšky, či iného úkonu týkajúceho sa objasnenia priestupku,
ktorého sa osoby dopustili. Príslušníkmi mestskej polície boli zadrţané dve osoby, ktoré boli
podozrivé zo spáchania trestného činu výtrţníctva a následne odovzdané OO PZ Veľký Krtíš.
Monitorovanie dlhodobo stojacich vozidiel a vrakov na parkoviskách a verejných
priestranstvách mesta je niekoľko rokov jednou z úloh, s ktorými sa príslušníci mestskej polície
zaoberajú. Táto činnosť je náročná na prácu v teréne a vyţaduje viac času. Počas roka 2015
príslušníci zistili 12 dlhodobo stojacich vozidiel. Vo všetkých prípadoch došlo k odstráneniu týchto
vozidiel z verejného priestranstva.
Mestská polícia Veľký Krtíš v rámci svojej činnosti vykonáva aj dohľad nad dodrţiavaním
zákona NR SR č. 282/2002 z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania psov v znení zákona
102/2010 Z.z. a VZN Mesta Veľký Krtíš 5/2013 ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania
psov na území mesta Veľký Krtíš. V priebehu roka 2015 bolo príslušníkmi odchytených 12 psov,
z toho 11 takých, ktoré sa voľne pohybovali po verejnom priestranstve a ich pohyb bol zistený
hliadkou mestskej polície alebo oznámený občanmi. V jednom prípade sa jednalo o odchyt psa,
ktorého majiteľ bol zavraţdený a mestská polícia v danej veci bola poţiadaná o spoluprácu
príslušníkmi PZ vo Veľkom Krtíši. V 4 prípadoch bol pes odovzdaný majiteľovi, ktorého sa podarilo
zistiť na základe čipu alebo evidenčnej známky, v 1 prípade si psa prevzal nový majiteľ. V 6
prípadoch bol pes odovzdaný do útulku Slobody zvierat v Lučenci a jeden psík našiel dočasnú opateru
v OZ Otvorme srdcia vo Veľkom Krtíši. Porušenie uvedeného zákona bolo zistené v 45 prípadoch.
V 3 prípadoch majiteľ neprihlásil psa do evidencie, v 33 nezabránil voľnému pohybu psa na verejnom
priestranstve, v 1 neodstránil exkrementy z VP, v 6, ten kto psa viedol nerešpektoval zákaz voľného
pohybu psa a v 2 prípadoch došlo k útoku psa na človeka. V 36 prípadoch boli priestupky doriešené
uloţením blokovej pokuty zaplatenej na mieste v celkovej sume 380,-€, v 3 bol vydaný blok na
pokutu nezaplatenú na mieste vo výške 60,-€, 3 priestupky boli vyriešené napomenutím a v 3 bola vec
postúpená na riešenie správnemu orgánu.
V spolupráci s Obvodným oddelením PZ Veľký Krtíš boli vykonané kontroly v reštauračných
zariadeniach mesta Veľký Krtíš, ktoré boli zamerané na eliminovanie protiprávnych konaní
vyplývajúcich § 30 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a zákona NR SR 219/1996
o ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápojov. Mestská polícia pouţíva digitálny prístroj na
zistenie mnoţstva alkoholu v dychu Alkoquant 6020 , ktorý je pravidelne kalibrovaný.
V sledovanom období bolo vykonaných 16 dychových skúšok u maloletých a mladistvých
osôb, z toho 2 boli s negatívnym výsledkom. V 5 prípadoch poţili alkohol maloleté a v 9 prípadoch
mladistvé osoby. Uvedené skutky boli riešené v zmysle uvedeného zákona NR SR 219/1996 zb.

Poţívanie alkoholu na miestach kde je to zakázané v zmysle VZN mesta č. 6/2013 bolo
hliadkami zistené v 13 prípadoch. Z tohto počtu bola v 2 prípadoch uloţená bloková pokuta zaplatená
na mieste, v 3 vydaný blok na pokutu nezaplatenú na mieste, v 5 bola vec odloţená – jednalo sa
o maloleté osoby a v 2 odloţená – nebolo podozrenie z priestupku.
Porušenie zákona 314/2004 z .z. o ochrane nefajčiarov a VZN mesta č. 3/2012 bolo zistené
v 13 prípadoch. zistili príslušníci MP v 23 prípadoch. Priestupky boli doriešené uloţením blokových
pokút v celkovej výške 170,-€.
V rámci spolupráce s MsÚ Veľký Krtíš sú vykonávané kontroly v bytoch dočasného
a krátkodobého bývania na ul. Ţelezničnej č. 1 vo Veľkom Krtíši, ktoré sú s správe Mesta Veľký
Krtíš. V rámci týchto kontrol bolo zistených 5 osôb, ktoré neoprávnené uţívali bytové priestory.
Kontroly prevádzok a reštauračných zariadení sú zamerané okrem iného i na dodrţiavanie
otváracích hodín prevádzok a letných terás a dodrţiavanie ustanovení VZN mesta Veľký Krtíš
týkajúcich sa uvedenej problematiky.
Jednou z činností, ktoré vykonávajú príslušníci MP v rámci výkonu hliadkovej sluţby je aj
doručovanie písomností – zásielok. Poţiadavky na doručenie prichádzajú od okresných súdov,
mestského a okresného úradu, okresnej prokuratúry a exekútorov. V priebehu roka 2015 bolo
doručovaných 115 takýchto zásielok. S uvedenou činnosťou je spojená aj písomná agenda, ktorú
vykonáva poverený príslušník MP. Na MP Veľký Krtíš bolo doručených 21 ţiadostí o prijatie do
zamestnania, či uţ pozíciu príslušníka MP alebo operátora MKS.
V meste Veľký Krtíš je od roku 2009 zriadený Monitorovací kamerový systém v rámci
projektu „Zvýšenie bezpečnosti v meste Veľký Krtíš“. Počas jeho existencie bol rozširovaný o nové
kamery, inštaláciu nového softwaru, obnovu počítačovej techniky a došlo aj k prepojeniu kamier na
optickú sieť. Koncom roku 2014 bol Radou vlády pre prevenciu kriminality SR schválený projekt
„Rozšírenie a prepojenie mestského kamerového systému na optickú sieť v meste Veľký Krtíš,
s poskytnutou dotáciou vo výške 6 000,--€. Tento projekt bol zrealizovaný v mesiacoch marec – apríl
2016. Mesto Veľký Krtíš prispelo na tento projekt vlastnými finančnými prostriedkami v celkovej
výške 4 457,32€, čo je 42,62% . Výsledkom tohto projektu je rozšírenie existujúceho kamerového
systému o jednu otočnú a jednu statickú IP kameru. Otočná kamera bola umiestnená v lokalite kde
dochádza k častejšiemu porušovaniu verejného poriadku a statická kamera monitoruje pohyb a dianie
v okolí nového detského ihriska a verejné priestranstvo s časťou parkoviska v danej lokalite.
Inštaláciou nového softwaru a prepojením kamier na optickú sieť sa zlepšila kvalita snímaných
záznamov ako aj prenosu signálu. V chránenej dielni MKS pracujú 5 operátori v nepretrţitej 24
hodinovej prevádzke a zabezpečujú dohľad nad kamerovým systémom. V prípade zistenia priestupku
alebo iného protiprávneho konania osôb kontaktujú hliadku MP a aţ do je príchodu monitorujú dianie
na danom mieste. Spolupráca operátorov MKS a príslušníkov MP je hodnotená kladne. Hliadka môţe
včas a rýchlo reagovať na vzniknutú situáciu, v mnohých prípadoch sú záznamy z kamier účinným
dôkazom pri riešení a objasňovaní zistených protiprávnych konaní. Verejne prístupné miesta, ktoré sú
snímané a monitorované kamerami sú viditeľne označené ţltými nálepkami s piktogramom.
Monitorovací kamerový systém je vyuţívaný aj ako nástroj prevencie, nakoľko vedomosť, ţe je
lokalita monitorovaná odrádza mnohé osoby od protiprávneho konania.
So zaobchádzaním s kamerovým systémom, obsluhou, zákonmi a smernicami súvisiacimi
s prevádzkou MKS sú oboznámené všetky osoby, ktoré na operačnom stredisku monitorovacieho
kamerového systému pracujú. Operátori vyuţívajú moţnosti jednotlivých kamier na monitorovanie
lokalít. V roku 2015 bolo operátormi nahlásených 98 zistení. 90 priestupkov bolo zistených
v doprave, nerešpektovaním dopravného značenia ako i zákazu státia, zastavenia vyplývajúceho zo
všeobecnej úpravy cestnej premávky. V 6 prípadoch bolo zistené znečistenie verejného priestranstva,

v 1 voľný pohyb psa a v 1 porušenie zákazu fajčenia. Bolo vybavených 15 ţiadostí o sprístupnenie
záznamov z kamier. V 13 prípadoch boli záznamy poskytnuté hliadkam OR PZ a OO PZ Veľký Krtíš
a v 2 prípadoch bol záznam vyhotovený na základe príkazu Okresnej prokuratúry Veľký Krtíš. Z tohto
počtu sa v 10 veciach jednalo o prezretie záznamu a 5 bol vyhotovený a vydaný záznam pre účely
ďalšieho konania.
V zmysle ustanovenia § 3 písm. a) zákona NR SR č.583/2008 o prevencii kriminality a inej
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa prevenciou kriminality
rozumie cieľavedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky, ktoré
vyvolávajú alebo umoţňujú kriminalitu a iní protispoločenskú činnosť, s cieľom ich predchádzania,
potláčania a zamedzovania.
Pod pojmom prevencia sa vo všeobecnosti rozumie ochrana, predchádzanie nepriaznivým
javom, resp. prejavy takých aktivít ktoré majú za následok likvidáciu nepriaznivého javu. Prevencia
kriminality je špeciálna oblasť uplatnenia prevencie v zdravo fungujúcej spoločnosti. Jej predmetom je
predchádzanie kriminalite a ochrana pred ňou. Prevencia tak predstavuje všetky opatrenia, ktoré sú
určené na zniţovanie takéhoto správania, a to buď prostredníctvom priameho odrádzania od
kriminálnych činností, alebo pôsobením na príčiny a podmienky kriminality s cieľom predchádzania,
odstránenia alebo úplnej eliminácie ich negatívnych prejavov.
Úlohou prevencie je aj zniţovanie miery a závaţnosti kriminality a inej protispoločenskej
činnosti Preventívne akcie v priebehu roku 2015 boli organizované v Špeciálnej základnej škole
a Strednej odbornej škole vo Veľkom Krtíši na tému škodlivosť fajčenia a alkoholu a v Špeciálnej
základnej škole na tému šikana. Akcie sa stretli so záujmom ţiakov i pedagógov a sú naplánované
i v budúcom období.
Prostriedkom na prevenciu je aj monitorovací kamerový systém, nakoľko v lokalitách, kde sú
kamery umiestnené zaznamenávame pokles protiprávnych konaní občanov. V rámci prevencie
kriminality Mestská polícia Veľký Krtíš spolupracuje aj s inými organizáciami ako napr. Miestny
spolok Slovenského Červeného kríţa vo V. Krtíši, Okresné riaditeľstvo PZ Veľký Krtíš, materské,
základné a stredné školy v meste Veľký Krtíš, stredná škola v Modrom Kameni či Pedagogickopsychologická poradňa. Príslušníci MP Veľký Krtíš spolupracujú pri vykonávaní dozoru nad
bezpečnosťou detí pri podujatiach organizovaných Mestom Veľký Krtíš, ZŠ či Mestským kultúrnym
strediskom. Tradičnými sa stali „Mikuláš“, a „Halowenský pochod“. Príslušníci MsP dozerali na
bezpečnosť ţiakov na priechodoch pre chodcov nielen počas prvého a posledného dňa školského
roku, ale aj v náčelníkom MP určené dni počas celého roka.
Kaţdoročne príslušníci mestskej polície v rámci odborného výcviku a školenia absolvujú
ostré školné streľby v športovo streleckom areáli Príbelce. Precvičili sa v streľbe na medzinárodný
pištoľový terč, terč – útočník so zbraňou, pudovej streľbe a rýchlopaľbe. Súčasťou výcviku je aj
správna manipulácia so zbraňou, prebíjanie zbrane, presun s nabitou zbraňou i jej údrţba.
Mestská polícia Veľký Krtíš v roku 2015 pouţívala pri zabezpečovaní hliadkovej sluţby
osobné motorové vozidlo továrenskej značky KIA SPORTAGE vo farebnom prevedení v zmysle
Zákona o obecnej polícii, vybavené VOAZ ako vozidlo s právom prednosti v jazde, ktoré v zmysle
zákona 8/2009 určila obec. Od mája 2015 bolo toto vozidlo nahradené novým sluţobným motorovým
vozidlom značky Škoda YETI, ktoré tieţ v plnom rozsahu spĺňa podmienky určené vyššie uvedenými
zákonmi.
Príslušníci Mestskej polície Veľký Krtíš sú pre výkon povolania vybavení výstrojnými
súčiastkami a to odevnými súčiastkami vo farebnom vyhotovení a označení príslušnosti k mestskej
polícii v zmysle Zákona o obecnej polícii, technickými prostriedkami (technické prostriedky na
zabránenie odjazdu motorového vozidla, vysielačky, mobilný telefón s linkou 159 a druhý na kontrolu
zasielaných SMS v zóne s plateným parkovaním, fotoaparáty, zastavovacie terčíky, odchytová tyč na

psov, čítačka mikročipov a pod.),ktoré sú tieţ v súlade s platnými zákonmi. Mestská polície disponuje
12 ks zbraní pištoľ ČZ 75, ráţe 9mm , ktoré vyuţívajú príslušníci v hliadkovej sluţbe a 3 ks pištoľ
ČZ 92, ráţe 6,35 mm, ktoré však v súčasnej dobe vo výkone nepouţíva.
Činnosť Mestskej polície vo Veľkom Krtíši je upravená Organizačným poriadkom mestskej
polície , ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Krtíši na svojom zasadnutí
uznesením č. 123/2012 dňa 11.12.2012 a nadobudol účinnosť dňa 1.1.2013.
Mestská polícia Veľký Krtíš aj v roku 2015 zabezpečovala základné úlohy stanovené
zákonom SNR č. 564/91 zb. o obecnej polícii. Prioritou je zabezpečovanie verejného poriadku,
ochrana osôb i majetku v meste Veľký Krtíš. Príslušníci mestskej polície dohliadajú pri výkone
hliadkovej sluţby aj na dodrţiavanie platných všeobecne záväzných nariadení mesta Veľký Krtíš
a to:
5/2006 O tvorbe, údrţbe a ochrane zelene na území mesta Veľký Krtíš
1/2007 O udrţiavaní poriadku a čistoty na verejných priestranstvách a komunikáciách
6/2007 O ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápojov
2/2011 O pravidlách povoľovania času predaja v obchodoch a času prevádzky sluţieb na území mesta
Veľký Krtíš
1/2012 VZN Mesta Veľký Krtíš č. 1/2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o
pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky sluţieb na území Mesta Veľký Krtíš
2/2012 VZN Mesta Veľký Krtíš ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území
Mesta Veľký Krtíš
3/2012 VZN o ochrane nefajčiarov
5/2012 VZN o organizácii miestneho referenda
3/2013 VZN Mesta Veľký Krtíš o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Veľký Krtíš
5/2013 VZN Mesta Veľký Krtíš, ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania psov na území
mesta
Veľký
Krtíš
6/2013 VZN Mesta Veľký Krtíš, ktorým sa zakazuje poţívanie alkoholických nápojov na určených
verejne prístupných miestach v meste Veľký Krtíš
7/2013 VZN Mesta Veľký Krtíš o zriadení Mestskej polície
8/2013 VN Mesta Veľký Krtíš o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Veľký Krtíš
12/2013 VZN Mesta Veľký Krtíš o pouţívaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a
oslavné účely na území mesta Veľký Krtíš
3/2014 VZN Mesta Veľký Krtíš – Trhový poriadok Mesta Veľký Krtíš upravujúci podmienky predaja
výrobkov a poskytovania sluţieb na trhových miestach mesta Veľký Krtíš
6/2014 VZN Mesta Veľký Krtíš o miestnych daniach na území mesta Veľký Krtíš
7/2014 VZN Mesta Veľký Krtíš, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Veľký Krtíš č. 8/2013 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Veľký Krtíš

Problematiky v rámci činnosti mestskej polície, ako i prípadné nedostatky či podnety boli
prejednávané na pravidelných mesačných poradách príslušníkov MsP a operátorov MKS. Zistené
závady a nedostatky boli riešené a v rámci moţností odstraňované.
Mestská polícia Veľký Krtíš počas roka spolupracuje s Komisiou pre verejný poriadok.
Členovia komisie sú na zasadnutiach oboznamovaní s činnosťou MP za uplynulé obdobie, zaoberajú
sa prípadnými podnetmi a otázkami od občanov, týkajúcich sa najmä verejného poriadku v meste
Veľký Krtíš
Mestská polícia Veľký Krtíš má nezastupiteľné miesto v štruktúre Mesta Veľký Krtíš. Aj
v nadchádzajúcom roku sa bude podieľať hlavne na zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane
zdravia, ţivota a majetku obyvateľov a pokračovať bude aj v preventívnej činnosti. V ďalšom období
sa bude snaţiť posilniť dôveru občanov mesta k činnosti mestskej polície a rozvíjať spoluprácu
s občanmi. Kaţdodenný kontakt príslušníkov mestskej polície s občanmi, ktorí sa nachádzajú
v rôznych situáciách je súčasťou ich práce. Pri riešení týchto situácií si musia zachovať profesionálny
prístup, objektivitu a vysoký štandard správania sa a komunikácie s občanom.

kpt. Bc. Igor Sanda
náčelník Mestskej polície Veľký Krtíš

PRÍLOHA

Tabuľkový prehľad priestupkov riešených príslušníkmi Mestskej polície Veľký Krtíš podľa skutkovej
podstaty priestupku a spôsobu riešenia.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

neskorších predpisov

P.č.

Priestupky

VZN

1.

celkový počet priest.
zistených vlastnou
činnosťou

176

1

7

620

32

44

880

2.

celkový počet priest.
oznámených na útvar MP

51

8

27

137

14

34

271

3.

celkový počet uloţených
priestupkov

97

0

19

1

2

0

119

4.

celkový počet odloţených
priestupkov

2

0

3

3

5

1

13

5.

celkový počet
odovzdaných priestupkov

0

3

1

1

0

21

26

6.

celkový počet oznámených
priest. príslušnému orgánu

1

4

1

1

1

3

11

7.

celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom
konaní

118

2

4

734

35

50

943

výška finančnej hotovosti
(€)

1650

40

65

9480

490

celkový počet priestupkov
prejednaných v bl. konaní
vydaním BPNNM

20

1

0

31

9

9

70

výška finančnej hotovosti
(€)

430

30

0

575

195

190

1420

8.

§47-48 § 49

§ 50

§ 22

ostatné Spolu

630

12310

Riadok 7: V tomto riadku je uvedená celková výšky finančnej hotovosti priestupkov, ktoré boli
vyriešené v blokovom konaní , t.j. vydaním bloku na pokutu zaplatenú na mieste alebo bloku na
pokutu nezaplatenú na mieste. Z uvedeného počtu bolo v roku 2015 Mestskou políciou vo Veľkom
Krtíši prejednaných v blokovom konaní a vydaním bloku na pokutu zaplatenú na mieste celkovo
873priestupkov v sume 10 890€. Napomenutím bolo vyriešených 30 priestupkov, ktoré nie sú
zahrnuté v tabuľkovom prehľade. V štádiu riešenia je 9 priestupkov.

