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Mestská polícia Veľký Krtíš (ďalej len MsP) je poriadkový útvar mesta, zriadený
mestským zastupiteľstvom v zmysle § 19 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných a mestských vecí verejného poriadku, ochrany
ţivotného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení
mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Základné úlohy
príslušníkov mestskej polície sú zakotvené v § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších zmien a predpisov. Organizácia, systém práce MsP ako i samotný
výkon príslušníkov MsP boli počas celého hodnoteného obdobia vykonávané v súlade so
zákonom o obecnej polícii, Organizačným poriadkom MsP, VZN mesta Veľký Krtíš,
Pracovným poriadkom Mesta Veľký Krtíš, nariadeniami náčelníka MsP a inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na činnosť mestskej polície. Od mája 2014
sídli Mestská polícia Veľký Krtíš v nových priestoroch v budove J. A. Komenského č. 1 vo
Veľkom Krtíši.
Mestská polícia Veľký Krtíš mala v priebehu sledovaného obdobia
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príslušníkov vrátane náčelníka. Plánovaný počet príslušníkov Mestskej polície Veľký Krtíš
bol 1 v priebehu roka neboli prijatí noví príslušníci mestskej polície. V roku 2016
nevykonával odbornú prípravu ani jeden príslušník mestskej polície, nakoľko neboli prijatí
noví príslušníci. Všetci príslušníci Mestskej polície Veľký Krtíš majú splnenú zákonnú
podmienku odbornej spôsobilosti .
Za predmetné obdobie bola podaná jedna sťaţnosť na príslušníka mestskej polície,
ktorá bola opodstatnená a doriešená v zmysle zákona č. 9/2010 o sťaţnostiach v znení
neskorších zmien a predpisov.
Mestská polícia Veľký Krtíš zabezpečuje výkon hliadkovej sluţby nepretrţite počas
24 hodín spravidla v 12 hodinových zmenách – dennej a nočnej s dvojčlennými hliadkami.
Tieto základné hliadky boli posilnené a doplnené zálohovými hliadkami rozsahu potrebnom
na zabezpečenie úloh súvisiacich s činnosťou MsP. V týchto sluţbách príslušníci vykonávali
dohľad nad
dodrţiavaním verejného poriadku, pomáhali pri zabezpečovaní
bezproblémového priebehu akcií organizovaných v meste Veľký Krtíš Mestom Veľký Krtíš,
Mestským kultúrnym strediskom i ďalšími organizáciami mesta. Pravidelnými a u občanov
obľúbenými akciami v meste sú najmä Jánsky, Banícky a Katarínsky jarmok, Vinobranie,
Čaro Vianoc spojené s príchodom Mikuláša, Silvester, Zabíjačka, Halloweenský pochod
masiek. Hliadky boli posilňované aj pri konaní kontrol v reštauračných zariadeniach a
prevádzkach, počas víkendov, keď sú v prevádzkach organizované rôzne diskotéky a
koncerty a je zvýšený pohyb najmä mladých osôb v podnikoch a v uliciach mesta. Príslušníci
MsP v rámci svojich funkcií spracovávajú administratívnu agendu spojenú s výkonom
hliadkovej sluţby, operačného strediska Monitorovacieho kamerového systému i samotným
chodom MsP, nakoľko v organizančej štruktúre MsP nie sú administratívni pracovníci ani
nie je zriadená stála sluţba.
Územie mesta Veľký Krtíš je rozdelené na VI. obvodov, ktoré majú v štruktúre MsP
určených veliteľov a členov. Poverení príslušníci v rámci hliadok priebeţne monitorujú
pridelené lokality. Zameriavajú sa na dodrţiavanie čistoty a poriadku v uliciach, pri
prevádzkach i stojiskách kontajnerov na komunálny i separovaný odpad, dodrţiavanie
jednotlivých ustanovení VZN mesta. Na základe vlastného zistenia i oznámení občanov boli
zmonitorované nepovolené skládky odpadu, ktoré boli odstránené pôvodcami alebo
vlastníkmi pozemkov.
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Príslušníci MsP pri pravidelných pochôdzkach často ako prví zistia rôzne nedostatky.
Chýbajúce alebo porušené poklopy na kanalizačných vpustiach, poškodené alebo chýbajúce
dopravné značenie, poškodené lavičky, verejná zeleň , nefunkčné pouličné osvetlenie
negatívne ovplyvňujú a ohrozujú bezpečnosť občanov a dopravu v meste. Nedostatky sú
oznamované organizáciám zodpovedným za nápravu a odstránenia havarijních stavov a
porúch a v mnohých prípadoch sú v krátkej dobe odstránené.
V hodnotenom období bolo príslušníkmi Mestskej polície Veľký Krtíš evidovaných
996 skutkov. Z tohoto počtu bolo 26 priestupkov vyriešených napomenutím, z čoho 18
priestupkov bolo spáchaných v zmysle § 22, 5 v zmysle § 47-78 zákona SNR 372/90 zb. o
priestupkoch a v 3 prípadoch sa jednalo porušenie zákona 282/2002 Zb. z. .V riešení je 13
priestupkov. Ukončené skutky boli doriešené v zmysle platných zákonov, podrobný prehľad
je uvedený v tabuľke.
Na útvar Mestskej polície vo Veľkom Krtíši bolo v roku 2016 predvedených 16 osôb.
Predvedenie osôb bolo vykonané za účelom zistenia totoţnosti osoby podozrivej zo
spáchania priestupku, či iného protiprávneho konania, spísania zápisu o podanom vysvetlení
k priestupku alebo vykonaní dychovej skúšky na zistenie objemu alkoholu. O predvedení
osôb boli spracované úradné záznamy v zmysle zákona. Z tohto počtu dve osoby boli
odovzdané Obvodnému oddeleniu Policajného zboru Veľký Krtíš, nakoľko bolo zistené, ţe je
podozrenie zo spáchania trestného činu.
Na útvar Policajného zboru vo Veľkom Krtíši boli v priebehu sledovaného obdobia
predvedené 2 osoby, ktoré boli podozrivé zo spáchania trestného činu a boli
na mieste
odovzdané príslušníkom PZ.
Z celkového počtu 30 prípadov pouţitia donucovacích prostriedkov boli v 1 prípade
pouţité zo strany príslušníkov mestskej polície hmaty a chvaty na zabránenie osobe v ďalšom
protiprávnom konaní . Po oboznámení sa so skutočnosťami zákroku vyhodnotil náčelník MsP
pouţitie donucovacích prostriedkov
ako oprávnené, primerané k povahe spáchanej veci
a v súlade so zákonom o obecnej polícii.
V 29 prípadoch príslušníci mestskej polície pouţili technické prostriedky na zabránenie
odjazdu motorových vozidiel. Donucovacie prostriedky boli pouţité oprávnene a v súlade so
zákonom.
Kontroly v
reštauračných zariadeniach mesta zamerané na objasňovanie
a eliminovanie protiprávnych konaní vyplývajúcich z porušovania Zákona č.219/96 zb.
o ochrane pred alkoholizmom v znení neskorších zmien a § 30 zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších zmien vykonali príslušníci MsP samostatne a niekoľko
kontrol bolo uskutočnených aj v spolupráci s Obvodným oddelením PZ Veľký Krtíš.
Digitálny prístroj na zisťovanie prítomnosti alkoholu v dychu Alkoquant pouţívaný
príslušníkmi MsP je pravidelne kalibrovaný.
Celkovo bolo podrobených dychovej skúške 58 osôb. V 2 prípadoch sa jednalo o
osoby maloleté – jedna vo veku 14 rokov s pozitívnym výsledkom, v 56 prípadoch sa jednalo
o osoby mladistvé. V 33 prípadoch bol výsledok negatívny, v 23 prípadoch pozitívny. Tri
osoby boli vo veku 15 rokov, 9 vo veku 16 a 11 osôb vo veku 17 rokov. V 1 prípade sa
jednalo o vykonanie dychovej skúšky u osoby nad 18 rokov, ktorá bola podozrivá zo
spáchania priestupku a v čase spáchania priestupku bola pod vplyvom alkoholu.
Osoba, ktorá podala alkoholický nápoj osobe mladšej ako 18 rokov bola zistená
a riešená v zmysle § 30, ods. 1 zák. SNR 372/1900 Zb. v dvoch prípadoch.
Porušenie zákona 377/2004 z.z . o ochrane nefajčiarov zistili príslušníci MP v 20
prípadoch. V 15 prípadoch sa jednalo o porušenie zákazu fajčenia na autobusových
zastávkách, v 5 na iných miestach, kde je fajčenie zakázané VZN mesta. Priestupky boli v 10
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prípadoch doriešené uloţením blokovej pokuty zaplatenej na mieste a v 10 bol vydaný blok
na pokutu nezaplatenú na mieste.Iba v troch prípadoch sa jednalo o osoby mladistvé.
V rámci spolupráce s Mestským úradom bolo uskutočnených niekoľko kontrol
v bytoch dočasného a krátkodobého bývania v správe Mesta Veľký Krtíš na ul. Ţelezničnej
1. Počas kontrol boli zistené osoby, ktoré neoprávnene uţívali bytové alebo nebytové
priestory. Zo 14 zistených priestupkov bol jeden doriešený zaplatením blokovej pokuty na
mieste, 9 osobám bol vydaný blok na pokutu nezaplatené na mieste a v 4 prípadoch boli
priestupky postúpené na riešenia správnemu orgánu.
Na linku 159 volajú občania aj dohľadom oznámenia voľného pohybu psov po
verejnom priestranstve. V roku 2016 hliadky na základe oznámení ale i vlastnej činnosti
odchytili 34 psov, z ktorých 22 bolo odovzdaných pôvodným majiteľom, 1 psa si osvojil
nový majiteľ a 11 psov bolo odvezených do útulku Slobody zvierat v Lučenci. Majitelia psov
boli zistení buď na základe identifikačného čipu, evidenčnej známky alebo po vyhlásení
oznamu v mestskom rozhlase. V priebehu roka príslušníci spolupracovali aj s členmi OZ
Otvorme srdcia.
Celkovo bolo zistených 52 skutkov týkajúcich sa porušenia zákona 282/2002 z.z.,
z toho 28 bolo zistených vlastnou činnosťou a 24 bolo oznámených. 45 priestupkov bolo
doriešených v blokovom konaní uloţením blokovej pokuty vo výške 450,- € - zaplatená na
mieste, a 95,-€ vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste.
Najviac priestupkov bolo
spáchaných nedodrţaním zákazu voľného pohybu psa po verejnom priestranstve a to v 43
prípadoch.
Ďalšou oblasťou, ktorá súvisí s prácou mestskej polície je aj monitorovanie dlhodobo
stojacich, starých, nepojazdných
motorových vozidiel a vrakov motorových vozidiel.
Vozidlá, ktoré ich majitelia nevyuţívajú a nechajú ich na parkoviskách či verejných
priestranstvách bez pohnutia niekoľko mesiacov, zaberajú parkovacie miesto, poškodzujú
alebo ohrozujú ţivotné prostredie alebo narúšajú estetický vzhľad obce, majú spustené
pneumatiky, sú poškodené, bez evidenčních čísel, s neplatnými technickými a emisnými
kontrolami. Z celkového počtu 26 monitorovaných motorových vozidiel bolo 23 z verejného
priestranstva odstránených a 3 prípady sú v štádiu riešenia.
Neoddeliteľnou súčasťou práce Mestskej polícíe vo Veľkom Krtíši je od roku 2009
Monitorovací kamerový systém. Od tej doby bol niekoľkokrát rozširovaný na základe
podaných a následne schválených projektov a poskytnutých dotácií Radou vlády pre
prevenciu kriminality SR za spoluúčasti Mesta Veľký Krtíš. Mesto Veľký Krtíš disponuje
v súčasnej dobe 5 otočnými a 8 statickými kamerami. Jednotlivé kamery sú umiestnené na
strategických miestach najmä v centre mesta.
Rozšírením a skvalitnením kamerového
systému sa zvýšila pravdeopodobnosť odhalenia, zistenia i objasnenie protiprávnej činnosti a
rychlého zásahu hliadok MsP. Monitorovací kamerový systém pomáha pri odhaľovaní
protiprávnych konaní osôb ale v nemalej miere slúţi aj ako nástroj prevencie. Vedomosť
občanov, ţe je daná lokalita monitorovaná odrádza potencionálnych priestupcov od konania,
ktoré by mohlo byť v rozpore so zákonom. Zároveň však zvyšuje pocit bezpečnosti osôb,
ochrany zdravia a majetku.
V chránenej dielni MKS pracujú 5 operátori, ktorí zabezpečujú dohľad nad dianím
v meste. V prípade zistenia priestupku operátor vyhodnotí situáciu a oznámi zistenú
skutočnosť hliadke a aţ jej príchodu na miesto monitorujú dianie v danej lokalite. Na
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základe tejto spolupráce sú príslušníci MsP včas na mieste, kde dochádza k porušovaniu
zákona. Verejné priestranstvá snímané kamerami sú označené nálepkami s piktogramom.
V roku 2016 bolo kamerovým systémom oznámených 31 skutkov. Proti bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky bolo oznámených 27 priestupkov, ktoré boli doriešené v 25
prípadoch v blokovom konaní a 2 priestupky boli vyriešené napomenutím, 1 priestupok proti
verejnému poriadku bol doriešený napomenutím a v 3 prípadoch poškodzovania zelene mesta
sa priestupkov dopustili maloleté osoby a boli odloţené. Najviac oznámených priestupkov
v počte 20 bolo spáchaných na ulici Nemocničnej.
Záznamy z kamier v mnohých prípadoch pomohli pri objasnení priestupkov, ktoré zistili
v rámci sluţieb príslušníci MsP. Išlo najmä o znečistenie verejného priestranstva rôznym
odpadom, najmä pri stojiskách kontajnerov, poţívanie alkoholu na miestach, kde to je
zakázané a pod
Na základe písomných ţiadostí o sprístupnenie kamerového záznamu boli pre orgány
činné v trestnom konaní poskytnuté prezretia alebo boli vyhotovené záznamy, ktoré pomohli
ako dôkazový materiál pri objasňovaní priestupkov a trestných činov. Čo sa týka skutkových
podstát protiprávnych konaní zahŕňajú najmä dopravné nehody, škodové udalosti,
poškodzovania majetku, krádeţe a lúpeţe. V uplynulom roku bolo podaných 27 ţiadostí,
z ktorých v 21 prípadoch bol poskytnutý aj záznam. Mestská polícia úzko spolupracuje
s Okresným riaditeľstvom a Obvodným oddelením Policajného zboru vo Veľkom Krtíši.
Všetky osoby oprávnené pracovať na operačnom stredisku monitorovacieho
kamerového systému sú oboznámené s jednotlivými kamerami, obsluhou, programom,
zákonmi a smernicami, ktoré súvisia s jeho prevádzkou.
Dôleţitou súčasťou činnosti mestskej polície je aj prevencia. Je to cieľavedomé,
plánovité a koordinované pôsobenie na príčiny a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo
umoţňujú kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť. Cieľom prevencie je predchádzať
protiprávnym konaniam osôb, k zniţovaniu , potláčaniu a eliminácii trestnej činnosti.
Prevencia u detí a mládeţe nie je moţná bez spolupráce škôl. V rámci preventívnej činnosti
preventista s náčelníkom MsP uskutočnili prednášku v Špeciálnej základnej škole Veľký
Krtíš pre ročníky 1-9. Počas besedy viedli diskusiu so ţiakmi na témy: šikanovanie, drogy
a verejný poriadok. Zamerali sa na tému škodlivosti omamných a psychotropných látok na
organizmus najmä mladého človeka, dodrţiavanie verejného poriadku v meste. Jedným
z častých patologických javov vyskytujúcim sa medzi mládeţou je šikana. Aj tejto téme bola
venovaná pozornosť v rámci prednášky. Pre ţiakov boli pripravené broţúry s témou „Ako sa
nestať obeťou šikanovania“.
Príslušníci preventívne pôsobili aj v oblasti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky pri
zabezpečovaní priechodov pre chodcov v čase začiatku a ukončenia školského roka. Akcia
na začiatku školského roku bola spojená s rozdávaním reflexných pások ţiakom základných
škôl v meste. V nepravidelných intervaloch v priebehu roku bol zabezpečovaný dozor aj na
jednom dosť frekventovanom a problémovom priechode pri autobusovej zastávke a to
v ranných a popoludňajších hodinách, keď dochádza k častým presunom ţiakov uvedenou
časťou. Tieto akcie mali dobrý ohlas zo strany rodičov a učiteľov.
Hliadky vykonali niekoľko preventívnych kontrol zameraných na poţívanie alkoholu
osobami maloletými a mladistvými v reštauráciách a prevádzkach v meste, v rámci ktorých
oboznamujú mládeţ so škodlivosťou alkoholizmu na ich organizmus a dodrţiavaním zákona
NR SR 219/1996 o ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápojov.
Podľa štatistiky priestupkov spáchaných maloletými a mladistvými osobami v 6
prípadoch to boli osoby maloleté a v 43 prípadoch mladistvé. Trestných činov sa dopustili 2
maloleté osoby.
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Mestská polícia bola poţiadaná okresným súdom o doručenie poštou nedoručených
súdnych zásielok v počte 31 zásielok a 2 vyţiadania správy. Exekútorské úrady ţiadali
o doručenie 99
zásielok. Doručované boli aj zásielky z mestského úradu, a vykonávali
sa doţiadania k osobám o ich povesti. Na MsP bolo doručených 10 ţiadostí o prijatie do
zamestnania na pozíciu príslušník mestskej polície alebo operátor kamerového systému.
Neoddeliteľnou súčasťou práce MsP je aj spolupráca a komunikácia s inými
organizáciami
pri zisťovaní a zabezpečovaní poţiadaviek potrebných k riešeniu
protiprávnych konaní, porušení zákona a odstraňovaní nedostatkov zistených v rámci činnosti
príslušníkov MsP. Veľmi dobrá spolupráca je s jednotlivými oddeleniami MsÚ, najmä pri
riešení mestských vecí verejného poriadku,
obvodným oddelením PZ a okresným
riaditeľstvom PZ. Úzko spolupracuje aj s Podnikom verejnoprospešných sluţieb mesta
Veľký Krtíš a Mestským kultúrnym strediskom hlavne pri zabezpečovaní akcií
organizovaných v meste Veľký Krtíš.
Spolupracuje aj s firmou Marius Pedersen
vykonávajúcou práce súvisiace s odvozom odpadu a čistotou v meste, Hasičským a
záchranným zborom, Slovenským červeným kríţom, okresnou prokuratúrou a okrsným
úradom.
Kaţdoročne príslušníci MsP v rámci ostrých školných strelieb v Športovom areáli
Príbelce trénujú svoje strelecké zdatnosti. Strelecký výcvik bol zameraný na bezpečnú
manipuláciu so zbraňou a na základné cvičenia so zbraňou, ako je tasenie, prebíjanie, mierená
streľba, pudová streľba na terče s rukojemníkom a na kovové figuríny. Strelecké situácie boli
postavené tak, aby pri ich absolvovaní si príslušníci precvičili presnosť a rýchlost streľby.
V rámci individuálnej telesnej prípravy vyuţívajú príslušníci posilňovne, plaváreň a letné
kúpalisko kde im zamestnávateľ i vedúci správy športových zariadení vychádzajú v ústrety.
Mestská polícia Veľký Krtíš v roku 2016 pouţívala pri zabezpečovaní hliadkovej
sluţby osobné motorové vozidlo továrenskej značky Škoda YETI, vo farebnom prevedení
v zmysle Zákona SNR o obecnej polícii, vybavené VOAZ ako vozidlo s právom prednosti
v jazde, ktoré v zmysle zákona 8/2009 určila obec. Vozidlo je pouţívané hliadkami pri
výkone hliadkovej sluţby v meste, na odvoz odchytených psov do útulku v Lučenci a
v prípade potreby na sluţobné cesty spojené s činnosťou mestskej polície.
Pre výkon povolania sú príslušníci vybavení výstrojnými súčiastkami. Odevné
súčiastky sú vo farebnom vyhotovení a označení príslušnosti k mestskej polícii tak, ako to
určuje zákon SNR 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Tieto súčiastky sú pravidelne obnovované
a dopĺňané, aby bol moţný bezproblémový priebehu výkonu jednotlivých hliadok. Mestská
polícia vlastní 15 kusov krátkej guľovej zbrane, z toho 12 kusov pištoľ vz. 75 Para 9 mm,
ktoré sú súčasťou výstroja príslušníkov pri výkone hliadkovej sluţby. Pištoľ ČZ 92 6,35Br
v počte 3 ks a 1 ks narkotizačný projektor GIP 00 sa v priebehu minulého roka nepouţívali .
Ďalšími výstrojnými súčiastkami, bez ktorých je ťaţké predstaviť si prácu policajtov v teréne
sú rôzne technické prostriedky ako: technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového
vozidla, vysielačky, mobilný telefón s linkou 159, mobil a tablet na kontrolu zasielaných
SMS v zóne s plateným parkovaním, fotoaparáty, zastavovacie terčíky odchytová tyč na
psov a čítačka mikročipov. Pri odchyte problémových zvierat je moţné pouţiť kovovú
klietku na ich odchyt, ktorá bola vyuţívaná najmä pri pohybe líšok v uliciach mesta.
Chránené pracovisko – monitorovacieho kamerového systému s vyuţitím operačného
pultu kamerového systému je súčasťou činnosti mestskej polície a záznamy z kamier sú
vyuţívané pri zisťovaní a objasňovaní priestupkov spáchaných v meste Veľký Krtíš.
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Mestská polícia vo Veľkom Krtíši
neprevádzkuje ústredňu zabezpečujúcu
signalizáciu alebo iný zabezpečovací systém na ochranu objektov. Mestská polícia vo
Veľkom Krtíši pri výkone sluţby nepouţíva sluţobných psov.
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.
Aj v roku 2016 boli hlavnými prioritami v činnosti mestskej polície zabezpečovanie
verejného poriadku, ochrana osôb a majetku a dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou
cestnej premávky ako aj ďalšie úlohy vyplývajúce zo zákona SNR č. 564/1991 zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov. Príslušníci v rámci sluţieb vykonávali kontrolu
dodrţiavania jednotlivých ustanovení všeobecne záväzných nariadení mesta Veľký Krtíš.





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, 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
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
12/2013 VZN Mesta Veľký Krtíš o pouţívaní pyrotechnických výrobkov určených na
zábavné a oslavné účely na území mesta Veľký Krtíš
6/2014 VZN Mesta Veľký Krtíš o miestnych daniach na území mesta Veľký Krtíš
7/2015 VZN o yhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách
6/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území mesta Veľký Krtíš
2/2016 VZN o predaji výrobkov a poskytovaných sluţieb a trhových miestach na
území města Veľký Krtíš
3/2016 VZN Trhový poriadok pre príleţitostné trhy
4/2016 VZN – Trhový poriadok pre trhovisko
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Mestská polícia v priebehu roka spolupracuje s Komisiou pre verejný poriadok
zriadenou mestským zastupiteľstvom v zmysle zákona SNR č. 369/1990 zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov ako poradným , iniciatívnym a kontrolným orgánom.
Členovia sú na zasadnutiach oboznamovaní s prácou mestskej polície na jednotlivých
úsekoch, zaoberajú sa mnohými podnetmi a návrhmi týkajúcich sa v prevaţnej miere
verejného poriadku v meste.
Prioritami Mestskej polície Veľký Krtíš bude v budúcom období najmä zvyšovanie
právneho vedomia príslušníkov vytvorením vhodných podmienok na vzdelávanie a výcvik.
Jedná sa o streleckú a telesnu prípravu, zvyšovanie odbornej úrovne, komunikácie policajtov
s občanmi a správneho postupu pri riešení vzniknutých situácií. V priebehu roku 2017 je
plánované aj prijatie dvoch nových príslušníkov, čím by došlo k skvalitneniu výkonu, lepším
moţnostiam priblíţiť sa potrebám obyvateľov a zabezpečeniu úloh vyplývajúcich zo zákona
SNR č. 564/1991 Zb. O obecnej polícii na dobrej úrovni.
V ďalšom období bude jedným z cieľom mestskej polície zlepšenie informovanosti
občanov o práci mestskej polície na internetovej stránke mesta www.velky-krtis.sk . V rámci
prevencie budeme naďalej spolupracovať s deťmi a mládeţou, materskými, základnými a
strednými školami, s policajným zborom a organizáciami pôsobiacimi v meste Veľký Krtíš.
Aktivitami v rámci prevencie sa budeme snaţiť prispieť k elinimovaniu proitprávnej
činnosti a zniţovaniu kriminality v meste.

kpt. Bc. Igor Sanda
náčelník Mestskej polície Veľký Krtíš
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V. Priestupky / zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov /
P č.

2.

Priestupky
§47-48
celkový počet priest. zistených
vlastnou činnosťou
74
celkový počet priest.
oznámených na útvar MP
40

3.

celkový počet uloţených
priestupkov

15

0

4

0

0

0

19

4.

celkový počet odloţených
priestupkov

0

1

2

0

3

0

6

0

0

0

1

0

29

30

14

1

2

1

1

74

26

77

3

8

682

34

72

876

1.

§ 49

§ 50

§ 22

VZN

ostatné

spolu

1

2

611

26

80

794

5

17

94

12

34

202

7.

celkový počet odovzdaných
priestupkov
celkový počet oznámených
priest. príslušnému orgánu
celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom
konaní

1005

40

165

8835

480

8.

výška finančnej hotovosti (€)
celkový počet priestupkov
prejednaných v bl. konaní
vydaním BPNNM

12

2

4

23

8

24

73

výška finančnej hotovosti (€)

275

20

105

495

130

490

1515

5.
6.

1060

11585

Príslušníkmi MsP Veľký Krtíš bolo vyriešených 26 priestupkov napomenutím, ktoré nie sú zahrnuté
v tabuľkovom prehľade. V štádiu objasňovania je 13 priestupkov.

9

