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Mestská polícia Veľký Krtíš (ďalej len MsP) je poriadkový útvar mesta, zriadený
mestským zastupiteľstvom dňa 5. 2. 1992, 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 vykonávané v súlade so Zákonom
SNR 564/1991 Zb. 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 je sídlo Mestskej polície Veľký Krtíš priestoroch budovy Mestského úradu na ul.
J. A. Komenského č. 1 vo Veľkom Krtíši. Koncom roka 2017 začalo Mesto realizáciu
projektu „Obnova budovy Mestského úradu Veľký Krtíš“ , ktorého cieľom je zníţenie
energetickej náročnosti budovy. Došlo k zatepleniu budovy, výmene okien a zabezpečeniu
nového osvetlenie v budove, teda aj v priestoroch, kde sídli MsP. Tento projekt prispel
k zvýšeniu komfortu občanov a k zlepšeniu pracovných podmienok príslušníkov MsP.

Štatistické údaje:

Výkaz štatistických údajov správy o činnosti mestskej polície vo Veľkom Krtíši
za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017
I.

Počet príslušníkov mestskej polície

1
1a
2
3
4
5

II.

13
12
3
2
0
12

Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície
1
2

2

Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície
Skutočný počet príslušníkov obecnej polície
Počet prijatých príslušníkov obecnej polície
Počet prepustených príslušníkov obecnej polície
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne
odsúdení za spáchanie úmyselného trestného činu
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú drţiteľmi osvedčenia
o odbornej spôsobilosti podľa § 25 zákona č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

Počet opodstatnených sťaţnosti na prísl. mestskej polície
Počet neopodstatnených sťaţnosti na prísl. mestskej polície

0
2

III.
1
2
2a
3
3a
4
4a
5

Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov mestskej polície
Počet vykonaných zákrokov
61
Počet prípadov pouţitia zbrane
0
Z toho neoprávnených
0
Počet prípadov pouţitia varovného výstrelu do vzduchu
0
Z toho neoprávnených
0
Počet prípadov pouţitia donucovacích prostriedkov /TPNZOMV
1/60
Z toho neoprávnených
0
Počet prípadov v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej
0
zákrok smeroval (do 24 hod.)

Počet prípadov v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej
zákrok smeroval / do 24 hod. /
7 Počet prípadov v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu
nezúčastnenej osoby
8 Počet prípadov v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu
nezúčastnenej osoby / do 24 hod. /
9 Počet prípadov v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody
na majetku
9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce
10 Počet skutkov na príslušníkov mestskej polície / pri plnení úloh
mestskej polície alebo v súvislosti s ich plnením /
10a Z toho so zranením príslušníka mestskej polície
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IV.

0
0
0
0
0
0

Činnosť pri plnení úloh mestskej polície
1
2
3
4
5
6

3

0

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom
príslušníka mestskej polície
Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície
Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené
pátranie

0
10
2
0
0
0

V. Priestupky / zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov /
§47-48

P č.

§ 49

priestupky
proti
priestuky proti
verejnému občianskemu
poriadku
spolunaţívaniu

§ 50

§ 22

priestupky
proti
bezpečnosti
priestupky a plynulosti
proti
cestnej
majetku premávky

VZN Ostatné Spolu

2.

Priestupky
celkový počet priest. zistených
vlastnou činnosťou
celkový počet priest.
oznámených na útvar MP

3.

celkový počet uloţených
priestupkov

10

0

9

1

0

1

21

4.

celkový počet odloţených
priestupkov

1

0

4

2

0

0

7

0

2

0

0

0

22

24

0

2

0

4

0

1

7

99

5

4

646

21

79

854

1.

94

3

6

565

14

80

762

43

7

15

133

8

30

236

7.

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

1260

70

80

8300

305

1135

11150

8.

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

17

2

2

21

8

27

77

365

30

60

480

170

585

1690

9.

výška finančnej hotovosti (€)
celkový počet priestupkov
doriešených napomenutím

22

1

0

45

1

6

75

10.

priestupky v riešení

5

0

4

0

0

1

10

5.
6.

V priebehu roka 2017 došlo k doplneniu stavu príslušníkov MsP Veľký Krtíš. Na
základe plánovaného počtu 13 príslušníkov MsP bol uskutočnený výber nových záujemcov
na pozíciu mestský policajt. Boli prijatí 3 noví zamestnanci, ktorí sa v mesiacoch september
aţ december 2017 zúčastnili kurzu odbornej spôsobilosti v školiacom a výcvikovom
stredisku MsP Nitra. Dňa 7. 12. 2017 úspešne vykonali záverečnú skúšku odbornej
spôsobilosti, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre výkon práce príslušníka Mestskej polície
Veľký Krtíš v zmysle platných zákonov. V priebehu mesiacov september – december 2017
bol rozviazaný pracovný pomer s dvomi príslušníkmi MsP. Celkový počet príslušníkov MsP
Veľký Krtíš k 31.12.2017 je 12, vrátane náčelníka MsP a zástupkyne náčelníka MsP, 10
príslušníkov je v pravidelnom priamom výkone hliadkovej sluţby.
Všetci príslušníci Mestskej polície Veľký Krtíš majú splnenú zákonnú podmienku
odbornej spôsobilosti .
Za predmetné obdobie boli podané dve sťaţnosti na príslušníkov mestskej polície,
ktoré boli neopodstatnené a doriešené v zmysle zákona č. 9/2010 o sťaţnostiach v znení
neskorších zmien a predpisov.
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III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov mestskej polície
V sledovanom období boli vykonané zákroky v 61 prípadoch. V 1 prípade boli 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 60 prípadoch príslušníci mestskej polície pouţili technické prostriedky na zabránenie
odjazdu motorových vozidiel. K jednotlivým pouţitiam týchto prostriedkov bola vyhotovená
fotodokumentácia a spracované úradné záznamy.
Vo všetkých prípadoch boli donucovacie prostriedky pouţité oprávnene a v súlade
s platnými zákonmi
IV. Činnosť pri plnení úloh mestskej polície
V rámci výkonu hliadkových sluţieb v roku 2017 príslušníci MsP predviedli 10 osôb
na útvar Mestskej polície Veľký Krtíš za účelom zistenia totoţnosti v prípade osôb, ktoré boli
podozrivé zo spáchania priestupku, alebo iného porušenia zákona, spísania zápisu o podanom
vysvetlení k veci, vykonaní dychových skúšok na zistenie mnoţstva alkoholu.
Na útvar Policajného zboru vo Veľkom Krtíši boli predvedené 2 osoby , za účelom
zistenia totoţnosti, nakoľko boli podozrivé zo spáchania priestupku.
V. Priestupky
Príslušníkmi bolo evidovaných 998 porušení jednotlivých zákonov. Naďalej pretrváva
vysoký podiel priestupkov v oblasti dopravy, kde bolo zistených a oznámených spolu 698
skutkov. Jedná sa hlavne priestupky v statickej doprave v meste, v ktorej dodrţiavanie
predpisov kontroluje a rieši hlavne mestská polícia. Dôraz v tejto oblasti bol zameraný na
kontrolu dodrţiavania plateného parkovania v centre mesta, kde došlo k porušeniu zákona
v 145 prípadoch. V 134 prípadoch boli skutky doriešené uloţením blokovej pokuty zaplatenej
na mieste v celkovej výške 1 435,-€, v 1 prípade bola vystavená bloková pokuta nezaplatená na
mieste vo výške 10,-€, v jednom prípade bol spis uloţený a 9 bolo doriešených napomenutím.
Ďalšími priestupkami bolo nerešpektovanie dopravného značenia, najmä zákazu státia,
zastavenia, vjazdu, odbočenia a pod., Vo veľkej miere boli riešené aj porušenia § 25, ods. 1,
písm. a) aţ u) zákona NR SR 8/2009 zb. o cestnej premávke ...., najmä zastavenie a státie na
chodníku v zóne s dopravným obmedzením a to v 111 prípadoch, na cestnej, verejnej zeleni –
v 41 prípadoch, v kriţovatke – v 47 prípadoch. V 55 prípadoch bolo hliadkam MsP nahlásené
občanmi ktorí majú vydané rozhodnutie na uţívanie verejného priestranstva na vyhradené
parkovisko pre určené motorové vozidlo, státie cudzieho motorového vozidla na danom
mieste.
Pri riešení priestupkov v danej oblasti príslušníci MsP v 60 prípadoch polície pouţili
technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorových vozidiel. Z tohto počtu bolo vlastnou
činnosťou zistených 43 skutkov, ktoré boli v 35 prípadoch doriešené v BK zaplatením
blokovej pokuty na mieste v celkovej výške 790,-€, v 3 prípadoch bol vystavený blok na
pokutu nezaplatenú na mieste (BPNNM) vo výške 90,-€, 2 doriešené napomenutím, 2
odloţené a v 1 prípade bol spracovaný priestupkový spis a zaslaný na riešenie správnemu
orgánu. V 16 prípadoch boli porušenia zákona oznámené občanmi a 1x operátorom
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monitorovacieho kamerového systému. Tieto priestupky boli doriešené v 14 prípadoch
uloţením BP na mieste vo výške 330 €, v dvoch uloţením BPNNM vo výške 60 € a jeden bol
oznámený na správny orgán.
Vysoký podiel priestupkov v oblasti dopravy vyplýva z neustáleho sa zvyšovania počtu
motorových vozidiel v meste a nedostatku parkovacích miest a to aj pri pravidelnom vytváraní
nových parkovísk a parkovacích plôch v jednotlivých lokalitách mesta. V meste boli
v uplynulom roku aj zrekonštruované miestne komunikácie, chodníky a parkoviská a to
nielen v centre ale i v okolitých obytných častiach mesta.
Ďalším faktorom je aj určitá pohodlnosť občanov, ktorí sa snaţia zaparkovať vozidlo,
čo najbliţšie k miestu sídla organizácie či prevádzky, nehľadiac na porušenie dopravných
pravidiel a sami si tak zvyšujú riziko, ţe budú za priestupky sankcionovaní.
Pri zorientovaní sa v meste Veľký Krtíš pomôţe občanom aj uličný orientačný systém
mesta. Jeho účelom je navigácia návštevníkov mesta k jednotlivým inštitúciám, prevádzkam
i samotným uliciam. V meste pribudlo 29 stĺpov s navigačnými a orientačnými panelmi tak,
aby nielen chodci ale aj vodiči boli včas informovaní o cieľoch v meste.
Hliadková sluţba Mestskej polície Veľký Krtíš bola zabezpečovaná nepretrţite 24
hodín denne. Priamy výkon hliadkovej sluţby je rozdelený do pravidelných 12 hodinových
zmien – dennej a nočnej. Dvojčlenné hliadky vykonávajú pochôdzky a kontroly sluţobným
motorovým vozidlom aj pešo v jednotlivých lokalitách mesta Veľký Krtíš. V prípade konania
akcií organizovaných Mestom, MsÚ, Mestským kultúrnym strediskom, Slovenským červeným
kríţom, či ďalšími organizáciami v meste Veľký Krtíš sú hlavné hliadky posilnené ďalšími tzv.
zálohovými hliadkami. Tieto dbajú na dodrţiavanie verejného poriadku, bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky, uvoľnenie parkovísk v miestach konania akcií a napomáhajú
plynulému a bezproblémovému priebehu podujatí. Medzi pravidelné podujatia v meste
patria: Jánsky, Banícky a Katarínsky jarmok, Vinobranie, Čaro Vianoc spojené s príchodom
Mikuláša a rozdávaním darčekov, Silvester, Zabíjačka, Halloweenský pochod masiek.
Súčasťou týchto podujatí boli aj vystúpenia rôznych hudobných a tanečných skupín či
jednotlivcov. Mnohé z týchto podujatí sa stali tradičnými, dopĺňajú kolorit nášho mesta a sú
v obľube nielen občanov mesta ale i okolitých obcí. V roku 2017 sa v meste uskutočnila akcia
Expres Street Party, kde príslušníci MsP zabezpečovali bezproblémový priebeh akcie. Dohľad
nad verejným poriadkom bol v niekoľkých prípadoch aj v okolí futbalového štadióna v čase
konania futbalových zápasov.
Sluţby hliadok boli doplnené aj pri preventívnych kontrolách v reštauračných
zariadeniach a prevádzkach, počas organizovania hudobných produkcií v daných podnikoch,
bytoch dočasného a krátkodobého bývania na ul. Ţelezničnej 1.
Mestská polícia Veľký Krtíš nemá zriadenú stálu sluţbu. Hliadka je v dosahu
prostredníctvom mobilného telefónu, na ktorý je presmerovaná linka 159, mobilného telefónu
operátora Monitorovacieho kamerového systému a vysielačky.
Rokmi osvedčené rozdelenie intravilánu mesta Veľký Krtíš na obvody pomáha pri
zabezpečovaní monitorovania jednotlivých lokalít. Velitelia a členovia obvodov pravidelne
monitorujú dodrţiavanie čistoty a poriadku v uliciach, garáţach, pri stojiskách kontajnerov na
komunálny i separovaný odpad, kde často dochádza k znečisťovaniu verejného priestranstva.
Mesto Veľký Krtíš pravidelne 2x ročne realizuje zber objemného odpadu. Obyvatelia
rodinných a bytových domov môţu v danom termíne umiestniť objemný odpad ku zberným
nádobám, odkiaľ je postupne zváţaný na skládku. Jedná sa najmä o starý nábytok, WC misy,
koberce, PVC podlahoviny aj elektrospotrebiče. Realizovaný aj zber nebezpečného odpadu
a biologicky rozloţiteľného odpadu zo záhrad. Obyvatelia môţu celoročne odovzdávať
objemný odpad bezplatne v Zbernom dvore. Aj napriek poskytovaniu týchto sluţieb
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a moţností zbavenia sa odpadu zákonným spôsobom, v mnohých prípadoch dochádza
k znečisteniu verejného priestranstva či vytváraniu nepovolených skládok. V uplynulom roku
bolo zistených 119 skutkov v danej oblasti. V 74 prípadoch bola uloţená bloková pokuta
zaplatená na mieste v celkovej výške 790,-€, v 10 vydané bloky na pokutu nezaplatenú na
mieste v sume 250,-€.
V rámci hliadkových sluţieb boli príslušníkmi zistené alebo občanmi osobne, či
telefonicky nahlásené rôzne nedostatky alebo poruchy. Častými boli rozobraté, či poškodené
plastové kryty na stĺpoch verejného osvetlenie, nefunkčné osvetlenie. V mnohých prípadoch
boli zistené chýbajúce kanalizačné či vodovodné poklopy, poškodené či chýbajúce dopravné
značenia, kontajnery. Tieto závady, nedostatky, či iné spôsobené škody boli príslušníkmi po
zistení buď telefonicky alebo prostredníctvom emailu na poruchovú linku nahlásené
organizáciám zodpovedným za danú oblasť a zodpovednými pracovníkmi v krátkej dobe
odstránené, či opravené.
Mestská polícia preventívne pôsobí v oblasti poţívania alkoholu osobami maloletými
do 15 rokov alebo mladistvými do 18 rokov. Kontrola dodrţiavania zákona je vykonávaná
priebeţne
počas celého roku, ale hlavne počas víkendov a školských prázdnin, keď
dochádza k väčšiemu nárastu poţívania alkoholu týmito osobami. Pozornosť bola venovaná
najmä reštauračným zariadeniam a podnikom, blízkemu okoliu a hlavne počas organizovania
hudobných podujatí v prevádzkach. Kontroly boli vykonávané aj v spolupráci s hliadkami
Obvodného oddelenia PZ Veľký Krtíš, s ktorým máme dlhodoročnú spoluprácu. Na
zisťovanie mnoţstva alkoholu v dychu pouţívajú príslušníci MsP digitálny prístroj ALCO
QUANT 6020, ktorý je pravidelne kalibrovaný a certifikovaný. Dychovej skúške bolo
podrobených 37 osôb. Z toho v 17 prípadoch bol výsledok negatívny v 20 pozitívny a to tri
maloleté osoby vo veku 14 rokov, tri 15 ročné, päť 16 ročných a deväť17 ročných osôb.
Porušenie zákona 219/1996 Zb. O ochrane pred alkoholizmom bolo postúpené na riešenie
správnym orgánom. V danej oblasti boli zistené tri osoby, ktoré umoţnili poţitie alkoholu
osobám mladistvým. Za priestupok spáchaný v zmysle §30, ods. 1) písm. a) Zákona SNR č.
372/1990 Zb. O priestupkoch boli v dvoch prípadoch uloţené blokové pokuty zaplatené na
mieste vo výške 30€ a jeden bol doriešený napomenutím.
Nerešpektovanie zákazu fajčenia v zmysle jednotlivých ustanovení zákona NR SR
377/2004 z.z. o ochrane nefajčiarov bolo zistené v 11 prípadoch. Piati mladiství a 6
dospelých osôb porušilo zákaz na zastávke autobusovej dopravy a v školských areáloch.
Deväť skutkov bolo doriešených v blokovom konaní uloţením pokút vo výške 105,-€, jeden
je v riešený a jeden bol riešený napomenutím.
V rámci spolupráce s MsÚ Veľký Krtíš sú v nepravidelných intervaloch vykonávané
kontroly v mestských nájomných bytoch dočasného a krátkodobého bývania na ul.
Ţelezničnej 1 vo Veľkom Krtíši. Zamerané sú na dodrţiavanie domového poriadku,
zdrţiavanie sa neprihlásených osôb v bytoch mimo stanoveného času, drţbu a chov zvierat.
Jednou z oblastí, ktorej príslušníci MsP v rámci výkonu hliadkových sluţieb venujú
pozornosť je aj dodrţiavanie jednotlivých ustanovení zákona NR SR 282/2002 zb., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky drţania psov a VZN mesta č. 5/2013. V priebehu uplynulého
roka bolo príslušníkmi riešených 56 skutkov týkajúcich sa danej oblasti. Najviac a to 40
porušení sa týkalo voľného pohybu psov po verejnom priestranstve, ku ktorým došlo buď
tým, ţe osoba, ktorá psa viedla ho nemala na vôdzke, alebo psík ušiel z chovných priestorov.
Za priestupky v tejto oblasti bolo uloţených 40 blokových pokút zaplatených na mieste
v sume 420€, 11 vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste v sume 195 €, 4 doriešené
napomenutím a v jednom prípade, keď došlo k napadnutiu psom, bol priestupok oznámený na
správny orgán.
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Voľný pohyb psov v uliciach mesta, ak v okolí nie je majiteľ alebo iná osoba, ktorá je
za psa zodpovedná, je riešený ich odchytom. Samozrejme nie pre všetky odchytené psíky
prídu ich majitelia. Z celkovo 32 odchytených psov si v 19 prípadoch majitelia psov prevzali,
3 psíkovia si našli nových majiteľov, 1 psík ušiel a 10 bolo odvezených do útulku v Lučenci a
vo Fiľakove. Obidva útulky však bývajú dosť preplnené a býva problém s umiestnením
odchytených psov. Problémom býva aj nález šteniatok, ktoré vyţadujú väčšiu starostlivosť a
MsP nemá vhodné priestory na ich umiestnenie do času, kým budú odvezené do útulku.
Veľkou výhodou je, keď si majiteľ psíka dá začipovať, lebo pri odchytení je prostredníctvom
čítačky mikročipov moţné zistiť čip a kontaktovať majiteľa psíka v krátkej dobe. Hoci
v minulosti sa stali prípady, ţe psík mal čip, ale tento nebol zveřejnený v Centrálnej evidencii
spoločenských zvierat a na zistenie majiteľa sme museli vyvinúť viac úsilia. O odchytených
psoch informujeme občanov prostredníctvom mestského rozhlasu a internetu.
Monitorovanie dlhodobostojacich, starých, nepojazdných motorových vozidiel a
vrakov v jednotlivých obvodoch je vykonávané príslušníkmi z viacerých dôvodov. Vozidlá,
ktoré majitelia nevyuţívajú dlhú dobu a nechajú ich odstavené na parkoviskách či verejných
priestranstvách nielenţe zaberajú parkovacie miesto tým, ktorí vozidlá pravidelne vyuţívajú
na prepravu, ale v prípade vrakov alebo nepojazdných vozidiel aj často narúšajú estetický
vzhľad danej lokality. V 23 prípadoch boli zistení majitelia alebo uţívatelia takýchto vozidiel
a tí na základe zaslanej výzvy buď vozidlo spojazdnili, z verejného priestranstva odstránili
alebo danú vec doriešili na MsÚ ţiadosťou o uţívania verejného priestranstva.
Od roku 2009 je v meste Veľký Krtíš zriadený Monitorovací kamerový systém
(MKS). Systém bol za dobu svojej pôsobnosti rozširovaný na základe podaných, následne
schválených projektov a poskytnutých dotácií Radou vlády pre prevenciu kriminality SR za
finančnej spoluúčasti Mesta Veľký Krtíš. V chránenej dielni operačného strediska MKS
pracuje 5 zdravotne postihnutých občanov, ktorí v 24 hodinovej nepretrţitej prevádzke
dohliadajú na dianie v jednotlivých lokalitách a uliciach mesta. Prostredníctvom 5 otočných a
8 statických kamier vizuálne – zrakom sledujú výstupy z kamier na monitoroch. V prípade
zistenia priestupku alebo iného protiprávneho konania osôb, kontaktujú telefonicky alebo
prostredníctvom vysielačky hliadku MsP, ktorá po prijatí oznámenia danú vec na mieste
preverí. Ak zistí, ţe sa jedná o porušenie zákonov, postupuje ďalej v zmysle platných
nariadení. Zabezpečujú aj komunikáciu medzi občanmi a príslušníkmi MsP po prijatí
oznámení, podnetov a poţiadaviek osobne podanými na operačnom stredisku MKS.
Príslušníci MsP spolupracujú s operátormi MKS aj v prípadoch, keď hliadka v rámci výkonu
zistí nedostatky či uţ v doprave alebo v oblasti verejného poriadku a prezretím záznamov
z kamier sa v mnohých prípadoch podarilo zistiť osobu priestupcu a objasniť priestupok.
Kamerový systém bol vyuţívaný nielen ako prostriedok represie, keď napomáha pri
zisťovaní, dokumentovaní a zaznamenávaní protiprávneho konania osôb, ale v nemalej miere
pôsobi aj v oblasti prevencie. Samotná informácia o tom, ţe miesto alebo určitý priestor je
snímaný kamerou odrádza potencionálnych páchateľov a priestupcov od ich protiprávneho
konania. Systém je vyuţívaný aj na ochranu zdravia, majetku občanov, návštevníkov mesta
a zvyšuje ich pocit bezpečnosti.
V uplynulom roku bolo operátormi MKS zistených a oznámených 60 rôznych zistení.
V 41 prípadoch sa jednalo o priestupky v doprave, najmä nerešpektovanie zákazu zastavenia a
státia na chodníku v zóne s dopravným obmezením. Aţ 37 priestupkov na úseku bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky bolo riešených uloţením BP zaplatenej na mieste vo výške
480,-€. V 3 prípadoch boli oznámené skutky v oblasti porušenia VZN mesta, v jednom
prípade neodstránenia psích exkrementov z VP a v 13 prípadoch šlo o znečistenie VP. Jeden
prípad sa týkal priestupku proti majetku. Najviac priestupkov zistených prostredníctvom
kamier bolo na uliciach: Nemocničná, B. Němcovej, SNP a M. R. Štefánika.
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Na základe písomných ţiadostí orgánov činných v trestnom konaní najmä OR PZ, OO
PZ, OO OKP a príkazných listov generálnej prokuratúry boli poskytnuté záznamy na
prezretie v 17 prípadoch, z toho v 12 prípadoch boli záznamy aj poskytnuté na DVD, či iných
nosičoch. Vo väčšine prípadov sa jednalo o podozrenia z trestných činov.
Činnosť OS MKS sa riadi Smernicou č. 6/20016 na obsluhu a prevádzku
monitorovacieho kamerového systému mesta Veľký Krtíš v správe Mestskej polície Veľký
Krtíš. a jej dodatkom č. 1 . Záznamy z kamier sú automaticky ukladané do záznamového
zariadenia a po dobu 15 dní sú archivované. Záznam je po tejto lehote automaticky
odstraňovaný. Operátori MKS a príslušníci MsP
sú preškolení so zaobchádzaním
s kamerovým systémom, ovládajú prácu s kamerami, vyhľadávanie jednotlivých záznamov,
ukladanie, spracovanie, tlač záznamov, prípadné zálohovanie aj na externé média a nosiče
dát. Osoby oprávnené pracovať na OS MKS a spracovávať údaje sú oboznámené aj so
smernicami a zákonmi, ktoré súvisia s prevádzkou.
Preventívne aktivity Mestskej polície Veľký Krtíš sú zamerané na predchádzanie
protiprávneho konania osôb, k zniţovaniu trestnej činnosti. Jednou z aktivít bol dohľad nad
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na priechodoch pre chodcov v dňoch
školského vyučovania v dobe príchodu ţiakov do školy v blízkosti autobusovej zastávky na
ul. Lučenskej, na začiatku a konci školského roka. Hliadky sa zamerali na správania sa
ţiakov Špeciálnej základnej školy počas presunu do školy, ktoré bolo iniciované zo strany
obyvateľov a rodičov iných detí, aby nedochádzalo k hrubému správania a šikane zo strany
ţiakov ŠZŠ. Realizované boli kontroly v reštauračných zariadeniach zamerané na prevenciu
a kontrolu dodrţiavanie zákona o ochrane pred zneuţívaním alkoholických nápojov osobami
maloletými a mladistvými.
Pozornosť bola venovaná aj problému s bezdomovcami a ţobrajúcimi osobami, ktoré
vyhľadávajú miesta, kde sa zdrţiava viac občanov a svojim správaním, ţobraním a
nehygienickým vzhľadom pohoršujú a obťaţujú okoloidúcich občanov. Neexistuje zákonná
moţnosť riešenia tejto situácie. Tieto osoby sú často bez platných dokladov totoţnosti,
nezamestnaní, bez akéhokoľvek príjmu. Samotný vzhľad, zovňajšok a správanie týchto osôb
nedáva zákonný dôvod na ich perzekúciu. Aj keď sú hliadkami z frekventovaných miest a
inštitúcii vykázaní, často sa na tieto miesta vracajú a migrujú po celom meste. V meste bola
počas zimného obdobia sprístupnená pre osoby bez domova nocľaháreň, kde mohli prespať,
vykonať základnú hygienu a dokonca si vziať aj čisté oblečenie. Počas silných mrazov bola
otvorená 24 hodín denne. Aj napriek nízkemu poplatku za ubytovanie mnohí radšej zostávali
na ulici.
Mestská polícia spolupracuje s rôznymi inštitúciami a organizáciami v meste. Na
veľmi dobrej úrovni je spolupráca s MsÚ, Mestským kultúrnym strediskom najmä pri
zabezpečovaní poţiadaviek súvisiacich s prípravou a bezproblémovým priebehom
jednotlivých kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sú organizované v meste Veľký
Krtíš. Pracovníci Podniku verejnoprospešných sluţieb mesta Veľký Krtíš sú často prvými
kontaktnými osobami pri riešení problémov, ktoré sa vyskytnú najmä v oblasti ochrany
verejného poriadku a majetku. Pomáhajú pri odstraňovaní nedostatkov a závad zistených
príslušníkmi MsP počas sluţieb alebo priamo nahlásenými občanmi mesta. Týka sa to najmä
poškodených dopravných značiek, lavičiek, kontajnerov, odstraňovaní polámaných konárov
a stromov, znečisteného verejného priestranstva, v prípade, ţe sa nepodarilo zistiť pôvodcu
znečistenia. Aj vďaka ich rychlému zásahu sú tieto podnety riešené, nedostatky odstránené,
čo prispieva k bezpečnosti ale i spokojnosti občanov.
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V rámci operačného programu potravinovej a základnej materiálovej pomoci 20142020 , ktorý schválila Európska komisia boli aj v našom meste naplánované a uskutočnené
4 distribúcie potravinových balíkov. Pracovníci Slovenského červeného kríţa s pracovníkmi
mesta rozdali balíky, ktoré potešili ľudí zo sociálne slabších skupín. Mestskí policajti
napomáhali pri zabezpečení miesta výdaja balíkov a ich bezproblémového odovzdania.
Na dobrej úrovni je aj spolupráca s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru vo
Veľkom Krtíši a jednotlivými odbormi PZ, okresným úradom, okresným súdom a
prokuratúrou. Nesmieme zabudnúť aj na spoluprácu so záchrannými zloţkami – HaZZ
v Modrom Kameni, NsP, RZP vo Veľkom Krtíši - asistencia pri úrazoch, ošetrovaní a
prevoze pacientov, zabezpečovanie miesta pristávania helikoptéry pri prevoze pacientov.
Počas ostrých školných strelieb, ktoré kaţdoročne absolvujú príslušníci MsP
v Športovom areáli Príbelce boli preškolení s pouţívaním zbraní a streliva v rámci výkonu
sluţieb v zmysle jednotlivých zákonov. Precvičili si manipuláciu so zbraňou, základné
cvičenia – nabíjanie, tasenie, prebíjanie, mierená streľba, pudová streľba, streľba na terč
s rukojemníkom. Cieľom strelieb je zdokonaliť sa v samotnom pouţívaní zbrane, presnosti a
rýchlosti streľby. Fyzickú kondíciu si jednotlivci zlepšujú tréningami v zariadeniach Správy
športových zariadení - v posiľňovni, zimnom štadióne, na plavárni či letnom kúpalisku, kde
majú v rámci benefitu zamestnávateľa voľný vstup.
Pri výkone hliadkovej sluţby pouţívajú príslušníci MsP jedno osobné motorové
vozidlo továrenskej značky Śkoda YETI, vo farebnom vyhotovení, ktoré spĺňa podmienky
stanovené Zákonom SNR 564/1991 zb. O obecnej polícii. Vozidlo je vybavené VOAZ a je
pouţívané ako vozidlo s právom prednosti v jazde. Vyuţívané je na presun hliadok na
zákroky, do vzdialenejších lokalít mesta, prevoz odchytených psov do útulkov, prevoz
podozrivých osôb pri predvedení na útvar MsP či OOPZ a inými úkonmi spojenými s výkoom
sluţby hliadky a so zabezpečením úloh.
Výstrojné a odevné súčiastky príslušníkov MsP sú vo farebnom vyhotovení a
označení príslušnosti k mestskej polícii tak, ako je to určené v zákone SNR 564/1991 Zb. O
obecnej polícii. Odevné súčiastky sú pravidelne v rámci moţností rozpočtu mestskej polície,
ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo, dopĺňané a modernizované, aby bol priebeh výkonu
hliadok bezproblémový a v prípade nepriaznivého počasia boli príslušníci čo najviach
chránení. Kladne hodnotíme spoluprácu s firmou SABRINA MODELLE s.r.o v Leviciach,
prostredníctvom ktorej sú jednotlivé časti uniforem a výstroja dopĺňané.
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. Ďalšie
zbrane pištoľ ČZ 92 6,35Br v počte 3 ks sa nepouţívali a 1 ks narkotizačný projektor GIP
00 sa tieţ nepouţíval. Práca policajtov v teréne si vyţaduje aj pouţívanie rôznych
technických prostriedkov. Medzi kaţdodenne pouţívané patrí mobilný telefón s linkou 159
prostredníctvom ktorého príslušníci prijímajú oznámenie od občanov, dva fotoaparáty na
dokumentovanie zistených priestupkov, závad, nedostatkov, poškodení majetku apod. Pri
kontrole plateného parkovania vyuţívajú mobilný telefón a tablet s programom na kontrolu
zasielaných SMS vodičmi v zóne s plateným parkovaním. Neodmysliteľnou súčasťou práce
policajtov sú aj 2 ks technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorového vozidla,
ktoré v mnohých prípadoch napomohli k doriešeniu zistených priestupkov spáchaným
motorovými vozidlami. Pomocníkom je aj odchytová tyč na zvieratá, prenosná klietka na
odchyt zvierat či čítačka mikročipov.
Nesmieme zabudnúť na 13 pomocníkov v teréne a to sú kamery, ktoré 24 hodín denne
monitorujú dianie v uliciach mesta, na detských ihriskách a policajti tak môţu venovat väčšiu
znečisťovaniu verejných priestranstiev, či inej trestnej činnosti.
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Mestská polícia vo Veľkom Krtíši
neprevádzkuje ústredňu zabezpečujúcu
signalizáciu alebo iný zabezpečovací systém na ochranu objektov ani 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. Rozpočet MsP tvorili predovšetkým beţné finančné výdavky spojené so zabezpečením
jej chodu počas roka. Jedná sa o mzdové náklady, poistné a odvody do jednotlivých
poisťovní, nákup všeobecného materiálu, interiérového vybavenia, stravné, PHM, prenájom
sluţebného motorového vozidla v zmysle platnej zmluvy, nákup výstrojných a výzbrojných
súčiastok, všeobecné sluţby, náklady na pravidelné lekárske prehliadky, psychotesty apod.
Čerpanie rozpočtu je v priebehu roka kontrolované a v prípade potreby sú jednotlivé poloţky
upravené podľa aktuálne vzniknutých nečakaných situácií. Zmeny v rozpočte sú schvaľované
primátorom i mestským zastupiteľstvom .
Na plnenie úloh samosprávy mesta alebo ak to ustanovuje zákon, mesto vydáva pre územie
mesta všeobecne záväzné nariadenie. VZN mesta Veľký Krtíš, ktorých dodrţiavanie
kontroluje mestská polícia sa týkajú prevaţne verejného poriadku, čistoty a ochrany ţivotného
prostredia, verejných komunikácií, drţania psov, ochrany nefajčiarov, poţívania
alkoholických nápojov na verejnom priestranstve, upravujú činnosť prevádzok, moţnosti
predaja tovaru v meste a na trţnici či nakladania s komunálnym odpadom. V rámci výkonu sa
zameriava hlavne na kontrolu dodrţiavanie ustanovení týchto platných VZN:
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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 Krtíš1/2012 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 vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných
plagátov na verejných priestranstvách
2/2016 VZN o predaji výrobkov a poskytovaných sluţieb a trhových miestach na
území mesta Veľký Krtíš
3/2016 VZN Trhový poriadok pre príleţitostné trhy
4/2016 VZN – Trhový poriadok pre trhovisko
6/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Veľký Krtíš

Komisia pre verejný poriadok zriadená mestským zastupiteľstvom
pôsobí ako
poradný, iniciatívny a kontrolný orgán. Členovia komisie sa na jednotlivých zasadnutiach
aktívne zaujímajú o dianie v meste, činnosť a výsledky mestskej polície, o čom ich
pravidelne informuje náčelník MsP. Zaoberajú sa podnetmi, návrhmi a problémami občanov,
z jednotlivých úsekov, či uţ verejného poriadku, občianskeho spolunaţívania, odchytu psov,
zdrţiavania sa bezdomovcov na verejných miestach. Tieto podnety boli adresované mestskej
polícii alebo bol podnet občami priamo oznámený členovi komisie. Spolupráca s členmi
komisie je na dobrej úrovni.
V ďalších rokoch fungovania Mestskej polície Veľký Krtíš
sa zameriame
predovšetkým na prevenciu v jednotlivých jej oblastiach. Dôraz vidíme hlavne v prevencii
sociálno-patologických javov u detí a mládeţe, teda v rôznych aktivitách v oblasti prevencie
násilia, šikanovania, záškoláctva, vandalizmu, poţívania alkoholických nápojov osobami
maloletými a mladistvými. Cieľom besied, prednášok a stretnutí bude okrem iného aj zvýšiť
dôveru detí, mládeţe i širokej verejnosti voči polícii, zvýšiť právne vedomie, ukázať moţnosti
a spôsoby riešenia a správania sa v rôznych situáciách pri ohrození ţivota, zdravia alebo
majetku. V priebehu posledných štyroch rokov sa v radoch MsP vystriedali traja preventisti.
Veríme, ţe v nasledujúcom roku sa preventistovi podarí pripraviť preventívnu a osvetovú
koncepciu a svojou odbornou a aktívnou prácou prispeje k zlepšeniu informovanosti občanov
mesta o činnosti MsP. V rámci tejto oblasti plánujeme vylepšiť internetovú stránku MsP
Veľký Krtíš, priblíţiť občanom a širokej verejnosti prácu príslušníkov MsP, zlepšiť
informovanosť občanov v oblasti práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení zákonov
a všeobecne záväzných nariadení mesta. Naďalej sa budeme snaţiť zvyšovať odborné znalosti
a vedomosti príslušníkov v oblasti právneho vedomia, komunikačných schopností, streleckej
prípravy a samotného prístupu k občanom. Budeme sa snaţiť zabezpečiť úlohy a dodrţiavať
povinnosti vyplývajúce zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii aspoň na takej
úrovni ako v uplynulom období.

kpt. Bc. Igor Sanda
náčelník Mestskej polície Veľký Krtíš
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