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1) Úvod

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, dňa
5. 2. 1992, pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných a mestských vecí verejného poriadku,
ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.
V rámci plnenia základných úloh, ktoré sú vymedzené v § 3 Zákona SNR č. 564/1991
Zb. o obecnej policii v znení neskorších predpisov sa príslušníci MsP zameriavajú aj na
ochranu obyvateľov a návštevníkov mesta pred ohrozením života a zdravia, ochranu majetku
mesta i občanov. Vo vymedzenom rozsahu riešia problémy a nedostatky na úseku bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky, na úseku čistoty a poriadku v uliciach, verejných
priestranstvách či iných verejne prístupných miestach a ochrany životného prostredia.
V súlade s uvedeným zákonom vykonávajú dohľad nad dodržiavaním VZN mesta, uznesení
MsZ a rozhodnutí primátora mesta Veľký Krtíš. Okrem uvedeného zákona sa činnosť a výkon
práce mestskej polície riadi organizačným poriadkom MsP, pracovným poriadkom mesta
Veľký Krtíš, nariadeniami náčelníka MsP a inými všeobecne záväznými predpismi
vzťahujúcimi sa na činnosť mestskej polície.



2) Údaj o sídle mestskej polície, o názve mesta , ktorá zriadila mestskú políciu, ich
kontaktné údaje a údaj o hodnotenom období.

-

Mestská polícia Veľký Krtíš, ul. J. A. Komenského č. 1, 990 01 Veľký Krtíš
Mesto Veľký Krtíš, ul. J. A. Komenského č. 3, 990 01 Veľký Krtíš
MsP Veľký Krtíš, tel. 047/49 110 73,74, email: igor.sanda@velky-krtis.sk
Mesto Veľký Krtíš, tel. 047/48 313 35, mesto@velky-krtis.sk
Správa o činnosti MsP Veľký Krtíš za rok 2018



3) Štatistické údaje
Výkaz štatistických údajov správy o činnosti mestskej polície vo Veľkom Krtíši
za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018

I.

Počet príslušníkov mestskej polície

1
1a
2
3
4
5

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 držiteľmi osvedčenia
o odbornej spôsobilosti podľa § 25 zákona č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

13
12
0
0
0
12

2

II.

Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície
1
2

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

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

Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov mestskej polície
Počet vykonaných zákrokov
Počet prípadov použitia zbrane
Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu
Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov /TPNZOMV
Z toho neoprávnených
Počet prípadov v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej
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 útokov na príslušníkov mestskej polície / pri plnení úloh
mestskej polície alebo v súvislosti s ich plnením /
10a Z toho so zranením príslušníka mestskej polície
6

IV.

0
0

29
0
0
0
0
7/22
0
0
0
0
0
1
1
1
1

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

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
13
0
0
0
0
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V. Priestupky / zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov
P
č.

Priestupky

1.

celkový počet priest.
zistených vlastnou
činnosťou

57

3

6

590

15

90

761

2.

celkový počet priest.
oznámených na útvar
MP

45

9

10

99

1

13

177

3.

celkový počet uložených
priestupkov

7

0

4

0

0

0

11

4.

celkový počet
odložených priestupkov

5

1

2

0

3

0

11

5.

celkový počet
odovzdaných
priestupkov

0

1

0

0

0

16

17

6.

celkový počet
oznámených priest.
príslušnému orgánu

1

0

2

0

0

4

7

7.

celkový počet
priestupkov
prejednaných v
blokovom konaní

71

10

5

621

10

76

793

1000

115

120

7505

100

1305

10145

celkový počet
priestupkov
prejednaných v bl.
konaní vydaním
BPNNM

22

2

5

20

1

39

89

výška finančnej
hotovosti (€)

485

35

120

435

10

905

1990

výška finančnej
hotovosti (€)

8.

§47-48

§ 49

§ 50

§ 22

VZN

ostatné

spolu

Príslušníkmi MsP Veľký Krtíš bolo 90 priestupkov vyriešených napomenutím, ktoré nie sú zahrnuté
v tabuľkovom prehľade. V štádiu objasňovania je 9 priestupkov.
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4 Opisná časť správy o činnosti Mestskej polície Veľký Krtíš

4.1. Organizačná štruktúra mestskej polície
Mestská polícia Veľký Krtíš sa organizačne delí nasledovne:
a) Skupina riadenia činnosti MsP – náčelník a zástupkyňa náčelníka MsP
b) Výkonné jednotky MsP - velitelia a členovia 6 obvodov, celkom 10 príslušníkov MsP
c) Operačné stredisko Monitorovacieho kamerového systému – chránená dielňa, 6
zamestnancov mesta Veľký Krtíš, osoby so zníženou pracovnou schopnosťou

4.2 Počet príslušníkov mestskej j polície, ktorí v hodnotenom období nastúpili na
odbornú prípravu príslušníka mestskej polície.
K 31.12.2018 bol stav príslušníkov MsP Veľký Krtíš 12 – všetci majú odbornú spôsobilosť
v zmysle zákona. Nebol prijatý žiadny príslušník , nikto nevykonával odbornú prípravu.
4.3. Prevažujúce predmety sťažností na príslušníkov mestskej polície
V hodnotenom období roku 2018 nebola podaná žiadna sťažnosť na príslušníka MsP vo
Veľkom Krtíši v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
4. 4. Plnenie úloh mestskej polície pri mimoriadnych situáciách
Počas roku 2018 nedošlo k žiadnym mimoriadnym udalostiam, pri ktorých by bol nutný zásah
príslušníkov MsP.
4. 5. Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste,
ochrany životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach a iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach
V súvislosti s plnením úloh mestskej polície, pri riešení priestupku spáchaného v zmysle
zákona 282/2002 Zb., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania a vodenia psov došlo
k poraneniu príslušníka MsP útočiacim psom, ktorého majiteľ nemal na vôdzke a k škode na majetku
mesta, poškodením výstrojných súčiastok – tesilových nohavíc. Príslušník bol v dôsledku pracovného
úrazu práceneschopný, absolvoval potrebné lekárske ošetrenia, nakoľko majiteľ nepreukázal že pes
bol očkovaný proti besnote a skutok bol OO PZ Veľký Krtíš oznámený ako ublíženie na zdraví.
Počas výkonu hliadkových služieb boli príslušníkmi mestskej polície použité donucovacie
prostriedky, ako hmaty a chvaty na zabránenie osobám v protiprávnom konaní. Použitie donucovacích
prostriedkov vo všetkých 7 prípadoch bolo náčelníkom MsP vyhodnotené ako oprávnené, primerané
k povahe danej veci a v súlade so zákonom.
V 22 prípadoch boli použité technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorových
vozidiel. Jednalo sa o priestupky spáchané v zmysle § 22, ods. 1, písm. l) a k) zákona 372/1990 zb. o
priestupkoch, porušením zákazu zastavenia a státia na komunikáciách, na križovatkách, verejnej
zeleni, na parkoviskách vyhradených pre určené motorové vozidlá apod. V 20 prípadoch boli
porušenia vyriešené uložením blokovej pokuty zaplatenej na mieste v celkovej výške 470,-€, vydaním
bloku na pokutu nezaplatenú na miesto v 1 prípade vo výške 30,-€ a v jednom prípade napomenutím.
Príslušníci MsP predviedli 13 osôb na útvar mestskej polície a to najmä za účelom zistenia
totožnosti, spísania zápisu o podanom vysvetlení, vykonaní dychovej skúšky či iných úkonov
spojených s objasnením a doriešením zisteného protiprávneho konania týchto osôb.
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Hliadková služba je zabezpečovaná nepretržite 24 hodín. Výkon hliadkových služieb
Mestskej polície Veľký Krtíš je rozdelený do pravidelných 12 hodinových zmien, dennej a nočnej,
počas ktorých príslušníci v dvojčlenných hliadkach vykonávajú pravidelné kontroly a pochôdzky
v jednotlivých častiach mesta. K dispozícii majú jedno služobné motorové vozidlo Škoda Yeti.
Hliadky sú posilňované zálohovými hliadkami najmä v časoch konania rôznych kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí v meste, v čase konania volieb, aj pri kontrolách, ktoré sú
vykonávané v rámci preventívnej činnosti. Koordináciu, riadenie a časový harmonogram služieb
zabezpečuje náčelník MsP. Intravilán mesta je rozdelený na VI. obvodov, v ktorých velitelia a
členovia obvodov prichádzajú do kontaktu s obyvateľmi, ktorí im výraznou mierou napomáhajú pri
riešení vzniknutých siutácií, pri odhaľovaní páchateľov priestupkov v jednotlivých oblastiach.
V jednotlivých lokalitách pravidelne monitorujú dodržiavanie čistoty a poriadku, dlhodobostojace
motorové vozidlá, dbajú na ochranu životného prostredia, reagujú na oznamy a podnety od občanov
bývajúcich v danej časti města. Na základe miestnej znalosti príslušníkov a spolupráce s občanmi sa
darí doriešiť zistené nedostatky a porušenia zákonov v krátkom čase a k spokojnosti občanov.
V rámci hliadkových služieb bolo príslušníkmi riešených celkom 938 protiprávnych konaní,
z toho 761 zistených vlastnou činnosťou a 177 skutkov bolo oznámených, či už občanmi alebo
operátormi kamerového monitorovacieho systému.
Hliadky pravidelne monitorujú dodržiavanie čistoty a poriadku na verejných priestranstvách,
pri garážach, stojiskách kontajnerov na komunálny a separovaný odpad. Mestom je pre obyvateľov
zabezpečovaný 2x ročne vývoz veľkopacitného odpadu, nebezpečného odpadu
a vo viacerých
termínoch aj zvoz biologického odpadu od rodinných domov. Ďalšou možnosťou zhodnotenia
rôznych druhov odpadov je aj ich odovzdanie na Zbernom dvore. Aj napriek tomu, že je dostatok
možností ako sa môžu občania i podnikatatelia zbaviť odpadu zákonným spôsobom, neustále
dochádza k znečisťovaniu verejných priestranstiev a vytváraniu nepovolených skládok. Príslušníci
mestskej polície monitorujú najexponovanejšie lokality, v ktorých dochádza k znečisťovaniu
verejného priestranstva a operatívne riešia vzniknuté situtácie s MsÚ a Podnikom verejnoprospešných
služieb mesta Veľký Krtíš. V sledovanom období bolo zistených 51 znečistení verejného
priestranstva, či už kartónmi, pneumatikami, ohorkami z cigaret, vylepením plagátov na verejnoprospešné zariadenia a pod. V 28 prípadoch boli skutky doriešené uložením BP zaplatenej na mieste
vo výške 290,-€, v 3 BP nezaplatenej na mieste, 4 boli odložené, 5 uložených a 11 doriešených
napomenutím. Príslušníci sa zaoberali aj j 2 nepovolenými skládkami v lesných porastoch.
Ďalšou oblasťou, ktorej je venovaná pozornosť je dodržiavanie zákona o ochrane nefajčiarov.
V 7 prípadoch porušenia zákazu fajčenia bola uložená BP zaplatená na mieste, v 4 vydaný blok na
pokutu nezaplatenú na mieste a v 5 postačilo napomenutie. K porušeniu zákazu dochádzalo najmä
v priestoroch autobusových zastávok, v areáloch školských zariadení a parkoch.
Povinnosti spojené s držaním a chovom psov na území mesta Veľký Krtíš sú upravované
zákonom NR SR 282/2002 Zb. z. a všeobecne záväzným nariadením mesta. Počas služieb bolo
zistených 53 porušení niektorých ustanovení . V 37 prípadoch sa jednalo o voľný pohyb psov po
verejnom priestranstve, z ktorých 23 bolo doriešených uložením BP na mieste vo výške 255,-€, 10
prípadov vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste v celkovej výške 220,-€ a v 4 prípadoch bol
spis odoslaný na správny orgán na ďalšie riešenie. V 12 prípadoch si majiteľ neprihlásil psa do
evidencie MsÚ, v 2 neoznámil údaje Mestu a v 2 nedostránil exkrementy z verejného priestranstva.
Mesto Veľký Krtíš prostredníctvom vyškolenej osoby zabezpečuje odchyt voľne sa
pohybujúcich a túlavých psov na území mesta. V 37 prípadoch boli túlavé zvieratá odchytené a
dočasne umiestnené vo voliérách. V rámci spolupráce s MsÚ – vyhlásením v mestskom rozhlase,
zistení majiteľa v evidencii MsÚ na základe evidenčnej známky, či v Centrálnom registri
spoločenských zvierat, ak bol psík začipovaný – sa v 19 prípadoch poradilo vrátiť zvieratá pôvodným
majiteľom, v 6 prípadoch si ich prevzali noví majitelia a 7 psíkov bolo odvezených do útulku
v Lučenci a vo Fiľakove. Piatim psíkom sa podarilo ujsť z voliéry. V rámci prevencie sme
oboznamovali majiteľov psov s ich povinnosťami vyplývajúcimi z vyššie uvedeného zákona i novely
zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, najmä potreby čipovania psov, ich prihlasovania do
evidencie psov na MsÚ a vodenia na vôdzkach.
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Citlivou oblasťou z pohľadu bežného občana je rušenie nočného kľudu. V rámci kontroly
verejného poriadku a dodržiavania nočného kľudu bolo zaevidovaných 31 skutkov, z ktorých 30 bolo
oznámených občanmi. Najčastejšie dochádzalo k rušeniu nočného kľudu v dobe od 23.00 hod. do
01.00 hod. V 17 prípadoch boli priestupky doriešené v blokovom konaní pokutou zaplatenou na
mieste vo výške 185,-€, v 13 vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste vo výške 300,-€ a
v jednom prípade postačilo napomenutie.
Pravidelnými kontrolami došlo k zníženiu poškodzovania majetku mesta i osôb, krádeží
kovových poklopov, poškodzovania odpadkových nádob, lavičiek, krytov verejného osvetlenie, či
fasád budov. Celkovo bolo zistených a oznámených 16 priestupkov proti majetku. Po zistení páchateľa
priestupku bolo 5 skutkov doriešených BPNNM vo výške 120,-€, 3 boli oznámené správnemu orgánu.
V 6 prípadoch sa nepodarilo páchateľa zistiť, priestupky boli uložené alebo odložené a 2 sú v štádiu
objasňovania.
V rámci zabezpečenia ochrany života a zdravia občanov boli hliadkami vykonané výjazdy na
základe prijatých oznámení od občanov ale i operátorov linky 112 k osobám, ktoré sa nachádzali na
verejnom priestranstve buď v ležiacej alebo sediacej polohe. Väčšinou po príchode na miesto bolo
zistené, že osoby sú pod vplyvom alkoholu, v niekoľkých prípadoch mali aj drobné poraneniu.
K vážnějším prípadom bola týmto osobám privolaná zdravotná záchranná služba a hliadky poskytli
pomoc pri naložení osôb do vozidla. Často sa stáva, že dotyčná osoba odmieta akúkoľvek pomoc a
sama z miesta odíde. Pomoc a asistencia bola poskytnutá aj RZP a hliadke OOPZ v prípade, keď
zdravotne ťažko postihnutý muž , rekonvalescent po operácii chrbtice, si pri vedení jeho motorového
vozidla prestal cítiť spodnú časť tela a bolo potrebné ho z vozidla vybrať a preložiť do sanitky RZP.
Asistencia hliadok bola požadovaná aj počas pristávania a odletu helikoptéry pri prevoze pacientov
z NsP.
Oblasťou, s ktorou sa každoročne v rámci služieb príslušníci MsP stretávajú je ťažko
riešiteľná situácia s občanmi bez domova a žobrajúcimi osobami. Takého osoby neustále vyhľadávajú
verejne prístupné miesta s velkým pohybom osôb ako sú obchodné prevádzky, nemocnica, vestibuly
úradov či spoločné priestory v obytných blokoch, kde sa často bezdôvodne zdržiavajú. Nakoľko
v mnohých prípadoch nedodržiavajú základné hygienické návyky, šíria okolo seba zápach, budia
pohoršenie i svojim zjavom a oblečením, dokonca žobraním obťažujú ostatných obyvateľov a
návštevníkov mesta. Na verejných priestranstvách, kde sa často zdržiavajú nechávajú po sebe
odpadky, fľaše od alkoholu, plasty, či zvyšky jedál. Hliadkami sú z najfrekventovanejších miest,
najmä na základe oznámení pracovníkov inštitúcii vykázaní, avšak neustále sa vracajú a migrujú po
uliciach mesta. Ak dôjde k znečisteniu verejného priestranstva, sú hliadkami tieto osoby vyzvané, aby
ho vyčistili. V zimných mesiacoch mohli osoby bez prístrešia využívať
služby sociálneho
zariadenia pre ľudí bez prístrešia, ktoré prevádzkuje mesto Veľký Krtíš, kde mohli vykonať základnú
hygienu, zobrať si čisté oblečenie, oprať si, zohriať si jedlo, najesť sa a prenocovať. Bežne je
prevádzka otvorená od 20.00 do 08.00 hod., v dňoch s nízkými teplotami bola prevádzka otvorená aj
cez deň. Napriek nízkemu poplatku, však mnohí radšej prežívali dni a noci na ulici a ohrozovali
okrem iného svoje zdravie. Mnohým nevyhovuje, že do tohoto zariadenia nemôžu prísť pod vplyvom
alkoholu, a je zakázané požívať alkohol a fajčit v priestoroch zariadenia.
V rámci riešenia problémov s nedostatkom parkovacích miest sa príslušníci MsP
v pridelených obvodoch priebežne venovali aj monitorovaniu dlhodobo-stojacich či nepojazdných
motorových vozidiel, ktoré ich majitelia nepoužívajú a zaberajú verejné priestranstvá, či narúšajú
estetický vzhľad mesta. Vo všetkých 8 prípadoch sa podarilo takéto vozidlá z verejného priestranstva
odstrániť.
Najpočetnejšou skupinou priestupkov boli aj v roku 2018 priestupky na úseku bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky. Celkovo bolo riešených 689 priestupkov, z ktorých 601 bolo
doriešených uložením BP zaplatenej na mieste vo výške 7 070,-€. Priestupky boli spáchané najmä
v statickej doprave, nerešpektovaním dopravného značenia v zóne s plateným parkovaním – celkom
288 priestupkov, z toho v dvoch prípadoch bol použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu
motorového vozidla. V 245 prípadoch boli skutky doriešené uložením BP zaplatenej na mieste
v celkovej výške 2 515,-€, v 4 prípadoch vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste (BPNNM)
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v sume 60,-€, 38 priestupkov bolo doriešených napomenutím a jeden je v štádiu riešenia. Vodiči majú
možnosť zaplatiť poplatok za parkovanie zakúpením si buď dlhodoboplatných parkovacích kariet,
jednorázových kariet, či zaslaním SMS prostredníctvom služby „ e-park client“. Napriek týmto
možnostiam mnohí radšej riskujú, že budú riešení príslušníkmi mestskej polície, hoci pokuta uložená
v najnižšej sadzbe prevyšuje niekoľkonásobne cenu jednorázovej PK alebo SMS. Ďalšou skupinou
v statickej doprave sú priestupky, ktorých sa vodiči dopúšťajú najmä nerešpektovaním zvislého
dopravného značenia „zákaz zastavenia“, „zákaz státia“, „zákaz vjazdu“, „zákaz odbočenia“ a
„Parkovisko RESERVÉ“ vyhradené pre rôzne firmy, konkrétne vozidlá, či vozidlá prepravujúce osoby
ťažko zdravotne postihnuté.
Príslušníci MsP riešili aj priestupky spáchané neuposlúchnutím zákazu vyplývajúceho
z úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel , v zmysle § 25, ods.
1, písm. a) – u) zákona NR SR 8/2009 o cestnej premávke. Vodiči v 25 prípadoch odstavili svoje
motorové vozidlá na verejne prístupnej a inej cestnej zeleni, čím poškodzovali trávnaté plochy. V
32 prípadoch nerešpektovali zákaz zastavenia a státia na chodníku, najmä v zóne s dopravným
obmedzením a svojim konaním ohrozovali aj bezpečnosť občanov, ktorí museli pri prechádzaní
daným miestnom vstupovať do jazdnej dráhy iných vozidiel jazdiacich po komunikácii.
Problémovým miestnom sú niektoré križovatky, kde vodiči nerešpektovaním zákazu zastavenia a
státia na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou tvoria
prekážku v cestnej premávke a zhoršujú viditeľnosť v daných miestach. Celkovo bolo riešených 73
prípadov takéhoto porušenia, najčastejšími ulicami sú M. R. Štefánika a Okružná.
Z týchto údajov vyplýva, že v meste pretrváva vysoký podiel priestupkov v oblasti hlavne
statickej dopravy. Problémom je, že aj napriek vytváraniu nových parkovacích miest v centre mesta i
v okolí obytných blokov, dochádza k porušovaniu a nerešpektovaniu dopravných predpisov, či už
parkovaním na spoplatnených parkoviskách bez zaplateného poplatku, alebo vodiči radšej
z pohodlnosti zaparkujú vozidlá mimo určených parkovísk v miestach, kde je to zakázané. Ďalším
problémom, s ktorým sa v rámci hliadkovej služby stretáváme je nesprávne alebo neúplné zvislé a
vodorovné dopravné značenie vyhradených parkovísk pred obytnými blokmi. Takáto situácia sťažuje
a v mnohých prípadoch znemožňuje riešenie priestupku zákonným spôsobom. Pravdepodobne
v snahe ušetriť finančné prostriedky si osoby, ktoré majú MsÚ vydané rozhodnutie o vyhradení
verejného priestranstva na trvalé parkovanie motorového vozidla, dopravné značenie urobia
svojpomocne, často neodborne a nie v súlade so zákonom.
Citlivou oblasťou z pohľadu bežného občana je rušenie nočného kľudu. V rámci kontroly
verejného poriadku a dodržiavania nočného kľudu bolo zaevidovaných 31 skutkov, z ktorých 30 bolo
oznámených občanmi. Najčastejšie dochádzalo k rušeniu nočného kľudu v dobe od 23.00 hod. do
01.00 hod. V 17 prípadoch boli priestupky doriešené v blokovom konaní pokutou zaplatenou na
mieste vo výške 185,-€, v 13 vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste vo výške 300,-€ a
v jednom prípade postačilo napomenutie.
V rámci kontroly dodržiavania ustanovení VZN mesta Veľký Krtíš bolo zistených 16
porušení. Jednalo sa o požívanie alkoholu na miestach, kde je to VZN zakázané, nerešpektovanie
zákazu fajčenia na určitých miestach, nedodržanie otváracej doby letnej terasy. V 9 prípadoch boli
skutky doriešené uložením blokovej pokuty zaplatenej na mieste vo výške 90,-€, v 1 prípade bol
vydaný blok na pokutu nezaplatenú na mieste vo výške 10,-€, 3 skutky boli doriešené napomenutím a
v 3 prípadoch bola vec odložená, nakoľko sa jednalo o spáchanie priestupku osobami maloletými.
V rámci zabezpečenia ochrany života a zdravia občanov boli hliadkami vykonané výjazdy na
základe prijatých oznámení od občanov ale i operátormi linky 112 k osobám, ktoré sa nachádzali na
verejnom priestranstve buď v ležiacej alebo sediacej polohe. Väčšinou pro príchode na miesto bolo
zistené, že osoby sú pod vplyvom alkoholu, v niekoľkých prípadoch mali aj drobné poraneniu.
K vážnejším prípadom bola týmto osobám privolaná zdravotná záchranná služba a hliadky poskytli
pomoc pri naložení osôb do vozidla. Pomoc a asistencia bola poskytnutá aj RZP a hliadke OOPZ
v prípade, keď zdravotne ťažko postihnutý muž , rekonvalescent po operácii chrbtice, si pri vedení
jeho motorového vozidla prestal cítiť spodnú časť tela a bolo potrebné ho z vozidla vybrať a preložiť
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do sanitky RZP. Asistencia hliadok bola požadovaná aj počas pristávania a odletu helikoptéry pri
prevoze pacientov z NsP.
V roku 2018 bola v meste Veľký Krtíš dokončená a pre verejnosť sprístupnená kontaktná
fontána, ktorá vyrástla na mieste starej fontány na ul. SNP. Príslušníci MsP v prvých dňoch pravidelne
vykonávali kontrolu v okolí, nakoľko to bolo niečo nové pre mnohých občanov, ktorí sa s takýmto
typom fontány nestretli a nevedeli či nechceli pochopiť čo je dovolené na a v okolí fontány robiť.
Civilný pracovník alebo príslušník MsP v najviac vyťaženej dennej dobe dohliadal na bezpečnosť
osôb, správanie sa návštevníkov, najmä malých detí, ktoré boli bez dozoru dospelých, oboznamovali
ich s poriadkom i zákazmi týkajúcich sa prevádzky danej fontány a dbali na ochranu verejného
poriadku, majetku mesta zdravia občanov. V ďalších dňoch už priestory parku s fontánou
monitorovali viac-menej operátori kamerového systému a v prípade potreby vyslali hliadku na miesto
ohľadom doriešenia zistenej situácie.
Oblasťou, s ktorou sa každoročne v rámci služieb príslušníci MsP stretávajú je ťažko
riešiteľná situácia s občanmi bez domova a žobrajúcimi osobami. Takého osoby neustále vyhľadávajú
verejne prístupné miesta s velkým pohybom osôb ako sú obchodné prevádzky, nemocnica, vestibul
MsÚ, spoločné priestory v obytných blokoch, kde sa často bezdôvodne zdržiavajú. Nakoľko
v mnohých prípadoch nedodržiavajú základné hygienické návyky, šíria okolo seba zápach, budia
pohoršenie i svojim zjavom a oblečením, dokonca žobraním obťažujú ostatných obyvateľov a
návštevníkov mesta. Na verejných priestranstvách, kde sa často zdržiavajú nechávajú po sebe
odpadky, fľaše od alkoholu, plasty, či zvyšky jedál. Hliadkami sú z najfrekventovanejších miest,
najmä na základe oznámení pracovníkov inštitúcii vykázaní, avšak neustále sa vracajú a migrujú po
uliciach mesta. Ak dôjde k znečisteniu verejného priestranstva, sú hliadkami tieto osoby vyzvané, aby
ho vyčistili. V zimných mesiacoch môžu také osoby využívať nocľaháreň, ktorú prevádzkuje mesto
Veľký Krtíš, kde mohli vykonať základnú hygienu, zobrať si čisté oblečenie, najesť sa a prenocovat.
V dňoch s nízkými teplotami bola prevádzka otvorená aj cez deň. Napriek nízkemu poplatku, však
mnohí radšej prežívali dni a noci na ulici a ohrozovali svoje zdravie.

4. 6. Plnenie úloh mestskej polície pri porušení zákazu požitia alkoholických
nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18
rokov
V rámci prevencie s cieľom znižovania kriminality u maloletých a mladistvých osôb v oblasti
požívania alkoholu a iných psychotropných látok boli príslušníkmi MsP vykonávané kontroly
požívania alkoholických nápojov týmito osobami v reštauračných a pohostinských zariadeniach i na
verejných priestranstvách mesta. MsP vykonala 2 kontroly. Okrem nich sú vykonávané aj námatkové
kontroly v rámci pravidelných služieb.
K porušenie zákazu požívania alkoholu maloletými a
mladistvými osobami dochádzalo aj na miestach, kde je to zakázané VZN mesta. Celkovo bolo
hliadkami MsP kontrolovaných 34 osôb, z toho v 32 prípadoch bola skúška vykonaná prístrojom
AlcoQuant 6020, ktorý používa MsP a v dvoch prípadoch bola skúška vykonaná príslušníkmi OOPZ
– z dôvodu kalibrácie prístroja AlcoQuant. Dychovej skúške sa podrobili 2 dospelé osoby, 32 osôb
do 18 rokov, z toho 15 osôb s pozitívnym výsledkom a to: 4 maloleté osoby a 11 mladistvých osôb.
V 17 prípadoch bol výsledok negatívny. Zistené porušenia zákazu požívania alkoholu boli postúpené
správnym orgánom na ďalšie riešenie. V troch prípadoch boli zistené osoby, ktoré alkohol
mladistvým a maloletým osobám podali a boli riešené uložením blokovej pokuty zaplatenej na mieste
v celkovej výške 30,-€.
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4. 7. Plnenie úloh pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste pri
organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných
podujatí.
Príslušníci mestskej polície v hodnotenom období dbali na dodržiavanie verejného poriadku
počas športových a kultúrnych podujatí organizovaných mestom, mestským kultúrnym strediskom či
inými organizáciami. Tradičnými a obyvateľmi obľúbenými sú Jánsky, Banícky a Katarínsky jarmok,
Vinobranie, Čaro Vianoc spojené s príchodom Mikuláša, Silvester, tradičná zabíjačka spojená
s predajom výrobkov, Halloweenský pochod masiek, Veľkokrtíšska koštovka vín. Počas týchto
podujatí vystupujú aj rôzne hudobné a tanečné skupiny. V roku 2018 sa konali oslavy 50.výročia
vzniku mesta a okresu Veľký Krtíš, ktoré prebiehali od ranných hodín v areáli športových zariadení a
na bio kúpalisku Krtko, kde bolo množstvo atrakcií, športových aktivít a samozrejme i občerstvenie
pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. Popoludní sa oslavy presunuli do centra mesta, kde
bol pripravený kultúrny program s občerstvením, ktorý trval do skorých ranných hodín nasledujúceho
dňa. Vypratanie parkovísk, regulácia dopravy, hlavne pri parkovaní vozidiel, dozor nad verejným
poriadkom bola v náplni mestskej polície.
V júni 2018 bola v meste občianskym združením Bežci VK v spolupráci s mestom Veľký Krtíš
organizovaná akcia - Beh ulicami mesta, kde príslušníci MsP zabezpečovali vypratanie parkovísk, ich
vyhradenie, dohliadali na bezpečnosť pretekajúcich športovcov na jednotlivých stanoviskách.
Každoročne organizuje firma TECHNOGYM podnikovú akciu pre svojich zamestnancov
v priestoroch športovej haly a kúpaliska Krtko, kde spolupracujeme pri organizovaní dopravy a
parkovania.
Príslušníci dohliadali na dodržiavanie verejného poriadku aj na futbalovom štadióne počas
niektorých futbalových zápasov v okolí štadióna.

4. 8. Stručný opis spolupráce mestskej polície s inými orgánmi
Mestská polícia naďalej spolupracovala s jednotlivými oddeleniami MsÚ,
Mestským
kultúrnym strediskom, Podnikom verejno-prospešných služieb mesta Veľký Krtíš najmä pri
zabezpečovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach, ktoré sa konali v meste.
Spolupráca spočívala hlavne vo vypratávaní parkovísk na miestach, kde sa podujatia konali, v kontrole
nad dodržiavaním bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, dohľad nad dodržiavaním verejného
poriadku počas konania podujatí i po ich skončení. V rámci rekonštrukcie chodníkov a komunikácií
v meste Veľký Krtíš na základe požiadaviek MsÚ odboru investičného a životného prostredia boli
príslušníci nápomocní firmám, ktoré túto prácu vykonávali. Bolo to najmä pri zisťovaní majiteľov
vozidiel, ktorí OMV ponechali na parkoviskách, kde mali prebiehať dané práce, pri regulácii dopravy
na komunikáciách, zabezpečovali prejazdnosť a plynulú premávku vozidiel s dôrazom na bezpečnosť
vodičov i chodcov počas výkonu prác.
Spolupráca s podnikom verejno-prospešných služieb mesta Veľký Krtíš spočívala okrem
iného v zásahu a odstraňovaní nedostatkov a závad zistených hliadkami MsP počas výkonu služby i
nahlásených občanmi. Častými sú najmä poškodené dopravné značky, lavičky, kontajnery, polámané
konáre či spadnuté stromy, ktoré je potrebné odstrániť z komunikácií a chodníkov.
Príslušníci MsP dozerali na bezproblémový priebeh vydávania balíčkov potravinovej a
materiálnej pomoci pre občanov zo sociálne slabších rodín, ktoré uskutočňovali pracovníci
Slovenského červeného kríža s pracovníkmi MsÚ.
S Okresným riaditeľstvom PZ SR Veľký Krtíš a Obvodným oddelením PZ Veľký Krtíš MsP
spolupracovala pri zabezpečovaní niektorých kultúrnych, športových a iných podujatí, pri
dopravných nehodách, škodových udalostiach - zabezpečovanie miesta do príchodu hliadok PZ.
Príslušníci MsP
v niekoľkých prípadoch poskytli účinnosť jednotlivým zložkám PZ ako
nezúčastnené osoby pri rôznych zákrokoch.
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Na dobrej úrovni je aj spolupráca so záchrannými zložkami – HaZZ v Modrom Kameni, NsP,
RZP vo Veľkom Krtíši. Jedná sa najmä o asistenciu pri požiaroch (najmä kontajnery na rôzne druhy
odpadu), pri úrazoch, ošetrovaní, či prevoze pacientov do NsP, zabezpečovanie miesta pristávania
helikoptéry pri prevoze pacientov.
V rámci problematiky týkajúcej sa voľne sa pohybujúcich a túlavých psov a ich umiestnením
v útulkoch, mestská polícia spolupracuje s Regionálnym centrom Slobody zvierat v Lučenci a
útulkom Šťastné labky vo Fiľakove, nakoľko mesto Veľký Krtíš nemá zriadenú karanténnu stanicu
ani útulok pre psov.

4 .9. Názov a opis uskutočneného preventívne projektu alebo iných uskutočnených
preventívnych aktivít
Hlavným cieľom pri vykonávaní aktivít v oblasti prevencie v roku 2018 bolo pôsobiť na
osoby v predškolskom veku. Máme za to, že práve osoby vo veku od 5 do 6 rokov dokážu vnímať na
vysokej úrovni a pochopiť vybranú problematiku, ktorá sa dotýka každého z nás.
Preventívne aktivity preventistu Mestskej polície Veľký Krtíš boli zamerané na problematiku
v oblasti dopravnej výchovy.
Prvá z preventívnych aktivít bola vykonaná v druhej polovici roku 2018 v Materskej škole
Sklabiná. Daná aktivita bola zameraná na správanie sa cyklistov a chodcov v cestnej premávke.
Deťom boli postupne vysvetlené princípy bezpečnej jazdy na bicykli a povinnosti chodcov
v premávke. Táto preventívna akcia bola spojená s otváraním detského dopravného ihriska v danej
Materskej škole. Po ukončení prednášky boli deťom rozdané vecné odmeny za ich ochotu počúvať
prednášajúceho a naučiť sa niečo nové.
Druhá aktivita bola uskutočnená dňa 23.10.2018 v Materskej škole Dolné Plachtince.
Preventívna aktivita bola zameraná na ozrejmenie ako sa správať na cestách pokiaľ sú deti v pozícií
cyklistu alebo chodcu, taktiež boli deťom vysvetlené základné pravidlá dopravnej výchovy za použitia
interaktívnej tabule v priestoroch materskej školy. Škôlkárom boli premietané niektoré zvislé
dopravné značenia, s ktorými môžu prísť do kontaktu v premávke na cestách, či už ako cyklisti alebo
chodci. Na záver si deti mohli pozrieť služobné motorové vozidlo Mestskej polície Veľký Krtíš,
príslušníci ich oboznámili s používaním vysielačky, výstražného svetelného a zvukového zariadenia.
Po prednáške boli škôlkarom rozdané odmeny a omaľovánky vytvorené preventistom.
Medzi ďalšie preventívne aktivity, ktoré Mestská polícia Veľký Krtíš vykonáva počas celého
roku môžeme zaradiť aj pravidelné hliadkovanie v okolí základných škôl a na frekventovaných
priechodoch pre chodcov, najmä v čase od 07:30 hod. do 08:00 hod. a v čase od 13:30 hod. do 14:00
hod v časoch školského vyučovania. Z podnetu občanov máme za to, že práve v týchto hodinách
a dňoch dochádzalo v minulosti k šikanovaniu žiakov základných škôl zo strany neprispôsobivých
maloletých a mladistvých osôb. Pravidelnými sa stali preventívne akcie na priechodoch pre chodcov
na začiatku a konci školského roka.
Ďalšími aktivitami MsP Veľký Krtíš na úseku prevencie sú aj pravidelné kontroly uzamknutia
budovy MsÚ a garáží, kontroly okolia MŠ, ZŠ, detských ihrísk, športového areálu, pri ktorých
spolupracujú s operátormi kamerového systému v miestach, kde sú umiestnené kamery.

4. 10. Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh mestskej polície
Mestská polícia Veľký Krtíš pri výkone svojej činnosti používa jedno služobné motorové vozidlo
Škoda Yeti, bielej farby, ktoré je označené v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov nápisom „MESTSKÁ POLÍCIA" umiestneným na obidvoch bočných stranách
vozidla, na prednej časti vozidla a na zadnej časti vozidla. Na obidvoch predných dverách vozidla je
pod nápisom podľa prvej vety umiestnený názov mesta VEĽKY KRTÍŠ a erb mesta. Na prednej
časti vozidla je pod nápisom umiestnený erb mesta. Uvedené vozidlo, je opatrené zvukovým a
svetelným zariadením so svetlom modrej farby a je používané ako vozidlo s právom prednosti v jazde.
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Vozidlo je využívané hliadkami vo výkone služby, na prevoz odchytených psov do útulkov, služobné
cesty. Podmienky prevádzky služebného motorového vozidla sú určené v organizačnom poriadku
Mestskej polície mesta Veľký Krtíš.
4.11. Počet, druh a typ výzbroje používanej príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh
MsP
Mestská polícia Veľký Krtíš vlastní 15 krátkych guľových zbraní, z toho:
- pištoľ vzor ČZ 75 Para 9 mm - v počte 12 ks,
- pištoľ vzor ČZ 92 6,35Br v počte 3 ks – v hodnotenom období nepoužívané
- narkotizačná puška – v hodnotenom období nepoužívaná

4.12. Druh a stručný opis výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi
mestskej polície pri plnení úloh, ktoré určilo mesto všeobecne záväzným nariadením
Príslušníci Mestskej polície Veľký Krtíš používajú výstrojné súčiastky, ktoré určilo mesto
v Organizačnom poriadku Mestskej polície mesta Veľký Krtíš, schválenom Mestským
zastupiteľstvom vo Veľkom Krtíši uznesením číslo 229/2017 dňa 19. 4. 2017 a platným od 1. 5.
2017. Výstrojné súčiastky sú v rovnakom farebnom vyhotovení s primeraným označením príslušnosti
k mestskej polícií a hodnostným označením.
Každý príslušník MP je pre plnenie úloh MsP vystrojený týmito výstrojnými súčiastkami:
a) košeľa s krátkym rukávom a polokošeľa svetlomodrej farby , tričko s krátkym rukávom
tmavomodrej farby
b) košeľa s dlhým rukávom svetlomodrej farby, tričko s dlhým rukávom tmavomodrej farby
c) nohavice letné, - tesilové , sukňa tmavomodrej farby
d) bunda pre prechodné obdobie, sako tmavomodrej farby
e) bunda softshelová tmavomodrej farby s reflexnými prvkami
f) nohavice softshelové – letné tmavomodrej farby
g) nohavice výcvikové tmavomodrej farby
h) bunda výcviková tmavomodrej farby
i) bunda pre zimné obdobie tmavomodrej farby
j) reflexná vesta
k) čiapka letná osemhranná, klobúk dámsky s kovovým odznakom
l) šiltovka softshelová , textilná tmavomodrej farby
m) zimná pletená čiapka tmavomodrej farby so šachovnicou a vyšitým znakom
n) fleesové rukavice tmavomodrej farby
o) šál, čiernej alebo tmavomodrej farby
p) obuv zimná
q) obuv letná
r) ponožky letné a zimné
s) viazanka so sponou
t) vesta pletená
u) služobný odznak s identifikačným číslom na rovnošatu
v) kovový odznak na čiapku
w) pršiplášť tmavomodrej farby
Súčasťou uniformy sú aj ďalšie výstrojné súčiastky a to:
a) služobný opasok kožený, textilný
b) puzdro na služobnú strelnú zbraň
c) puzdro na putá
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d)
e)
f)
g)

záves na obušok
puzdro na slzotvorné prostriedky
pouzdro čiernej farby na doklady
textilné pouzdro na opasok čiernej farby

V prípade potreby môže byť príslušník MP vystrojený i ďalšími súčiastkami, najmä:
a) obuv športová
b) tepláky
c) ľadvinový pás
d) rukavice pracovné – kožené.
Pravidlá nosenia a používania výzbrojných a výstrojných súčiastok príslušníkmi MsP stanovil
náčelník MsP svojim nariadením.

4.13. Druh a stručný opis technických prostriedkov používaných príslušníkmi
mestskej polície pri plnení úloh mestskej polície
Pri plnení úloh v rámci výkonu hliadkových služieb
nasledujúce technické prostriedky:

príslušníci mestskej polície používajú

Názov technického prostriedku
Krátka guľová zbraň
Zásobník zbrane
Tonfa
Obušok
Putá
Slzotvorný prostriedok
Základňová rádiostanica Motorola CM 140 VHF
Vozidlová rádiostanica
Prenosná rádiostanica Motorola CP 040VHF
Prenosná rádiostanica GP 320
Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového voz.
Svietidlo nabíjacie – Maglite Mag Charger
Svietidlá nabíjacie malé
Fotoaparát Samsung
Fotoaparát Samsung
Tablet – kontrola plateného parkovania formou SMS
Služobný mobilný telefón
Odchytová tyč s okom na odchyt zvierat
Prístroj AlcoQuant 6020 – meranie alkoholu v dychu
Kovová klietka na odchyt zvierat
Čítačka mikročipov
Služobné motorové vozidlo Š Yeti
Prívesný vozík – na prevoz psov do útulku
Zastavovacie terčíky
Dopravné kužele
Červeno-biela páska s označením MsP a nápisom „ Vstup
zakázaný“, červeno-biela vytyčovacia páska bez nápisu
Kamerový systém mesta Veľký Krtíš

Počet kusov
15
15
12
1
12
10
3
1
3
3
3
2
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
5
1
1
1
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4. 14. Využívanie chránenej dielne alebo chránené pracoviska.
V roku 2009 bol Mestom Veľký Krtíš v spolupráci s Úradom práce vo Veľkom Krtíši
zriadený monitorovací kamerový systém v meste Veľký Krtíš. V rámci tohoto projektu bola vytvorená
chránená dielňa - Operačné stredisko monitorovacieho kamerového systému mesta Veľký Krtíš.
Chránená dielňa sídli v budove mestského úradu, v priestoroch útvaru Mestskej polície Veľký Krtíš
ul. J. A. Komenského 1 Veľký Krtíš. Postavenie chránenej dielne bolo Úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny Veľký Krtíš na uvedenej adrese priznané s účinnosťou od 10. 5. 2014. V rámci tohoto
projektu bolo vytvorených 5 pracovných miest v pozícii operačný pracovník monitorovacieho
kamerového systému. Z dôvodu zabezpečenia plynulého a nepretržitého obsadenia jednotlivých
zmien na operačnom stredisku monitorovacieho kamerového systému v novembri 2018 došlo
k rozšíreniu počtu zamestnancov v pracovnej pozícii operátor na 6. S týmto počtom operátorov je
možné zabezpečiť prípadné výpadky v zmenách z dôvodov čerpania dovoleniek, vyšetrení u lekárov,
či samotných PN, nakoľko sa v 100% jedná o osoby so zdravotným postihnutím, poberateľov
invalidných dôchodkov, ktorí tak našli uplatnenie v praxi.
Práca operátorov spočíva v monitorovaní a sledovaní diania prostredníctvom statických a
otočných kamier v jednotlivých lokalitách a uliciach mesta. 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 a postupuje ďalej v zmysle platných zákonov a nariadení. Zabezpečujú aj
komunikáciu medzi občanmi a príslušníkmi MsP po prijatí oznámení, podnetov a požiadaviek osobne
podanými občanmi. Príslušníci MsP spolupracujú s operátormi MKS aj v prípadoch, keď hliadka
v rámci výkonu zistí nedostatky v doprave alebo v oblasti verejného poriadku a prezretím záznamov
z kamier sa v mnohých prípadoch podarilo zistiť osobu priestupcu a objasniť priestupok. Predmetný
systém možno hodnotiť pozitívne, nakoľko slúži nielen ako prostriedok represie, keď napomáha pri
zisťovaní, dokumentovaní a zaznamenávaní protiprávneho konania osôb, ale v nemalej miere pôsobi
aj v oblasti prevencie. Z monitorovaných verejných priestranstiev bolo narúšanie verejného poriadku
z časti odstránené. Z uvedeného dôvodu mohla byť hliadková činnosť mestskej polície zameraná
a posilňovaná do okrajových častí mesta ako sú záhradkárske oblasti a extravilán mesta, kde
v poslednom čase dochádzalo k migrácii bezdomovcov a osôb zo závadového prostredia, ako
i k vytváraniu nepovolených skládok tuhého komunálneho odpadu. Samotná informácia o tom, že
miesto alebo určitý priestor je snímaný kamerou odrádza potencionálnych páchateľov a priestupcov od
ich protiprávneho konania.
Systém je využívaný aj na ochranu zdravia, majetku občanov,
návštevníkov mesta a zvyšuje ich pocit bezpečnosti
Všetky osoby, ktoré na operačnom stredisku monitorovacieho kamerového systému pracujú sú
oboznámené so zaobchádzaním s kamerovým systémom, ovládajú prácu a obsluhu jednotlivých
kamier, prepínanie obrazu, vyhotovovanie fotodokumentcíe a videozáznamov z kamier, ukladanie ,
aktuálne sa oboznamujú so zákonmi a smernicami súvisiacimi s prevádzkou MKS.
Systém bol za dobu svojej pôsobnosti rozširovaný na základe podaných, následne
schválených projektov a Radou vlády pre prevenciu kriminality SR poskytnutých dotácií
za
finančnej spoluúčasti Mesta Veľký Krtíš. Ku koncu hodnoteného obdobia disponuje kamerový systém
12 statickými a 5 otočnými kamerami. V roku 2018 boli v parku Hôrka nainštalované 4 statické
kamery v rámci realizácie mestského projektu „Rekonštrukcia mestského parku Hôrka Veľký Krtíš“.
V parku bola vybudovaná pešia komunikácia, altánok, umiestnené lavičky, odpadkové koše.
Súčasťou je aj multifunkčné ihrisko, preliezačky, šmýkačky, lezecká stena a posilňovacie zariadenia..
Kamery sú osadené účelne, aby bol zabezpečený dozor nad verejným poriadkom, bezpečnosťou
občanov, rizikových skupín obyvatelstva a ochranou majetku mesta.. Očakávame, že monitorovanie
danej lokality prinesie zníženie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, zvýšenie pocitu
bezpečnosti občanov a návštevníkov, ktorí budú využívať lokalitu parku na oddych a regeneráciu síl,
zefektívnenie ochrany majetku a zamedzenie nepriaznivým vplyvom vandalizmu. Prínosom pre
návštevníkov parku bude aj vedomie, že budú ako osoby chránené pred nezákonným konaním iných.
Zároveň v rámci sekundárnej prevencie môžu byť monitorované osoby, ktorých správanie zvyšuje
pravdepodobnosť, že sa môžu stať páchateľmi priestupku alebo trestného činu.
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Kamerový monitorovací systém pracuje v nepretržitom 24 hodinovom dennom pracovnom
režime. Operátori v chránenej dielni majú vytvárané vhodné podmienky na prácu aj vzhľadom k ich
zdravotnému stavu.
V hodnotenom období bolo operátormi MKS zistených 39 skutkov z toho 32 v zmysle § 22 –
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 6 porušením § 47 – znečistenie verejného
priestranstva a v 1 prípade sa jednalo o voľný pohyb psa. Priestupky boli doriešené v zmysle zákona
v 35 prípadoch uložením blokovej pokuty zaplatenej na mieste v sume 480,-€, v 2 prípadoch
vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste v sume 45,-€, jeden priestupok bol doriešený
napomenutím a jeden je v štádiu riešenia. V mnohých prípadoch záznamy z kamier napomohli
k odhaleniu osoby priestupcu, najmä čo sa týka znečistenia verejných priestranstiev odpadom, ale i
odstavenia motorových vozidiel na miestach, kde je to zakázané dopravným značením alebo úpravou
cestnej premávky.
V rámci spolupráce s OR PZ Veľký Krtíš boli na základe písomných žiadostí poskytnuté
záznamy z jednotlivých kamier, či už formou prezerania alebo i vyhotovenia a poskytnutia záznamu.
Vo väčšine prípadov sa jednalo o skutky proti majetku, najmä krádeže, podvod, spôsobenie škody na
majetku, škodové udalosti, dopravné nehody a trestné činy. Celkovo bolo poskytnutých 25 súčinností
pri objasňovaní daných vecí.

4.15. Počet a stručný opis používaných monitorovacích kamerových systémov,
počet kamier a iné informácia súvisiace s ich využívaním
Monitorovací kamerový systém mesta Veľký Krtíš využíva tieto typy kamier:

Otočné kamery AXIS
Od začiatku existencie v rámci kamerového systému využíva mestská polícia otočné kamery AXIS,
ktoré sú umiestnené v exteriéri. Sú umiestnené na frekventovaných miestach, najmä v centre mesta a
na letnom kúpalisku Krtko.
Rozlíšenie: 3ks HD 1280x720, zoom 18x –optický , digitálny 12x maximum 216x
1ks D1 752x480 kamera 36x zoom a 12x digital, maximum 432x zoom
Svetelná citlivosť: farba 0,74lux, B/W 0.04 lux
Otočenie objektívu 0-360° s automatickým obrátením - rýchlosť otočenia 0.2°- 300°/s
Snímkovanie: 30sn/min
Kompresia: H264
Automaticke zaostrenie, dynamický rozsah WDR 120
Automatické prepínanie deň/noc
Inteligentné video, detekcia pohybu, stráženie línie,
PTZ ovládanie, trasovanie až na 100 pozicii
Panoráma
Krytie IP66, pracovná teplota -20°C až 50°C, vonkajšie antivandal prevedenie
Možné zatmavené sklo objektívu.
Otočné kamery v počte 5 kusov sú umiestnené v následovných lokalitách:
 Strecha krytej plavárne na ul. A. H. Škultétyho Veľký Krtíš
 Stĺp verejného osvetlenia na nám. A. H.Škultétyho Veľký Krtíš
 Strecha obytného bloku na ul. B. Němcovej č. 67 Veľký Krtíš
 Stĺp verejného osvetlenia na ul. Nemocničnej Veľký Krtíš
 Priečelie budovy na ul. SNP č. 9 Veľký Krtíš
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Statické kamery AXIS a Samsung
Statické kamery sú umiestnené v lokalitách, kde je nutné monitorovať statické objekty, napríklad
detské ihriská, golfové ihrisko, betlehem – počas vianočných sviatkov, križovatka v centre mesta,
centrálne parkovisko za MsÚ, vstup do budovy MsÚ či mestskú fontánu.
Rozlíšenie Full HD 1980x1050 zoom 10x optický, 12x digitálny, maximálne 120x
Snímkovanie: 30sn/min
Svetelná citlivosť: farba 2lux, B/W 0.01 lux
Kompresia: H264
Automaticke zaostrenie, dynamický rozsah WDR 120
Automatické prepínanie deň/noc
Inteligentné video, detekcia pohybu, stráženie línie,
Krytie IP66, pracovná teplota -20°C až 50°C, vonkajšie antivandal prevedenie
Statické kamery v počte 8 kusov sú umiestnené na týchto verejných priestranstvách a verejne
prístupných miestach:
 Vestibul budovy MsÚ J. A. Komenského 3 Veľký Krtíš
 Nám. A. H. Škultétyho Veľký Krtíš pred kultúrnym domom
 Stĺp verejného osvetlenia na parkovisku za budovou MsÚ - J.A. Komenského Veľký Krtíš
 Stĺp verejného osvetlenia na ul. J. A. Komenského č. 3 Veľký Krtíš – pred budovou MsÚ
 Stĺp verejného osvetlenia na detskom ihrisku Permoník na ul. Venevskej V. Krtíš
 Stĺp verejného osvetlenia na nám. A. H. Škultétyho Veľký Krtíš nad parkom s veľkou
fontánou
 Budova športovej haly na ul. A. H. Škultétyho Veľký Krtíš
 Strecha budovy firmy STEFFE na ul. Píseckej Veľký Krtíš
V parku Hôrka bolo v roku 2018 vybudované, nainštalované a 1. 11. 2018 dané do prevádzky
monitorovacie zariadenie, ktoré pozostáva zo štyroch statických IP kamier.
Prenos video signálu je riešený po samotných káblových rozvodoch pre každú kameru zvlášť ,
obraz po optickom kábli , napájanie po napájacom kábli. Obrazy z kamier sú zvedené do
záznamového zariadenia typu NVR .Tento systém nie je ochrana, ale len pomocné zariadenie na
sledovanie pohybu osôb v danom objekte. Káblové trasy sú vedené prevažne cez chrániče alebo v
inštalačných žľaboch , napájanie je riešené oddeľovacím napätím 12V DC.
IP kamery využívajú na prenos obrazu internetový protokol (prenos obrazu po FTP (F/UTP)
4x2xAWG24, Categorie 5E kábli). Samozrejmosťou je on-line pozeranie cez internet mobilným
telefónom (Android, iPhone), v tablete alebo počítači (Windows, Mac). Mobilné aplikácie sú
dostupné u každého dodávateľa. Ku kamerám sú potrebné nahrávacie zariadenia NVR s PoE
napájaním alebo bez PoE napájania, PoE hub, napájacie zdroje pre IP systémy.Pre prenos obrazu a
jeho ukladania v digitálnej podobe obvykle používajú IP kamery kompresné formáty: M-JPEG,
MPEG-4, H.264 a H.265

Typ kamery – statická 4 MP sieťová vonkajšia Tubusová kamera
Deň/Noc funkcia s mechanicky prepínateľným IR filtrom
Max. rozlíšenie 4 MP / 2688 x 1520
Max. frekvencia snímkovania 30 fps
Video kompresia H.265, H.264
Podpora technológie Smart streaming
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Monofokálny objektív 2.8 mm
Uhol zorného poľa 104°
Smart IR LED, dosah prisvietenia 60 m
WDR 120 dB, redukcia šumu 3D DNR
Detekcia pohybu, maskovanie privátnych zón
1 audio vstup
Zabudovaný mikrofón
MicroSD slot pre SD/SDHC/SDXC
Stupeň krytia IP67
Vstupné napätie 12 V DC, PoE (IEEE802.3af)
Štyri statické kamery v parku Hôrka sú umiestnené tak, aby monitorovali priestranstvo a jednotlivé
zariadenia určené na oddych a športové vyžitie obyvateľov a návštevníkov parku. Prostredníctvom
kamier je možné včas odhaliť prípadné porušovanie verejného poriadku či poškodzovanie majetku
mesta.





Stĺp VO - vstup do parku Hôrka od ul. Venevskej – amfiteáter
Stĺp VO - stredná časť parku Hôrka
Stĺp VO - stredná časť parku Hôrka
Stĺp VO – vstup do parku Hôrka od ul. Okružnej

Súčasťou monitorovacieho kamerového systému sú samozrejme monitory, PC so servermi,
záznamový softvér, zdroje, switche, optické prevodníky, joistik a ďalšie zariadenia, ktoré sú
nevyhnutné pre bezproblémový chod kamier, prenos signálu a ukladania jednotlivých záznamov
z kamier.

4.16.
Stručný opis ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných
zabezpečovacích systémov používaných príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh
mestskej polície.
MsP Veľký Krtíš nedisponuje žiadnym
zabezpečovacím systémom.

zariadením

zabezpečujúcim signalizáciu ani iným

4.17. Počet služobných psov používaných príslušníkmi mestskej polície pri plnení
úloh mestskej polície a zabezpečenie ich výcviku
Mestská polícia Veľký Krtíš v hodnotenom období roku 2018 nevlastnila a nepoužívala služobných
psov.

4.18. Zoznam všeobecne záväzných nariadení
mestskej polície
-

mesta upravujúcich činnosť

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 7/2013 o zriadení mestskej polície
Organizačný poriadok Mestskej polície Mesta Veľký Krtíš

4.19. Zoznam všeobecne záväzných nariadení mesta, ktorých dodržiavanie
kontroluje mestská polícia
1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2006 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území Mesta
Veľký Krtíš
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2) Všeobecne záväzné nariadenie číslo 6/2007 o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov
3) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a
času prevádzky služieb na území mesta Veľký Krtíš
4) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš 1/2012, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie č. 2/2011 o pravidlách povoľovania času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území Mesta Veľký Krtíš
5) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 3/2012 o ochrane nefajčiarov
6) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 2/2012 ktorým sa schvaľuje prevádzkový
poriadok pohrebiska na území Mesta Veľký Krtíš
7) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 6/2013, ktorým sa zakazuje požívanie
alkoholických nápojov na určených verejne prístupných miestach v meste Veľký Krtíš
8) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 6/2014 o miestnych daniach na území
Mesta Veľký Krtíš
9) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 8/2015 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Veľký Krtíš
10) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 7/2015 o vyhradení miesta a ustanovení
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej
kampane
11) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 6/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Veľký Krtíš
12) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 4/2016 trhový poriadok pre trhovisko na
Ul. Trhovníckej
13) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 2/2016 o predaji výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach na území mesta Veľký Krtíš
14) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Veľký Krtíš č. 5/2018, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov na území Mesta Veľký Krtíš

4.20. Iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou mestskej polície
Náčelník MsP v spolupráci s preventistom pravidelne prispievali do okresných novín Pokrok.
V článkoch sa snažili priblížiť prácu príslušníkov v teréne, oboznamovali občanov so zaujímavými
prípadmi, ktoré policajti v rámci služieb riešili, reagovali na niektoré otázky občanov a redaktorov,
poskytli rady ako postupovať v určitých situáciách.
Pre zlepšenie komunikácie medzi mestskou políciou a občanmi, zabezpečenie lepšej
informovanosti občanov mesta plánujeme v ďalšom období venovať väčšiu pozornosť skvalitneniu
internetovej stránky MsP. Prostredníctvom tejto stránky budeme môcť sprostredkovať dôležité
informácie pre občanov, oboznámiť ich s jednotlivými ustanoveniami zákonov a všeobecne záväzných
nariadení mesta, s ktorými najčastešie prichádzajú do kontaktu.
Komisia verejného poriadku pri MsZ pravidelne na svojich zasadnutiach prejednávala otázky
týkajúce sa ochrany verejného poriadku, zaoberala sa riešením problematiky odchytu túlavých psov
v meste, reagovala na podnety od občanov, náčelník predkladal štatistické prehľady z jednotlivých
oblastí zákona o počte a spôsoboch riešenia priestupkov. Členovia komisie sa vyjadrovali
k pripravovaným VZN, novým zákonom a ich aplikácii v praxi.
V prípade potreby za podmienok dodržania zákona boli príslušníkmi mestskej polície
vykonané doručenia zásielok pre obyvateľov, ktorých nebolo možné zastihnúť prostredníctvom
Slovenskej pošty, najmä z odborov mestského úradu a okresného súdu. Neustále sa v tejto oblasti
stretávame s problémom a doručenie písomností do vlastných rúk nie je možné vykonať hodnoverne,
nakoľko požadovanie preukázania totožnosti osoby, ktorej sa písomnosť doručovala by bola
v rozpore s platnou legislativou a z tohoto dôvodu nebolo možné písomnosti doručiť.
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5. Záver
Mestská polícia Veľký Krtíš v uplynulom roku 2018 v plnom rozsahu zabezpečovala základné
úlohy vyplývajúce z jednotlivých ustanovení zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov, ktorý priamo vymedzuje kompetencie príslušníkov mestskej polície pri
výkone právomoci.
V ďalšom období bude našou prioritou najmä zvyšovanie vedomostnej a odbornej úrovne
príslušníkov MsP. Dôraz chceme klásť na správne, rýchle a odborné reakcie v situáciách, ktorým
sú vystavení priamo v teréne pri riešení vzniknutých situácií. Zlepšením streleckej prípravy,
komunikačných schopností príslušníkov a vytváraním vhodných podmienok na udržanie a
zlepšovanie si fyzickej kondície aj týmito oblasťami sa budeme zaoberať v roku 2019.
Hlavnými úlohami pre vedenie mestskej polície bude najmä príprava každoročného rozpočtu
tak, aby bolo možné zabezpečiť nákup a opravu výstrojných a výzbrojných súčiastok i ostatných
technických prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné pre bezproblémový priebeh hliadkových služieb,
zabezpečenie PHM i pravidelného servisu služobného motorového vozidla. Naďalej zostáva
potreba organizovať, riadiť a koordinovať ale i kontrolovať samotný výkon hliadkovej služby
príslušníkov priamo v teréne a prijímať konkrétne opatrenia na zlepšenie ich práce. Inštaláciou
nových softvérov a aplikácií , aktualizáciou používaných programov sa zjednoduší a zrýchli
pracovný proces.
V rámci prevencie bude Mestská polícia Veľký Krtíš naďalej spolupracovať s organizáciami
v meste, najmä policajným zborom, mestským úradom, mestským kultúrnym strediskom, centrom
voľného času, materskými a základnými školami a prispievať tak k väčšej informovanosti
mládeže, k znižovaniu kriminality a inej protiprávnej činnosti ktorej sa dopúšťajú maloleté a
mladistvé osoby.
Aj tieto opatrenia pomôžu k tomu, aby práca príslušníkov MsP aj operátorov
monitorovacieho kamerového systému smerovala k ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov
i návštevníkov mesta a všetci prispejeme k vytváraniu bezpečnejšieho, krajšieho a čistejšieho
mesta.

kpt. Ing. Bc. Igor Sanda
náčelník
Mestskej polície Veľký Krtíš
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