Mestská polícia Veľký Krtíš, ul. Železničná č.1
R.č.: 18/2013-1

Vo Veľkom Krtíši, 20.3.2013

Správa o činnosti Mestskej polície a situácii na úseku mestských vecí verejného
poriadku za rok 2012

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 práce a výkon príslušníkov MsP
v priebehu hodnoteného obdobia boli vykonávané v súlade so zákonom o obecnej polícii,
Organizačným poriadkom MsP Veľký Krtíš, Pracovným poriadkom Mesta Veľký Krtíš, nariadeniami
náčelníka MsP a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na činnosť
mestskej polície.
V roku 2012 mala Mestská polícia Veľký Krtíš 12 príslušníkov vrátane náčelníka. Plánovaný
počet príslušníkov Mestskej polície Veľký Krtíš bol 13. Všetci príslušníci Mestskej polície Veľký
Krtíš majú splnenú zákonnú podmienku.
Hliadková činnosť mestskej polície bola v meste zabezpečovaná v rozsahu 24 hodín denne a
jedná sa o dvanásťhodinové zmeny . Výkon hliadkovej služby zabezpečujú spravidla dve zmeny a to
denná a nočná, pričom každá zmena je zložená z jednej hliadky , ktorú tvoria dvaja príslušníci MsP.
V dňoch piatok a sobota v nočných hodinách, kedy dochádza k zvýšenému sústreďovaniu a pohybu
mládeže a vo všeobecnosti občanov v meste, boli hliadky posilnené o jednu osemhodinovú zmenu,
kde hliadku tvorili zväčša dvaja príslušníci MsP. Hliadková činnosť bola zvýšená aj počas
plánovaných nárazových akcií zameraných na rôzne kontroly
ako i v čase konania podujatí
organizovaných Mestom Veľký Krtíš. Pri výkone hliadkovej činnosti je mesto Veľký Krtíš pre
potreby mestskej polície rozdelené do VI. obvodov. V rámci pridelených obvodov je činnosť
zameraná na dodržiavanie ustanovení VZN mesta, dodržiavanie čistoty a poriadku v meste.
Rozdelenie mesta na jednotlivé obvody sa rokmi osvedčilo, nakoľko príslušníci lepšie spoznajú
obyvateľov prideleného obvodu a tí sú v mnohých prípadoch nápomocní pri objasňovaní
priestupkov. Bežná hliadková činnosť Mestskej polície vo Veľkom Krtíši bola zameriavaná na
kontrolu dodržiavania verejného poriadku, udržiavania čistoty a hygieny v uliciach mesta, ochrany
majetku mesta a občanov v meste, ako i na dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta
a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v meste.
V roku 2012 bolo príslušníkmi MsP vykonaných 75 zákrokov. Z uvedeného počtu išlo v 19
prípadoch o predvedenie osôb. Na útvar Mestskej polície vo Veľkom Krtíši bolo predvedených 18
osôb za účelom zistenia totožnosti podozrivej osoby, spísania zápisu o podanom vysvetlení k priestupku
alebo vykonaní dychovej skúšky na zistenie objemu alkoholu . Na Obvodné oddelenie Policajného
zboru vo Veľkom Krtíši bola predvedená jedna osoba za účelom zistenia totožnosti.
V 56 prípadoch sa jednalo o použitie donucovacích prostriedkov. Z celkového počtu boli v 6
prípadoch použité zo strany príslušníkov mestskej polície hmaty a chvaty na zabránenie osobám
v ďalšom protiprávnom konaní . Použitie donucovacích prostriedkov bolo po oboznámení sa so
skutočnosťami zákroku vždy vyhodnotené buď náčelníkom alebo zástupcom náčelnika MsP. V
ostatných 50 prípadoch sa jednalo o použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu
motorového vozidla v prípadoch porušenia ustanovení § 22 ods. 1, písm. j) a k) zákona SNR č. 372/90
Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien ako i § 25, ods. 1, písm. a) až u) zákona NR SR 8/2009
z.z. . O použití donucovacích prostriedkov boli spracované úradné záznamy a fotodokumentácia
k priestupku. Vo všetkých prípadoch bolo boli donucovacie prostriedky použité oprávnene.

Celkovo bolo v priebehu roka 2012 zistených 1 666 podozrení z priestupkov a z toho 190
bolo vyriešených napomínaním. Ku dňu spracovania správy sú všetky podozrenia z priestupkov
vyriešené spôsobom ako je v tabuľkovom prehľade uvedené. Prehľad tvorí prílohu správy.
V priebehu roka 2012 bolo okrem riadnej hliadkovej činnosti v meste zabezpečovaných
niekoľko športovo - kultúrnych akcií, ktorých usporiadateľom bolo Mesto Veľký Krtíš. Príslušníci
Mestskej polície vo Veľkom Krtíši zabezpečovali kontrolu a dodržiavanie verejného pozadku a
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky počas konania jarmokov /Jánsky jarmok., Banícky jarmok,
Katarínsky jarmok, Predvianočné trhy, Vinobranie a Zabíjačkové hody./ V spolupráci s Obvodným
oddelením Policajného zboru vo Veľkom Krtíši bolo vykonaných niekoľko súčinnostných akcií
v reštauračných zariadeniach mesta zameraných 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, pričom zistené
veci boli spravidla na mieste riešené ako priestupky v blokovom konaní. Mestskou políciou je v rámci
hliadkovej činnosti používaný digitálny prístroj na zisťovanie prítomnosti alkoholu v dychu
Alkoquant, pričom boli vykonané dychové kontroly celkovo u 53 osôb.
Z uvedeného počtu sa v 20 prípadoch jednalo o osoby maloleté a mladistvé . Z tohoto
počtu bola dychová skúška u 8 osôb s negatívnym výsledkom , u 3 maloletých osôb a u 8 osôb
mladistvých, ktoré požívali alkoholické nápoje bola pozitívna. V 1 prípade sa maloletá osoba
zdržiavala po 21. hod. bez dozoru zákonného zástupcu na verejne prístupnom mieste, kde sa podávali
alkoholické nápoje. Zistené skutky boli riešené v zmysle ustanovení Zákona 219/1996 v znení
neskorších zmien. Niektoré kontroly boli vykonané za účasti členov komisie ochrany verejného
poriadku, s ktorou počas celého roka Mestská polícia úzko spolupracovala.
Niekoľko kontrol zameraných na požívanie alkoholických nápojov bolo vykonaných
v priestoroch Sociálneho zariadenia pre ľudí bez prístrešia na ul. Železničnej č. 1 vo Veľkom Krtíši,
ktoré je k dispozícii v zimných mesiacoch. Celkovo bolo skontrolovaných 12 osôb, z toho 9
s pozitívnym výsledkom.
V ostatných prípadoch sa jednalo o vykonanie dychovej skúšky u osôb nad 18 rokov, ktoré
boli podozrivé zo spáchania iných priestupkov (poškodenie majetku, hrubé správanie, krádež ) a
v čase spáchania priestupku boli pod vplyvom alkoholu. V 1 prípade bola dychová skúška vykonaná u
zamestnanca v zariadení zriadenom Mestom Veľký Krtíš , na požiadanie hlavnej kontrolórky Mesta
Veľký Krtíš – s negatívnym výsledkom.
Hliadky MsP sa v rámci hliadkovej činnosti zameriavali aj na kontrolu dodržiavania VZN
č.6/2007 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v meste Veľký Krtíš. Porušenie zákazu
bolo zistené v 8 prípadoch a riešené v zmysle platných zákonov.
Rovnako hliadky kontrolujú aj dodržiavanie zákona 314/2004 z.z o ochrane nefajčiarov.
Počas sledovaného obdobia bolo zistených a riešených 34 porušení tohoto zákona.
MsP Veľký Krtíš spolupracuje s hlavnou kontrolórkou a pracovníkmi MsÚ pri kontrolách
v bytoch dočasného a krátkodobého bývania na ul. Železničnej č. 1 vo Veľkom Krtíši. V rámci týchto
kontrol zameraných na neoprávnené užívanie bytových a nebytových priestorov bolo zistených 10
porušení § 26 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch a zistené priestupky boli riešené v zmysle
zákona.
Príslušníci mestskej polície vykonali niekoľko kontrol aj v prevádzkach a reštauračných
zariadeniach v meste Veľký Krtíši, ktoré boli zamerané na dodržiavanie otváracích hodín
v prevádzkach a letných terasách ako i ostatných ustanovení platných VZN mesta Veľký Krtíš,
týkajúcich sa prevádzky týchto zariadení. Prvotné kontroly mali informačný charakter a v rámci nich
boli prevádzkári upozornení na povinnosti vyplývajúce z VZN mesta. Zistené nedostatky boli najmä
v nevyvesení rozhodnutí o povolení a otváracích hodinách letných terás. Ak neboli
závady
odstránené ani pri následnej kontrole, boli porušenia VZN riešené v blokovom konaní.
Mestská polícia Veľký Krtíš úzko spolupracuje s Obvodným oddelením Policajného zboru vo
Veľkom Krtíš. Spoluprácu s OO PZ Veľký Krtíš za uplynulý rok môžeme hodnotiť kladne.
V rámci spolupráce s mestským úradom bola príslušníkmi Mestskej polície v pridelených
obvodoch vykonaná aj v roku 2012 komplexná kontrola zameraná na dodržiavanie zákona č.282/2002
ktorým sa upravujú niektoré podmienky chovu a držania psov na území mesta, pričom boli

preverované fyzické, ako i právnické osoby, so zameraním na dodržiavanie povinnosti majiteľov
psov vyplývajúcich z uvedeného zákona a VZN mesta č.1/03 o podmienkach držania a chove psov na
území mesta. Účelom tejto kontroly bolo zisťovanie skutočného stavu psov držaných na území mesta
Veľký Krtíš, ich prihlásenie, prípadne odhlásenie na MsÚ, ale zároveň aj oboznámenie držiteľov
psov s ich povinnosťami vyplývajúcimi zo zákonov a nariadení. Táto akcia teda nemala len
represívny charakter, ale možno konštatovať, že splnila najmä preventívny účel. Porušenia
jednotlivých ustanovení zákona a nariadení, ktoré príslušníci Mestskej polície vo Veľkom Krtíši zistili
pri kontrole u držiteľov psov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti a ich konania boli kvalifikované
ako priestupky boli vyriešené v zmysle zákona.
V roku 2012 dvaja príslušníci MsP absolvovali školenie v Inštitúte veterinárneho vzdelávania
v Košiciach
zamerané na odchyt túlavých psov. V rámci hliadkovej činnosti príslušníci zistili
niekoľko prípadov voľného pohybu psov po verejnom priestranstve. V priebehu roka 2012 bolo
odchytených 44 psov. Z tohto počtu bolo 20 psov odvezených a umiestnených vo zvieracom útulku
„slobody zvierat“ v Lučenci, s ktorým Mestská polícia Veľký Krtíš spolupracuje už niekoľko rokov.
V 21 prípadoch boli zistení pôvodní majitelia psov, ktorí si ich prevzali a priestupky boli doriešené
v blokovom konaní. V troch prípadoch sa podarilo nájsť psíkom nových majiteľov.
V sledovanom období bolo celkovo zistených a riešených 100 porušení §-ov zákona 282/2002 z.z.,
týkajúcich s nedodržania povinností držiteľov psov a osôb, ktoré psov viedli. V 64 prípadoch boli
priestupky vyriešené uložením blokovej pokuty zaplatenej na mieste, v 16 bol vystavený blok na
pokutu nezaplatenú na mieste, v 3 prípadoch boli priestupkové spisy zaslané na správny orgán a v 17
prípadoch bolo porušenie vyriešené napomenutím. . Na zlepšenie činnosti bola zakúpená klietka na
odchyt zvierat i odchytová tyč so slučkou, ktoré sú používané najmä pri odchytávaní túlavých psov.
Medzi činnosti príslušníkov mestskej polície v rámci hliadkovej činnosti patrí aj
monitorovanie vrakov motorových vozidiel a dlhodobo stojacich vozidiel, ktoré zaberali verejné
priestranstvá. Príslušníci pri zistení a monitorovaní takýchto vozidiel zistili majiteľa vozidla, ktorého
písomne vyzvali na odstránenie nepojazdného alebo dlhodobo stojaceho vozidla z verejného
priestranstva. Celkovo bolo zistených a riešených 13 motorových vozidiel.
V meste Veľký Krtíš bol v roku 2009 zriadený Monitorovací kamerový systém, kde na
chránenom pracovisku pracuje 5 operátorov MKS. Monitorovací kamerový systém pracuje
v nepretržitom 24-hodinovom dennom pracovnom režime. Jeho činnosť v rámci mesta Veľký Krtíš
možno hodnotiť pozitívne.
Umiestnenie jednotlivých kamier slúži na zabezpečenie kontroly
dodržiavania verejného poriadku a čistoty v okolí obytných blokov i na verejnom priestranstve,
kontrolu dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a je účinným prostriedkom v oblasti
prevencie kriminality v meste Veľký Krtíš. Na monitorovaných verejných priestranstvách
nedochádzalo k takému častému narúšaniu verejného poriadku a v prípade jeho narušenia bolo
v mnohých prípadoch možné podozrivú osobu pristihnúť priamo na mieste páchania priestupku, alebo
v rámci objasňovania priestupku bola zistená totožnosť osoby, čo prispelo k zvýšeniu objasnenosti
priestupkov. Hliadky mestskej polície mohli viac času venovať dianiu v okrajových častiach,
extraviláne mesta a v záhradkárskych osadách, kde
dochádza k migrácii bezdomovcov,
neprispôsobivých občanov a k vytváraniu nepovolených skládok komunálneho odpadu.
V roku 2012 došlo k poškodeniu jednej z otočných monitorovacích kamier, ktorá bola
umiestená na obytnom bloku ul. B. Nemcovej č. 67 vo Veľkom Krtíši. Nakoľko poškodenie bolo
takého rozsahu, že nebola možná oprava, bola zakúpená nová otočná zoomovacia IP kamera. Táto
kamera bola v dobe od 6.12.2012 do 6.1.2013 umiestnená na nám. A. H. Škultétyho a monitorovala
drevený betlehem umiestnený v čase vianočných sviatkov pred kultúrnym domom. Nakoľko bolo
toto priestranstvo monitorované kamerou, nebolo nutné zamestnávať zo strany Mesta pracovníkov,
ktorí by vystavený betlehem strážili a ušetrené finančné prostriedky bolo možné vynaložiť efektívne
v iných položkách rozpočtu. Táto kamera bude v následne umiestnená na mieste poškodenej IP
kamery a bude slúžiť na monitorovanie širokého priestranstva mestskej časti Veľkého Krtíša.
S prevádzkou chráneného pracoviska je spojená aj písomná agenda. Operátori MKS ako aj príslušníci
MsP sú oboznámení so zaobchádzaním s kamerovým systémom, jeho obsluhou a jednotlivými
zákonmi súvisiacimi s prevádzkou MKS, ukladaním a poskytovaním kamerových záznamov. Pri
sledovaní záznamov operátori MKS efektívne využívajú jednotlivé kamery pri zisťovaní

protiprávneho konania v miestach, kde sú kamery umiestnené. V roku 2012 bolo operátormi MKS
zistených a oznámených 151 udalostí. Z tohto počtu bolo 140 skutkov v doprave ( nerešpektovaním
zákazu zastavenia, státia), a 11 zistení sa týkalo porušenia VZN mesta Veľký Krtíš, zákona 282/2002
z.z.
V sledovanom období roku 2012 bolo poskytnutých 37 záznamov z monitorovacieho
kamerového systému. Žiadateľmi o poskytnutie záznamov boli príslušníci OO PZ, OR PZ ODI, OKP
vo Veľkom Krtíši a to najmä v rámci objasňovania trestnej činnosti. Z celkového počtu v 24
prípadoch išlo len prezretie záznamu z kamery a v 13 prípadoch bol vyhotovený záznam na externé
médium, ktorý bol použitý ako dôkazový materiál v ďalšom riešení priestupkov alebo trestných činov.
Z jednotlivých úkonov boli vyhotovené žiadosti o sprístupnenie záznamov z kamerového systému,
ktoré sú súčasťou písomnej agendy chráneného pracoviska MKS.
V oblasti prevencie bola činnosť zameraná aj na informovanie širokej verejnosti o práci
a činnosti MsP. Pravidelne boli do Občasníka zasielané príspevky o najzaujímavejších a najčastejších
priestupkoch riešených príslušníkmi MsP, ako i príspevky zamerané na vysvetlenie jednotlivých častí
VZN mesta. V tejto oblasti MsP úzko spolupracuje s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža
vo Veľkom Krtíši pri organizovaní besied a ukážok zákrokov. V priebehu sledovaného obdobia boli
vykonané 4 prednášky a besedy na základných a stredných školách, ktoré boli zamerané na boj proti
alkoholizmu a iným toxikomániám v rámci zákona 219/1996 v znení neskorších zmien a doplnkov.
Dobrá spolupráca je aj so základnými školami pri vykonávaní dozoru nad bezpečnosťou detí pri
podujatiach organizovaných ZŠ. Pravidelnými sa stali „Pálenie Moreny“, „Halloweenský pochod“ a
„Mikuláš“. Každoročne na začiatku i na konci školského roku príslušníci MsP dozerajú na bezpečnosť
žiakov na priechodoch pre chodcov.
Príslušníci mestskej polície v rámci hliadkovej činnosti vykonávali aj činnosti spojené a
doručovaním zásielok od okresného súdu, obvodného úradu mestského úradu, okresnej prokuratury,
či exekútorov. V 123 prípadoch sa jednalo o zisťovanie pobytu osob, rôzne doručenia do miest
trvalého bydliska, nakoľko si osoby zásielky doručené prostredníctvom Slovenskej pošty nepreberali
a v 14 prípadoch bola požadovaná správa o povesti. Je potrebné pripomenúť, že táto činnosť ako taká,
samotne zo zákona o obecnej polícii pre našich príslušníkov nevyplýva a značnou mierou prispieva
k obmedzovaniu samotnej hliadkovej činnosti, nakoľko okrem fyzického doručovania sa jedná aj
o administratívne úkony spojené so žiadosťami o tieto doručovania.
Príslušníkmi mestskej polície bolo poskytnutých niekoľko súčinností Policajnému zboru vo
Veľkom Krtíši pri bezpečnostných akciách v meste, Hasičskému a záchrannému zboru v Modrom
Kameni pri požiaroch a leteckej záchrannej službe pri zabezpečovaní miesta príletu a odletu vrtuľníka
V mesiacoch jún a október boli v rámci zabezpečovania odborného výcviku a školenia
príslušníkov mestskej polície vykonané 2x ostré školné streľby v športovo streleckom areáli Príbelce.
Strelecká príprava bola zameraná na mierenú streľbu na pevný kruhový terč, nácvik rýchlopaľby,
prebíjania zbrane a presunu s nabitou zbraňou. Súčasťou bola aj inštruktáž týkajúca sa správneho
zaobchádzania so zbraňou. V rámci streleckej prípravy prebehlo aj školenie z príslušných právnych
noriem v rámci legislatívnych zmien a v rámci fyzickej prípravy bolo spojené so športovým dňom.
Mestskou políciou vo Veľkom Krtíši je používané jedno osobné motorové vozidlo továrenskej
značky KIA SPORTAGE vo farebnom prevedení v zmysle Zákona o obecnej polícii, vybavené VOAZ
ako vozidlo s právom prednosti v jazde, ktoré v zmysle zákona 8/2009 určila obec.
Činnosť Mestskej polície vo Veľkom Krtíši je upravená Organizačným poriadkom mestskej
policie schváleného Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Krtíši unesením č. 28/1995 zo dňa
31.5.1995 a jeho doplnkom uznesením mestského zastupiteľstva č. 63/2000 zo dňa 27.9.2000, ktorým
sa Mestská polícia Veľký Krtíš riadila až do 31.12.2012. V decembri 2012 bol mestským
zastupiteľstvom schválený nový Organizačný poriadok, platný od 01.01.2013, ktorým sa bude
mestská polícia riadiť v ďalších rokoch svojej činnosti.
Mestská polícia Veľký Krtíš aj v roku 2012 zabezpečovala základné úlohy stanovené
zákonom o obecnej polícii č. 564/91 z.z. Medzi hlavné priority patrilo zabezpečovanie verejného
poriadku, ochrana osôb i majetku v meste Veľký Krtíš.
Pri výkone svojich právomocí MsP
kontroluje aj dodržiavanie platných všeobecne záväzných nariadení Mesta Veľký Krtíš.

Okresná prokuratúra vo Veľkom Krtíši vykonala previerku činnosti Mestskej polície Veľký
Krtíš. Výsledky kontroly boli spracované formou „Protokolu …“, v ktorom bolo skonštatované, že
neboli zistené žiadne nedostatky a bol prejednaný prokurátorom s náčelníkom mestskej polície.
Jednotlivé problematiky v rámci činnosti mestskej polície boli prejednávané priebežne na
pravidelných mesačných poradách príslušníkov MsP a operátorov MKS, prípadné zistené závady a
nedostatky boli promtne riešené a odstraňované. V prípade potreby boli predkladané i na zasadnutia
Komisie verejného poriadku.

kpt. Igor Sanda
náčelník mestskej polície

Príloha: 1) Tabuľkový prehľad riešených skutkov

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

2.

Priestupky
§47-48 § 49
celkový počet priest. zistených
vlastnou činnosťou
77
celkový počet priest.
oznámených na útvar MP
54

3.

celkový počet uložených
priestupkov

3

0

20

1

0

0

24

4.

celkový počet odložených
priestupkov

1

1

17

0

0

0

19

0

3

0

0

0

19

22

1

5

1

7

3

2

19

100

7

25

1098

690

101

1391

1.

§ 50

§ 22

ostatné

VZN

spolu

4

4

1032

48

117

1282
384

13

60

210

18

29

7.

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

1368

120

435

14675

7350

1335

18668

8.

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

24

1

14

68

7

28

142

výška finančnej hotovosti (€)

468

20

285

1495

120

525

2913

5.
6.

Riadok 7: V tomto riadku je uvedená celková výšky finančnej hotovosti priestupkov, ktoré boli
prejednané v blokovom konaní , tj. vydaním bloku na pokutu zaplatenú na mieste alebo bloku na
pokutu nezaplatenú na mieste.
Z uvedeného počtu
bolo v roku 2012 Mestskou políciou vo Veľkom Krtíši prejednaných
v blokovom konaní a vydaním bloku na pokutu zaplatenú na mieste celkovo 1 249 priestupkov
v sume 15 755€.
Napomenutím bolo vyriešených 190 priestupkov, ktoré nie sú zahrnuté v tabuľkovom prehľade.v

