Mestská polícia Veľký Krtíš, ul. Železničná č.1
R.č.: 18/2014-1

Vo Veľkom Krtíši, 20.03.2014

Správa o činnosti Mestskej polície a situácii na úseku mestských vecí verejného
poriadku za rok 2013

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 2013 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. V januári 2013 došlo k úmrtiu jedného príslušníka MP
a k 30.11.2013 bol s jedným príslušníkom na základe jeho žiadosti rozviazaný pracovný pomer
dohodou. Ku koncu sledovaného obdobia bol stav príslušníkov MP 10, neboli prijatí noví príslušníci
MP.
Mestská polícia Veľký Krtíš v rámci svojej činnosti zabezpečuje hliadkovú službu nepretržite
24 hodín denne. V hliadkovej službe boli zaradení všetci príslušníci MsP, teda aj náčelník a zástupca
náčelnika.
Príslušníci pracujú v dvanásťhodinových smenách. Výkon hliadkovej služby je
zabezpečovaný spravidla dvomi smenami – dennou a nočnou, pričom každá smena je zložená z dvoch
príslušníkov MP. Podľa potreby sú tieto hliadky posilnené zálohovými hliadkami a to najmä v piatok
a v sobotu v nočných hodinách, kedy dochádza k zvýšenému sústreďovaniu a pohybu mladých ľudí
ale i občanov všeobecne v uliciach mesta. Zvýšená hliadková činnosť bola plánovaná aj počas
nárazových akcií, ktoré boli zamerané na rôzne kontroly, ako aj v čase konania podujatí
organizovaných Mestom Veľký Krtíš či inými organizáciami. V rozvrhu služieb sú aj smeny pre
administratívnu činnosť , najmä náčelníka a zástupcu NMP, nakoľko MsP nedisponuje civilnými
zamestnancami, ktorí by spracovávali písomnú agendu a všetky práce spojené s agendou MsP
vykonávajú poverení príslušníci MsP v rámci svojich funkcií.
Pre zlepšenie a zefektívnenie výkonu príslušníkov MP je intravilán mesta Veľký Krtíš
rozdelený do jednotlivých obvodov. V rámci VI. obvodov, ktoré majú príslušníci pridelené, je činnosť
zameraná najmä na dodržiavanie čistoty a poriadku, ustanovení VZN mesta Veľký Krtíš a pod. Takéto
rozdelenie na obvody je v praxi osvedčené. Príslušníci majú lepší prehľad o dianí v danej časti mesta,
poznajú jej obyvateľov , čo prispieva k zlepšeniu a skvalitneniu práce MsP.
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. Príslušníci mestskej polície sa v rámci hliadkovej činnosti
zameriavajú aj na zisťovanie nedostatkov, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť alebo ohroziť
bezpečnosť občanov mesta. Jedná sa najmä o chýbajúce, či poškodené kanalizačné poklopy,
nefunkčné verejné osvetlenie, poškodené, či chýbajúce ochranné kryty na stĺpoch verejného
osvetlenia, poškodené alebo chýbajúce dopravné značenie a pod. Všetky zistené nedostatky boli
oznámené príslušnému odboru MsÚ Veľký Krtíš alebo Podniku verejnoprospešných služieb mesta
Veľký Krtíš.

Celkovo bolo v priebehu roka 2013 zistených 1 514 podozrení z priestupkov a z toho 212 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 49 prípadoch boli použité donucovacie prostriedky. 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 boli donucovacie prostriedky použité oprávnene.
Aj v roku 2013 sa príslušníci MsP podieľali na bezproblémovom priebehu športovokultúrnych akcií, ktorých usporiadateľom je Mesto Veľký Krtíš a Mestské kultúrne stredisko.
Zabezpečovali kontrolu a dodržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky počas jarmokov, ktoré sú už tradične organizované v meste Veľký Krtíš a to Jánsky,
Banícky, Katarínsky , na akciách „Vinobranie, Zabíjačkové hody, Vianočné čaro“. V oblasti
prevencie bola činnosť zameraná aj na informovanie verejnosti o práci a činnosti MsP. MsP úzko
spolupracuje s Miestnym spolkom Slovenského červeného kríža vo Veľkom Krtíši pri organizovaní
besied a ukážok zákrokov. Dobrá spolupráca je aj so základnými školami pri vykonávaní dozoru nad
bezpečnosťou detí pri podujatiach organizovaných ZŠ. Pravidelnými akciami sa stali „Pálenie
Moreny“, „Halowenský pochod“ a „Mikuláš“. Každoročne na začiatku i na konci školského roku
príslušníci MsP dozerajú na bezpečnosť žiakov na priechodoch pre chodcov. Úzka spolupráca je
samozrejme aj so zamestnancami MsÚ Veľký Krtíš, pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo zákona
o obecnej polícii. Pracovníci odboru ekonomiky , školstva, investičného a životného prostredia,
daní a poplatkov sú nápomocní príslušníkom pri riešení mnohých problémov a nedostatkov, ktoré
zistia v rámci hliadkovej činnosti. Dobrá spolupráca je aj s Podnikom verejno-prospešných služieb
mesta Veľký Krtíš, najmä pri odstraňovaní
neoprávnených skládok a znečistení verejného
priestranstva , keď sa nepodarilo zistiť pôvodcu odpadu.
MsP Veľký Krtíš úzko spolupracuje aj s Okresným riaditeľstvom PZ Veľký Krtíš
a Obvodným oddelením PZ pri vykonávaní rôznych súčinnostných akcií. Kontroly boli vykonané
v reštauračných zariadeniach mesta a zamerali sa na objasňovanie a eliminovanie protiprávnych
konaní osôb, ktoré vyplývajú z porušovania jednotlivých zákonov ale najmä 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. Mestská polícia úspešne využíva digitálny prístroj na
zisťovanie množstva alkoholu v dychu Alkoquant. V rámci hliadkovej činnosti boli vykonané
dychové kontroly u 42 osôb.
V rámci toho boli 2 osoby maloleté a 32 mladistvých. V 14 prípadoch bola dychová skúška
s negatívnym výsledkom. Dve maloleté osoby a 17 mladistvých mali skúšku s pozitívnym výsledkom.
Rovnako sa dve maloleté osoby zdržiavali po 21 hodine 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. V 6 prípadoch bola dychová skúška vykoná
u osôb nad 18 rokov , ktoré boli riešené za iné spáchané priestupky a v dobe spáchania boli pod
vplyvom alkoholu. Vo všetkých prípadoch boli skúšky s pozitívnym výsledkom.
Požívanie alkoholických nápojov na miestach, kde je to zakázané VZN mesta Veľký Krtíš
riešili hliadky v 9 prípadoch.
Jednou z dôležitých oblastí kontroly v rámci hliadkovej činnosti príslušníkov MsP je aj
kontrola dodržiavania zákona 377/2004 zb. o ochrane nefajčiarov a platného VZN. Porušenie zákazu
fajčenia bolo zistené a riešené v 50 prípadoch
V rámci prevencie príslušníci MsP vykonali kontroly v prevádzkach a reštauračných
zariadeniach v meste Veľký Krtíš. Námatkové kontroly boli zamerané na dodržiavanie otváracích

hodín v jednotlivých prevádzkach, ustanovení platných VZN týkajúcich sa prevádzky daných
zariadení a letných terás. I keď sú majitelia prevádzok každoročne informovaní o povinnostiach
vyplývajúcich z VZN, aj v tomto roku bolo niekoľko prevádzok, v ktorých boli nedostatky zistené.
Priestupky boli riešené v zmysle platných zákonov.
Už niekoľko rokov príslušníci mestskej polície v rámci spolupráce s Mestským úradom
Veľký Krtíš vykonávajú kontrolu, ktorá je zameraná na dodržiavanie zákona 282/2002 , ktorým sa
upravujú niektoré podmienky chovu a držania psov na území SR ako i aktuálne platným VZN

č.5/2013, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mesta Veľký Krtíš.
Na základe podkladov poskytnutých MsÚ Veľký Krtíš boli v jednotlivých obvodoch príslušníkmi
MsP preverené a kontrolované fyzické i právnické osoby, ktoré boli alebo sú držiteľmi psov. Išlo
najmä o zisťovanie aktuálneho stavu a počtu psov držaných na území mesta Veľký Krtíš, ich
prihlásenie či odhlásenie v evidencii MsÚ. Táto akcia však mala aj preventívny účel, nakoľko
majitelia boli v rámci kontroly oboznámení s povinnosťami majiteľov psov vyplývajúcimi z vyššie
uvedených zákonných noriem. Prípadné porušenia jednotlivých ustanovení zákona a platného VZN
mesta boli riešené príslušníkmi MsP v zmysle platných zákonov.
Problematike týkajúcej chovu a držania psov sa príslušníci MsP venujú aj v rámci hliadkovej
činnosti. Niektoré služby sú plánované priamo na kontrolu a riešenie tejto témy. V roku 2013 bolo
zistených niekoľko prípadov voľného pohybu psov na verejnom priestranstve mesta Veľký Krtíš.
V rámci tejto činnosti bolo odchytených 56 psov . Psy boli buď ihneď odovzdané majiteľom alebo
boli dočasne umiestnené vo voliérach, V spolupráci s občanmi mesta a OZ „Otvorme srdcia“ sa
príslušníkom MsP podarilo odchytiť 2 sučky, z toho jednu s 9 malými šteniatkami, ktoré boli veľmi
plaché a bez aktívnej pomoci občanov, ich nebolo možné odchytiť. Sučka so šteniatkami bola ihneď
po odchyte odvezená do útulku v Lučenci. Z celkového počtu bolo 27 psov vrátených pôvodným
majiteľom, 7 si našlo nových majiteľov a 22 dospelých psov bolo odvezených a umiestnených vo
zvieracom útulku „Slobody zvierat“ v Lučenci, s ktorým MsP Veľký Krtíš spolupracuje niekoľko
rokov.
V sledovanom období bolo celkovo zistených a riešených 93 porušení zákona 282/2002 z.z.,
týkajúcich sa nedodržania povinností držiteľov psov a osôb, ktoré psov viedli. Najväčší počet
porušenia bolo v nedodržaní zákazu voľného pohybu psa na verejnom priestranstve a to v 61
prípadoch. Zistené priestupky boli v 47 prípadoch riešené uložením blokovej pokuty zaplatenej na
mieste, v 13 bol vystavený blok na pokutu nezaplatenú na mieste, v 24 napomenutím, 1x bola vec
odložená, 1x uložená a v 7 prípadoch bol spracovaný priestupkový spis, ktorý bol zaslaný
správnemu orgánu Mestu Veľký Krtíš.
V rámci práce v pridelených obvodoch príslušníci MsP monitorovali vraky motorových
vozidiel a dlhodobo stojace vozidlá, ktoré zaberali verejné priestranstvá. Pri zistení a monitorovaní
takýchto vozidiel bol zisťovaný majiteľ alebo osoba, ktorá dané OMV na verejnom priestranstve
odstavila. Osoba bola písomne vyzvaná na odstránenie nepojazdného alebo dlhodobo stojaceho
vozidla z verejného priestranstva. Z 10 zistených motorových vozidiel, bolo 9 v stanovenom termíne
z VP odstránených v jednom prípade bol zaslaný podnet na vyrúbenie poplatku Mestu Veľký Krtíš.
Veľkým prínosom v činnosti Mestskej polície Veľký Krtíš bolo zriadenie monitorovacieho
kamerového systému pri MsP Veľký Krtíš v októbri 2009 na základe projektu „Zvýšenie bezpečnosti
v meste Veľký Krtíš.“ Na chránenom pracovisku pracuje 5 operátorov MKS, ktorí pracujú
v nepretržitom 24-hodinovom dennom pracovnom režime. V prípade potreby sú zastupovaní
príslušníkmi MsP. Činnosť MKS v rámci mesta Veľký Krtíš možno hodnotiť pozitívne.
Hlavnými úlohami projektu, ktorý bol od svojho zriadenia v priebehu niekoľkých rokov
rozširovaný je zabezpečenie kontroly dodržiavania verejného poriadku a čistoty v centre mesta,
v okolí obytných blokov, kontrolu dodržiavania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Zriadenie i
samotné rozširovanie systému vyplývalo aj z potreby zabezpečenia ochrany zdravia, života a majetku
občanov ako aj iných subjektov v meste Veľký Krtíš. Vhodným umiestnením kamier dochádza
k zníženiu protiprávneho konania osôb, najmä čo sa týka znečisťovania verejného priestranstva v okolí
stanovíšť kontajnerov na TKO a separovaný odpad. Zároveň je zabezpečený dozor nad dodržiavaním
verejného poriadku v širšom zábere verejného priestranstva, čo by nebolo možné zabezpečiť

prítomnosťou hliadok MsP, nakoľko nedisponuje takým veľkým počtom príslušníkov. Hliadky
Mestskej polície Veľký Krtíš sú na základe včasných hlásení operátorov operačného strediska
monitorovacieho kamerového systému operativne vysielané na miesta, kde dochádza k protiprávnemu
konaniu. Tak sú možné rýchle zásahy hliadok MsP a v mnohých prípadoch je podozrivá osoba
pristihnutá priamo pri páchaní priestupku, alebo je jej protiprávne konanie preukázané na základe
videozáznamu z kamier, čím sa zvyšuje % objasnenosti zistených priestupkov. Verejné priestranstvá
kde sú jednotlivé kamery umiestnené sú označené informačnou tabuľkou s piktogramom kamery.
Fugovanie monitorovacieho kamerového systému v meste Veľký Krtíš pozitívne vplýva na vedomie
občanov, takže sa nedopúšťajú protiprávneho konania, nakoľko si uvedomuju, že môžu byť snímaní
kamerou. Zároveň si však uvedomujú, že sú týmto spôsobom chránení pred nezákonným konaním
iných osôb. V decembri 2013 došlo k poškodenie otočnej IP kamery, ktorá bola umiestnená na stĺpe
VO na nám. A.H. Škultétyho vo Veľkom Krtíš. Poškodenie bolo oznámené orgánom činným
v trestnom konaní. Poškodenie kamery bolo velkého rozsahu a nebolo možné vykonať opravu. Z toho
dôvodu bola zakúpená nová kamera, ktorá bola umiestnená na mieste poškodenej kamery. Koncom
roku 2013 bol vypracovaný ďalší projekt na rozšírenie monitorovacieho kamerového systému
z prostriedkov Rady vlády SR pre prevenciu kriminality vlády SR ako i z vlastných prostriedkov
Mesta Veľký Krtíš.
S prevádzkou chráneného pracoviska je spojená aj písomná agenda. Operátori MKS ako aj
príslušníci MsP sú priebežne oboznamovaní 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 2013 bolo
operátormi MKS zistených a oznámených 297 udalostí. Z tohto počtu bolo 294 skutkov
v doprave ( nerešpektovaním zákazu zastavenia, státia porušením DZ alebo zo zákazu vyplývajúce
z úpravy cestnej premávky), a 3 zistenia sa týkali porušenia iných zákonov a VZN.
V sledovanom období roku 2013 bolo na MKS doručených 36 žiadostí o sprístupnenie
záznamov z monitorovacieho kamerového systému. Žiadateľmi o poskytnutie záznamov boli
príslušníci OO PZ, OR PZ ODI, a OKP vo Veľkom Krtíši a to najmä v rámci objasňovania trestnej
činnosti a v jednom prípade pre médiá. Z celkového počtu v 14 prípadoch išlo len prezretie záznamu
z kamery a v 22 prípadoch bol vyhotovený záznam na externé médium. Z jednotlivých úkonov boli
vyhotovené žiadosti o sprístupnenie záznamov z kamerového systému, ktoré sú súčasťou písomnej
agendy chráneného pracoviska MKS.
Náčelník MsP a preventistka uskutočnili 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 Jedna prednáška zameraná na dodržiavanie verejného poriadku
bola uskutočnená v Domove dôchodcov a sociálnych služieb Veľký Krtíš.
Príslušníci mestskej polície v rámci hliadkovej činnosti vykonávali aj činnosti spojené a
doručovaním zásielok od okresného súdu, obvodného a mestského úradu, okresnej prokuratury, či
exekútorov. V 84 prípadoch sa jednalo o zisťovanie pobytu osôb, rôzne doručenia do miest trvalého
bydliska, nakoľko si osoby zásielky doručované prostredníctvom Slovenskej pošty nepreberali
a v 13 prípadoch bola požadovaná správa o povesti. Uvedená 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, V roku 2013 bolo na MsP Veľký Krtíš doručených
14 žiadostí o prijatie do zamestnania či už na pozíciu príslušníka MsP alebo operátora MKS.
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.
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 mesiaci jún boli v rámci zabezpečovania odborného výcviku a školenia príslušníkov
mestskej polície vykonané ostré školné streľby v športovo streleckom areáli Príbelce. Strelecká
príprava bola tak ako v minulých rokoch zameraná na mierenú streľbu na medzinárodný pištoľový
terč s kruhmi, mierenú streľbu na figúru – útočníka so zbraňou, pudovú streľbu, nácvik rychlopalby,

prebíjania zbrane a presunu s nabitou zbraňou. Súčasťou bola aj inštruktáž týkajúca sa správneho
zaobchádzania so zbraňou. V rámci streleckej prípravy prebehlo 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.
Príslušníci Mestskej polície vo Veľkom Krtíši sú vybavení výstrojnými súčiastkami vo
farebnom vyhotovení a označení príslušnosti k mestskej polície v zmysle Zákona o obecnej polícii.
Činnosť Mestskej polície vo Veľkom Krtíši je upravená Organizačným poriadkom mestskej
policie schváleného Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Krtíši uznesením č. 123/2012 dňa
11.12.2012 , ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 1.1.2013.
Mestská polícia Veľký Krtíš aj v roku 2013 zabezpečovala základné úlohy stanovené
zákonom o obecnej polícii č. 564/91 z.z. Hlavnými prioritami je zabezpečovanie verejného poriadku
v meste, ochrana osôb i majetku v meste Veľký Krtíš. Pri výkone svojich právomocí MsP kontroluje
aj dodržiavanie jednotlivých všeobecne záväzných nariadení Mesta Veľký Krtíš. V oblasti vzdelávania
príslušníkov MsP sa zvyšovalo právne vedomie prostredníctvom oboznamovania sa s novoprijatými
VZN, ako aj so staršími stále platnými VZN, s ktorými sa príslušníci oboznamujú prostredníctvom
internetovej stránky Mesta Veľký Krtíš, kde sú VZN zverejňované. Na pracovných poradách sú
priebežne oboznamovaní s výkladom týchto VZN, aby bolo možné čo najefeknívnejšie využitie
priamo v hliadkovej činnosti, či už priamo pri riešení zistených priestupkov, ako i oboznamovaní
občanov v správnom chápaní jednotlivých VZN.
Pre príslušníkov MsP bolo v spolupráci s OR PZ Veľký Krtíš – oddelenie dokladov,
zabezpečené školenie týkajúce sa jednotlivých druhov dokladov používaných na území SR, ktorými
občania SR ako aj cudzinci preukazujú svoju totožnosť, ich ochranné znaky apod.
Každoročne Okresná prokuratúra vo Veľkom Krtíši vykonáva 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.
Problematiky v rámci činnosti mestskej polície, prípadné nedostatky či podnety boli
prejednávané na pravidelných mesačných poradách príslušníkov MsP a operátorov MKS. Zistené
závady a nedostatky boli riešené a v rámci možností odstraňované.
Mestská polícia Veľký Krtíš spolupracuje aj Komisiou verejného poriadku. Na pravidelných
zasadnutiach sú prerokované otázky týkajúce sa činnosti MsP za jednotlivé obdobia, podnety a názory
od občanov, či členov komisie týkajúce sa verejného poriadku v meste ako i pripravovaných VZN
mesta.

kpt. Igor Sanda
náčelník mestskej polície

PRÍLOHA

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

2.

Priestupky
§47-48
celkový počet priest. zistených
vlastnou činnosťou
57
celkový počet priest.
oznámených na útvar MP
59

3.

celkový počet uložených
priestupkov

5

0

12

6

0

0

23

4.

celkový počet odložených
priestupkov

0

0

10

1

1

1

13

0

3

0

0

0

29

32

7

7

0

3

5

7

29

78

9

14

972

48

84

1205

1.

§ 49

§ 50

§ 22

VZN

ostatné

spolu

7

6

762

56

106

994

11

30

358

10

52

520

7.

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

1130

125

350

14115

670

8.

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

26

3

12

66

14

26

147

výška finančnej hotovosti (€)

565

50

325

1520

275

460

3195

5.
6.

1100

17490

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 2013 Mestskou políciou vo Veľkom Krtíši prejednaných
v blokovom konaní a vydaním bloku na pokutu zaplatenú na mieste celkovo 1 058 priestupkov
v sume 14 295€.
Napomenutím bolo vyriešených 212 priestupkov, ktoré nie sú zahrnuté v tabuľkovom prehľade.

