Mestská polícia Veľký Krtíš
Ul. J. A. Komenského č. 1, 990 01 Veľký Krtíš

Správa o činnosti Mestskej polície Veľký Krtíš
za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014

Vo Veľkom Krtíši, 16.3.2015

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 priebehu mesiacov apríl – máj 2014 sa mestská polícia presťahovala z ulice
Železničnej č. 1 do nových priestorov v budove na ul. J. A. Komenského č. 1 Veľký Krtíš.
V roku 2014 mala Mestská polícia Veľký Krtíš 10 príslušníkov, vrátane náčelníka. Hoci
plánovaný počet príslušníkov Mestskej polície Veľký Krtíš bol 13, počas roka neboli prijatí noví
príslušníci. Všetci príslušníci Mestskej polície Veľký Krtíš majú splnenú zákonnú podmienku.
Hliadková služba v meste Veľký Krtíš je zabezpečovaná hliadkami mestskej polície
nepretržite 24 hodín denne. Výkon hliadkovej služby je rozdelený do dvoch 12 hodinových smien –
dennej a nočnej. V jednej smene slúžia dvaja príslušníci MP. V prípade potreby sú tieto hliadky
dopĺňané a posilňované zálohovými hliadkami v rozsahu potrebnom na zabezpečenie úloh
vyplývajúcich z povahy akcie. Jedná sa najmä o kontrolu dodržiavania verejného poriadku na akciách
konaných v meste Veľký Krtíš, organizovaných Mestom Veľký Krtíš, Mestským kultúrnym
strediskom alebo inými organizáciami. Zvýšená hliadková služba bola plánovaná aj v čase kontrol
vykonávaných príslušníkmi MP v reštauračných zariadeniach a prevádzkach,
ako i počas
víkendových dní, kedy dochádza k väčšiemu pohybu najmä mladých osôb v uliciach mesta a v čase
konania diskoték a koncertov v týchto podnikoch. . Zvýšená hliadková služba bola aj v období
konania volieb a referenda, zameraná na dodržiavanie zákonov týkajúcich sa týchto akcií a ich
bezproblémového priebehu. Mestská polícia Veľký Krtíš nedisponuje administratívnymi pracovníkmi.
Agendu spojenú s plynulým chodom MP a monitorovacieho kamerového systému spracovávajú
a vykonávajú poverení príslušníci MP, náčelník MP a zástupca náčelnika MP v rámci svojich funkcií.
Intravilán mesta Veľký Krtíš je pre potreby mestskej polície rozdelený na VI. obvodov.
Velitelia obvodov v spolupráci s členmi pravidelne v rámci hliadkovej činnosti monitorujú jednotlivé
ulice a okolité časti. Zameriavajú sa hlavne na dodržiavanie čistoty a poriadku v meste a dodržiavanie
ustanovení VZN mesta Veľký Krtíš. V rámci pravidelných pochôdzok sa stretávajú s občanmi, ktorí sa
na príslušníkov MP obracajú so svojimi otázkami, podnetmi a aj sami upozorňujú na možné
protiprávne konania iných osôb. Rozdelenie obvodov pomáha a zlepšuje prehľad diania v meste
a tým i efektivitu práce príslušníkov MP.
V rámci hliadkovej činnosti sa príslušníci MP zameriavajú aj na zisťovanie a odstraňovanie
nedostatkov, ktoré zistia pri pravidelných pochôdzkach v uliciach mesta. Ide najmä o chýbajúce alebo
poškodené poklopy na kanáloch, dopravné značenie, nefunkčné či poškodené verejné osvetlenie,
poškodené kontajnery na odpad a pod. Všetky tieto nedostatky môžu negatívne ovplyvniť, či ohroziť
bezpečnosť občanov v meste alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Z miest, kde sú zistené
určité nedostatky je zhotovená fotodokumentácia a zistenia sú bezodkladne oznamované príslušnému
odboru MsÚ Veľký Krtíš, Podniku verejno-prospešných služieb mesta Veľký Krtíš, či inej organizácii,
ktorá je zodpovedná za nápravu zisteného nedostatku. Pri riešení a odstraňovaní zistených nedostatkov
môžeme hovoriť o dobrej spolupráci medzi príslušníkmi MP a pracovníkmi uvedených organizácií.
V priebehu roku 2014 príslušníci mestskej polície okrem riadnej hliadkovej činnosti v uliciach
mesta Veľký Krtíš zabezpečovali kontrolu nad dodržiavaním verejného poriadku a bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky na tradičných podujatiach organizovaných Mestom Veľký Krtíš. Sú to
najmä Vinobranie, Zabíjačka a Vianočné čaro, Silvester a pravidelne organizované jarmoky (Jánsky,
Banícky, Katarínsky).
Celkovo bolo v priebehu roka 2014 zistených 1059 podozrení z priestupkov. Z tohto počtu
bolo 70 priestupkov vyriešených napomenutím. Ku dňu spracovania správy je v riešení jeden
priestupok, ktorý bol spáchaný v zmysle § 50 od. 1, zák. SNR č. 372/1990 o priestupkoch v znení
neskorších zmien. Všetky ostatné podozrenia z priestupkov sú ukončené a vyriešené spôsobom ako
je v tabuľkovom prehľade uvedené.
V rámci oprávnení príslušníkov mestskej polície vyplývajúcich zo zákona SNR č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii bolo pri výkone hliadkovej služby vykonaných 63 zákrokov, z toho v 46
prípadoch boli použité donucovacie prostriedky. V 6 boli prípadoch použité zo strany príslušníkov
mestskej polície hmaty a chvaty na zabránenie osobám v ďalšom protiprávnom konaní . Z toho počtu

sa v 4 prípadoch jednalo o riešenie priestupkov zistených v rámci hliadkovej služby, v jednom sa
jednalo o zabránenie v konaní osobe, ktorá si chcela spôsobiť ujmu na zdraví a v ďalšom sa jednalo
o skratové konanie občana, ktorý svojim konaním ohrozoval okolie.
Po oboznámení sa so
skutočnosťami zákroku vyhodnotil náčelník MsP použitie donucovacích prostriedkov vo všetkých
prípadoch ako oprávnené, primerané k povahe spáchanej veci a v súlade so zákonom o obecnej polícii.
V ostatných 40 prípadoch sa jednalo o použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu
motorového vozidla. Uvedené donucovacie prostriedky boli použité v prípadoch, keď vozidlo stálo
na mieste, kde to bolo zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky
a nebolo možné priestupky prejednať ihneď na mieste. O použití donucovacích prostriedkov boli
spracované úradné záznamy a fotodokumentácia k priestupku. Vo všetkých prípadoch boli
donucovacie prostriedky použité oprávnene a v súlade so zákonom. Príslušníci Mestskej polície
v roku 2014 predviedli na útvar MP 11 osôb a to najmä za účelom zistenia totožnosti osoby
podozrivej zo spáchania priestupku, či iného protiprávneho konania, spísania zápisu o podanom
vysvetlení k priestupku alebo vykonaní dychovej skúšky na zistenie objemu alkoholu . Tri osoby boli
predvedené na útvar PZ Veľký Krtíš.
V jednom prípade pri vykonávaní služobného zákroku došlo k útoku na verejného činiteľa pri
výkone jeho právomocí, kedy došlo k malým povrchovým zraneniam príslušníka MP, voči ktorému
útok smeroval a k poškodeniu výstrojných súčiastok. Skutok riešia príslušné orgány OR PZ Veľký
Krtíš. Služobná zbraň bola použitá v jednom prípade a to na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva –
útočiacej líšky v dvore rodinného domu.
V rámci hliadkovej služby príslušníci MP monitorujú stav dlhodobo stojacich motorových
vozidiel a vrakov na verejných priestranstvách. Vyzvaní boli 5 majitelia vozidiel, ktoré dlhodobo
zaberali verejné priestranstvo z dôvodu poruchy a nepojazdnosti vozidiel. V štyroch prípadoch boli
vozidlá z VP odstránené, jedno je štádiu riešenia. V jednom prípade sa jednalo o vrak OMV, ktoré
majiteľ rozobral a odovzdal na vrakovisku. Odstránením takýchto vozidiel z verejného priestranstva sa
uvoľnia parkovacie miesta pre vozidlá, ktoré ich majitelia denne používajú a zlepší sa vzhľad okolia.
Počas roka príslušníci MP v rámci hliadkovej činnosti zistili niekoľko prípadov voľného
pohybu psov po verejnom priestranstve. Celkovo bolo odchytených 26 psov. Z tohto počtu bolo 9
psov odvezených a umiestnených vo zvieracom útulku „Slobody zvierat“ v Lučenci, s ktorým má
Mestská polícia Veľký Krtíš dlhoročnú zmluvu a spolupráca je na dobrej úrovni. V 10 prípadoch boli
zistení pôvodní majitelia psov, či už na základe čipu, evidenčnej známky alebo telefonického kontaktu
samotného majiteľa, ktorý nahlásil stratu psa. Majitelia si psíkov prevzali a priestupky boli doriešené
v blokovom konaní. V 5 prípadoch sa podarilo nájsť psíkom nových majiteľov, ktorí si psíkov osvojili
a v dvoch prípadoch psy ušli pri vykonávaní úkonov spojených s ich prevozom. Kontrola majiteľov
psov, alebo osôb, ktoré psov vedú je vykonávaná priebežne počas služieb hliadkami MP. Osoby sú
v rámci prevencie informované o povinnostiach vyplývajúcich zo zákona 282/2002 z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky chovu a držania psov na území města a VZN mesta č. 5/2013.
V sledovanom období bolo celkovo zistených a riešených 49 porušení zákona 282/2002 z.z.,
týkajúcich s nedodržania povinností držiteľov psov a osôb, ktoré psov viedli. V 38 prípadoch boli
priestupky vyriešené uložením blokovej pokuty zaplatenej na mieste, v 4 bol vystavený blok na
pokutu nezaplatenú na mieste, v 5 prípadoch boli priestupkové spisy zaslané na správny orgán a v 2
prípadoch bolo porušenie vyriešené napomenutím.
V rámci výkonu hliadkovej služby a aj v spolupráci s Obvodným oddelením PZ Veľký Krtíš
boli vykonané kontroly 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. Mestskou políciou je v rámci hliadkovej činnosti používaný digitálny prístroj na
zisťovanie prítomnosti alkoholu v dychu Alkoquant, pričom boli vykonané dychové kontroly celkovo
u 25 osôb.
Z uvedeného počtu sa v 17 prípadoch jednalo o osoby maloleté a mladistvé . Z tohto
počtu bola dychová skúška u jednej osoby s negatívnym výsledkom , u 3 maloletých osôb a u 13
osôb mladistvých, ktoré požívali alkoholické nápoje bola pozitívna. Zistené skutky boli riešené
v zmysle ustanovení Zákona 219/1996 v znení neskorších zmien. Osoba, ktorá podala alkoholický
nápoj osobe mladšej ako 18 rokov bola zistená a riešená v zmysle § 30, ods. 1 zák. SNR 372/1900 Zb.

v jednom prípade.
V 6 prípadoch sa jednalo o vykonanie dychovej skúšky u osôb nad 18 rokov, ktoré boli
podozrivé zo spáchania iných priestupkov a v čase spáchania priestupku boli pod vplyvom alkoholu.
Kontrola dodržiavania VZN č. 6/2013 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v meste
Veľký Krtíš bola realizovaná aj v roku 2014. Porušenie zákazu bolo zistené v 13 prípadoch a jednalo
sa najmä o verejné priestranstvá, kde je požívanie alkoholu zakázané a o areál základnej školy.
Porušenie zákona 314/2004 z .z. o ochrane nefajčiarov zistili príslušníci MP v 23 prípadoch.
V 13 prípadoch boli skutky doriešené uložením BP zaplatenej na mieste, v 6 bol vystavený blok na
pokutu zaplatenú na mieste a v 4 prípadoch boli osoby napomenuté
MP Veľký Krtíš spolupracuje pracovníkmi MsÚ pri kontrolách v bytoch dočasného a
krátkodobého bývania na ul. Železničnej č. 1 vo Veľkom Krtíši. V rámci takejto kontroly v bolo
zistených 5 porušení § 26 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch neoprávneného užívania
bytových a nebytových priestorov a jeden priestupok bol v neobývaných bytoch na ul. P. O.
Hviezdoslava V. Krtíš.
V priebehu roka sú vykonávané kontroly v prevádzkach a reštauračných zariadenia v meste
Veľký Krtíš. Tieto sú zamerané na dodržiavanie otváracích hodín prevádzok a letných terás za bežnej
prevádzky, ale i v čase konania podujatí /diskotéky, koncerty/ organizovaných prevádzkami. Zároveň
sa sleduje aj dodržiavanie ustanovení jednotlivých VZN mesta týkajúcich sa takýchto zariadení.
Súčasťou práce príslušníkov mestskej polície je aj doručovanie zásielok od okresného súdu,
mestského a okresného úradu, okresnej prokuratúry a exekútorov. V priebehu roka 2014 bolo
doručovaných 70 takýchto zásielok, v 4 prípadoch bola žiadaná správa o povesti, v 2 sa jednalo
o zistenie pobytu osôb. S uvedenou činnosťou je spojená aj písomná agenda, ktorú vykonáva
poverený príslušník MP. Na MP Veľký Krtíš bolo doručených 20 žiadostí o prijatie do zamestnania, či
už za príslušníka MP alebo za operátora MKS.
Pri Mestskej polícii vo Veľkom Krtíši bol v októbri 2009 zriadený Monitorovací kamerový
systém v rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti v meste Veľký Krtíš“. V priebehu rokov bol
kamerový systém rozširovaný o nové kamery. V súčasnej dobe MP disponuje 4 otočnými a 7
statickými kamerami. V roku 2014 bol Radou vlády pre prevenciu kriminality SR schválený projekt
„Rozšírenie a prepojenie mestského kamerového systému na optickú sieť v meste Veľký Krtíš,
s poskytnutou dotáciou vo výške 6 000,--€. Vlastnými prostriedkami prispeje aj Mesto Veľký Krtíš.
Projekt bude realizovaný v prvej polovici roku 2015. V chránenej dielni sú zamestnaní 5 operátori
MKS, ktorí pracujú v nepretržitom 24-hodinovom pracovnom režime. Jednotlivé kamery sú
umiestnené najmä na miestach, ktoré sú frekventované, či už z hľadiska dopravnej situácie alebo sa
jedná o miesta so zvýšeným výskytom protiprávneho konania osôb. Operátori MKS prostredníctvom
kamier sledujú aktuálne dianie a v prípade zistenia priestupku alebo iného protiprávneho konania
ihneď kontaktujú hliadku MP, ktorá je na základe hlásenia včas na mieste kde dochádza k porušovaniu
zákona a v mnohých prípadoch je podozrivá osoba pristihnutá priamo pri čine, čo uľahčuje objasnenie
a doriešenie zistených skutkov. Všetky miesta, kde sú kamery umiestnené sú označené výraznými
žltými nálepkami s piktogramom kamery, ktoré upozorňujú na miesta s inštaláciou kamier.
Monitorovací kamerový systém je využívaný nielen ako nástroj represie, ale v nemalej miere slúži na
prevenciu. To, že je určitá lokalita pod dohľadom kamery odrádza potencionálnych priestupcov od
konania, ktoré by mohlo byť v rozpore so zákonom.
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
2014 bolo operátormi MKS zistených a oznámených 152 udalostí. Z tohto počtu bolo 149 skutkov
v doprave ( nerešpektovaním zákazu zastavenia, státia, odbočenia ), a 3 zistenia sa týkali porušenia
VZN mesta Veľký Krtíš. Záznamy z kamier pomohli aj pri objasnení priestupkov zistených
príslušníkmi MP prácou v teréne. Vo väčšine prípadov išlo o priestupky týkajúce sa znečistenia VP.
Operátori MKS prijali 322 rôznych oznámení od občanov, ktoré následne riešila hliadka MP alebo
vedenie MP.
V sledovanom období roku 2014 bolo
na MKS doručených 10 žiadostí
o sprístupnenie záznamov z monitorovacieho kamerového systému.
Žiadateľmi o poskytnutie

záznamov boli príslušníci OR PZ vo Veľkom Krtíši, jedna žiadosť z Okresnej prokuratúry Veľký
Krtíš a jedna z Mestskej polície Veľký Krtíš V 7 prípadoch išlo len prezretie záznamu z kamery, v 3
prípadoch bol vyhotovený záznam na externé médium pre OR PZ Veľký Krtíš a jeden záznam pre
okresnú prokuratúru. Z jednotlivých úkonov boli vyhotovené žiadosti o sprístupnenie záznamov
z kamerového systému, ktoré sú súčasťou písomnej agendy chráneného pracoviska MKS.
Činnosť v oblasti prevencie kriminality realizovaná Mestskou políciou Veľký Krtíš prioritne
vyplýva zo zákona SNR č. 564/1994 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien, v zmysle § 3,
ods. 1, písm. h).
Preventívna činnosť sa každoročne zameriava na predchádzanie, potláčanie
a zamedzovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorá je realizovaná formou prednášok,
besied, situačných ukážok z činnosti mestskej polície a kontrol vykonávaných v podnikoch,
zameraných najmä na zistenie požívania alkoholických nápojov osobami maloletými ako aj
mladistvými. Cieľovými skupinami, na ktoré je zameriavaná prevencia kriminality a inej
protispoločenskej činnosti sú osoby maloleté a mladistvé v materských, základných a stredných
školách. V rámci prevencie sa pôsobí na školskú mládež, pričom hlavnými témami u tých najmenších
je priblíženie činnosti MP za účelom ich oboznámenia s hlavnými úlohami MP, prebudenie, ako aj
rozvíjanie ich pozitívneho zmýšľania o MP. Ďalšími preberanými témami v závislosti od veku detí
a mládeže sú napr. ako vyhľadať pomoc v núdzi (t. č. 112, 159, 155, 150, spôsob vyhľadania pomoci),
bezpečnosť na cestách, téma šikanovania a hrubého správania, prehlbovanie právneho vedomia
a uvedomovania si hraníc protiprávneho konania,
požívania alkoholických nápojov a iných
návykových látok a ich vplyv na človeka.
V rámci prevencie kriminality Mestská polícia Veľký Krtíš spolupracuje aj s inými
organizáciami ako
napr. Miestny spolok Slovenského Červeného kríža vo V. Krtíši, Okresné
riaditeľstvo PZ Veľký Krtíš, materské, základné a stredné školy v meste Veľký Krtíš, stredná škola
v Modrom Kameni či Pedagogicko-psychologická poradňa. Príslušníci MP Veľký Krtíš spolupracujú
pri vykonávaní dozoru nad bezpečnosťou detí pri podujatiach organizovaných Mestom Veľký Krtíš,
ZŠ či Mestským kultúrnym strediskom. Tradičnými sa stali „Mikuláš“, a „Halowenský pochod“.
Každoročne na začiatku i na konci školského roku príslušníci MsP dozerajú na bezpečnosť žiakov na
priechodoch pre chodcov.
V roku 2014 Mestská polícia Veľký Krtíš realizovala niekoľko preventívnych akcií.
V Spojenej škole v Modrom Kameni formou besedy v rámci prevencie kriminality pôsobila na žiakov
dvoch prvých tried, kde boli prednášané a prediskutované témy v rámci právneho vedomia žiakov,
záškoláctva, požívania alkoholu a iných návykových látok osobami mladistvými s dopadom na ich
zdravie a konanie, protiprávne konanie a správanie sa žiakov v škole, na verejnosti a dôsledky
takéhoto správania sa. Príslušníci Mestskej polície sa zúčastnili na preventívnej akcii organizovanej
Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža. Cieľovou skupinou boli žiaci dvoch materských
škôl. Formou vopred pripravenej situačnej ukážky bola maloletým žiakom prezentovaná téma
poškodenia zdravia pri krádeži a následky takéhoto protiprávneho konania. Na záver bola s deťmi
vedená diskusia o danej téme. Koncom roka 2014 bol v jednotlivých ZŠ mesta Veľký Krtíš zisťovaný
záujem o účasť v projekte, ktorého realizácia je plánovaná na rok 2015. Jedná sa o prevenciu v rámci
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a cieľovou skupinou sú žiaci prvých až šiestych ročníkov.
Príslušníci mestskej polície v rámci odborného výcviku a školenia absolvovali ostré školné
streľby v športovo streleckom areáli Príbelce. Strelecká príprava bola zameraná na mierenú streľbu
na medzinárodný pištoľový terč s kruhmi, mierenú streľbu na figúru – útočníka so zbraňou, pudovú
streľbu, nácvik rýchlopaľby, 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 Veľký Krtíš sú pre výkon povolania vybavení výstrojnými
súčiastkami a to odevnými súčiastkami vo farebnom vyhotovení a označení príslušnosti k mestskej

polícii v zmysle Zákona o obecnej polícii, technickými prostriedkami (technické prostriedky na
zabránenie odjazdu motorového vozidla, vysielačky, mobilný telefón s linkou 159 a druhý na kontrolu
zasielaných SMS v zóne s plateným parkovaním, fotoaparáty, zastavovacie terčíky, odchytová tyč,
čítačka mikročipov a pod.),ktoré sú tiež v súlade s platnými zákonmi.
Činnosť Mestskej polície vo Veľkom Krtíši je upravená Organizačným poriadkom mestskej
polície , ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Krtíši na svojom zasadnutí
uznesením č. 123/2012 dňa 11.12.2012 a nadobudol účinnosť dňa 1.1.2013.
Mestská polícia Veľký Krtíš aj v roku 2014 zabezpečovala základné úlohy stanovené
zákonom o obecnej polícii č. 564/91 z. z. Hlavnými prioritami sú zabezpečovanie verejného
poriadku v meste, ochrana osôb i majetku v meste Veľký Krtíš. Pri výkone svojich právomocí MsP
kontroluje 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. Mestská polícia
Veľký Krtíš sa zameriava na kontrolu a dodržiavanie najmä týchto VZN Mesta Veľký Krtíš:
9/2004 O vyhradení miesta a plochy na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane
4/2006 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2006, ktorým sa mení VZN č. 9/2004 o vyhradení miesta
a plochy na umiestnenie volebných plagátov v čase volebnej kampane
5/2006 O tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Veľký Krtíš
1/2007 O udržiavaní poriadku a čistoty na verejných priestranstvách a komunikáciách
6/2007 O ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
2/2011 O pravidlách povoľovania času predaja v obchodoch a času prevádzky služieb na území mesta
Veľký Krtíš
1/2012 VZN Mesta Veľký Krtíš č. 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
2/2012 VZN Mesta Veľký Krtíš ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území
Mesta Veľký Krtíš
3/2012 VZN o ochrane nefajčiarov
5/2012 VZN o organizácii miestneho referenda
3/2013 VZN Mesta Veľký Krtíš o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Veľký Krtíš
5/2013 VZN Mesta Veľký Krtíš, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území
mesta Veľký Krtíš
6/2013 VZN Mesta Veľký Krtíš, ktorým sa zakazuje požívanie alkoholických nápojov na určených
verejne prístupných miestach v meste Veľký Krtíš
7/2013 VZN Mesta Veľký Krtíš o zriadení Mestskej polície
8/2013 VN Mesta Veľký Krtíš o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území mesta Veľký Krtíš
12/2013 VZN Mesta Veľký Krtíš o používaní pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a
oslavné účely na území mesta Veľký Krtíš
3/2014 VZN Mesta Veľký Krtíš – Trhový poriadok Mesta Veľký Krtíš upravujúci podmienky predaja
výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach mesta Veľký Krtíš
6/2014 VZN Mesta Veľký Krtíš o miestnych daniach na území mesta Veľký Krtíš
7/2014 VZN Mesta Veľký Krtíš, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Veľký Krtíš č. 8/2013 o
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Veľký Krtíš
Problematiky v rámci činnosti mestskej polície, ako i 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 počas roka spolupracuje s Komisiou pre verejný poriadok.
Členovia komisie sú na zasadnutiach oboznamovaní s činnosťou MP za uplynulé obdobie, zaoberajú

sa prípadnými podnetmi a otázkami od občanov týkajúcich sa najmä verejného poriadku v meste
Veľký Krtíš.
Mestská polícia Veľký Krtíš má nezastupiteľné miesto v štruktúre Mesta Veľký Krtíš a aj
v nadchádzajúcom roku sa bude podieľať hlavne na zabezpečovaní verejného poriadku, ochrane
zdravia, života a majetku obyvateľov a pokračovať bude aj v preventívnej činnosti.

kpt. Igor Sanda
náčelník Mestskej polície Veľký Krtíš

Tabuľkový prehľad priestupkov riešených príslušníkmi Mestskej polície Veľký Krtíš podľa skutkovej
podstaty priestupku a spôsobu riešenia.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

neskorších predpisov

P.č.

Priestupky

VZN

1.

celkový počet priest.
zistených vlastnou
činnosťou

108

2

5

530

36

61

740

2.

celkový počet priest.
oznámených na útvar MP

39

8

35

192

11

34

319

3.

celkový počet uložených
priestupkov

22

1

17

0

0

0

41

4.

celkový počet odložených
priestupkov

0

2

8

1

1

2

14

5.

celkový počet odovzdaných
priestupkov

0

4

0

0

0

24

28

6.

celkový počet oznámených
priest. príslušnému orgánu

2

1

6

6

1

3

19

7.

celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom
konaní

110

2

7

670

36

61

886

výška finančnej hotovosti
(€)

1540

45

180

9775

455

805

12800

celkový počet priestupkov
prejednaných v bl. konaní
vydaním BPNNM

22

1

4

41

14

15

97

výška finančnej hotovosti
(€)

545

30

120

920

190

305

2110

8.

§47-48 § 49

§ 50

§ 22

ostatné Spolu

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 2014 Mestskou políciou vo Veľkom
Krtíši prejednaných v blokovom konaní a vydaním bloku na pokutu zaplatenú na mieste celkovo 886
priestupkov v sume 12 800€. Napomenutím bolo vyriešených 70 priestupkov, ktoré nie sú zahrnuté
v tabuľkovom prehľade. Jeden priestupok spáchaný v zmysle § 50 je v štádiu riešenia.

