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Mestská rada odporúča MsZ tento materiál prerokovať a zobrať ho na vedomie.
Stanovisko Komisie pre ochranu verejného poriadku zo dňa 20. februára 2018:
Komisia pre ochranu verejného poriadku odporúča MsZ tento materiál prerokovať a zobrať
ho na vedomie.

Svidník, 28. február 2018

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle článku 17 Štatútu mesta Svidník
berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti Mestskej polície Svidník za rok 2017.

Dôvodová správa
1. Zhodnotenie doterajšieho stavu
Mestská polícia vo Svidníku bola zriadená uznesením Mestského zastupiteľstva vo
Svidníku č. 8/1992 zo dňa 27. februára 1992. Bola zriadená ako poriadkový útvar za účelom
zabezpečenia obecných vecí, zabezpečenia verejného poriadku, ochrany životného prostredia
v meste a pre plnenie úloh, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných nariadení mesta, plnenie
úloh z uznesení mestského zastupiteľstva alebo úloh, ktoré vyplývajú z rozhodnutia primátora
mesta.
Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mesto všeobecne záväzným nariadením.
Podrobnejšiu úpravu organizácie mestskej polície, jej úlohy, povinnosti, oprávnenie, vzťahy
mestskej polície k orgánom mesta a jej spolupráca s inými organmi upravuje organizačný
poriadok mestskej polície a zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov.
Mestská polícia zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších
predpisov
a) zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb
v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku
občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou alebo pred
zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích
systémov (pulty centrálnej ochrany),
c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,
d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách
a verejne prístupných miestach,
e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a
rozhodnutia starostu,
f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní
priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho
1) z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz
odbočovania, zákazu otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania,
vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným
obmedzením a parkovisko,
2) zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a
vjazd vozidiel,
g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich
úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce.
h) plní úlohy na úseku prevencie.
Mesto môže vymedziť mestskej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné
zákony.
Za hodnotené obdobie nedošlo k organizačným zmenám v rámci mestskej polície.
V mestskej polícií pracuje 5 päť príslušníkov vrátane náčelníka. Všetci príslušníci sú
zamestnancami mesta a pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa. Od mája na jeden
rok bol zamestnaný na mestskú políciu jeden pomocník v rámci zamestnanosti z Úradu práce
a na prechody pre chodcov sme mali zamestnaných 5 pracovníkov od februára do konca júla
a iba 2 pracovníkov od septembra 2017 do februára 2018. K mestskej polícii sú pridelení aj

pracovníci kamerového systému a to v počte 5 pracovníkov, ktorí sú zamestnaní na obdobie
dvoch rokov.
Za hodnotené obdobie nebola podaná sťažnosť na činnosť príslušníkov mestskej
polície pre výkon svojho povolania.
Činnosť MsP za hodnotené obdobie bola zameraná predovšetkým na plnenie úloh,
ktoré vyplývali so zákona č. 564/1991Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zo
všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a úloh z
rozhodnutia a pokynov primátora mesta.
V roku 2017 bolo v meste Svidník zistených 266 priestupkov, v roku 2016 to bolo 343
priestupkov, čo je zníženie počtu priestupkov o 77 priestupkov. Počas obchádzkovej služby
príslušníkmi bolo zistených 131 priestupkov, v roku 2016 to bolo 130 priestupkov. Pomocou
kamerového systému bolo zistených 109 priestupkov, v roku 2016 to bolo
176priestupkov,nahlásených 16 priestupkov na telefón a 10 podnetov od občanov. V roku
2016 to bolo 13 na telefón a 22 podnetov od občanov mesta.
Okrem oznámení, ktoré boli registrované ako priestupky, boli prijaté aj ďalšie
oznámenia, a to hlavne túlavé psy, uhynuté zvieratá, poruchy na osvetlení, nájdené veci,
rušenie kľudu pri bytovkách. Najväčšiu časť tvoria oznámenia o tkz. bezdomovcoch a
opilcoch. Išlo tu o pospávanie na lavičkách a tráve v centre mesta alebo aj v okolí a
priestoroch bytoviek. Každé takéto oznámenie bolo preverené a boli prijaté aj adekvátne
opatrenia a to vykázanie z priestoru resp. bolo potrebné privolať aj RZP. V piatich prípadoch
tak aj bolo potrebné vykonať pre rôzne úrazy. Jednou z oznámení boli aj oznámenia
chýbajúcich chovancov v detských domovov. Na požiadavku 112, resp. 155 sa preverovali
oznámenia, ktoré boli nahlásené a či je potrebné vyslať sanitku na požadované miesto a či
nedochádza k zneužívanie RZP.
Priestupky v meste sa páchajú v každej hodine ale najviac priestupkov bolo
spáchaných v čase medzi 8.00 a 12.00 hodinou, a to 127 priestupkov. Čo sa týka miesta
páchania priestupkov, najviac priestupkov bolo zistených na Ul. Komenského, a to 57
priestupkov, čo je 20,14% zo všetkých zistených priestupkov, nasleduje Ul. Centrálna s 52
priestupkami, čo je 18,37% a Ul. Poštová s 32 priestupkami, čo je 11,31% a Ul. Sov. hrdinov
s 31 priestupkami, čo je 10,95%. Na spáchaní priestupku sa podieľali muži s 217
priestupkami, čo je 76,68% a ženy s 63 priestupkami, čo je 22,26%.
Kamery veľmi pomáhajú práci mestskej polícii pri odhaľovaní priestupkov v cestnej
premávke, ale aj pri odhaľovaní priestupkov proti verejnému poriadku. Preto aj mesto Svidník
má zriadený kamerový systém. Kamerový systém v meste má štatút chránenej dielne
a zamestnaní pracovníci sú všetci ZŤP. Zamestnanci sú poučení o dodržiavaní zákona
o ochrane osobných údajov v zmysle zákona 122/2013. Ako som už spomínal na kamerovom
systéme pracuje päť operátorov. Pracujú v 24 hodinovej nepretržitej prevádzke. Monitorujú
hlavne pešiu zónu a jej priľahlé priestory, okolie OC MAKOSU, stanicu SAD a sledujú, či
nedochádza k porušovaniu verejného poriadku na verejnosti, k vandalizmu a či vodiči
motorových vozidiel rešpektujú dopravné značky a vjazd do pešej zóny. Operátori
kamerového systému zároveň obsluhujú aj bezplatnú tiesňovú linku 159. Táto linka je určená
na požiadanie o pomoc príslušníkov mestskej polície pri ohrození života, zdravia, majetku
alebo pri narúšaní verejného poriadku. Občania túto linku zneužívajú aj na nahlásenie
bezdôvodných oznámení.
Celkovo máme v meste 8 kamier. V roku 2017 sme pripravili dve žiadosti na
navýšenie a obnovu kamerového systému. Jedná žiadosť o navýšenie počtu kamier bola aj
schválená a jej realizácia prebehne v tomto roku 2018. Ide o navýšenie počtu kamier o 11,
ktoré budú dohliadať na detské ihriska, športový areál, amfiteáter, okolie rómskych bytoviek.

Tieto kamery sú určené na zvýšenie bezpečnosti v týchto lokalitách. V tomto roku by sme
chceli z vlastných zdrojov obnoviť kamerový systém v centre mesta, ktorý bol zriadený ešte v
roku 2004 a vymeniť otáčacie kamery za statické a zvýšiť ich rozlíšenie. Zároveň by sa mal
zvýšiť aj počet kamier v centre mesta. Kamery by mali dohliadať aj na priestor pre okresným
úradom, nový park pri soche arm. gen. Svobodu a priestor pri Dome kultúry.
Proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bolo zistených celom 258 priestupkov,
toho
a) pre porušenie ustanovenia §59 ods.2 zákona č.8/2009 o cestnej premávke (vjazd a státie
v pešej zóne) bolo zistených 55 priestupkov,
b) pre porušenie ustanovenia §52 ods. 2 zákona č.8/2009 o cestnej premávke (státie na
chodníku) bolo zistených 18 priestupkov,
c) pre porušenie ustanovenia §25 ods. 1 písm. s) zákona č.8/2009 o cestnej premávke
(státie na verejne prístupnej zelení) bolo zistených 31 priestupkov,
d) pre porušenie ustanovenia §25 ods. 1 písm. u) zákona č.8/2009 o cestnej premávke
(státie na iných miestach, kde zastavenie a státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky) bolo zistených5 priestupkov,
e) pre porušenie ustanovenia §25 ods. 1 písm. d) zákona č.8/2009 o cestnej premávke
(státie na križovatke) bolo zistených 6 priestupkov,
f) pre porušenie ustanovenia §23 ods. 1 zákona č.8/2009 o cestnej premávke (státie
v protismere jazdy) bol zistený 1 priestupok.
g) pre porušenie ustanovenia §3 ods. 1 písm. b) zákona č.8/2009 o cestnej premávke
(neposlúchnutie pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky IP 16, vyhradené parkovisko)
bolo zistených 19 priestupkov,
h) pre porušenie ustanovenia §3 ods. 1 písm. b) zákona č.8/2009 o cestnej premávke
(neposlúchnutie pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky B33, zákaz státia) bolo
zistených 53 priestupkov,
i) pre porušenie ustanovenia §3 ods. 1 písm. b) zákona č.8/2009 o cestnej premávke
(neposlúchnutie pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky B1, zákaz vjazdu) bolo
zistených 8 priestupkov,
j)pre porušenie ustanovenia §3 ods. 1 písm. b) zákona č.8/2009 o cestnej
premávke(neposlúchnutie pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky B34, zákaz
zastavenia) bolo zistených 60 priestupkov.
h) ostatné dopravné priestupky – boli zistené 2 priestupky
Pre porušenie Všeobecne záväzných nariadení mesta Svidník bolo zistených 20
priestupkov, z toho
a) pre porušenie VZN 1/2009, 2/2017 o niektorých podmienkach držania psov v meste
Svidník bolo zistených 5 priestupkov,
b) pre porušenie VZN 3/2011 o vylepovaní plagátov boli zistené 4 priestupky,
c) pre porušenie VZN 6/2011 o verejnom poriadku bolo zistených 10 priestupkov,
d) pre porušenie VZN 10/2014 o požívaní alkoholu bol zistený 1 priestupok
Pre porušenie v zmysle §47a §49 zákona číslo 372/1990 Z.z. o priestupkoch bol zistený 1
priestupok.
Proti majetku v zmysle §50 zákona číslo 372/1990Z.z. o priestupkoch nebol zistený
priestupok.
Porušenie Zákona č. 377/2004Z.z. o ochrane nefajčiarov bol zistený 1 priestupok.

Pre porušenia zákona č. 282/2002 Z. z. o niektorých podmienkach držania psov boli
zistené 3 priestupky
Pre porušenie§30 zákona č. 372/1990 Z.z. - priestupky na úseku ochrany pred
alkoholizmom a inými toxikomániami nebol zistený priestupok.
Za hodnotené obdobie sme vybavili v blokovom konaní 179 priestupkov vo výške
2270EUR. Napomenutím sa riešilo 88 priestupkov.
V zmysle §60 zákona 372/1990Z.z. ods. 3 pís. a) sa v 5 prípadoch nejednalo
o priestupok.
V zmysle §60 zákona 372/1990Z.z. ods. 3 pís. d) sme oznámili 6 priestupkov.
Zo zistených priestupkov v roku 2017 ešte nebolo doriešených 5 priestupkov.
Príslušníci MsP za rok 2017 zabezpečovali verejný poriadok, riadenie dopravy na
miestnych komunikáciách aj v súvislosti s konaním spoločenských, kultúrnych a športových
podujatí, ktoré sa konali v meste Svidník a mesto Svidník bolo ich organizátorom alebo
spoluorganizátorom. Zabezpečovala dohľad na prechodoch pre chodcoch pred základnými
školami.
Za hodnotené obdobie mestská polícia vybavila 260 žiadosti z Okresného súdu
Svidník, Obvodného úradu Svidník a exekútorských úradov o doručenie zásielky. V 5
prípadoch sme poskytli súčinnosť pri vykonaní exekúcie resp. podanie informácie o pobytu
osoby.
Mestská polícia zabezpečovala aj výkon v zmysle VZN číslo 1/2009 o niektorých
podmienkach držania psov a prevádzala kontrolu psov, dodržiavanie poriadku a taktiež aj
odchyt túlavých psov. Od 15 apríla bolo prijaté nové VZN a to 2/2017, ktoré vymedzuje
majiteľom psov miesta kde môžu venčiť a vodiť svojich psov. Zatiaľ ešte nie sú osadené
značky, ktoré tieto miesta vymedzujú ale v najbližšej dobe sa už značky osadia.
Koncom roku 2017 sme urobili zmluvu z občianskym združením Pomoc psíkom na
východnom Slovensku so sídlom vo Veľkých Kapušanoch, ktoré nám pomôže umiestniť
odchytených psov v meste a zároveň bude o psov postarané. Zároveň nám pomôžu odstrániť v
meste kadavery a môžeme ich využiť aj pri možnom odchyte mačiek.
Za hodnotené obdobie bolo odchytených 21 túlavých psov. Z uvedeného počtu bolo
10 psov vrátených pôvodným majiteľom a 11 psov bolo umiestnených do útulku, resp.
osvojených novým majiteľom. V roku 2017 sme neutratili ani jedného psa. Utratená bola len
jedna mačka, ktorá bola zrazená autom a veterinárny lekár nevidel inú možnosť.
Činnosť na úseku prevencie
V meste Svidník máme od roku 2004 zriadený kamerový systém, ktorý má pôsobiť
preventívne na znižovanie priestupkov v meste, a to tým, že priestor, ktorý snímajú kamery, je
označený tabuľkou. Aby sme predchádzali vandalizmu a zamedzili obťažovaniu cestujúcich
máme osadenú od roku 2013 aj kameru na stanici SAD a v roku 2018 tento systém chceme a
budeme rozširovať.
Ďalšou činnosťou je prevencia na základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Svidník. Mestská polícia má učeného preventistu zástupcu náčelníka Mariána Mikitu.
Bolo vykonaných6 prednášok. Mimo toho boli vykonané aj ďalšie prednášky, a to priamo pre
rómske deti. Hlavnom témou prednášok bolo oboznámenie detí s prácou polície, užívaním
drog a ich účinkami na zdravie, problematika rasizmu, závislosť na alkohole a hracích
automatoch, o drobných krádežiach a správaní sa na ceste a dodržiavaní pravidiel v cestnej
premávky ale aj téma počítačovej závislosti a internetového šikanovania.

Pri svojej činnosti MsP úzko spolupracovala s príslušníkmi PZ, a to hlavne pri
zabezpečovaní rôznych kultúrnych činnosti v meste, dopravno-bezpečnostných akciách.
2. Rozbor príčin nedostatkov
Závažne nedostatky v práci príslušníkov mestskej polície neboli zistené, vzhľadom na
to, že mestská polícia je hlavne preventívny orgán. Jej činnosť je doteraz obmedzená
nedostatkom príslušníkov. Mestská polícia nedokáže zabezpečiť chod počas celého dňa
a taktiež v sobotu alebo nedeľu. Služby počas voľných dní sa vykonávajú len sporadický a pre
zabezpečenie určitých akcií. Počas roku 2017 sa niekoľko krát stalo, že počas dňa v hliadke
bol len jeden príslušník.
3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení
Na zabezpečenie aspoň základných požiadaviek kladených na mestskú políciu je
potrebne navýšiť stav príslušníkov mestskej polície minimálne o jedného zamestnanca.

Príloha - tabuľky:
1. Spôsob zistenia priestupkov
2.Spôsob riešenia priestupkov
3. Druhy priestupkov
4.Miesto a čas spáchania priestupkov
5. Miesta priestupkov
6. Kategória podľa veku priestupcu
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