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Výkaz štatistických údajov správy o činnosti mestskej polície v Podolínci za obdobie od 

1.1.2019 do 31.12.2019 

 

I. Počet príslušníkov obecnej polície 

1 Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 2 

1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 1 

2 Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 0 

3 Počet prepustených  príslušníkov obecnej polície 0 

4 Počet  príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne 

odsúdení za spáchanie úmyselného trestného činu 
0 

5 Počet  príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia 

o odbornej spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

1 

II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 

1        Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 
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2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 

1 Počet vykonaných zákrokov          421 

2 Počet prípadov použitia zbrane 0 

2a Z toho neopodstatnených 0 

3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0 

3a Z toho neoprávnených  0 

4 Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 21 

4a Z toho neoprávnených 0 

5 Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej 

zákrok smeroval 
0 

6 Počet prípadov,  v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej 

zákrok smeroval (do 24 hod.)  
0 

7 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu 

nezúčastnenej osoby 
0 

8 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu 

nezúčastnenej osoby (do 24 hod.) 
0 

9 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody 

na majetku 
0 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 0 

10 Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh 

obecnej polície alebo v súvislosti s ich plnením) 
0 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 0 

 

 

Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná 

sloboda zákrokom príslušníka obecnej polície 
1 

Počet osôb predvedených na útvar obecnej 

polície 
4 

Počet osôb predvedených na útvary Policajného 

zboru 
0 

Počet nájdených osôb, po ktorých bolo 

vyhlásené pátranie 
0 

Počet nájdených vecí, po ktorých bolo 

vyhlásené pátranie 
0 

Počet nájdených motorových vozidiel, po 

ktorých bolo vyhlásené pátranie 
0 

Priestupky (zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) 

  § 47-48 § 49 § 50 § 22 VZN 
Ostatn

é 
Spolu 

1 
Celkový počet zistených 

priestupkov vlastnou činnosťou 
51 0 1 87 281 0 421 

2 

Celkový počet oznámených 

priestupkov na útvar obecnej 

polície 

8 0 0 6 31 0 45 
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3 
Celkový počet uložených 

priestupkov 
0 0 0 0 0 0 0 

4 
Celkový počet odložených 

priestupkov 
0 0 1 0 0 0 1 

5 
Celkový počet odovzdaných 

priestupkov 
 0 0 1 0 0 1 

6 
Celkový počet oznámených 

priestupkov príslušnému orgánu 
0 0 0 0 1 0 1 

7 

Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom konaní 
4 0 1 14 12 0 31 

Výška finančnej hotovosti (€) 35 0 30 150 100 0 315 

8 

Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom konaní 

vydaním bloku na pokutu 

nezaplatenú na mieste 

0 0 0 0 0 0 0 

Výška finančnej hotovosti (€) 0 0 0 0 0 0 0 

  

 

                                                            

                 Správa o činnosti Mestskej polície Podolínec 

                                            za rok 2019 

 
Postavenie MsP: 

 
 K základným úlohám štátu je zaradiť aj ochranu vnútorného a verejného poriadku 

a bezpečnosti. Podstata spočíva v ochrane štátu a jeho inštitúcií, ochrane života, zdravia, 

slobody, pocit bezpečnosti a súčasne aj ochrane majetku. Pri zabezpečovaní všetkých týchto 

aspektov ochrany vnútorného poriadku a bezpečnosti sa významnou mierou podieľa aj polícia 

a to cestou preventívneho i represívneho pôsobenia.  Na ochrane verejného poriadku sa 

podieľajú štátne, ako aj niektoré neštátne subjekty, obce a mestá. Pri ochrane verejného 

poriadku však policajný zbor spolupôsobí. V zmysle zásady subsidiarity platí, že ak došlo k 

porušeniu verejného poriadku, mesto prostredníctvom mestskej polície nedokáže odstrániť 

hroziace nebezpečenstvo, opatrenia na obnovenie verejného poriadku robí policajný zbor. To 

znamená, že za verejný poriadok v meste v prvom rade zodpovedá mesto. 

   Obecná polícia je výkonným orgánom pre oblasť dozoru nad verejným poriadkom 

a čistotou obce, prípadne pre ďalšie úlohy určené obecným zastupiteľstvom. O potrebe 

zriadenia MsP rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Významné miesto v systéme ochrany 

spoločnosti, majú mestské a obecné polície, ktoré sú vybudované na princípe ochrany 

občanov, bývajúcich a zdržiavajúcich sa v katastrálnom území mesta, na presnom stanovení 

pravidiel, na vzájomnej pomoci občanov, ktoré sa potom premietajú do kompetencií úloh, 

oprávnení a povinností mestskej polície.    

 

 Mestská polícia mesta Podolínec je poriadkový útvar, ktorý zriadilo Mestské 

zastupiteľstvo všeobecným nariadením v roku 1991 na základe zákona SNR č. 564/1991 Zb.  

o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov.  
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                                                                             II    

Personálne vybavenie MsP: 

 

 K od 01.02.2019 mestská polícia disponovala jedným príslušníkmi MsP. Pri plnení 

svojich úloh má postavenie verejného činiteľa. V rámci stúpajúcich požiadaviek, nárokov, či 

na kvalitu a množstvo vykonanej práce, na technickú a odbornú spôsobilosť viacstranne 

zameraného odborníka ( poznanie zákonov, ovládanie služobných zákrokov a VZN mesta) 

nestačí na motivovanie nových zamestnancov do radov MsP porovnávajúceho sa z inými 

ozbrojenými zložkami z hľadiska finančného a sociálneho zabezpečenia. Na území SR 

pôsobilo spolu 166 mestských a obecných polícii, skutočný počet príslušníkov obecných 

polícii na území SR je 2 524 obecných policajtov. Tieto údaje spracovalo MV SR prezídium 

PZ oddelenie dohľadu nad činnosťou obecných polícii.  

 

Organizácia a systém práce útvaru MsP: 

 

 Príslušník MsP postupuje pri plnení úloh v zmysle ust. §3 zák. o obecnej  polícii, ktorý 

presne definuje základné úlohy MsP. Výkon služby je riadený a organizovaný na základe 

miestnej znalosti a výsledkov bezpečnostnej povahy, v zákonnom vymedzenom okruhu svojej 

kompetencie, čerpaním informácii osobným kontaktom s občanmi. Príslušník MsP ďalej plní 

úlohy delegované primátorom mesta Podolínec, uzneseniami Mestského zastupiteľstva a 

Všeobecne záväznými nariadeniam mesta Podolínec.  

 MsP spolupôsobí s príslušným útvarom PZ SR pri ochrane majetku obce a občanov. 

 

 Činnosť MsP Podolínec v roku 2019 je vyhodnotená v zmysle vyhlášky MV SR č. 

532/2003 ust. §  2 ods. 3, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 564/1991 

Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a je záväzná pre všetky obecné a mestské 

polície na území SR. 

 MsP Podolínec má flexibilný pracovný čas prispôsobený potrebám mesta tak aby 

efektívnosť výkonu služby bol vykonávaný v čase najvyššej potreby. Mestská polícia počas 

výkonu služby, ako zástupca samosprávy preberá na seba zodpovednosť za všetko čo súvisí 

so zabezpečovaním verejného poriadku, s bezpečnosťou občanov, ich majetku, a ochranou 

životného prostredia a ochranou majetku mesta.   

 

Na úseku verejného poriadku: 

  

 Verejný poriadok môžeme vymedziť ako stav, keď sú na určitom mieste a určenom 

čase dodržiavané právne i iné normy, ktoré upravujú riadne spolunažívanie členov 

spoločnosti.  

 Zabezpečovanie verejného poriadku patrí medzi základné úlohy MsP vyjadrené v § 3 

zákona o obecnej polícii. Výkon služby je plánovaný a orientovaný hlavne do miest 

porušovania verejného poriadku  a inej protispoločenskej činnosti. Tieto miesta sú známe 

nielen na základe vlastnej hliadkovej činnosti ale aj samotných občanov mesta, ktorí sa 

pravidelne angažujú v oblasti ochrany verejného poriadku.  

 Charakter kriminality na území mesta Podolínec je porovnateľný zo spôsobom života 

jednotlivca badateľný nárast počtu obyvateľov žijúcich v pásme chudoby, nezamestnanosť.  

 Podľa druhu priestupkov na úseku verejného poriadku je opakujúce sa zastúpené 

znečisťovanie verejného priestranstva, požívanie alkoholu na zakázaných miestach, 

nerešpektovanie zákazu fajčenia, kde to zákon o ochrane nefajčiarov v § 7 zakazuje.   

 Neplnenie si svojich povinností osôb, ktoré chovajú psov a to hlavne znečisťovanie 

verejného priestranstva psími exkrementmi a nezabezpečením psa proti voľnému pohybu. Tu  
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                                                                         III. 

 

by som chcel poukázal na voľný  pohyb psov, ktoré zabehnú z okolitých obcí. Ide o psy, ktoré 

sú bez evidencie, majiteľa a akýchkoľvek návykov. Bez veterinárneho ošetrenia a povinného 

očkovania, tieto psy v týchto obciach sa nekontrolovateľne množia. Od 1. septembra 2019, už 

zviera nie je vec, každý pes starší ako 12 týždňov musí byť začipovaný.    

  

 MsP kontrolovala majiteľov psov, so zameraním na prihlásenie psov do evidencie 

mesta. V prípade voľného pohybu psov po verejnom priestranstve sa hliadka priamo na 

mieste snaží zistiť ich majiteľov, prípadne zabezpečí odchyt takýchto zvierat.  

 Za hodnotené obdobie bol zabezpečený verejný poriadok a dopravná situácia na 

športových a kultúrnych podujatiach organizované mestom a inými organizáciami.   

 

 

 Cez výkon hliadkových služieb bola pozornosť zameraná na odhaľovanie nedostatkov 

a porúch na majetku a zariadení mesta.  V jarnom období MsP asistovala  pri opiľovaní 

drevín, okolo hlavnej cesty. Podáva návrhy na doplnenie dopravného značenia na miestnych 

komunikáciách. 

 V oblasti dopravy MsP Podolínec riadi dopravu na prechode v ranných hodinách na ul. 

Sv. Anny pred základnou školou a strednou odbornou školou. Najčastejšími priestupkami 

v tejto oblasti je nerešpektovanie dopravného značenia (zákazové značky) a parkovanie. 

Nedostatok parkovacích miest je zrejmý najmä na miestach s intenzívnou zástavbou a je 

zhoršovaný stále sa zvyšujúcim sa stupňom motorizácie.  

 Mesto Podolínec je spádová oblasť pre okolité obce a tým aj pobyt osôb poberajúcich 

sociálne dávky. Ľudia nepracujúci, často bez dokladov totožnosti, nedisponujúcim hmotným 

majetkom. V prípade zistenia priestupku, uloženie sankcie neprináša očakávanú nápravu. 

Z dôvodu nevymožiteľnosti uložených blok. pokút je nutné zrealizovať legislatívne zmeny, 

ktoré by umožňovali uplatniť inštitút verejnoprospešných prác. Na zmiernenie tohto 

nežiadúceho stavu je možné využiť len inštitút výkonu služby a uprednostniť  pešie hliadky.  

 

Vzdelávanie a výcvik MsP, odborná príprava príslušníka MsP: 

 

V hodnotiacom období MsP Podolínec absolvovala školenie v Banskej Bystrici zo 

zameraním na riešenie  dopravných priestupkov, ktoré patria do pôsobností mestských 

a obecných polícii a správnosti vyhotovenia dokumentácie. V dňoch 11 – 12.decembra 2019, 

sa MsP zúčastnilo školenia na IVVL Košice, školenie sa týkalo  odchytu túlavých zvierat. 

Dňa 28.októbra2019 MsP bolo preškolené Operačným strediskom záchrannej zdravotníckej 

služby SR podaniu prvej pomoci so zariadením AED.     

 

  

Materiálno technické zabezpečenie MsP: 

 

 MsP Podolínec má pridelené  motorové vozidlo  SUZUKY SX4, za spomínané 

obdobie bolo najazdených 4 395 km spotrebovaných 352,31 l benzínu, na sumu  471,04 €. 

Motorové vozidlo pridelené na oddelenie MsP Podolínec využívajú ako referenčné vozidlo aj 

iné oddelenia MÚ Podolínec  po prelepení bielymi magnetkami nápisu Mestská Polícia.  

 V priestoroch kancelárie MsP je režimové pracovisko zriadeného kamerového 

systému, ktorý sa skladá z 6 ks kamier PTZ IP, 5 ks statických kamier, s bezdrôtovým 

prenosom, digitálny fotoaparát.  
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                                                                         IV. 

 

 Mestská polícia v Podolínci ako poriadkový útvar mesta v roku 2019 zabezpečovala 

úlohy vymedzené zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, so zákonmi a ostatnými 

všeobecne právnymi prepismi SR a VZN mesta a smerovala tak k ochrane života, zdravia 

a majetku obyvateľov nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Podolínec.  

 

 

 

                                                                                       Alexander Vilčinský 

                                                                                             náčelník MsP  

 

 

 

 


