
SPRÁVA o činnosti Mestskej polície v Podolínci,  

spracovaná v zmysle Vyhlášky č. 532/2003 Z. z.  

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,  

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady  

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov  

 

VÝKAZ  ŠTATISTICKÝCH  ÚDAJOV správy o činnosti Mestskej polície v Podolínci  

za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020: 

 

I. Počet príslušníkov obecnej polície 

1 Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 2 

1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 2 

2 Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 1 

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 

2 

II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 

1        Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 

2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 

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

1 Počet vykonaných zákrokov          

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 0 

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 
13 

Počet osôb predvedených na útvar obecnej 

polície 
                                 15 

Počet osôb predvedených na útvary Policajného 

zboru 
                                 13 

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 
18 0 0 27 16 12   73 

2 

Celkový počet oznámených 

priestupkov na útvar obecnej 

polície 

2 2 1 0 0 47 52 

3 
Celkový počet uložených 

priestupkov 
0 0 1 0 0 0 1 

4 
Celkový počet odložených 

priestupkov 
1 0 0 0 0 0 1 

5 
Celkový počet odovzdaných 

priestupkov 
7 0 0 0 0 0 7 

6 
Celkový počet oznámených 

priestupkov príslušnému orgánu 
1 0 0 0 0 5 6 

7 

Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom konaní 
5 0 0 25 16 7 53 

Výška finančnej hotovosti (€) 55 0 0 350 180 75 660 

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 

  

OPISNÁ ČASŤ: 

a) Zoznam príslušníkov Mestskej polície Podolínec: 

1. Alexander Vilčinský, dátum narodenia 19.02.1967, adresa trvalého pobytu: Hliník 

14, 065 03 Podolínec. Dátum a miesto vykonania skúšky odbornej spôsobilosti: 

13.07.2006, ..........................., evidenčné číslo Osvedčenia o odbornej spôsobilosti 

000499 

2. Daniela Michlíková, Mgr., dátum narodenia 17.04.1975, adresa trvalého pobytu: 

Košická 2005/10, 060 01 Kežmarok. Dátum a miesto vykonania skúšky odbornej 



spôsobilosti: 15.11.1995, Stredná odborná škola policajného zboru v Košiciach, 

evidenčné číslo Osvedčenia o odbornej spôsobilosti ... 

b) Počas hodnoteného obdobia nenastúpil na odbornú prípravu príslušníka obecnej 

polície žiadny príslušník obecnej polície. 

c) Počas hodnoteného obdobia neboli evidované žiadne predmety sťažností na činnosť 

príslušníkov obecnej polície. 

 

d) Počas hodnoteného obdobia plnili príslušníci obecnej polície úlohy pri mimoriadnej 

udalosti: počas celého obdobia mimoriadnej situácie a núdzového stavu, v súvislosti s 

pandémiou koronavírusu, realizovaním opakovanej a pravidelnej dezinfekcie verejne 

prístupných miest nielen v meste Podolínec, navyše na podnet príslušného okresného 

úradu aj kritických infikovaných miest priamo v obci Lomnička, zabezpečovaním a 

distribúciou ochranných pomôcok, spoluúčasťou pri organizácii a poriadkovou 

činnosťou počas vládou nariadených skríningov. Významnou mierou prispeli počas 

pandemického obdobia, každodennou kontrolnou činnosťou, zameranou na 

dodržiavanie platných nariadení a opatrení, vydaných príslušnými orgánmi, hlavne na 

kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení, prekrytia horných dýchacích ciest na 

verejne prístupných miestach a verejných priestranstvách, ako aj dodržiavanie 

predpísaných vzdialeností, prevažne na miestach so zvýšenou mobilitou, ako sú 

obchodné prevádzky, priestory úradov, pošty a operatívnym plnením aktuálnych 

pokynov príslušných orgánov a samosprávy. 

 

e) Plnenie úloh obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci, ochrany 

životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných 

priestranstvách a verejne prístupných miestach bolo realizované počas každodenných  

zmien, vrátane mimoriadnych služieb počas sviatkov, v priebehu konania 

exteriérových kultúrnych podujatí, zamerané na kontrolu a riešenie znečisťovania 

a záberu verejného priestranstva, dlhodobé parkovanie motorových vozidiel, skládky 

odpadu, čistotu v okolí smetných nádob, poškodzovanie verejnej zelene, 

odstraňovanie vrakov, dodržiavanie pravidiel miestnej úpravy cestnej premávky, 

voľný pohyb psov, zhromažďovanie sa občanov a pohyb počas nariadeného zákazu 

vychádzania a ostatné operatívne úlohy podľa pokynov vedenia mesta, s prihliadnutím 

na zvýšený počet  rómskej populácie na území mesta. Zistené skutočnosti, súvisiace s 

podozrením zo zanedbania výchovy a starostlivosti, boli spracované a v písomnej 

forme predložené príslušným orgánom na preverenie a vykonanie potrebných 

opatrení. 

 

f) Za účelom plnenia úloh obecnej polície pri porušení zákazu požitia alkoholických 

nápojov  a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo osobou 

mladistvou do 18 rokov boli predovšetkým prostredníctvom strategicky umiestneného 

kamerového systému monitorované najčastejšie lokality, kde sa zvykne zdržiavať 

spomínaná populácia a vďaka sústavnej a dlhodobej preventívnej činnosti neboli 

v hodnotenom období zistené žiadne prípady porušenia zákazu. 

 

g) Okrem plnenia základných úloh obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku 

v obci pri organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo 



iných podujatí, sa príslušníci mestskej polície osobitne zamerali na dodržiavanie 

pravidiel cestnej premávky formou dennej prítomnosti na prechodoch pre chodcov na 

území mesta Podolínec, za účelom predchádzania kolíziám a zabezpečenia 

bezpečnosti prechodu občanov po priechode pre chodcov, spoluprácu s orgánmi 

štátnej správy, na úrovni doručovania zásielok, poskytovania dopytovaných informácií 

a kamerových záznamov a osobitne na ochranu života a zdravia, pravidelným 

realizovaním dezinfekcie a dezinsekcie, za použitia predpísaných ochranných 

pomôcok (ochranných oblekov a dýchacích filtrov). Útvar mestskej polície vedie 

evidenciu a zabezpečuje výdaj zberných nádob na komunálny odpad. Príslušníci 

mestskej polície sa aktívne podieľali v troch prípadoch na riešení susedských sporov 

a prinavrátení pokojného stavu v tzv. zmierovacom konaní.  

 

h) V rámci spolupráce obecnej polície s inými orgánmi, mestská polícia spolupracovala 

s orgánmi činnými v trestnom konaní: Okresným riaditeľstvom PZ SR v Starej 

Ľubovni, Obvodným oddelením PZ SR v Podolínci, súdmi v rámci samosprávneho 

kraja, Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Regionálnou veterinárnou 

a potravinovou správou, ako aj s miestnymi inštitúciami: Materskou školou, 

Základnou školou a Strednou odbornou školou v Podolínci. Rovnako intenzívne 

prebiehala spolupráca na úrovni oddelení mestského úradu, predovšetkým s oddelením 

sociálnych veci a stavebným úradom.  

 

i) Preventívne aktivity počas hodnoteného obdobia boli, vzhľadom na obmedzenia počas 

pandémie koronavírusu, mimoriadnu situáciu a núdzový stav, prevažne zamerané na 

ochranu verejného zdravia a orientovali sa najmä na zamedzenie šírenia nákazy 

a podporu ochrany verejného zdravia, počas poriadkových služieb na území mesta. V 

spolupráci s pracovníkmi Mestských lesov v Podolínci, boli opakovane realizované 

preventívne akcie, zamerané na zamedzenie výrubu drevín v lesných porastoch 

katastrálneho územia mesta Podolínec. Rovnako preventívne pôsobili príslušníci 

mestskej polície v rámci každodenného výkonu poriadkovej služby napomínaním 

a upozorňovaním na porušovanie všeobecne záväzných pravidiel, osobitne s ohľadom 

na vysoký počet rómskych občanov, prevažne z okolitých obcí, ktorí sa v meste 

Podolínec sústreďujú za účelom zabezpečenia základných potrieb ako aj úradných 

záležitostí.   

 

j) Pri plnení úloh obecnej polície počet sa používalo služobné osobné motorové vozidlo 

typu Suzuki ...,  ktoré spĺňa podmienky ustanovené v § 22a  zák. SNR  č. 564/1991 

Zb. o obecnej polícii. 

 

k) Pri plnení úloh obecnej polície bola používaná príslušníkmi obecnej polície výzbroj 

v počte: 2 ks, a to krátke guľové zbrane kalibru 7,65 mm, vzor ČZ 70 a ČZ 83. 

 

l) Zoznam výstrojných súčiastok, používaných príslušníkmi obecnej polície pri plnení 

úloh obecnej polície, predstavuje: košeľa krátky rukáv, košeľa dlhý rukáv, polokošeľa 

krátky rukáv, polokošeľa dlhý rukáv, nohavice letné, nohavice zimné, pulóver, vesta, 

bunda prechodná, softshelová bunda, zimná obuv, letná obuv, šiltovka letná, zimná 

pletená čiapka, taktická vesta, reflexná vesta, zimná bunda, rukavice, kravata, opasok 

a puzdrá na opasok.  

 

m) Medzi technické prostriedky používané príslušníkmi obecnej polície pri plnení úloh 

obecnej polície patria: odchytová tyč slúžiaca na odchytenie zvierat, prepravný box na 



prepravu zvierat, vreckový slzotvorný prostriedok, putá, tomfa, zobrazovacie a 

záznamové zariadenia z výstupov kamier,  počítač, tlačiareň k počítaču, mobilný 

telefón, prístroj na zisťovanie alkoholu v dychu (alkoholový tester - DREGER), 

digitálny fotoaparát, ručné svietidlo, zastavovacie terče, technické prostriedky k 

zabráneniu odjazdu motorového vozidla (papuča), čítačka čipov pre identifikáciu 

zvierat označených čipom. 

 

n) Chránená dielňa ani chránené pracovisko nebolo v rámci činnosti obecnej polície 

zriadené ani využívané. 

 

o) Mestská polícia používa v rámci svojej činnosti monitorovacie kamerové systémy 

v počte 12 kamier umiestnených na území mesta Podolínec, z toho statických 5 ks 

a otočných 7 ks a fotopascu, ktorá je umiestnená tak, aby monitorovala priestor 

skládky stavebného odpadu na Ul. Lesná. Záznamy z kamerových systémov slúžia 

v mnohých prípadoch ako dôkazný materiál pri objasňovaní trestných činov a iných 

protiprávnych deliktov. 

 

p) Mestská polícia nepoužíva pri plnení úloh obecnej polície ústredne zabezpečujúce 

signalizáciu ani iné zabezpečovacie systémy. Neevidujeme osoby, ktorým bola 

obmedzená osobná sloboda v súvislosti so vstupom do chráneného objektu.  

 

q) Mestská polícia nepoužíva služobných psov pri plnení úloh obecnej polície. 

 

r) Všeobecne záväzné nariadenie obce upravujúce činnosť obecnej polície bolo prijaté 

dňa 14.6.1991 schválením uznesenia Mestského zastupiteľstva v Podolínci č. V/1991 

v spojení so zmenou schválenou uznesením Mestského zastupiteľstva v Podolínci č. 

26/2013, bod B/8 dňa 12.12.2013, s účinnosťou od 28.12.2013. 

 

s) Do zoznamu všeobecne záväzných nariadení obce, ktorých dodržiavanie kontroluje 

obecná polícia, patria:  

1. VZN 1/2011, ktorým sa upravujú podrobnosti o dodržiavaní všeobecnej čistoty 

a ochrany zelene na území mesta Podolínec, 

2. VZN 1/2012 o verejnom poriadku na území mesta Podolínec, 

3. VZN 2/2016 o komunálnych odpadoch, drobných stavebných odpadoch a miestnom 

poplatku za komunálne odpady, vznikajúce na území mesta Podolínec v súlade so 

zmenou a doplnením, schválenými uznesením Mestského zastupiteľstva v Podolínci č. 

12 bod B/11 dňa 12.5.2016. 

 

t) V rámci zvyšovania profesionality a úrovne činnosti príslušníkov obecnej polície sa 

príslušníci Mestskej polície v Podolínci zúčastnili preškolenia k aktuálnemu zneniu 

zákona o priestupkoch, v spojení s priestupkovým konaním a v rámci národného 

projektu: modernizácia miestnej územnej samosprávy sa oboznámili s predloženými 

odbornými materiálmi, súvisiacimi s aktivitami obecnej polície. 

Mesto Podolínec je registrované ako osoba schválená na odchyt túlavých zvierat, 

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby z radov príslušníkov mestskej polície. 

V súvislosti s výkonom tejto činnosti bola nadviazaná zmluvná spolupráca 

s veterinárnym lekárom a Útulkom pre zvieratá v Kežmarku. 

V štádiu vybavovania je zabezpečenie priameho prístupu do Centrálnej evidencie 

priestupkov a správnych deliktov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  



Z dielne mestskej polície pochádza aj iniciatíva a koncept návrhu pripravovaného 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Podolínec, ktorým sa upravujú niektoré 

podmienky držania psov a vymedzujú sa povinnosti chovateľov a držiteľov psov na 

území mesta Podolínec. 

 

Predložil:    

Alexander Vilčinský 

náčelník Mestskej polície Podolínec              


