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

1.1.2018 do 31.12.2018 
 

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 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 

2 

II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 

1       Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 
2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 6 

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

1 Počet vykonaných zákrokov          4 398 
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 47 
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 
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Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná 
sloboda zákrokom príslušníka obecnej polície 

10 

Počet osôb predvedených na útvar obecnej 
polície 

6 

Počet osôb predvedených na útvary Policajného 
zboru 

8 

Počet nájdených osôb, po ktorých bolo 
vyhlásené pátranie 

1 

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 

62 1 5 94 4235 1 4398 

2 

Celkový počet oznámených 
priestupkov na útvar obecnej 
polície 

13 1 0 1 0 0 15 

3 
Celkový počet uložených 
priestupkov 

0 0 0 0 0 0 0 

4 
Celkový počet odložených 
priestupkov 

0 0 0 0 2 0 2 

5 
Celkový počet odovzdaných 
priestupkov 

2 0 0 0 0 0 2 

6 
Celkový počet oznámených 
priestupkov príslušnému orgánu 

0 1 0 0 0 0 1 

7 

Celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom konaní 

0 0 3 17 2 0 22 

Výška finančnej hotovosti (€) 10 0 45 180 20 0 255 

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 
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Mestská polícia Podolínec                                                                    V Podolínci 12.02.2019 
 Č.p. 
                                                            

                 Správa o činnosti Mestskej polície Podolínec 
                                     za II. polrok 2018 
 
 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.  
 K 31.12.2018 mestská polícia disponovala dvomi príslušníkmi MsP.  
 Príslušníci MsP postupujú 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. Príslušníci MsP ďalej plnia 
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 2018 je vyhodnotená v zmysle vyhlášky MV SR č. 
532/2003ust. §  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. 
 V oblasti verejného poriadku MsP, ako poriadkový útvar mesta pripravuje a realizuje 
opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku. Výkon služby je plánovaný a orientovaný 
hlavne do miest páchania priestupkov 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.  
 Podľa druhu priestupkov na úseku verejného poriadku najvýraznejšie zastúpené 
znečisťovanie verejného priestranstva, požívanie alkoholu na zakázaných miestach, 
nerešpektovanie zákazu fajčenia na autobusovej zastávke. Neplnenie si svojich povinností 
osôb, ktoré chovajú psov a to hlavne znečisťovanie verejného priestranstva psími exkrementmi.  
 V kalendárnom roku 2019 treba zamerať pozornosť na areál MsKS Podolínec, kde 
dochádza k najčastejšiemu porušovaniu zákazu požívania alkoholických nápojov, iných 
návykových látok, rušení nočného kľudu a znečisťovaniu verejného priestranstva. Často sa to 
týka prvopriestupcov mladistvých a maloletých nedisponujúcich vedomosťami o všeobecne 
záväzných nariadeniach mesta. Na základe zlepšenia dokazovania protiprávneho konania 
v lokalite MsKS bol rozšírený mestský kamerový systém o jednu otočnú kameru.  
 MsP kontrolovala majiteľov psov, so zameraním na prihlásenie psov do evidencie 
mesta, venčenia a odstraňovania exkrementov z verejných priestranstiev. 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.   
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 Cez výkon hliadkových služieb bola pozornosť zameraná na odhaľovanie nedostatkov 
a porúch na majetku a zariadení mesta ako napr. potreba opílenia drevín, poškodené 
a chýbajúce dopravné značenie, výtlky na komunikáciách poškodené chodníky, nefunkčné 
verejné osvetlenie.   
 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.  
 MsP Podolínec má pridelené  motorové vozidlo  SUZUKI SX4, za spomínané obdobie 
bolo najazdených 4 322 km spotrebovaných 401,48 l benzínu, na sumu 549,82 €.  
 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.  
 
 Mestská polícia v Podolínci ako poriadkový útvar mesta v roku 2018 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 Podolínec 
 
 


