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Mestská polícia Podolínec                                                                    V Podolínci 19.08.2015 
 Č.p. 
                                                            

                 Správa o činnosti Mestskej polície Podolínec 
                                     za I. polrok 2015 
 
 MsP Podolínec je poriadkovým útvarom mesta Podolínec, ktorý plní úlohy 
vyplývajúce zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení s doplnkami, z VZN 
mesta Podolínec a z pokynov primátora mesta Podolínec. 
 Na úseku ochrany životného prostredia, čistoty a hygieny boli plnené tieto úlohy: 
 Kontrola vývozu, triedenia a uskladňovania stavebného odpadu na legálnej skládke 
stavebného odpadu. Udržiavanie skládky v súlade s pokynmi, ktoré boli vydané na jej 
zriadenie. Dozor nad dodržiavaním VZN týkajúcich sa čistoty mesta a verejných 
priestranstiev. Preverovanie nelegálnych skládok a zisťovanie osôb podozrivých z ich 
založenia. MsP v blokovom konaní riešila celkovo 10 osôb na tomto úseku na sumu 130 €. 
 Na katastrálnom území mesta Podolínec zo strany od Toporca  boli zistené založené 2 
nelegálne skládky, ktoré boli v spolupráci s obecným úradom Toporec zlikvidované. Taktiež 
bolo zistené značné znečistenie potoka tečúci z obce Lomnička, kde táto udalosť bola 
nahlásená na Okresný úrad Stará Ľubovňa, oddelenie životného prostredia v Starej Ľubovni. 
Za spolupráce životného prostredia Stará Ľubovňa a Obecného úradu Lomnička bol potok od 
odpadu v zistenej lokalite vyčistený a z uvedenej časti potoka boli vyvezené 2 veľkoobjemové 
kontajnery komunálneho odpadu (viď foto). Príslušníci MsP sa podieľali na organizovaní prác 
pri kosení a upratovaní mesta  v spolupráci s Ing. Laufikom.  
 Na úseku verejného poriadku a dopravy bolo celkové v blokovom konaní 
zrealizovaných 22 priestupkov na sumu 290 €, jeden priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu odstúpený Okresnému úradu v Starej Ľubovni. Proti majetku bolo 
zrealizovaných 5 priestupkov v blokovom konaní na sumu 21 €. Príslušníkom PZ Podolínec 
bolo na mieste odovzdaných 6 prípadov. Oblasť verejného poriadku patrí medzi 
najproblematickejšie pri výkone služby. Na tomto úseku dochádza k najčastejšiemu 
porušovaniu zákona. Prevažnú väčšinu týchto priestupkov páchajú osoby poberajúce soc. 
dávky kde je takmer nulová možnosť výberu uloženej blok. pokuty vzhľadom na právny 
systém. V uvedenej oblasti je veľmi dobrá spolupráca s OO PZ Podolínec.  
 V rámci ochrany majetku mesta boli vykonávané kontroly aj na úseku mestských  
lesov. Zistené skutočnosti boli písomne predložené primátorovi mesta.  
 V rámci preventívnej činnosti bola vykonaná prednáška v ZŠ v Podolínci a ukážka 
spojená s prednáškou o činnosti MsP pre mladých požiarnikov. Pre potreby súdov, polície 
a exekútorov bolo vybavených celkovo 69 dožiadaní.  
 Počas rekonštrukcie námestia a ul. Bernolákovej MsP spolupracovala s firmami 
vykonávajúcimi tieto práce pri riešení dopravnej situácie.   
 V rámci zabezpečovania odchytu túlavých psov bol v jednom prípade odchytený pes, 
ktorého majiteľ nebol zistený odovzdaný do útulku v Kežmarku. V mesiaci jún bol na ul. 
Štúrovej odchytený sokol sťahovavý, ktorý bol odovzdaný pracovníkom z PIENAP-u. 
 Pri zabezpečovaní činností MsÚ Podolínec boli zo strany MsP plnené úlohy podľa 
pokynov primátora mesta. 
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 MsP sa podieľala na organizovaní prác pri čistení a rekonštrukcii priepustu pod cestou 
v úseku lesný obvod Javor. 
 
                                                                                                             
 
  
                                                                                           Vladimír Živčák 
                                                                                    náčelník MsP Podolínec 
 


