Mestská polícia je v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii poriadkový útvar
pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku , ochrany životného prostredia a plní úlohy
vyplývajúce zo VZN mesta , uznesení MsZ a rozhodnutí primátora mesta. Mestská polícia je
v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení orgánom MsZ . Organizáciu , objem
mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov mestskej polície určuje MsZ
s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
Mestskú políciu v Považskej Bystrici riadi náčelník mestskej polície , ktorý je priamo
podriadený primátorovi mesta . Tvoria ju príslušníci mestskej polície , ktorí sú
zamestnancami mesta . Ich pracovno – právne vzťahy sú upravené zákonníkom práce a pri
výkone úloh , oprávnení a právomocí sa riadia zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
s aplikáciou zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch ako aj VZN mesta Považská Bystrica.
Dokonalá znalosť týchto noriem je podmienkou výkonu práce príslušníka mestskej
polície . Činnosť mestskej polície v Považskej Bystrici okrem uvedených noriem upravuje aj
organizačný poriadok .
a/ Personálny stav príslušníkov mestskej polície
Plánovaný počet príslušníkov mestskej polície je v zmysle organizačnej
štruktúry 22. Ku dňu 31.12.2012 bol skutočný počet príslušníkov mestskej polície 22.
V roku 2012 došlo k jednej personálnej zmene . K prijatiu nových príslušníkov
nedošlo. Všetci príslušníci Mestskej polície v Považskej Bystrici majú vydané
osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície po absolvovaní
odbornej prípravy a úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti , vyhovujú
zdravotným podmienkam , podmienkam telesnej zdatnosti a absolvovali
psychologické vyšetrenie v súlade s § 88 ods.6, písm. b/ zákona číslo 8/2009 Z.z. ,
ktorým bola overená ich schopnosť viesť motorové vozidlo s právom prednostnej
jazdy o čom im bolo vystavené príslušné potvrdenie. Z 22 príslušníkov mestskej
polície má 6 príslušníkov vysokoškolské vzdelanie , 16 stredoškolské s maturitou
a príslušné policajné vzdelanie.

b/ Počet príslušníkov mestskej polície , ktorí v hodnotenom období nastúpili na
odbornú prípravu príslušníka mestskej polície
V roku 2012 ani jeden príslušník Mestskej polície v Považskej Bystrici
nenastúpil na odbornú prípravu príslušníka mestskej polície , vzhľadom k tomu , že
všetci príslušníci majú vydané osvedčenia o odbornej spôsobilosti príslušníkov
mestskej polície.
c/ Prevažujúce predmety sťažností na príslušníkov mestskej polície.
V roku 2012 neboli v súvislosti s výkonom služby podané na príslušníkov
Mestskej polície v Považskej Bystrici žiadne sťažnosti v zmysle zákona NR SR
č.9/2009 Z.z. o sťažnostiach .

d/ Plnenie úloh mestskej polície pri mimoriadnych udalostiach.
V roku 2012 nedošlo v služobnom obvode Mestskej polície v Považskej
Bystrici k takej mimoriadnej udalosti alebo živelnej pohrome , ktorá by si vyžadovala
mimoriadne nasadenie síl a prostriedkov . Mestská polícia ako jedna zo súčastí
organizačnej štruktúry Mesta Považská Bystrica je zaradená do „ Plánu opatrení
Mesta Považská Bystrica pri vzniku mimoriadnej udalosti“ a je pripravená plniť
uložené úlohy podľa stanoveného harmonogramu a rozhodnutí krízového štábu. V
súvislosti s nepriaznivým počasím v období mesiacov máj , jún 2012 a možným
vybrežením tokov v služobnom obvode mestskej polície bol vykonávaný nepretržitý
monitoring a plnená hlásna povinnosť tak , aby mohli byť prijaté neodkladné
technické a organizačné opatrenia k zabráneniu prípadných škôd na majetku
občanov a obce.
e/ Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste,
ochrany životného prostredia , poriadku , čistoty a hygieny v uliciach , iných
verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach.
Hlavné priority služobnej činnosti boli stanovené tak, aby bola zabezpečená
činnosť v nepretržitom režime v súlade so zákonom SNR č.564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov ako aj s ďalšími zákonnými
normami a VZN mesta Považská Bystrica .Tieto úlohy boli v roku 2012 priebežne
plnené. Úlohy sa zabezpečovali cestou operačného strediska – stálej služby.
V roku 2012 bola táto činnosť zabezpečovaná v nepretržitej 24 hodinovej
prevádzke v 8 hodinových pracovných zmenách . Pre potreby obyvateľov
a návštevníkov mesta bola k dispozícii tiesňová telefonická linka 159 , na ktorej je
zaznamenávaný obsah hovorov s možnosťou následnej kontroly vyriešenia
podnetov občanov. V roku 2012 bolo prostredníctvom tlf. oznámení prijatých
a riešených celkom 6900 oznámení a podnetov , ktoré boli realizované následne
príslušníkmi mestskej polície ku spokojnosti oznamovateľov. Hlavnou náplňou
príslušníkov mestskej polície zaradených do stálej služby bola však koordinácia
policajných činností s príslušníkmi zaradenými do zásahových hliadok ako aj
samotná činnosť na pracovisku mestskej polície ako komunikácia
s oznamovateľmi , prijímanie a následná realizácia oznámení , súčinnosť s PZSR,
hasičským a záchranným zborom , zdravotníckymi zariadeniami a ďalšími
zložkami , ktoré sa podieľajú na výkone štátnej správy – súdy, prokuratúra ,
obvodný úrad. Príslušníci stálej služby sa podieľali na spracovávaní priestupkov
podľa zákona 372/1990 Zb.. V roku 2012 spracovali 1095 zvodiek udalostí ,
v ktorých sú evidované všetky udalosti operačnej zmeny. Taktiež viedli ďalšiu
dokumentáciu , ktorá je potrebná pre činnosť a následnú kontrolu mestskej
polície. Príslušníci zaradení do stálej služby vyhodnocovali udalosti a záznamy
z kamerového systému a podľa potreby vysielali hliadky na miesta , kde
dochádzalo k narušovaniu verejného poriadku. V roku 2012 bolo pre potreby
mestskej polície použitých 62 záznamov a 18 záznamov pre potreby PZSR ako aj
hasičského a záchranného zboru. Príslušníci zaradení na stálej službe
zodpovedali za riadenie a chod mestskej polície podľa aktuálnej bezpečnostnej
situácie v meste Považská Bystrica a priebežne informovali náčelníka resp.
zástupcu o udalostiach podľa ich závažnosti. Prijatím každého rozhodnutia niesli
zodpovednosť z titulu trestného zákona – zneužitie právomoci verejného činiteľa .

V rámci výkonu služobnej činnosti bola činnosť hliadok mestskej polície denne
zameraná na ochranu verejného poriadku , ochranu obyvateľov mesta pred
ohrozením života a zdravia , ochranu majetku občanov a obce , dodržiavania
čistoty a hygieny na verejných priestranstvách , ochranu životného prostredia tak ,
ako to vyplýva z dikcie zákona o obecnej polícii, kde sú stanovené pre činnosť
obecných polícií ich základné úlohy.
Na základe oprávnených podnetov a oznámení občanov mestská polícia
pravidelne vykonávala dozor nad dodržiavaním verejného poriadku aj systémom
pevných stanovíšť vo večerných hodinách v Strojárenskej štvrti najmä na ulici
Tatranskej . Osoby navštevujúce zábavné a reštauračné zariadenia sa pod
vplyvom alkoholu opakovane dopúšťali narušovania verejného poriadku . K tejto
situácii prispieva nepretržitá predajná doba zariadenia , kde sa predáva alkohol
v spotrebiteľskom balení. Mladí ľudia takto konzumujú alkohol na verejných
priestranstvách v bezprostrednej blízkosti obytných domov. Keďže žiadna právna
norma nezakazuje požívanie alkoholu na verejnosti a nie je možné aktuálne
zmerať hladinu hluku v tomto priestore . Toto konanie najmä v letných mesiacoch
znepríjemňovalo bývanie občanov v tejto lokalite a preto bolo zložité tieto prípady
dokazovať. Taktiež zo strany vodičov motorových vozidiel – návštevníkov
zábavných zariadení dochádzalo často k porušovaniu dopravného značenia ako
aj rušenie nočného kľudu hudobnou produkciou z motorových vozidiel , týmto
konaním dochádzalo k obmedzovaniu osôb s trvalým pobytom v tejto lokalite.
V letných mesiacoch bolo v tejto lokalite riešených celkom 220 priestupkov na
sumu 2670,-€. K tejto zložitej situácii prispieva aj to , že v nočných hodinách nie je
možné vždy priestupok proti verejnému poriadku hodnoverne preukázať
konkrétnej osobe a vec riadne zadokumentovať. Príslušníci mestskej polície
výkon služby zamerali aj na ochranu životného prostredia v meste za účelom
dodržiavania poriadku , čistoty a hygieny . Jedná sa najmä o – uloženie odpadu
na iné miesto ako určené mestom
- odhadzovanie a ukladanie odpadu na verejnom priestranstve mimo nádob na
to určených
- jazda motorových vozidiel , ktoré samostatne alebo svojim nákladom
znečisťujú miestne komunikácie
- odstavené staré motorové vozidlá / vraky / , ktoré nespĺňali podmienky dané
zákonom o odpadoch alebo technickej spôsobilosti motorových vozidiel
- znečisťovanie životného prostredia vypúšťaním fekálií zo žúmp
- umiestňovaním reklám na stĺpoch verejného osvetlenia ako aj zastávok MHD
- zakladanie ohňa , vypaľovanie trávy , spaľovanie organických odpadov
a odpadov všeobecne , ale aj iným spôsobom znečisťovania a poškodzovania
verejných priestranstiev .
Pre takéto a obdobné porušenia bolo zistených 141 priestupkov a uložené
blokové pokuty vo výške 1616,-€.
V rámci spracovávaného plánu služieb bol verejný poriadok zabezpečovaný na
všetkých kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach , ktoré boli
organizované v služobnom obvode mestskej polície v hodnotenom období. Počas
týchto akcií nedošlo k závažnému narušeniu verejného poriadku. Periodicky je
zabezpečovaná bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na prechodoch pre
chodcov na najviac exponovaných miestach , najmä v ranných hodinách
v blízkosti škôl v čase pred začatím vyučovania.
V súčinnosti s OO PZSR
v Považskej Bystrici boli vykonávané kontroly k dodržiavaniu záverečných dôb

v reštauračných
a zábavných
zariadeniach
a k zamedzeniu
podávania
alkoholických nápojov mládeži. Všetky zistené priestupky a porušenia VZN mesta
boli riešené v blokovom konaní alebo po zadokumentovaní a vykonanom
objasňovaní boli postúpené k ďalšiemu konaniu príslušnému orgánu.
K zabezpečeniu základných úloh v činnosti mestskej polície boli využívané
zákonom stanovené technické prostriedky a kamerový systém mestskej polície.
f/ Plnenie úloh mestskej polície pri porušení zákazu požitia alkoholických
nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo
mladistvou do 18 rokov.
Zákonom č.214/2009 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.219/1996
Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
vytvorený legislatívny rámec pre postihovanie zneužívania alkoholických nápojov.
Tejto problematike v spolupráci s PZ SR je venovaná náležitá pozornosť. Uvedený
zákon nadobudol účinnosť dňom jeho vyhlásenia 29.4.2009. Podľa uvedeného
zákona osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať
alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej
dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na zistenie
omamných alebo psychotropných látok.
Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných
zástupcov po 21,00 hod. na verejne prístupných miestach , v ktorých sa podávajú
alkoholické nápoje. K monitorovaniu verejne prístupných miest je využívaný
kamerový systém mestskej polície a sú vykonávané súčinnostné akcie s Obvodným
oddelením PZ SR Považská Bystrica. Pravidelne je vykonávaná náhodná kontrola
pohostinských zariadení s cieľom odhaliť a zadokumentovať požívanie alkoholických
nápojov maloletými a mladistvými osobami, pričom je postihované aj nezákonné
podávanie alkoholických nápojov personálom mladistvým osobám. V mesiaci jún
bola vykonaná veľká preventívno - bezpečnostná akcia zameraná na mládež ako aj
prevádzkovateľov taxi služieb. Do akcie boli zapojené zložky : OR PZSR , Mestská
polícia ,Úrad práce sociálnych vecí a rodiny , Inšpektorát bezpečnosti práce
a Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie .
g/ Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci
pri organizovaní verejných telovýchovných , športových , kultúrnych alebo
iných podujatí.
V zmysle oznamovacej povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 84/90 Zb.
o zhromažďovacom práve v znení noviel a na základe plánu kultúrnych a športových
podujatí v meste , ktoré sú organizované“ PX centrom.“ a športovými organizáciami
v meste bol zabezpečovaný verejný poriadok pri všetkých športových , kultúrnych
a spoločenských podujatiach v súčinnosti s príslušníkmi PZ SR . V roku 2012 sa
príslušníci podieľali na kontrole dodržiavania verejného poriadku a hladkého
priebehu na 47 kultúrno spoločenských a športových podujatiach , ktoré usporiadalo
mesto Považská Bystrica , PX centrum a ďalšie organizácie a záujmové združenia
a výbory mestských častí . Medzi najväčšie akcie na ktorých sa zabezpečoval
verejný poriadok príslušníkmi mestskej polície sú vianočné trhy , oslavy Silvestra
a Nového roka , Helenské slávnosti , Otvára sa letu brána , výstava motocyklov

spojená s pretekom motocyklov vyrobených v bývalých Považských strojárňach ,
Považskobystrický jarmok , kultúrne podujatia pre mládež za plavárňou , Považská
Bystrica rockuje , akcia na Kohútke ,summer party , bažant kinematograf , folklórne
slávnosti Praznov, Country bál Praznov , rozprávkový les , zábavy a hody
v mestských častiach , športové udalosti za účasti zahraničných športovcov ,
koncerty známych umelcov. Počas uvedených akcií nedošlo k žiadnym závažnejším
narušeniam verejného poriadku . Ojedinelé narušenia verejného poriadku
jednotlivcami najmä pod vplyvom alkoholu boli riešené v blokovom konaní v zmysle
príslušných zákonných ustanovení ako priestupok. Porušenie zákona
o zhromažďovacom práve nebolo zistené .

h/ Stručný opis spolupráce mestskej polície s inými orgánmi.
Zo zákona o obecnej polícii priamo vyplýva povinnosť spolupráce a súčinnosti zo
štátnymi orgánmi , Policajným zborom SR , spoločenskými organizáciami
a záujmovými združeniami občanov. Vzhľadom k uvedeným
povinnostiam
stanoveným v zákone bola spolupráca a súčinnosť realizovaná najviac s OR PZ
Považská Bystrica, kde v priebehu roka 2012 boli vykonávané spoločné preventívnobezpečnostné akcie zamerané na verejný poriadok a požívanie alkoholických
nápojov mládežou najmä počas víkendov. Pozitívne možno hodnotiť spoluprácu
s ODI Považská Bystrica pri zabezpečovaní dopravného značenia v meste Považská
Bystrica, pri spolupráci na detskom dopravnom ihrisku a riešení problémov
prejazdnosti v súvislosti s rekonštrukciou miestnych komunikácií. Na základe
dožiadania je súčinnosť poskytovaná orgánom justičnej a kriminálnej polície
pri vykonávaní procesných úkonov trestného konania a pátraní po osobách a
veciach. Príslušníci mestskej polície sa podľa potreby zúčastňujú zasadnutia komisií
mestského zastupiteľstva a svojimi skúsenosťami sa podieľajú na rôznych projektoch
a riešení problémov. Podnety , ktorými sa zaoberajú komisie dopravy a sociálna
komisia sa prenášajú do každodenného výkonu služby mestskej polície. Mestská
polícia realizuje v spolupráci s OZ Hafkáči odchyt a umiestňovanie túlavých psov
a odstraňovanie uhynutých zvierat v spolupráci s veterinárnym lekárom. V roku 2012
bolo za dodržania všetkých hygienických predpisov odstránených 9 uhynutých
zvierat. Odchytených a prostredníctvom OZ Hafkáči umiestnených bolo 120 psov.
V 20 prípadoch sa príslušníkom mestskej polície podarilo na základe identifikačnej
známky alebo miestnej znalosti príslušníkov mestskej polície vrátiť zviera priamo
majiteľovi. Príslušníci mestskej polície sa podieľajú na spolupráci s orgánmi
zdravotnej správy pri asistenciách a prevozoch agresívnych najmä psychicky
postihnutých pacientov do zdravotníckych zariadení a poskytovaní asistencií lekárom
NsP v Považskej Bystrici na základe požiadania lekára. Celkom bolo vykonaných 25
asistencií.
Na základe občianskeho súdneho poriadku bolo pre potreby súdov vykonávané
náhradné doručovanie súdnych rozhodnutí a predvolaní v počte 114. V prípade
požiadania súdnych exekútorov sú vykonávané asistencie pri úkonoch exekučného
konania v zmysle zákona o exekútoroch.

i/ Názov a stručný opis uskutočneného preventívneho projektu alebo iných
uskutočnených preventívnych aktivít.
Mestská polícia v Považskej Bystrici sa podieľa na preventívno – výchovnej
činnosti , ktorá bola v roku 2012 zameraná na žiakov základných a stredných škôl
v meste Považská Bystrica.
Prednášková činnosť bola zameraná na prípravu žiakov a študentov na osvojenie si
preventívnych opatrení , ktoré môžu znížiť riziko ich ohrozenia kriminalitou. Témy
prednášok nadväzovali na Stratégiu prevencie kriminality SR .
Počas roka 2012 bolo vykonaných celkom 68 hodín prednášok na základných
a stredných školách v meste zameraných na zvýšenie právneho vedomia mladých
ľudí , trestnoprávnu a priestupkovú zodpovednosť a riziká požívania a závislosti od
návykových a psychotropných látok .Osobitná pozornosť bola venovaná seniorom s
primeranou tematikou v počte 3 hodiny . Prednášková činnosť a výuka bola
vykonávaná aj na Detskom dopravnom ihrisku v počte hodín 389 . Príslušníci
mestskej polície sa spolupodieľali na organizovaní a zabezpečovaní na štyroch
dopravných súťažiach žiakov základných škôl , ktoré vyvrcholili krajským kolom na
dopravnom ihrisku v Považskej Bystrici. Touto výukou prešlo celkom 3675 žiakov .
Ďalšou činnosťou , ktorá vo verejnosti vzbudila záujem bol kurz sebaobrany pre
ženy. Tento kurz bol realizovaný v spolupráci s JUDO clubom v Považskej Bystrici
v celkovom počte 30 tréningových hodín. Na uvedenom kurze sa zúčastnilo 20
účastníčok.
j/ Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh mestskej
polície.
Pri zabezpečovaní služobných úloh mestskej polície sú využívané tri osobné
motorové vozidlá, ktoré sú označené v zmysle zákona príslušnosťou k mestskej
polícii a 2 vybavené zvláštnym výstražným svetelným a zvukovým zariadením. Jedná
sa o vozidlo Škoda Fábia combi e.č. PB X 152 a vozidlo Peugeot BIPPER TEPEE
1,4 OUTDOOR , e.č. PB 787 BI . Vozidlo Škoda Fabia e.č. PB 532 AP je bez
zvukovo výstražného a signalizačného zariadenia .Na tieto vozidlá bola na základe
žiadosti podľa ustanovenia §140 ods.1/písm.b/ zákona č.8/2009 o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov povolená výnimka OR PZ – ODI
k určenému dopravnému značeniu za podmienky , že nedôjde k ohrozeniu
bezpečnosti cestnej premávky.
k/ Počet , druh a typ výzbroje používanej príslušníkmi mestskej polície pri
plnení úloh mestskej polície
Mestskou políciou v Považskej Bystrici sú používané v súlade s §19 ods.1/
zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v pracovnej činnosti krátke guľové zbrane.
Celkom je používaných 24 kusov krátkych guľových zbraní a to:
21 kusov pištolí značky ČZ 75 , kaliber 9 mm luger
1 kus pištoľ značky ČZ 85 , kaliber 9 mm luger
2 kusy pištoľ značky GLOCK , kaliber 9 mm luger

l/ Druh a stručný opis výstrojných súčiastok používaných príslušníkmi
mestskej polície pri plnení úloh mestskej polície , ktoré obec určila všeobecne
záväzným nariadením.
Mestská polícia v Považskej Bystrici používa výstrojné súčasti podľa vyhlášky
MVSR č.532/2003 a v zmysle VZN Mesta Považská Bystrica, ktorým sa zriaďuje
mestská polícia zo dňa 24.2.2009 , ktoré nadobudlo účinnosť dňa 12.3.2009.
Uvedené VZN bolo aktualizované na súčasné podmienky a jeho súčasťou je aj
výstrojný poriadok so stanovením doby životnosti používaných výstrojných súčastí .V
roku 2012 v súvislosti s úspornými opatreniami bol minimalizovaný nákup a obmena
výstrojných súčastí.

m/ Druh a stručný opis technických prostriedkov používaných príslušníkmi
mestskej polície pri plnení úloh mestskej polície.
Príslušníkmi mestskej polície v Považskej Bystrici sú používané nasledovné
technické prostriedky:
-

technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla
ďalekohľad 1ks
nočné videnie 1ks
odchytová tyč na zvieratá 2ks
transportný box na odchytené zvieratá 1ks
služobné baterky
rádiostanice Motorola , Kenwood 2ks vo vozidlách , 5ks prenosné
reflexné vesty s označením mestská polícia
digitálny fotoaparát 2ks
počítače s príslušným softvérom k evidencii priestupkov
alkotester zn. Dräger
narkotizačná puška

n/ Využívanie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Na Mestskej polícii v Považskej Bystrici nie je využívaná „ chránená dielňa“ ani
„chránené pracovisko“.
o/ Počet a stručný opis používaných monitorovacích kamerových systémov ,
počet kamier a iné informácie súvisiace s ich využívaním.
Kamerový systém mestskej polície je používaný v služobnej činnosti od roku
2001. Tento bol v rokoch 2008 , 2009 a 2010 priebežne rekonštruovaný a dopĺňaný a
to hlavne zmenou systému prenosu dát z bezdrôtového spojenia pracujúceho

v bezlicenčnom pásme 2,4 GHz na prenos signálu optickým káblom . V súčasnej
dobe po doplnení kamerového systému je funkčných 14 kamier. Kamerový systém
je využívaný na monitorovanie verejných priestranstiev k zabezpečeniu verejného
poriadku , predchádzaniu páchania priestupkov a porušovania VZN mesta ako aj
k dokumentovaniu protiprávnych konaní , kde dáta zo systému sú ukladané na server
s obmedzenou dobou zálohovania.
p/ Stručný opis ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích
systémov používaných príslušníkmi mestskej polície pri plnení úloh mestskej
polície , celkový počet pripojených objektov a počet osôb, ktorým bola
obmedzená osobná sloboda v súvislosti s narušením objektu.
Mestskou políciou v Považskej Bystrici nie sú prevádzkované ústredne
zabezpečujúce signalizáciu narušenia objektu.
q/ Počet služobných psov používaných príslušníkmi mestskej polície pri plnení
úloh mestskej polície a zabezpečenie ich výcviku.
Pri plnení úloh mestskej polície sú využívané 2 služobné psy rasy nemecký
ovčiak.
Služobní psovodi sa zúčastňujú výcviku služobných psov pravidelne so psovodmi OR
PZSR Považská Bystrica na základe vzájomnej dohody. V roku roka 2012 sa
psovodi zúčastnili pokračovacích a zdokonaľovacích výcvikov celkom 6 krát.
Oba psy majú absolvovanú skúšku z výkonu „ ZM“.
r/ Zoznam všeobecne záväzných nariadení mesta upravujúcich činnosť
mestskej polície.
VZN Mesta Považská Bystrica , ktorým sa zriaďuje mestská polícia zo dňa
24.2.2009 bolo prijaté uznesením mestského zastupiteľstva č.11/2009 , ktoré
nadobudlo účinnosť dňa 12.3.2009. Súčasťou VZN je aj výstrojná smernica
a organizačný poriadok mestskej polície. Uvedené VZN bolo prijaté vzhľadom
k potrebe aktualizovať a zosúladiť túto internú normu s platnou právnou úpravou tak ,
aby bola zabezpečená funkčnosť a operatívnosť činnosti mestskej polície.

s/ Zoznam všeobecne záväzných nariadení obce , ktorých dodržiavanie
kontroluje mestská polícia.
-

VZN o vykonávaní dezinsekcie a deratizácie na území mesta
VZN o podmienkach držania psov
VZN o používaní zábavnej pyrotechniky
VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
VZN o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania exteriérových sedení
VZN o určení času predaja v obchode a času prevádzky služieb

-

VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov
informácií počas volebnej kampane
VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach
VZN o ochrane životného prostredia
VZN o zimnej údržbe ciest ,miestnych komunikácií a chodníkov
VZN o parkovaní a státí motorových vozidiel na miestnych komunikáciách
a ostatných verejných priestranstvách
VZN o chove zvierat

t/ Iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou mestskej polície.
Príslušníci Mestskej polície v Považskej Bystrici v roku 2012 vykonali celkom
2302 zákrokov na základe oznámení občanov. Vlastnou činnosťou bolo
vyhľadaných 1666 priestupkov v zmysle priestupkového zákona. S použitím
donucovacích prostriedkov bolo vykonaných celkom 406 zákrokov, z toho v 6
prípadoch boli použité donucovacie prostriedky hmaty, chvaty, slzotvorný
prostriedok, putá.
Ani v jednom prípade nebol použitý služobný pes, nakoľko použitie tohto
prostriedku nebolo potrebné na obnovenie verejného poriadku a dokonanie
úspešného zákroku. Vo všetkých prípadoch sa jednalo o osoby agresívne pod
vplyvom alkoholu, ktoré narušovali verejný poriadok na miestach verejnosti
prístupných. Po použití donucovacích prostriedkov boli vo všetkých prípadoch
okamžite spracované hlásenia o použití donucovacích prostriedkov v zmysle § 17
zákona o obecnej polícii a bol informovaný náčelník mestskej polície. Všetky
použitia donucovacích prostriedkov boli vyhodnotené ako oprávnené a v súlade
so zákonom. Ani v jednom prípade nedošlo k zraneniu ani usmrteniu osoby
a zákroky boli primerané z hľadiska zákona. Na základe výzvy bolo v roku 2012
z verejných priestranstiev odstránených 15 kusov starých vozidiel.
V 400 prípadoch bol použitý technický prostriedok na zamedzenie odjazdu
vozidla, nakoľko tieto stáli na mieste kde je to zakázané dopravnými značkami,
alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky a vodič sa v blízkosti vozidla
nezdržiaval . Služobná zbraň nebola použitá ani v jednom prípade.
V roku 2012 neboli zaznamenané útoky na príslušníka Mestskej polície
v Považskej Bystrici.
V súlade so zákonom o obecnej polícii bola obmedzená osobná sloboda 11
osobám. Na útvar mestskej polície bolo predvedených 11 osôb.
V priebehu roka 2012 bol justičnou a kriminálnou políciou OR PZ v Považskej
Bystrici pravidelne zasielaný a aktualizovaný zoznam osôb na pátraní. Na
základe dožiadania okresného súdu a prokuratúry bolo vykonaných 114
náhradných doručení písomností a bola poskytnutá súčinnosť súdnym
exekútorom pri vybavovaní úkonov.
V roku 2012 príslušníci Mestskej polície v Považskej Bystrici vlastnou
vyhľadávacou činnosťou zistili 1666 priestupkov. Okrem priestupkov v blokovom
konaní bolo 10 priestupkov odstúpených príslušnému správnemu orgánu, 2
priestupky boli odložené a 3 uložené. Celkom bolo v blokovom a správnom
konaní riešených 1681 priestupkov. V blokovom konaní bolo v zmysle zákona
o priestupkoch riešených celkom 1666 priestupkov na sumu 23.247,-€

Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
Mestská polícia v Považskej Bystrici riešila v roku 2012 celkom 1429
priestupkov tohto charakteru, z toho v blokovom konaní 1422 priestupkov na celkovú
sumu 20.406,-€ , 7 priestupkov bolo postúpených správnemu orgánu .
Priestupky proti majetku
V roku 2012 bol zistený 1 priestupok proti majetku v zmysle § 50 Zákona
o priestupkoch , bol riešený v blokovom konaní na sumu 10,- € . Ak sú zistené
priestupky páchané formou krádeže sú oznamované príslušnému útvaru PZ SR
z dôvodu zrýchleného konania a operatívnej evidencie páchateľov majetkových
priestupkov v nadväznosti na trestný čin krádeže .
Verejný poriadok a všeobecne záväzné nariadenia mesta
Jednou zo základných úloh mestskej polície v zmysle § 3 ods. 1) písm. e)
zákona o obecnej polícii je zabezpečovanie vecí verejného poriadku ,vykonávanie
a plnenie všeobecne záväzných nariadení mesta. V tejto oblasti bolo
zaznamenaných viacero porušení VZN, ktoré boli riešené v súlade so zákonom
v blokovom konaní. Najčastejšie sa jednalo o znečisťovanie verejného priestranstva,
iné užívanie verejných priestranstiev a porušenie VZN o odpadoch. Celkový počet
realizovaných priestupkov je 141, z ktorých bolo 139 riešených v blokovom konaní na
sumu 1.616,-€, 2 priestupky boli uložené . Podľa §47 bolo riešených celkom 104
priestupkov , z toho v blokovom konaní 103 priestupkov na sumu 1210,-€ , 1
priestupok bol postúpený správnemu orgánu.
Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
V roku 2012 bolo celkom riešených 6 priestupkov , z toho 1 priestupok
v blokovom konaní na sumu 5,-€ , 2 postúpené správnemu orgánu , 2 priestupky boli
odložené a 1 uložený.

Záver
Pri vyhodnocovaní činnosti Mestskej polície v Považskej Bystrici možno
konštatovať, že všetky hlavné úlohy vyplývajúce zo zákona o obecnej polícii
a ostatných právnych predpisov boli priebežne plnené .
Prílohy: 2/2

