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SPRÁVA O ČINNOSTI 

 

MESTSKEJ POLÍCIE MESTA MARTIN 

 
za rok 2005 vecne v zmysle § 26a zákona SNR č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Identifikačné údaje 

 
sídlo mestskej polície  Mesto Martin – Mestská polícia 

     J. Lettricha 5 

     036 49 Martin 

 

názov obce    Mesto Martin 

 

hodnotiace obdobie   01.01.2005 – 31.12.2005 
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2. Štatistické údaje 
 Sú uvedené vo výkaze štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície Mesta 

Martin za hodnotiace obdobie v tab. I. aţ tab. V. 

 

Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície mesta Martin 

za obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005 

 
I. Počet príslušníkov mestskej polície 

 

1 Plánovaný počet príslušníkov mestskej polície 52 

1a Skutočný počet príslušníkov mestskej polície 52 

2 Počet prijatých príslušníkov mestskej polície 7 

3 Počet prepustených príslušníkov mestskej polície 1 

4 Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za  

spáchanie úmyselného trestného činu 
- 

5 Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí sú drţiteľmi osvedčenia o odbornej 

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

v znení neskorších predpisov 

51 

 

II. Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície 

 

1 Počet opodstatnených sťaţností na príslušníkov mestskej polície - 

2 Počet neopodstatnených sťaţností na príslušníkov mestskej polície 1 

 

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

 

1 Počet vykonaných zákrokov 4578 

2 Počet prípadov pouţitia zbrane - 

2a Z toho neoprávnených - 

3 Počet prípadov varovného výstrelu do vzduchu - 

3a Z toho neoprávnených - 

4 Počet prípadov pouţitia donucovacích prostriedkov 703 / 697 

4a Z toho neoprávnených 2 / 2 

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

smeroval 
1 

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

smeroval (do 24 hod.) 
- 

7 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej  

osoby 
- 

8 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej  

osoby (do 24 hod.) 
- 

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

majetku 
1 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku mesta 1 

10 Počet útokov na príslušníkov mestskej polície (pri plnení úloh mestskej polície 

alebo v súvislosti s ich plnením) 
2 

10a Z toho so zranením príslušníka mestskej polície - 

 

IV. Činnosť pri plnení úloh mestskej polície 

 

1 Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka 

mestskej polície 
2 

2 Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície 25 

3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 2 

4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie - 

5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie - 

6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie - 
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Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície mesta Martin 

za obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005 – pokračovanie 

 
 

V. Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

predpisov) 

 

 § 47-48 § 49 § 50 § 22 Všeobecne 

záväzné 

nariadenia 

mesta 

Ostatné Spolu 

1 Celkový počet zistených  

priestupkov vlastnou činnosťou 
145 11 608 2287 776 35 3862 

2 Celkový počet oznámených 

priestupkov na útvar mestskej 

polície 

9 29 72 - 1 12 123 

3 Celkový počet uloţených  

priestupkov 
3 3 63 - 2 5 76 

4 Celkový počet odloţených 

priestupkov 
8 12 16 - 5 6 47 

5 Celkový počet odovzdaných 

priestupkov 
1 - 1 6 - - 8 

6 Celkový počet oznámených 

priestupkov príslušnému orgánu 
3 2 4 89 4 2 104 

7 Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom konaní 
133 11 592 2192 765 23 3716 

výška finančnej hotovosti (Sk) 79.800 4.500 444.500 657.600 238.500 12.600 1.437.500 

8 Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom konaní 

vydaním bloku na pokutu 

nezaplatenú na mieste 

19 2 320 45 24 9 419 

výška finančnej hotovosti (Sk) 11.500 1.000 239.500 27.300 16.500 6.500 302.300 
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3. Opisná časť 

 
a) Správa o činnosti poriadkového útvaru mesta Martin – Mestskej polície bola 

prerokovaná na riadnom zasadaní Mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa plánu 

práce mestského zastupiteľstva dňa 23. februára 2006 a jej obsah bol schválený 

uznesením č. 6/06. 

 

b) Komentár k štatistickým údajom v tab. I. aţ tab. V. výkazu štatistických údajov: 

 

 

Ad I.1: Organizačná štruktúra Mestskej polície mesta Martin v súlade so všeobecne 

záväzným nariadením mesta Martin o mestskej polícii a v súlade so zákonom SNR č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 

Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme má v hodnotiacom období 56 

systemizovaných pracovných miest (ďalej len „SPM“), z toho: 

 52 SPM pre príslušníkov mestskej polície 

   3 SPM pre občianskych zamestnancov  (operačné  stredisko  a stredisko  registrova-  

                   ných poplachov 

                1 SPM pre občianskeho zamestnanca na upratovacie práce. 

 

Ad I.1a: Aktuálny stav obsadenosti SPM k 31.12.2005 je nasledovný: 

a) 52 príslušníkov mestskej polície vo výkone sluţby, pritom 51 príslušníkov 

mestskej polície má odbornú spôsobilosť, 

b) 3 SPM občianskych zamestnancov (operačné stredisko a stredisko registrovaných 

poplachov) sú obsadené, 

c) 1 SPM pre občianskeho zamestnanca na upratovacie práce je obsadené. 

 

Ad I.2: Počas roka 2005 boli novoprijatí 7 príslušníci mestskej polície, z toho 

- 6 príslušníci mestskej polície úspešne vykonali skúšku odbornej spôsobilosti 

- 1 príslušník mestskej polície prijatý v 12. mesiaci r. 2005 nebude vykonávať túto 

skúšku, keďţe k 1. januáru 2006 rozviazal pracovný pomer v skúšobnej dobe. 

 

Ad I.3: Počas roka 2005 bol z pracovného pomeru prepustený 1 príslušník mestskej polície na 

vlastnú ţiadosť. 

 

Ad I.5: Jeden príslušník mestskej polície (ţena), ktorý nemal odbornú spôsobilosť a ktorý 

nastúpil do mestskej polície v mesiaci december 2005, rozviazal pracovný pomer 

v skúšobnej lehote k 1. januáru 2006. 

 

Ad II.2: Ide o sťaţnosť vybavovanú podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťaţnostiach. 

 

Ad III.1: Ide o zákroky mestskej polície v zmysle § 7 písm. c), d) zákona SNR č. 564/1991 

Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

 

Ad V.: V stĺpci „Všeobecne záväzné nariadenia mesta“ sú uvedené iba tie priestupky 

porušovania VZN Mesta, pri ktorých sa nejedná o súbeh s priestupkami zaradenými 

do iných stĺpcov (kategórií) tejto tabuľky. 

 

c) Skutočnosti, ktoré nevyplývajú zo štatistických údajov správy a významné oblasti 

pôsobenia mestskej polície za hodnotiace obdobie: 
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- Činnosť mestskej polície pri plnení úloh podľa jednotlivých kvartálov roka  
 

 V r. 2005 mestská polícia vybavovala spolu 4484 skutkov (v r. 2004 vybavovala 3545 

skutkov), čo predstavuje nárast o 26 % oproti r. 2004; z toho odstúpila alebo odovzdala 

Policajnému zboru 60 podozrení z trestných činov (v priemere viac ako 1 trestný čin 

týţdenne), príslušnému správnemu orgánu odovzdala 6 správnych deliktov (v r. 2004 5 

správnych deliktov), vybavovala spolu  4418 priestupkov (v priemere 12 priestupkov denne) – 

z toho objasňovaním 331 priestupkov, v blokovom konaní 3716 priestupkov a dohováraním 

371 priestupkov. 

 

 Porovnanie s r. 2004, 2003, 2002 a percentuálne medziročné zmeny jednotlivých 

ukazovateľov (trendy) sú v tab. 3.1: 

 

Tab. 3.1: Vybavované skutky (kategórie) 

 Priestupky Správne 

delikty 

Trestné 

činy odstú-

pené 

a odovzdané 

CELKOM 

SPOLU 
 vybavené 

dohováraním 

vybavené 

blokovo 
objasňované spolu 

rok 2005 371 3716 331 4418 6 60 4484 

porovnanie 

rok 2004         -      * 3026 404 3430 5 110 3545 
(05/04) %         -      * 123 % 82 % 129 % 120 % 55 % 126 % 

rok 2003         -      * 2613 594 3207       -      * 78 3285 

(04/03) %         -      * 116 % 68 % 107 %       -      * 141 % 109 % 

rok 2002         -      * 2398 655 3053       -      * 112 3165 

(03/02) %         -      * 109 % 91 % 105 %       -      * 70 % 104 % 

  
*    neviedla sa osobitná štatistika tohto ukazovateľa 
 

 

 Z nej vidieť medziročný nárast vybavovaných skutkov na 126 %. Vidieť taktieţ 

účinnosť dôsledného objasňovania priestupkov, ktorej vonkajším prejavom je posun ochoty 

páchateľov vybaviť spáchaný priestupok blokovo (a nie objasňovaním). 

 

 Pri činnosti mestskej polície v 1. kvartáli r. 2005 príslušníci MsP boli denno-denne 

úkolovaní najmä do oblasti zabezpečenia verejného poriadku na verejných priestranstvách, vo 

verejne prístupných objektoch a iných verejne prístupných miestach, ako aj na ochranu 

verejnoprospešných zariadení vrátane mobiliáru Mesta. Patroly boli zamerané na kontroly 

zimnej údrţby a odpratávania snehu z chodníkov; tu spravidla na mieste zjednali nápravu 

dohováraním. Bol zmapovaný stav a reţim vývozu odpadkových košov. Opakovane bol 

mapovaný stav výtlkov na miestnych komunikáciách podľa jednotlivých mestských častí po 

zimnom období, stav divokých skládok na území Mesta, ako aj stav ostatného verejného 

mobiliáru; zistené nedostatky boli odstupované na mestský úrad. Stála pozornosť bola 

venovaná stavu čistenia chodníkov a parkov (zber haluzí a lístia zanechaných do jari pod 

snehom), kontroly vykonávania VZN mesta o miestnych daniach, t. j. kontroly platenia 

miestnej dane za osobitné uţívanie verejného priestranstva (skládky materiálu, lešenia ..., 

plátené garáţe, rozkopávky a pod.) vyhľadávanie dôkazového materiálu k činnosti sprejerov, 

sledovanie dodrţiavania a vykonávanie ďalších VZN mesta Martin, sledovanie stavu 
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a vyhľadávanie dôkazov pre usvedčenie  páchateľov  zakladajúcich  resp.  rozširujúcich  

divoké skládky. 

 

Osobitná pozornosť bola venovaná problematike neprispôsobivých občanov a občanov 

potrebujúcich osobitnú pomoc (Bambusky, Na kameni, Ul. Ruppeldtova, Bottova, A. Pietra, 

Komenského, J. Nováka a iné). 

 

 Opakovane zmapovaný a odstúpený na MsÚ bol zoznam prerastajúcich konárov 

stromov brániacich riadnemu uţívaniu chodníkov a výhľadu na dopravné značky. Boli 

vykonané kontakty so súčasnými bytovými dôverníkmi, resp. domovníkmi, školníkmi, resp. 

správcami areálov základných škôl. Vykonávali sa opatrenia na zabránenie vypaľovaniu 

trávy, ako aj k eliminovaniu páchania priestupkov bezdomovcami. Na úseku legislatívy bolo 

pripravované VZN mesta Martin o niektorých povinnostiach drţiteľov psov. 

 

 V 2. kvartáli r. 2005 hliadková činnosť MsP bola zameraná najmä na na kontroly 

v reštauračných zariadeniach (podávanie alkoholu mladistvým, dodrţiavanie zatváracích 

hodín, nočný kľud, čistota a poriadok v okolí reštauračných zariadení), ďalej na ochranu 

občanov pred tzv. vreckovými krádeţami (najmä na pešej zóne, trhoviskách a pod.), kontroly 

platenia miestnej dane za osobitné uţívanie verejného priestranstva (skládky materiálu, 

lešenia ..., rozkopávky, vjazd do historického centra Mesta a pod.). Dôsledne boli nanovo 

fyzicky odkontrolované zaberania verejného priestranstva plátenými (prenosnými) garáţami, 

v jednotlivých prípadoch bola zjednaná náprava. Vykonával sa dohľad nad spoplatnenými 

parkoviskami. Bol vykonávaný dozor nad dodrţiavaním trhových poriadkov na trhoviskách 

najmä z hľadiska ochrany spotrebiteľa (cena, váha, registračné pokladne). Hliadky 

zakročovali pri šírení nadmerného hluku reprodukovanej hudby v reštauračných zariadeniach. 

 

Mestská polícia doručovala osobne mnohé zásielky určené do vlastných rúk – kedy sa 

obyvatelia neprevzatím zásielky právne vyhýbajú splneniu povinností voči Mestu (výmery 

miestnej dane za odpad, miestnej dane za psa, vyrozumenie neplatičov bytov, rozhodnutia 

o deloţácii atď.) tu účinne pracovali najmä okrskári. Okrskári prehľadávali okrajové časti 

územia mesta tieţ v súvislosti s predchádzaním vypaľovania trávy, lesných porastov, 

identifikáciou novovznikajúcich divokých skládok a preplnených veľkokapacitných 

odpadových kontajnerov. 

 

Rovnako okrskári najmä v jarných mesiacoch pravidelne sledovali stav vody 

v potokoch vrátane vytvárania prekáţok v ich korytách, stav odpratávania haluzí z chodníkov 

a miestnych komunikácií po búrkach a pod. Ďalej zisťovali a nahlasovali nedostatky v reţime 

vývozu odpadových košov, ako aj stav týchto košov. Pri ostatnom mestskom mobiliári (proti 

podpisu) nahlasovali na MsÚ zistené nedostatky a sledovali stav ich odstránenia. Nahlasovali 

k odstráneniu torzá nefunkčných zábradlí, otvorených kanálov či trčiacich tyčí z chodníkov 

a miestnej zelene. 

 

Počnúc mesiacom apríl mestská polícia na úseku dopravy sledovala aj stav funkčnosti 

a synchronizácie svetelnej signalizácie na kriţovatkách, chýbajúce resp. inak poškodené 

najmä zákazové a príkazové dopravné značky. V záujme zvýšenia dopravnej bezpečnosti 

chodcov (najmä školákov) v kritických hodinách a dňoch zabezpečovala zastavovanie 

vozidiel v blízkosti školských zariadení a na školákmi často pouţívaných priechodoch pre 

chodcov. V mestských častiach zameriavala činnosť na zisťovanie neoprávneného parkovania 

nákladných motorových vozidiel v obytných zónach a v zónach so zákazom státia nákladných 

vozidiel. 
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 Pre zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku základných a materských škôl pravidelne 

hliadky MsP vykonávali pochôdzky v areáloch základných a materských škôl a v ich okolí. 

Velitelia okrskov vykonali opakovane analýzu zabezpečenia budov základných a materských 

škôl a ich areálov na mieste spolu so zodpovednými pracovníkmi týchto zariadení. 

 

  Mestská polícia objasňovala, resp. riešila zloţité prípady porušovania občianskeho 

spolunaţívania na sídliskách Mesta, časté robenie si schválností susedov, resp. schválnosti 

detí voči dôchodcom a naopak. Trvalá starostlivosť MsP bola venovaná vykonávaniu kontrol 

v zberných surovinách, čím sa sťaţilo páchanie kriminálnej činnosti na úseku ničenia 

mobiliáru mesta. 

 

V 3. kvartáli r. 2005 počas prázdninových mesiacov (júl, august) bola činnosť MsP 

zameraná aj na zabezpečenie verejného poriadku na miestach, kde bol zaznamenaný zvýšený 

pohyb turistov zo Slovenska i zo zahraničia a na parkovacie miesta, kde si títo odstavovali 

svoje vozidlá, so zameraním sa na ich zabezpečenie pred krádeţami. Ide najmä o okolie 

medokýša a skanzenu, lesoparku medzi Stráňami a Jedľovinami, okolie Národného cintorína, 

amfiteátra, Slovenského národného múzea ... aţ strednej priemyselnej školy. Zvýšená 

pozornosť bola venovaná areálom základných škôl a predškolských zariadení. Boli 

v súčinnosti s Policajným zborom vykonané cielené akcie na zamedzenie porušovania 

verejného poriadku v reštauračných zariadeniach, eliminovanie podávania alkoholických 

nápojov mladistvým a maloletým osobám, ako aj zamedzenie šírenia nadmerného hluku 

najmä z otvorených prevádzok, a to aj s vyuţitím technických prostriedkov (dräger, 

zvukomer). 

 

Na začiatku školského roka MsP zabezpečovala bezpečnosť ţiakov pri prechádzaní 

komunikácií na priechodoch pre chodcov v blízkosti škôl. V tejto činnosti v rámci svojich 

moţností pokračovala a naďalej aj pokračuje na Ul. Jilemnického na Severe a na Ul. A. Pietra 

pri Poliklinike. Počas tradičného martinského jarmoku v septembri MsP zabezpečovala 

verejný poriadok na jarmoku a v jeho blízkom okolí, ako aj priechodnosť niektorých 

komunikácií, na ktorých v minulosti dochádzalo k dopravným zápcham, a tieţ vykonávala 

kontrolu dodrţiavania jarmočného poriadku. 

 

V 4. kvartáli r. 2005 okrem hliadkovej činnosti zameranej na plnenie základných úloh 

poriadkového útvaru bol postupne nadväzovaný osobný kontakt s jednotlivými domovníkmi 

resp. správcami bytových spoločenstiev v súvislosti s budúcou bliţšou spoluprácou pri 

zabezpečovaní čistoty okolo kontajnerov na komunálny odpad, plnení si povinnosti so zimnou 

údrţbou (odhadzovanie snehu, posýpanie chodníkov pri vchodoch), dodrţiavaním nočného 

kľudu a pod. Mnohé činnosti MsP v tomto kvartáli boli obdobné ako uţ podrobne opísané 

činnosti v 1. štvrťroku (avšak v opačnom poradí). Tak MsP zmapovala a postúpila na MsÚ 

nevyhrabané trávniky od lístia a nevyvezené kopy lístia z verejnej zelene, z ktorých nakoniec 

aj tak mnohé zapadli snehom. V súvislosti s včasným príchodom zimy a snehovou kalamitou 

MsP úzko spolupracovala priamo s pracovníkmi spoločnosti BRANTNER – FATRA na 

zvládnutí tejto snehovej kalamity. 

 

Počas celého roka 2005 MsP vybavovala doţiadania od Národného bezpečnostného 

úradu a orgánov činných v trestnom konaní k profilu osôb z hľadiska spáchania priestupkov 

v kompetencii MsP (v priemere 5 doţiadaní týţdenne). V spolupráci s neziskovou 

organizáciou MATRA zabezpečovala MsP pravidelne verejný poriadok pri nariadených 

deloţáciách.  V spolupráci s MsÚ nahlasovala poškodený mobiliár Mesta a iné skutočnosti 
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k zjednaniu nápravy formou hláseniek, ako aj vykonávala doručovanie dôleţitých listových 

zásielok Mesta. Naďalej pokračovala dobrá spolupráca s Okresným riaditeľstvom Policajného 

zboru Martin, príslušnými jednotlivými obvodnými oddeleniami Policajného zboru 

a Okresným dopravným inšpektorátom Policajného zboru, ktorej prejavom na úseku represie 

boli najmä súčinnostné akcie „JASTRAB“, a k eliminácii poţívania alkoholických nápojov 

mladistvými a maloletými osobami v reštauračných zariadeniach a na verejných 

priestranstvách, ako aj účasť príslušníkov MsP na vyšetrovacích úkonoch Úradu justičnej 

a kriminálnej polície Policajného zboru. Na poţiadanie MsP zabezpečovala usmerňovanie 

dopravy pri cirkevných a pohrebných obradoch. S občianskou verejnosťou spolupracovala pri 

zákonnom otváraní bytov, rovnako spolupracovala s neziskovými organizáciami 

SAMARITÁN a KATOLÍCKOU CHARITOU. Pri oţivovaní novozavedeného Martinského 

parkovacieho systému MsP spolupracovala s a.s. TURIEC. Pre zvýšenie ochrany 

a bezpečnosti budov a majetku základných a materských škôl v majetku Mesta, ako aj na 

plnenie zámeru „BEZPEČNÉ MESTO MARTIN“ MsP zrealizovala ústredňu signalizácie 

registrovaných poplachov a prevádzkuje pult centralizovanej ochrany objektov. V súvislosti 

s týmto bol MZ schválený nový Organizačný poriadok MsP a vytvorené pracovné miesta pre 

60 príslušníkov a občianskych zamestnancov MsP mesta Martin. V súvislosti s predpísaným 

prestrojovaním mestských polícií na Slovensku vypracovala nový výstrojný poriadok 

a realizuje plynulé prestrojovanie príslušníkov MsP. 

 

 

- Činnosť mestskej polície na úseku prevencie 

 

       Mestská polícia mesta Martin má v meste Martin na základe zákona SNR č. 564/1991 

Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov výraznú páku, ako pozitívne zmeniť 

úroveň právneho vedomia a následne stav verejného poriadku  na území mesta Martin. Ţiaľ 

zákonodarca mestám a obciam na túto činnosť z rozpočtu štátu nevyčlenil (napriek tomu, ţe 

túto povinnosť ukladá Ústava SR) ani korunu. 

 

Osobitnou, časovo a odborne náročnou činnosťou Mestskej polície mesta Martin je 

plnenie úloh na úseku kriminálnej, environmentálnej a dopravnej policajnej prevencie. 

Kvantitatívne merateľné ukazovatele tejto činnosti sa na Slovensku iba hľadajú.  

 

       Aj v r. 2005 mestská polícia vykonávala v rôznych školských zariadeniach na území 

mesta Martin prednášky s kriminálno-preventívnym obsahom, pričom vďaka súčinnosti 

s vedením škôl vyuţila celkom 81 vyučovacích hodín. 

 

V spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Martin a vedením 

jednotlivých škôl si MsP osobitne adoptovala 5. ročníky piatich martinských základných škôl 

(ZŠ):  

- v 1. polroku r. 2005, resp. v 2. polroku školského roku 2004/2005 ide o ZŠ Gorkého, 

ZŠ A. Dubčeka, ZŠ Jahodnícka, ZŠ Hurbanova a súkromná ZŠ Bell Amos,  

- v 2. polroku r. 2005, resp. v 1. polroku školského roku 2005/2006 ide o ZŠ 

Jahodnícka, ZŠ Hurbanova a ZŠ Priehradná, 

kde pravidelne kaţdý mesiac oslovovala ţiakov so svojimi kriminálno-preventívnymi 

aktivitami v rámci projektu „Správaj sa normálne“. Okrem toho na pozvanie MsP vykonala 

besedy aj v ďalších školách: ZŠ A. Stodolu, ZŠ Východná, ZŠ J. Krónera, ZŠ P. Mudroňa, ZŠ 

Gorkého, Evanjelická ZŠ, Špeciálna ZŠ na Východnej ulici a Zdruţená stredná škola 

dopravná v Martine – Priekope. 
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Mestská polícia mesta Martin plniac si jednu zo svojich zákonom stanovených úloh 

spolupracovala s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Martin aj na úseku prevencie, 

pričom sa v rámci súčinnosti aktívne podieľala aj na preventívnych aktivitách Policajného 

zboru, a to i za hranicami mesta Martin, menovite vo Vrútkach, Mošovciach a Ţabokrekoch.  

 

V dňoch 19. – 28. júna 2005 na chate Nezábudka v Jasenskej doline Mestská polícia 

mesta Martin v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru Martin zorganizovala 

a zabezpečila detský kriminálno-preventívny tábor s názvom „Kráčaj s otvorenými 

očami 2“, a to vďaka podpore Mestského zastupiteľstva mesta Martin, a tieţ vďaka darom 

sponzorov a spoluúčasti rodičov zúčastnených detí. Uvedeného detského tábora sa zúčastnilo 

celkom 32 detí. 

 

Na detskom dopravnom ihrisku na Ul. J. Palkoviča mestská polícia zabezpečila 

praktickú výučbu dopravnej výchovy pre ţiakov základných a materských škôl. Dopravnej 

výchove bolo venovaných celkovo 23 hodín. 

 

V materských školách na Ul. J. Lettricha, Šoltésovej, Jesenského, A. Stodolu, 

Druţstevnej a P. O. Hviezdoslava realizovala Mestská polícia mesta Martin aj vlastný 

čiastkový projekt prevenčno-výchovného segmentu projektu „Bezpečné mesto Martin“ pod 

názvom „Kamarát Ax“, pričom vďaka súčinnosti s vedením materských škôl vyuţila 103 

vyučovacích hodín. 

 

Na útvare mestskej polície bolo vykonaných 33 exkurzií ţiakov materských 

a základných škôl, v rámci ktorých sa primerane ich veku oboznámili s prácou mestskej 

polície a jej technickým vybavením. 

 

V rámci súčinnosti s Policajným zborom sa mestská polícia aktívne podieľala na 

ukáţkach služobnej a športovej kynológie, to celkom 9-krát.  

 

Dňa 1. júna 2005 na oslavách Medzinárodného dňa detí v Posádkovom klube 

Ozbrojených síl Slovenskej republiky mestská polícia predviedla stovkám zúčastnených detí 

ukáţky policajných zákrokov zásahovej jednotky mestskej polície. 

 

Mestská polícia realizuje prevenčný program práce s mládeţou v športovom 

hokejbalovom klube Mestskej polície Martin, ktorý bol zaregistrovaný pre tieto účely na 

MV SR v r. 2000. V dňoch 4. – 5. júna 2005 spoločne Hokejbalový klub Mestskej polície 

Martin a Mestská polícia Martin zorganizovali hokejbalový turnaj „ZŠ CUP 2005“, ktorého 

sa zúčastnili ţiaci nasledovných 7 škôl: ZŠ A. Dubčeka, ZŠ Gorkého, ZŠ Hurbanova, ZŠ 

Jahodnícka, ZŠ J. Krónera, ZŠ A. Stodolu, Gymnázium Jozefa Lettricha. Víťazom turnaja sa 

stalo druţstvo ZŠ Gorkého. 

 

Všetky aktivity MsP na úseku prevencie sú realizované v rámci príslušných smerných 

programov projektu BEZPEČNÉ MESTO MARTIN. Prvý odpočet aktivít MsP pri plnení 

projektu BEZPEČNÉ MESTO MARTIN bol predloţený a prerokovaný Mestským 

zastupiteľstvom na jeho aprílovom rokovaní. 
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- Činnosť mestskej polície na úseku represie – podrobná analýza tak, ako ju 

vyžaduje Mestské zastupiteľstvo mesta Martin 

 

 Je široká škála spôsobov, akými príslušník MsP zakročuje podľa svojich moţností 

a schopností a v medziach zákona (zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 

neskorších predpisov) a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, aby si splnil 

príslušné povinnosti na úseku represie podľa § 7 písm. c(, d), e) vyplývajúcce mu ako 

verejnému činiteľovi z tohto zákona. Ak ich usporiadame podľa gradácie rozsahu zákroku,  

ide o: 

 upozornenie, t. j. zákrok príslušníka MsP smerujúci k obnoveniu právneho 

stavu nevyţadujúci uplatniť oprávnenie poţadovania preukázania totoţnosti 

ani osobitného dohovárania. 

Občan uposlúchne výzvu príslušníka MsP a zjedná nápravu. Takýchto 

zákrokov príslušník MsP vykoná denne niekoľko desiatok a nevedie sa o nich 

štatistika. 

 dohováranie, t. j. zákrok príslušníka MsP smerujúci k obnoveniu právneho 

stavu s výstrahou (hrozbou) pokuty, kedy priestupok je spoľahlivo zistený, 

obvinený z priestupku je identifikovaný, avšak postačuje dohováranie. 

 blokové konanie, t. j. zákrok príslušníka MsP smerujúci k obnoveniu 

právneho stavu, kedy priestupok je spoľahlivo zistený, obvinený z priestupku 

je identifikovaný, nestačí dohováranie (posudzuje príslušník MsP) a páchateľ 

priestupku je ochotný pokutu zaplatiť. 

Prejav ochoty pokutu zaplatiť páchateľ prejaví buď zaplatením uloženej 

blokovej pokuty, alebo prevzatím rozhodnutia o uložení pokuty so šekom 

v prípade, že páchateľ priestupku nemôže zaplatiť blokovú pokutu na mieste. 

 objasňovanie priestupkov, t. j. zákrok a úkony príslušníka MsP smerujúce 

k zabezpečeniu príslušnej dokumentácie potrebnej k tomu, aby správny orgán 

vo veci rozhodol, resp. aby vec bola odloţená, uloţená, resp. odovzdaná, 

uloţená, resp. odovzdaná v zmysle § 60 zákona SNR č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

 odovzdanie podozrenia zo spáchania trestného činu, t. j.  

•   zákrok, 

•   zákrok s výstrahou, 

•   zákrok  s výstrahou  a pouţitím  donucovacích  prostriedkov  a zabezpečenie 

miesta trestného  činu,  kedy  intenzita  protiprávneho  konania  páchateľa 

napĺňa skutkovú podstatu trestného činu. 

 

 

- Priestupky vybavované dohováraním 

 

O zákrokoch príslušníkov MsP na úrovni upozornenia občanov na moţné 

porušovanie zákona sa štatistika nevedie. 

 

Dohováraním páchateľom priestupkov, t. j. skutkom – kedy počas 

prejednávania priestupku v blokovom konaní príslušník MsP rozhodol, ţe postačuje 

dohováranie páchateľovi – takýchto priestupkov MsP v r. 2005 vybavovala 371. 
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- Priestupky vybavované v blokovom konaní 

 

Prehľad uloţených blokových pokút podľa jednotlivých skutkových podstát 

súhrnne (t. j. blokové pokuty zaplatené aj nezaplatené na mieste) je v tab. 3.1.1, 

jednotlivo potom v tab. 3.1.2 a 3.1.3. Prehľad skutkových podstát priestupkov 

riešených v blokovom konaní roztriedených podľa podskupín skutkových podstát 

a miesta spáchania priestupku  (mestských častí) je v tab. 3.1.4. 

 

 

Tab. 3.1.1:   Uložené blokové pokuty – prehľad podľa skutkových podstát 

PRIESTUPKY SPOLU porovnanie 

§ TEXT r.2005 r. 2004 r. 2003 r. 2002 

21 Priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy 3 4 8 - 

22 Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 2192 1555 1152 1233 

24 Priestupky na úseku podnikania 7 5 - - 

30 Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými … 13 23 18 5 

45 Priestupky na úseku ochrany životného prostredia                  33 92 65 20 

46 Priestupky proti poriadku v správe 732 588 724 815 

47 Priestupky proti verejnému poriadku                                        110 74 77 74 

48 Priestupky proti verejnému poriadku (porušenia VZN)          23 65 13 60 

49 Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 11 18 18 12 

50 Priestupky proti majetku 592 602 538 179 

SPOLU ZA ROK 3716 3026 2613 2398 

ULOŽENÉ BLOKOVÉ POKUTY 

SPOLU ZA ROK (v Sk) 1.437.500,- 1.072.600,- 929900,- 664000.- 

priemerná výška pokuty uloženej (v Sk) 387,- 355,- 356,- 277,- 

 
 

 

Tab. 3.1.2:  Priestupky riešené v blokovom konaní zaplatené na mieste podľa miesta 

spáchania priestupku 

 

 21 22 24 30 45 46 47 48 49 50 CELKOM vo výške 

STRED  1688 6 2 8 565 26 3 3 46 2347 752700 

ĽADOVEŇ – TOMČANY  218   3 24 19 5  14 283 100600 

SEVER 1 115  2 4 26 15 5 4 181 353 167000 

KOŠÚTY  19   5 18 10 1  28 81 50800 

PODHÁJ – STRÁNE  78   6 17 9 1  2 113 24200 

ZÁTURČIE 2 16  1 2 35 11 1 2 1 71 21800 

PRIEKOPA  13   3 25 6 2   49 18100 

CELKOM 3 2147 6 5 31 710 96 18 9 272 3297 1135200 
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Tab. 3.1.3:  Priestupky riešené v blok. konaní nezaplatené na mieste podľa miesta 

spáchania priestupku 

 
 

 22 24 30 45 46 47 48 49 50 CELKOM vo výške 

STRED 35  2  9 4 1  47 98 69200 

ĽADOVEŇ – TOMČANY 8  2 1 2 4   9 26 19000 

SEVER 2 1 1 1 4 1 2 1 230 243 177500 

KOŠÚTY   1  2 2 1 1 27 34 24500 

PODHÁJ – STRÁNE     1 1 1  1 4 3000 

ZÁTURČIE     3 1   2 6 4100 

PRIEKOPA   2  1 1   4 8 5000 

CELKOM 45 1 8 2 22 14 5 2 320 419 302300 

 

 
Tab. 3.1.4: Skutkové podstaty priestupkov riešené v blokovom konaní  
 

 STRED ĽADOVEŇ SEVER KOŠÚTY PODHÁJ ZÁTURČIE PRIEKOPA SPOLU 

§ 21  

uvedenie nepravdivých údajov     1     2   3 

§ 22  

zákazové značky 1723 226 117 19 78 16 13 2192 

§ 24  

nepovolený predaj 6   1         7 

§ 30  

podávanie alkoholu mladistvým 4 2 3 1   1 2 13 

§ 45  

parkovanie na tráve 7 4 5 3 5 2 4 30 

znečistenie vozovky olejom       1       1 

umývanie vozidla na VP       1       1 

znečisťovanie životného prostredia 1 0 0 0 0 0 0 1 

  8 4 5 5 5 2 4 33 

§ 46  

parkovacia karta 517             517 

VZN o fajčení 7 7 6   4   2 26 

fajčenie v areáli ZŠ 19 1 1         21 

fajčenie pri smetnej nádobe 1       1     2 

nezaplatenie poplatku za psa   9 5 8 3 23 6 54 

pes bez známky 6 2 4 5 5 12 11 45 

zákaz vstupu so psom do areálu 
ZŠ     1         1 

znečistenie VP exkrementmi     1 2     1 4 

napadnutie psom             1 1 

predaj petárd     1         1 

požívanie alkoholu na VP 9   1         10 

požívanie alkoholu v areáli ZŠ     6 1       7 

VZN o tržniciach 8 1           9 
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nepovolená reklama "A" 6       1     7 

VZN o odpadoch - kontajneri           2   2 

spaľovanie odpadu   5     3 1 3 12 

zaberanie VP     2         2 

zaberanie VP vrakom     1 3     1 5 

spaľovanie káblov     1         1 

neodstránenie skládky             1 1 

nepovolený výlep plagátov 1 1   1 1     4 

 574 26 30 20 18 38 26 732 

§ 47  

rušenie nočného kľudu 11 5 3 2 2 2   25 

vzbudzovanie verejného 
pohoršenia 3 2 1     3   9 

znečistenie VP 5 6 3 3 2 5 2 26 

znečistenie VP exkrementmi 1 3   5     2 11 

znečisťovanie VP plagátmi 4   1     1 1 7 

založenie skládky odpadu 3 4   1 1 1   10 

neuposlúchnutie výzvy VČ 1   1         2 

zaberanie VP vrakmi   1 2         3 

zanedbanie upratovania VP         1   1 2 

zaberanie verejného priestranstva 2 2 5 1 4   1 15 

  30 23 16 12 10 12 7 110 

§ 48  

neočistený chodník od snehu 1             1 

znečistenie VP exkrementmi   1 2         3 

pohryzenie psom 1 1   1 2 1 1 7 

nepovolený výlep plagátov   1 4         5 

založenie skládky 1 1         1 3 

venčenie psa v areáli školy     1 1       2 

neporiadok okolo paneláku 1             1 

neporiadok okolo smetných nádob   1           1 

  4 5 7 2 2 1 2 23 

§ 49  

schválnosti, hlasná hudba     1         1 

schválnosti 1   1         2 

narúšanie občian. spolunažívania 2   3 1   2   8 

  3   5 1   2   11 

§ 50  

krádeže v obchodoch 73 13 411 54   1 2 554 

poškodenie cudzej veci 6 2       2   10 

krádež z auta 1             1 

krádež tulipánov 5             5 

krádež pätice VO 1             1 

krádeže z objektov 1 2           3 

krádež oplotenia SOUS         1     1 
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poškodenie vchodových dverí       1       1 

krádež ZŠ Bernoláka 1             1 

krádež oplotenia amfiteáter 2             2 

poškodzovanie železného zábradlia 1             1 

poškodenie verejného osvetlenia   1           1 

rozbitie sklenenej výplne na 
obchode    1           1 

krádež v MFN   3           3 

krádež oplotenia   1           1 

krádež zo zimného štadióna         2     2 

krádež na cintoríne             2 2 

neoprávnený odber elektriny 1             1 

nezaplatená útrata 1             1 

  93 23 411 55 3 3 4 592 

 

 

 

 

- Priestupky objasňované 

Prehľad objasňovaných priestupkov podľa skutkových podstát v porovnaní   

s r. 2004 a r. 2003 je v tab. 3.1.5 a spôsob ich vybavenia v tab. 3.1.6. 

 

 
 
Tab. 3.1.5: Objasňovanie priestupkov 

 

                                              ROK 2005     porovnanie 

                    ZÁKON – SKUTKOVÉ PODSTATY POČET r. 2004 r. 2003 

                                       Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

§ 21 – priestupky na úseku správy        1         1        2 

§ 22 – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky    102     108    136 

§ 26 – priestupky na úseku hospodárenia s bytmi a nebyt.priestor.       -        -        1 

§ 30 – priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom        1       12        8 

§ 45 – priestupky na úseku ochrany ţivotného prostredia            *      14       32       - 

§ 46 – priestupky proti poriadku v správe porušením VZN      23       20      12 

§ 47 – priestupky proti verejnému poriadku                                 *      26       16      24 

§ 48 – priestupky proti verejnému poriadku porušením VZN      *        6       20       - 

§ 49 – priestupky proti občianskemu spolunaţívaniu      30       26      40 

§ 50 – priestupky proti majetku      97     151    265 

                                            Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

§ 80 – priestupky na úseku odpadového hospodárstva      21       12      86 

       Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 

§ 7 – priestupky na úseku drţania psov      10      6      20 

                                                                                          SPOLU:    331    404    594 

 

* menil sa obsah skutkových podstát aj ich právny výklad 

 



 15 

Tab. 3.1.6: Vybavovanie priestupkových spisov 

 

OBJASŇOVANÉ PRIESTUPKY           POČET 

celkový počet uloţených priestupkov                 76 

celkový počet odloţených priestupkov                 47 

celkový počet priestupkov odovzdaných správnemu orgánu               104 

celkový počet priestupkov oznámených príslušnému orgánu                   8 

celkový počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní                 96 

                                                                                            SPOLU:               331 

 

 
Správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie 

 

 V r. 2005 bolo odovzdaných právnemu oddeleniu MsÚ spolu 6 správnych deliktov 

právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie. 

 
Prehľad odovzdaných podozrení z trestných činov 

 

 Jednou z foriem spolupráce resp. súčinnosti mestskej polície s Policajným zborom 

(ďalej len „PZ“) je oznamovanie trestných činov (ďalej len „TČ“), ktoré mestská polícia zistí 

pri plnení svojich úloh, ako aj zaistenie (zabezpečenie) miesta TČ, jeho svedkov a 

kriminalistických stôp do príchodu (k miestu TČ privolanej) hliadky PZ. 

 Prehľad podozrení zo spáchania TČ odovzdaných privolanej hliadke PZ a odstúpených 

podozrení zo spáchania TČ jednotlivým miestne príslušným útvarom PZ, resp. Okresnej 

prokuratúre je v tab. 3.2. 

 

Tab. 3.2: Podozrenia zo spáchania trestného činu 

 porovnanie 

OBDOBIE: ROK 2005 r. 2004 r. 2003 

Odovzdané TČ privolanej hliadke PZ (na mieste činu)  54 98 65 

Odstúpené podania pre podozrenie zo spáchania TČ 6 12 13 

                                                               CELKOM: 60 110 78 

 

Zo skutkov odovzdaných, resp. odstúpených pre podozrenie zo spáchania TČ boli zastúpené 

tieto skutkové podstaty: 

TČ § 155, 156  útok na verejného činiteľa     ...   2 x 

TČ § 187  nedovolená výroba a drţba omamnej látky, psychotrop- 

   nej látky, jedu a prekurzora a obchodovanie s nimi  ... 1 x  

TČ § 197a  násilie proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi ... 2 x 

TČ § 202  výtrţníctvo       ...       14 x 

TČ § 203  týranie zvierat       ... 1 x 

TČ § 219  vraţda        ... 1 x 

TČ § 223  ublíţenie na zdraví      ...         1 x 

TČ § 234  lúpeţ        ... 2 x 

TČ § 235  vydieranie       ... 1 x 

TČ § 241  znásilnenie       ... 1 x 

TČ § 247  krádeţ        ...       30 x 

TČ § 257  poškodzovanie cudzej veci     ...        4 x 
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Použitie donucovacích prostriedkov 

 

 Prehľad pouţitia donucovacích prostriedkov sa nachádza v tab. B.3.4.1. Pri pouţití 

donucovacích prostriedkov bol jeden páchateľ zranený; následne bolo zabezpečené jeho 

lekárske ošetrenie. 

 

Tab. 3.3: Donucovacie prostriedky 
 

DONUCOVACÍ PROSTRIEDOK rok 2005 

hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany 5 

slzotvorné prostriedky - 

obušok - 

putá 1 

sluţobný pes  - 

technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla 697 

SPOLU: 703 
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Prehľad čerpania rozpočtu mestskej polície v roku 2005 
 

 

Oddiel Paragraf Názov položky a podpoložky 

Schválený

rozpočet 

(v tis. Sk) 

    Upravený 

rozpočet 

(v tis. Sk) 

Čerpanie 

rozpočtu 

(v tis. Sk) 

03 10 

Mestská polícia – bežné výdavky 3 350 3 486 3 448 Poloţka Podpoloţka 

 

631 

v tom: 

 

 

 

631001 

631002 

 

Cestovné náhrady 

Tuzemské 

Zahraničné 

 

108 

40 

68 

 

89 

51 

38 

 

76 

43 

33 

 

632 

v tom: 

 

 

 

632001 

632002 

632003 

 

Energia, voda a komunikácie 

Energie 

Vodné, stočné 

Poštové a telekomunikačné sluţby 

 

495 

320 

25 

150 

 

417 

268 

25 

124 

 

384 

245 

19 

120 

 

633 

v tom: 

 

 

633001 

633002 

633003 

633004 

 

633005 

 

633006 

633007 

633009 

633010 

633013 

633016 

 

Materiál  

Interiérové vybavenie 

Výpočtová technika 

Telekomunikačná technika 

Prevádzkové stroje, prístroje, 

zariadenie, technika a náradie 

Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, 

technika a náradie 

Všeobecný materiál 

Špeciálny materiál 

Knihy, časopisy, noviny... 

Pracovné odevy, obuv a pracovné ... 

Softvér a licencie  

Reprezentačné 

 

1 024 

20 

67 

125 

60 

 

140 

 

150 

15 

25 

302 

60 

60 

 

1 070 

18 

4 

125 

2 

 

45 

 

268 

20 

10 

542 

6 

30 

 

1 071 

39 

2 

124 

9 

 

45 

 

256 

23 

8 

526 

6 

33 

 

634 

v tom: 

 

 

 

634001 

634002 

 

634003 

  634004 

  634005 

 

Dopravné 

Palivo, mazivá, oleje... 

Servis, údrţba, opravy a výdavky s tým 

spojené 

Poistenie 

Prepravné a nájom dopravných prostr. 

Karty, známky, poplatky 

 

573 

400 

40 

 

128 

5 

0 

 

758 

427 

150 

 

168 

13 

0 

 

754 

377 

197 

 

167 

13 

0 
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635 

v tom: 

 

 

 

 

 

 

 

635001 

635002 

635003 

635004 

 

635005 

 

635006 

 

 

Rutinná a štandardná údržba 

Interiérového vybavenia 

Výpočtovej techniky 

Telekomunikačnej techniky 

Prevádzkových strojov, prístrojov 

a zariadení 

Špeciálnych strojov, prístrojov a 

zariadení  

Budov, objektov alebo ich častí 

 

80 

5 

45 

10 

5 

 

5 

 

10 

 

80 

5 

19 

10 

23 

 

23 

 

0 

 

 

79 

4 

19 

10 

23 

 

23 

 

0 

 

 

636 

v tom: 

 

 

 

636001 

636003 

 

Nájomné za nájom 

Budov, objektov alebo ich častí 

Špeciálnych strojov, prístrojov... 

 

300 

7 

293 

 

9 

9 

0 

 

9 

9 

0 

 

637 

v tom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

637001 

 

637002 

637003 

637004 

637005 

633007 

637011 

637012 

637014 

637015 

637023 

 

Služby 

Školenia, kurzy, semináre, porady, 

konferencie, sympóziá 

Konkurzy, súťaţe 

Propagácia, reklama, inzercia 

Všeobecné sluţby 

Špeciálne sluţby 

Cestovné náhrady 

Štúdie, expertízy, posudky 

Poplatky, odvody, dane, clá 

Stravovanie 

Poistné 

Kolkové známky 

 

770 

 

62 

8 

5 

20 

5 

0 

5 

5 

430 

230 

0 

1 060 

 

229 

10 

0 

42 

0 

75 

40 

4 

430 

227 

3 

1 072 

 

260 

10 

0 

33 

0 

75 

35 

4 

425 

227 

3 

 

642 

 

v tom: 

 

 

 

642006 

 

Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám 

Na členské príspevky 

 

0 

 

0 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

03 10 

Mestská polícia – kapitálové výdavky 1 000 1 326 1 326 Poloţka Podpoloţka 

 

713 

 

v tom: 

 

 

 

 

713005 

 

 

Nákup strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia 

Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia 

 

 

0 

 

0 

 

 

255 

 

255 

 

 

255 

 

255 

 

 

714 

 

v tom: 

 

 

 

714005 

 

Nákup dopravných prostriedkov 

všetkých druhov 

Špeciálnych automobilov 

 

 

1 000 

 

1 000 

 

1 071 

 

1 071 

 

1 071 

 

1 071 
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Legenda: 

 

Oddiel, Paragraf, Názov poloţky a podpoloţky: sú pouţité číselné kódy a názvy v zmysle 

určenej jednotnej rozpočtovej skladby. 

 

Poznámka:  

 

K čerpaniu rozpočtu sú vykonávané pravidelné ROZBORY HOSPODÁRENIA 

Ekonomickým odborom MsÚ. 

 

 

 Materiálne a technické vybavenie Mestskej polície mesta Martin v zmysle príslušných 

ustanovení zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov určuje 

Mestské zastupiteľstvo mesta Martin, najmä určuje objem mzdových a rozsah technických 

prostriedkov mestskej polície. Vystrojovanie sa riadi vnútornou organizačnou smernicou 

mestskej polície – Výstrojným poriadkom. Stav prestrojovania novou rovnošatou a zmena 

kamufláţe sluţobných motorových vozidiel sa zabezpečuje tak, aby termíny určené zákonom 

SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov boli dodrţané. Na 

Slovensku nejestvuje výstrojný sklad pre odber súčastí rovnošaty ani pre odber potrebných 

technických prostriedkov. Mestská polícia mesta Martin v hodnotiacom období nedisponuje 

policajným kamerovým systémom, nevykonáva PCO a nepouţíva sluţobných psov.Pre 

príslušné činnosti pouţíva pracovný odev resp. poľnú rovnošatu. 

 Organizačná štruktúra Mestskej polície mesta Martin sa riadi platným Organizačným 

poriadkom, pracovnoprávne vzťahy príslušníkov a občianskych zamestnancov mestskej 

polície sa riadia platným Pracovným poriadkom. Útvar hlavného kontrolóra v hodnotiacom 

období vykonal v rozsahu jeho kompetencie 2 kontroly na útvare mestskej polície. 

 

 

3. Verifikačné údaje 

 

 

 
Dátum vypracovania správy:   2. február 2006 

 

 

 

Podpis náčelníka mestskej polície:   ____________________________ 

 

 

 

Podpis primátora mesta:    ____________________________ 

 

 

 

Odtlačok pečiatky mesta: 

 
 


