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 1. ÚVOD 
 
 

 

 

 Táto správa o činnosti Mestskej polície obsahuje súhrnné štatistické údaje 

s komentárom za rok 2009. 

 

 Z hľadiska hodnôt je potrebné na prvom mieste uviesť, ţe jednou zo základných úloh 

Mestskej polície je ochrana obyvateľov mesta Martin a iných osôb v meste Martin pred 

ohrozením ich ţivota a zdravia (por. § 3 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov). V r. 2009 príslušníci Mestskej polície 

vykonali celkom 90 zákrokov priamo smerujúcich k záchrane ţivota a ochrane zdravia 

osôb, čo je v porovnaní s r. 2008 o 80 zákrokov viac a predstavuje nárast na deväťnásobok. 

Tento výrazný nárast moţno vysvetliť aj skutočnosťou, ţe všetci príslušníci Mestskej polície 

boli na začiatku roka 2009 preškolení pracovníkmi Slovenskej asociácie záchranárov (Slovak 

Rescue Association) a sú drţiteľmi tzv. „RESCUE CARD“ kvalifikačného stupňa CPR. 

 

 Pri zákrokoch smerujúcich k záchrane ţivota bola na miesto privolaná Záchranná 

zdravotná sluţba, ktorá uvedené osoby previezla do Martinskej fakultnej nemocnice; predtým 

bola uvedeným osobám poskytnutá prvá pomoc policajtmi Mestskej polície. 

 

Rok 2009 sa niesol v znamení pokračovania trendov nastavených v roku 2008, 

a to po líniách: 

 

1. Orientácie na vylepšenie výkonu sluţby Mestskej polície z hľadiska celoplošného 

vykrytia sluţieb a s tým súvisiacej sluţobnej činnosti tak, aby celé mesto, teda nie iba 

centrálna časť boli v rámci hliadkovej a obchádzkovej činnosti monitorované hliadkami, 

najmä však problémové časti mesta.  

Na základe tohto opatrenia sa flexibilne vykonávajú zmeny plánovania sluţieb počas 

celých 24 hodín, a to najmä so zreteľom na príslušné ročné obdobie, bezpečnostnú 

situáciu a pod. Napríklad počas letnej turistickej sezóny bolo zabezpečované posilnenie 

výkonu sluţby v popoludňajších, podvečerných a večerných hodinách v čase od 14:00 h 

do 24:00 h 8-hodinovými prekrývajúcimi sa sluţbami a v období od jari do jesene boli 

v dennej dobe v prípade priaznivého počasia realizované cyklohliadky, ktoré 

monitorovali najmä okrajové časti mesta. Na základe podnetov a petície občanov bol od 

mesiaca november 2009 posilnený výkon sluţby v centrálnej a historickej časti mesta 

a jeho priľahlom okolí. 

Všetky uvedené opatrenia sa ukázali ako účelné a dobré a prispeli ku skvalitneniu 

výkonu sluţby a jeho priblíţeniu smerom k občanom.   

 

2. Skvalitnenia a zefektívnenia celého priestupkového konania od zistenia spáchaného 

priestupku cez jeho riešenie v blokovom konaní, prípadne jeho objasňovania 

v priestupkovom konaní špecializovaným pracoviskom Mestskej polície – priestupkovým 

referátom, a jeho efektívnym vymáhaním v exekučnom konaní. 

Za hodnotené obdobie bolo podaných celkom 249 návrhov na exekúciu, čo je o 129 

návrhov viac neţ v predchádzajúcom roku a čo predstavuje nárast o 108 %, teda na 

viac neţ dvojnásobok. Podľa ustanovení § 60 priestupkového zákona bolo riešených 

celkom 189 prípadov (viď tab. č. 5 a 6). 
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3. Skvalitnenia preventívno-výchovných aktivít Mestskej polície priamo na ulici, a to 

demonštráciou prítomnosti policajtov v rámci hliadkovej a obchádzkovej činnosti a tým 

zníţením nápadu priestupkov vo všetkých lokalitách mesta a tieţ podieľaním sa na 

výchove a osvetovej činnosti najmä v školách a predškolských zariadeniach pri práci 

s mládeţou, ale v poslednom období aj v zariadeniach pre seniorov. Doterajšie programy 

boli prehodnotené a boli vytvorené nové formy a témy ako je napr. šikana v školách, na 

ulici, páchanie trestnej činnosti a priestupkov pod vplyvom návykových látok, 

ohrozovanie seniorov zo strany podvodníkov, násilníkov atď. Systematicky je zvyšovaná 

úroveň právneho vedomia ţiakov, pričom – ako uţ bolo naznačené – prevencia sa okrem 

základného školstva a predškolských zariadení postupne dostáva aj do stredného školstva 

a zariadení pre seniorov. 

Výsledky dosiahnuté na úseku prevencie za rok 2009 sú spracované v inej časti tejto 

správy. 

 

4. Zvýšenia odbornej a vedomostnej úrovne policajtov vytvorením podmienok pre 

vzdelávanie policajtov, a to najmä odborným výcvikom všetkých policajtov, ako aj 

zásahovej jednotky. Ide najmä o streleckú prípravu, taktiku sluţobných zákrokov, 

zvyšovanie úrovne právneho vedomia policajtov. Tento výcvik bol zabezpečený externou 

formou v rozsahu 2000 hodín pod gesciou špičkových expertov v oblasti bezpečnostných 

sluţieb. 

Príslušníci Mestskej polície absolvovali aj ďalšie odborno-zdokonaľovacie školenia, 

menovite školenie záchranárov, školenie vodičov sluţobných cestných vozidiel, školenie 

o zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a jeho vykonávacej vyhláške č. 9/2009 Z. z., 

a to v rozsahu 720 hodín. 

 

Náčelník Mestskej polície mesta Martin plk. JUDr. Jozef ŤAPAJ aj na základe 

výsledkov Reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky obyvateľov Martina o kvalite 

práce Mestskej polície vykonaného v mesiaci apríl 2009 na základe uznesenia Mestského 

zastupiteľstva mesta Martin č. 13/09 zo dňa 26. 02. 2009 a na tieto výsledky nadväzujúcich 

pripomienok občanov a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Martin zaviedol 

v termínoch od: 

01. 04. 2009  -   pravidelné sluţby cyklohliadok. Na tomto úseku bolo cyklohliadkami Mest- 

    skej polície odpracovaných celkom 1950 hodín, a to nasledovne po jednotli- 

    vých mesiacoch: 

- apríl:   142 hodín, 

- máj:   298 hodín, 

- jún:  262 hodín, 

- júl:   545 hodín, 

- august:  393 hodín, 

- september: 310 hodín. 

 

15. 06. 2009  -  8-hodinové pracovné zmeny počas letnej turistickej sezóny;  po ukončení let- 

     nej  turistickej  sezóny  sluţby pokračovali v reţime 8, 10 a 12 h a operatívne 

                          sa  menili  podľa  sluţobnej potreby a operatívnej situácie na úseku verejného 

                          poriadku v meste Martin. 

 

  - vyšší počet policajtov v sluţbe v odpoludňajších a nočných hodinách. 

 

  - satelitné hliadky v centre mesta (1+2). 
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-  efektívnejšiu kontrolu dodrţiavania verejného poriadku vo vnútroblokoch sí-     

   dliska Záturčie. 

 

 -  zintenzívnenie  hliadkovej  sluţby  a tieţ  hliadkovej  a obchádzkovej  sluţby  

                           v mestských častiach Záturčie, Priekopa a na celom území mesta Martin. 

 

 - celoplošné sídliskové akcie zamerané  na kontrolu dodrţiavania zákona č.  

                          282/2002  Z.  z.,  ktorým sa  upravujú  niektoré  podmienky drţania psov,  

                          a to s účasťou maximálneho moţného počtu nasadených policajtov. Na tomto 

                          úseku  bolo  vykonaných  celkom 358 akcií, v rámci ktorých bolo kontrolova- 

                          ných  1970 osôb vodiacich psov.  Počas týchto kontrol bolo zistených celkom 

                          63 priestupkov,  z ktorých 10 bolo vybavených napomenutím,  50 bolo pre- 

                          jednaných v blokovom konaní na sumu 729 € a 3 priestupky boli predloţené 

                          správnemu orgánu na priestupkové konanie. 

 

 - častejšie kontroly mládeţe poţívajúcej alkoholické nápoje. 

 

  - dôslednejšie kontroly cintorínov a pietnych miest. 

 

VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ  VYKONANÉ OPATRENIA VIEDLI 

K UDRŢANIU VEREJNÉHO PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTA MARTIN. 

Príslušníci Mestskej polície a občianski zamestnanci odpracovali v roku 2009 celkom 

100 153,5 hodín, čo je v porovnaní s rokom 2008 o 11 700,5 hodín viac a čo predstavuje 

nárast o 13 %. Spolu bolo čerpaných 1 999,5 dní dovolenky (k 31. 12. 2009 ostáva 393,5 dní 

nevyčerpanej dovolenky) a 4 983,5 hodín náhradného voľna. Na odbornú prípravu 

novoprijatých príslušníkov Mestskej polície bolo vyuţitých celkom 840 hodín. 

 

 Mestská polícia v roku 2009 vykonala celkom 9270 zákrokov, čo je v porovnaní 

s rokom 2008 viac o 2843 zákrokov a čo predstavuje nárast o 44 %. Z celkového počtu 

zákrokov sa jedná o 6686 priestupkov (1589 priestupkov riešených napomenutím, 4908 

prejednaných v blokovom konaní a 189 objasňovaných priestupkov – z toho 39 predloţených 

príslušným správnym orgánom na priestupkové konanie), 95 podozrení zo spáchania 

trestného činu odovzdaných Policajnému zboru a 2489 ostatných zákrokov (úkony prvej 

pomoci zraneným a chorým osobám, ochrana majetku /PCO, otváranie bytov, poţiare a pod./, 

výjazdy na základe podnetov občanov, kde nebolo zistené porušenie zákona). 

 

 Obsahom tabuliek uvedených v prílohe tejto správy je podrobná analýza blokového 

konania a dohovárania po jednotlivých mesiacoch roku 2009 z hľadiska skutkových podstát 

a tieţ z hľadiska jednotlivých mestských častí mesta Martin. 

 

 V roku 2009 bolo v blokovom konaní prejednaných celkom 4908 priestupkov, čo je 

v porovnaní s rokom 2008 viac o 1571 priestupkov a čo predstavuje nárast o 47 %. 

 

 Výnos blokových pokút zaplatených na mieste v roku 2009 predstavuje celkovú sumu 

50.307 €, čo je v porovnaní s rokom 2008 o 25.587 € viac a čo predstavuje nárast o 104 %, 

teda nárast na viac neţ dvojnásobok. Čo sa týka pokút nezaplatených na mieste, tieto boli 

v roku 2009 uloţené na celkovú sumu 9.729 €, čo je v porovnaní s rokom 2008 o 4912 € viac 

a čo predstavuje nárast o 102 %, teda nárast na viac neţ dvojnásobok. 
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 Priemerná výška uloţenej blokovej pokuty príslušníkmi Mestskej polície v roku 

2009 je 12,23 €, čo je v porovnaní s rokom 2008 viac o 3,40 € a čo predstavuje nárast 

o 39 %. Za zmienku stojí aj skutočnosť, ţe v r. 2009 bolo 1589 priestupkov riešených 

napomenutím (tab. 3),  čo je v porovnaní s rokom 2008 viac o 737 priestupkov a čo 

predstavuje nárast o 87 %. 

 

 Tabuľky pod č. 5 a 6 znázorňujúce stav objasňovania priestupkov (tzv. 

priestupkových spisov) informujú jednak o tzv. nápade priestupkov podľa jednotlivých 

skutkových podstát (tab. 5), jednak o spôsobe ich riešenia (tab. 6). 

 

 V r. 2009 bolo objasňovaných celkom 189 priestupkov, čo je v porovnaní s rokom 

2008 o 27 priestupkov menej a čo predstavuje 12 %-ný pokles. Túto skutočnosť moţno 

vysvetliť stále sa zvyšujúcou úrovňou dokazovania priestupku policajtmi Mestskej polície 

a ochotou páchateľov priestupkov pod tlakom dôkazov prejednať svoj priestupok 

v skrátenom, tzv. blokovom konaní. Z určitého hľadiska je táto ochota páchateľov 

priestupkov prejednať svoj priestupok na mieste jeho spáchania znakom zvyšujúcej sa 

profesionality zakročujúcich policajtov a z nej vyplývajúcej spoločenskej akceptácie 

Mestskej polície oproti minulému obdobiu, kedy občianska verejnosť bola náchylná hodnotiť 

Mestskú políciu ako orgán majúci „slabé kompetencie“. 

 

V rámci pouţitia donucovacích prostriedkov (tab. 7) bol v roku 2009 zaznamenaný 

nárast pouţitia technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. 

„papúč“), a to o 26 %. Strelná zbraň (tab. 8) nebola v roku 2009 pouţitá ani v jednom 

prípade. 

 

 Výrazné zlepšenie výsledkov práce a efektivity Mestskej polície mesta Martin vo 

všetkých ukazovateľoch je výsledkom úsilia všetkých nás, ktorí máme záujem priblíţiť 

Mestskú políciu občanom; či uţ je to samotné vedenie Mestskej polície, jeho riadiaca, 

organizátorská, koordinačná a kontrolná činnosť, rovnako však je to aj zásluha Komisie 

verejného poriadku, samotných poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Martin, 

vedenia mesta Martin, dobrej spolupráce a koordinácie s Policajným zborom Slovenskej 

republiky, Ţelezničnou políciou, Vojenskou políciou, Okresnou prokuratúrou 

a ostatnými právnickými a fyzickými osobami, organizáciami, záujmovými zdruţeniami 

a médiami. 

 
 V zmysle § 26a zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov je Mestská polícia povinná do 31. marca kaţdého roka zaslať Ministerstvu 

vnútra Slovenskej republiky správu o činnosti Mestskej polície za predchádzajúci 

kalendárny rok, ktorú podpisuje primátor mesta. 

 

 Podrobnosti o obsahu správy o činnosti Mestskej polície sú ustanovené vyhláškou 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, 

pričom v § 2 ods. 3 tejto vyhlášky sa uvádza, ţe „štatistické údaje sa vedú vo výkaze 

štatistických údajov správy, ktorého vzor sa uvádza v prílohe č. 2“ tejto vyhlášky. Je 

samozrejmosťou, ţe v predpísaných tabuľkách
1
 nemoţno nič meniť ani dopĺňať. 

 

                                                           
1
 Tabuľky tvoriace obsah správy o činnosti Mestskej polície určenej pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republi-

ky sú označené rímskymi číslicami, tabuľky určené výlučne pre primátora mesta a pre Mestské zastupiteľstvo 

sú označené arabskými číslicami. 
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 Správa o činnosti Mestskej polície mesta Martin za r. 2009 je spracovaná v zmysle 

uvedenej vyhlášky, avšak voči zriaďovateľovi Mestskej polície mesta Martin – Mestskému 

zastupiteľstvu Mesta Martin – sa javí ako náleţité, aby bol informovaný o niektorých 

podrobnostiach o činnosti Mestskej polície aj nad rámec ústredným orgánom štátnej 

správy predpísanej Správy o činnosti. 

 

 V tomto kontexte je iste zaujímavé, ţe Mestská polícia v roku 2009 spracovala celkom 

2261 písomností, z toho došlých písomností bolo 1654 a vyexpedovaných písomností bolo 

607. Mestská polícia zaslala celkom 13 upozornení na zistené nedostatky Mestskému úradu 

mesta Martin a iným právnickým a fyzickým osobám. Mestská polícia vybavovala celkom 7 

sťaţností, z toho 6 sťaţností bolo neopodstatnených a iba v jednom prípade sa sťaţnosť 

ukázala ako opodstatnená. Do elektronických a printových médií Mestská polícia poskytla 

informácie a príspevky celkom 28-krát. V jednom prípade sa Mestská polícia prezentovala na 

medzinárodnej konferencii, a to v partnerskom meste Kalisz (Poľsko). Na úrovni okresu 

a mesta Martin sa Mestská polícia na odbornej úrovni prezentovala celkom 4-krát. 

 

Zástupcovia Mestskej polície sa zúčastňujú na kaţdom rokovaní Komisie verejného 

poriadku (v r. 2009 12-krát). Tu treba uviesť, ţe Mestská polícia v roku 2009 vykonala 

v jednotlivých prevádzkach na území mesta Martin celkom 2725 kontrol dodrţiavania VZN 

mesta Martin č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky 

sluţieb na území mesta Martin. 
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2. ŠTATISTICKÉ ÚDAJE (predloţené na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) 

     
 

Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície mesta Martin 

za obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2009 

 
Tab. I.: Počet príslušníkov Mestskej polície 
 

1 Plánovaný počet príslušníkov Mestskej polície 65 

1a Skutočný počet príslušníkov Mestskej polície 63 

2 Počet prijatých príslušníkov Mestskej polície 2 

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 

63 

 

Tab. II.: Sťaţnosti na príslušníkov Mestskej polície 
 

1 Počet opodstatnených sťaţností na príslušníkov Mestskej polície 1 

2 Počet neopodstatnených sťaţností na príslušníkov Mestskej polície 6 
 

Tab. III.: Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov Mestskej polície 
 

1 Počet vykonaných zákrokov 9270 

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  

(celkom / technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla) 
2080 / 2059 

4a Z toho neoprávnených - 

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

smeroval 
2 

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 
5 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku mesta 5 

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

alebo v súvislosti s ich plnením) 
3 

10a Z toho so zranením príslušníka Mestskej polície 2 
 

Tab. IV.: Činnosť pri plnení úloh Mestskej polície 
 

1 Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka 

Mestskej polície 
115 

2 Počet osôb predvedených na útvar Mestskej polície 68 

3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 47 

4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 1 

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 2009 do 31. decembra 2009 – pokračovanie 
 

 

Tab. 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 
322 8 75 3965 481 77 4928 

2 Celkový počet oznámených 

priestupkov na útvar mestskej 

polície 

16 27 51 1 7 3 105 

3 Celkový počet uloţených  

priestupkov 
3 1 32 - 6 5 47 

4 Celkový počet odloţených 

priestupkov 
3 8 7 3 2 - 23 

5 Celkový počet odovzdaných 

priestupkov 
- 9 5 2 - - 16 

6 Celkový počet oznámených 

priestupkov príslušnému orgánu 
4 2 2 25 5 1 39 

7 Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom konaní 
328 15 80 3936 475 74 4908 

výška finančnej hotovosti (€) 4341 293 1962 45934 6044 1462 60036 

8 Z toho celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom konaní 

vydaním bloku na pokutu 

nezaplatenú na mieste 

86 9 54 98 133 35 415 

výška finančnej hotovosti (€) 1823 208 1470 2435 2848 945 9729 

 

 

 

3. OPISNÁ ČASŤ 

 
a) SPRÁVA O ČINNOSTI poriadkového útvaru mesta Martin – Mestskej polície bude 

prerokovaná na riadnom zasadaní Mestského zastupiteľstva mesta Martin podľa plánu 

práce Mestského zastupiteľstva dňa 25. februára 2010. 

 

 

b) KOMENTÁR K ŠTATISTICKÝM ÚDAJOM v tab. I. aţ tab. V. výkazu štatistických 

údajov: 
 

ad I.1:   S účinnosťou od 1. novembra 2007 bol Mestským zastupiteľstvom mesta 

Martin schválený Organizačný poriadok Mestskej polície mesta Martin, pričom 

v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta Martin č. 36 o mestskej polícii, 

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 v znení 

neskorších predpisov má Mestská polícia v rámci novej organizačnej štruktúry 

celkom 74 systemizovaných pracovných miest (ďalej len „SPM“), z toho: 

 

 - 65 SPM pre príslušníkov Mestskej polície, 

 -   9 SPM pre občianskych zamestnancov Mestskej polície. 
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ad I.1a:  Aktuálny skutočný počet obsadených SPM k 31. 12. 2009 je nasledovný: 

 

a) celkový počet zamestnancov Mestskej polície je 68, 

b) 63 príslušníkov Mestskej polície je vo výkone sluţby, pričom 2 príslušníčky 

Mestskej polície sú na materskej dovolenke, 

c)  5 SPM občianskych zamestnancov. 

 

Ad I.2:   Počas roka 2009 boli prijatí 2 príslušníci Mestskej polície. 

 

Ad I.3:   K 31. 12. 2009 bol z pracovného pomeru prepustený 1 príslušník Mestskej 

polície, ktorému nebola predĺţená pracovná zmluva na dobu určitú. 

 

Ad III.1:   Ide o zákroky Mestskej polície v zmysle § 7 písm. c) a d) zákona SNR č. 

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

 

Ad V.:   Pri povrchnej analýze by sa na prvý pohľad mohlo zdať, ţe Mestská polícia sa 

v hodnotiacom období zameriavala najmä na priestupky proti bezpečnosti 

a plynulosti cestnej premávky. Opak je pravdou: Mestská polícia sa zameriava 

najmä na verejný poriadok a dodrţiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta. 

 

   Početnosť tzv. dopravných priestupkov je daná štruktúrou priestupkov, ktoré sa 

denne (aj na území mesta Martin) stávajú – tu podiel jednotlivých druhov zistených 

priestupkov zrejme kopíruje podiel jednotlivých druhov priestupkov, ktoré sa 

reálne stali – vrátane nezistených. 

 

  Navyše občianska verejnosť riešenie aj dopravnej situácie (najmä statickej 

dopravy) právom od príslušníkov Mestskej polície očakáva, pretoţe sa jedná o jednu 

z jej základných úloh a povinností (§ 3 ods. 1 písm. f) a § 7 písm. c)  zákona SNR č. 

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

 

Vychádzajúc z relevantných údajov uvedených v tabuľkách tejto správy moţno 

z dlhodobého hľadiska hovoriť o tom, ţe pribliţne polovica zákrokov zo strany 

príslušníkov Mestskej polície smeruje do oblasti cestnej premávky. Treba však 

zdôrazniť, ţe tieto dopravné priestupky spáchané na území mesta Martin sú reálne, 

pričom Mestská polícia (a Policajný zbor) zachytí iba ich zlomok. Spoločenská 

objednávka vyjadrená vo vývoji slovenskej legislatívy jasne poukazuje na fakt, ţe 

pôsobenie Mestskej polície na úseku cestnej premávky je opodstatnené (viď 

zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, kde zákonodarca – Národná rada Slovenskej 

republiky – s účinnosťou od 1. februára 2009 pridal príslušníkom Mestskej polície 

ďalšie nové oprávnenia a povinnosti v súvislosti s cestnou premávkou, najmä 

v oblasti statickej dopravy v meste, ktoré je Mestská polícia pri výkone svojej 

činnosti povinná uplatňovať). 

 

  Aj v medzinárodnom kontexte sú príslušníci mestských polícií chápaní ako 

„policajti, ktorí pracujú pre obec so zodpovednosťou za výkon policajného dozoru 

nad cestnou premávkou a súvisiacimi zákonmi, nad obecnými vyhláškami, ako aj 
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zabezpečovaním viditeľnej policajnej činnosti a iných funkcií v rámci prevencie 

kriminality“.
2
 

 

  Pokiaľ by príslušníci Mestskej polície na úseku dopravných priestupkov 

nezakročovali, neznamená to, ţe by sa tieto priestupky samočinne eliminovali, ale 

ostali by nepovšimnuté. Výsledkom takejto nečinnosti Mestskej polície dopravná 

situácia na mestských komunikáciách by s určitosťou mala zhoršujúcu sa 

tendenciu, čo by postupne vyústilo skôr či neskôr do dopravného chaosu (napr. 

situácie v čase predvianočných nákupov v centre mesta). 

 

  Podobné skúsenosti majú aj útvary poriadkovej polície Policajného zboru, 

ktoré rovnako ako Mestská polícia nie sú dopravnou políciou, ale podiel dopravných 

priestupkov v celkovej štruktúre priestupkov je zjavne obdobný. 

 

 

 

c) SKUTOČNOSTI, KTORÉ NEVYPLÝVAJÚ ZO ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV SPRÁVY 

A VÝZNAMNÉ OBLASTI PÔSOBENIA MESTSKEJ POLÍCIE ZA HODNOTIACE OBDOBIE: 

 

 

 

2. ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE NA ÚSEKU PREVENCIE 

 

 

Mestská polícia mesta Martin aj v r. 2009 intenzívne pracovala na úseku prevencie, 

a to najmä na pôde materských a základných škôl na území mesta Martin, ale v poslednom 

období aj na pôde zariadení pre seniorov tak, ako to bolo deklarované v zámeroch Mestskej 

polície na rok 2009. Celkovo bolo na úseku prevencie v jednotlivých školských 

a predškolských zariadeniach pod vedením 11 príslušníkov Mestskej polície vykonaných 

339 prednášok, ktorých sa v 176 triedach zúčastnilo celkom 3472 detí. 

 

MATERSKÉ ŠKOLY 

(počet škôl zapojených do projektov: 11) 

Názov projektu KAMARÁT AX 

počet detí 803 

počet tried 23 

počet odprednášaných prednášok 66 

počet policajtov zapojených do projektu 6 

 

                                                           
2
 LIEBERMANNOVÁ, S. – LANDMANOVÁ, K. – LOUWOVÁ, A. – ROBERTSHAW, R.: Príručka 

komunitnej prevencie kriminality, Bratislava, 2003, s. 77. 

    Táto príručka univerzálneho charakteru bola predstavená na X. kongrese OSN pre prevenciu kriminality 

a zaobchádzanie s páchateľmi, ktorý sa konal vo Viedni v r. 2000 a ktorého sa zúčastnil aj predseda vlády 

Slovenskej republiky. Jej slovenský preklad vydal sekretariát Rady vlády Slovenskej republiky pre 

prevenciu kriminality. 
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ZÁKLADNÉ ŠKOLY 

(počet škôl zapojených do projektov: 10) 

Názov projektu KAMARÁT AX 

ročníky zapojené do projektu 1. – 3. 

počet detí 1465 

počet tried 83 

počet odprednášaných prednášok 140 

počet policajtov zapojených do projektu 9 

Názov projektu CHCEM BYŤ TVOJ KAMARÁT 

ročníky zapojené do projektu 5. 

počet detí 243 

počet tried 13 

počet odprednášaných prednášok 38 

počet policajtov zapojených do projektu 6 

Názov projektu SPRÁVAJ SA NORMÁLNE 

ročníky zapojené do projektu 5. 

počet detí 397 

počet tried 17 

počet odprednášaných prednášok 61 

počet policajtov zapojených do projektu 3 

Názov projektu ŠTVORLÍSTOK 

ročníky zapojené do projektu 6. – 8. 

počet detí 564 

počet tried 30 

počet odprednášaných prednášok 34 

počet policajtov zapojených do projektu 7 

  

Okrem toho Mestská polícia vykonala viacero podujatí venovaných deťom, kde 

prezentovala modelové situácie zásahovej jednotky a oboznámila ţiakov s technickým 

vybavením Mestskej polície (práca s rádiostanicou, zakladanie technického prostriedku na 

zabránenie odjazdu motorového vozidla, iné donucovacie prostriedky – putá). Boli vykonané 

celkom 4 takéto prezentácie: 

- 29. 05. 2009 – pre ZŠ Bell Amos a ZŠ Tomáša Zanovita (na Detskom dopravnom 

ihrisku), 

- 31. 05. 2009 – v mestskej časti Martin – Záturčie, 

- 01. 06. 2009 – v Posádkovom klube Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

- 02. 06. 2009 – v MŠ J. Lettricha. 

Od mesiaca september 2009 Mestská polícia rozšírila svoje preventívne aktivity na 

ďalšiu mimoriadne ohrozenú cieľovú skupinu seniorov, ktorí sa často stávajú obeťami 

rozličných podvodníkov a násilníkov, ktorí zneuţívajú ich dôverčivosť a v niektorých 

prípadoch i fyzickú slabosť. Za týmto účelom bol vypracovaný prevenčný program 

POLÍCIA A ZÁKON NA POMOC SENIOROM, do realizácie ktorého boli zapojení traja 
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príslušníci Mestskej polície. V r. 2009 bolo na pôde 5 klubov, resp. zdruţení vykonaných 

celkom 8 prednášok, ktorých sa zúčastnilo 228 seniorov. 

Preventívne aktivity Mestskej polície boli realizované aj v Zariadení núdzového 

bývania SLNIEČKO (26. 03. 2009) a v spolupráci s Centrom voľného času KAMARÁT 

a Detským dopravným ihriskom (27. 05. 2009). Ďalej sa Mestská polícia aktívne zúčastnila 

na projekte PROMOTION, ktorý zastrešoval Útvar hlavného architekta mesta Martin, a to 

dňa 19. 04. 2009, kedy sa konali cyklistické okruţné jazdy po meste Martin za účelom 

spoznávania dopravnej situácie a výučby pravidiel cestnej premávky. 

 V dňoch 09. 06. 2009 a 10. 06. 2009 na pôde ZŠ Tomáša Zanovita vykonala 

Mestská polícia sériu prednášok so zameraním na priestupkové a trestné právo 

s akcentom na protidrogovú prevenciu za účelom zvyšovania právneho vedomia ţiakov 

druhého stupňa. 

 V spolupráci s Turčianskou kniţnicou boli Mestskou políciou usporiadané 3 besedy 

pre stredoškolskú mládeţ – ţiakov Zdruţenej strednej školy obchodu a sluţieb na tému 

ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE MESTA MARTIN, ktorých sa zúčastnilo celkom 101 

ţiakov. 

Na pôde Mestskej polície mesta Martin bol vypracovaný nový prevenčný projekt 

s názvom ŠTVORLÍSTOK, ktorý bol dňa 19. 02. 2009 predloţený Rade vlády Slovenskej 

republiky pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom získania 

štátnej dotácie na tento projekt. Mestská polícia bola v tomto kontexte úspešná; Rada vlády 

Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality dňa 30. 03. 2009 pridelila Mestskej 

polícii mesta Martin na realizáciu projektu ŠTVORLÍSTOK dotáciu zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2009 vo výške 5.000 €. 

V závere roku 2009 boli Mestskou políciou mesta Martin vypracované 3 projekty 
(KAMARÁT AX, ŠTVORLÍSTOK a POLÍCIA A ZÁKON NA POMOC SENIOROM), 

ktoré boli predloţené, odsúhlasené a odoslané Rade vlády Slovenskej republiky pre 

prevenciu kriminality za účelom získania ďalších finančných prostriedkov na realizáciu 

prevencie. 

Projekty, ktoré začali prebiehať v druhom polroku 2009 majú pokračovanie aţ do júna 

2010, kedy bude ich ukončenie. 

 

 Denne počas dní školského vyučovania v čase od 07:00 h do 08:00 h boli príslušníci  

Mestskej polície velení na priechody pre chodcov za účelom zabezpečenia bezpečného 

prechodu detí cez vozovku v blízkosti vybraných základných škôl, pri ktorých sa nachádzajú 

frekventované cestné komunikácie. Jedná sa najmä o ulice N. Hejnej, Jilemnického, A. 

Stodolu a P. Mudroňa vrátane kriţovatky s ulicou Škultétyho. Počas výstavby nového 

obchodného domu Kaufland v mestskej časti Košúty v období od októbra do decembra 2009 

príslušníci Mestskej polície denne zabezpečovali bezpečný prechod ţiakov zo sídliska Košúty 

II. na sídlisko Košúty I. na ZŠ Hurbanova. 

 

Všetky aktivity Mestskej polície na úseku prevencie sú realizované v rámci 

príslušných smerných programov projektu BEZPEČNÉ MESTO MARTIN. Tu v rámci 

situačnej prevencie Mestská polícia od januára 2006 prevádzkuje stredisko registrovania 

poplachov s pultom centralizovanej ochrany (PCO), na ktorý sú bezplatne pripojené všetky 
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základné a materské školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Martin. Konkrétne sa jedná 

o celkový počet 33 objektov, z toho 1 stredná škola, 10 základných škôl, 12 materských škôl, 

1 centrum voľného času, 3 školské jedálne pri základných školách, 5 súkromných firiem a 1 

rodinný dom. V roku 2009 nebol zaznamenaný ani jeden prípad krádeţe vlámaním do 

chráneného objektu. 

 

Čo sa týka mestského kamerového monitorovacieho systému, zo strany Mestskej 

polície boli vykonané všetky príslušné prípravné úkony a opatrenia pre jeho realizáciu. 

 

Aj v roku 2009 bolo uplatňované preventívne pôsobenie na páchateľov priestupkov 

s vyuţitím právneho inštitútu „napomenutie“ – kedy pri zavinení najmä z nedbanlivosti bol 

priestupca príslušníkom Mestskej polície počas napomenutia vţdy poučený o príslušných 

zákonoch a miestnej legislatíve Mesta (všeobecne záväzné nariadenia). Takto bol v r. 2009 

uplatnený inštitút napomenutia celkom 1589-krát, čo je o 737 prípadov viac neţ v r. 2008 

a čo predstavuje nárast o 87 %. 

 

 Spolupráca Mestskej polície mesta Martin s Policajným zborom je vysoko 

nadštandardná a od 6. novembra 2007 sa realizuje na základe Zmluvy č. 22/2007 

o spolupráci pri ochrane verejného poriadku uzavretej medzi Krajským riaditeľstvom 

Policajného zboru v Ţiline zastúpeným riaditeľom Krajského riaditeľstva Policajného zboru 

v Ţiline plk. Ing. Františkom POSLUCHOM a Mestom Martin zastúpeným primátorom 

mesta Martin Mgr. art. Andrejom HRNČIAROM. V prípade potreby sa organizujú 

súčinnostné akcie na úseku verejného poriadku a dopravy, na poţiadanie sú na policajné akcie 

a úkony velení príslušníci Mestskej polície ako nezúčastnené osoby. Spoločný výkon sluţby 

Mestskej políciie a Policajného zboru bol v roku 2009 realizovaný celkom 71-krát, pričom 

z toho 22-krát boli vykonané preventívno-bezpečnostné akcie zamerané na elimináciu 

alkoholizmu mládeţe, 32-krát bolo realizované zabezpečovanie športových podujatí 

(hokejová extraliga) a v 17 prípadoch sa jednalo o rozličné iné súčinnostné akcie (12-krát 

domové prehliadky, 5-krát ostatné /rekognícia, rekonštrukcia, spolupátranie/). 

  

 V r. 2009 bolo pri plnení úloh príslušníkmi Mestskej polície odovzdaných 

príslušníkom Policajného zboru celkom 95 podozrení zo spáchania trestného činu, čo je 

o 45 prípadov viac neţ v r. 2008 a čo predstavuje nárast o 90 %, teda na takmer 

dvojnásobok. 

 

  

 

 

 

ČERPANIE ROZPOČTU 

 

 

 V nasledujúcej tabuľke VII. je uvedený prehľad čerpania rozpočtu Mestskej polície 

v r. 2009, pričom v jednotlivých stĺpcoch je po jednotlivých poloţkách a podpoloţkách 

uvedený Mestským zastupiteľstvom mesta Martin schválený a upravený rozpočet a v ďalších 

stĺpcoch skutočné čerpanie rozpočtu Mestskou políciou spolu s jeho percentuálnym 

vyjadrením. 
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Tab. VII.: Prehľad čerpania rozpočtu Mestskej polície v r. 2009 
 

Názov 
Schválený 

rozpočet 

(v €) 

Upravený 

rozpočet 

(v €) 

Čerpanie 

rozpočtu 

(v €) 

% pln. 

03 10 Spolu za policajné sluţby 539 366 497 682 234 678 47,15 % 

 

Oddiel Paragraf Názov poloţky a podpoloţky 
Schválený 

rozpočet 

(v €) 

Upravený 

rozpočet 

(v €) 

Čerpanie 

rozpočtu 

(v €) 
% pln. 

03 10 
Mestská polícia - prevádzkové 

výdavky 
282 146,00 226 343,00 220 364,87 97,36 % Poloţka Podpoloţ. 

 
631 

v tom: 

 

 

 
631001 

631002 

Cestovné náhrady  
Tuzemské 

Zahraničné 

 

6 638,00 

3 651,00 

2 987,00 

 

1 538,00 

    551,00 

    987,00 

 

1 343,34 

    541,89 

    801,45 

 

87,34 % 

  98,35 % 

  81,20 % 

 

 

632 

v tom: 

 

 

 

632001 

632002 

632003 

 

Energia, voda a komunikácie 

Energie 

Vodné, stočné 

Poštové a telekomunikačné sluţby 

 

 

25 195,00 

16 597,00 

2 324,00 

6 274,00 

 

 

22 195,00 

12 897,28 

824,00 

8 474,00 

 

21 769,07 

12 873,28 

711,99 

8 183,80 

 

98,08 % 

99,82 % 

86,41 % 

96,58 % 

 

633 

v tom: 

 

 

633001 

633002 

633003 

633004 

 

633006 

633007 

633009 

633010 

633013 

633016 

Materiál  

Interiérové vybavenie 

Výpočtová technika 

Telekomunikačná technika 

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, 

technika a náradie 

Všeobecný materiál 

Špeciálny materiál 

Knihy, časopisy, noviny... 

Pracovné odevy, obuv a pracovné ... 

Softvér a licencie  

Reprezentačné 

 

109 041,00 

8 298,00 

4 979,00 

16 597,00 

10 622,00 

 

11 950,00 

3 319,00 

498,00 

49 790,00 

1 660,00 

1 328,00 

 

 

90 262,00 

298,00 

3 979,00 

4 197,00 

3 022,00 

 

21 721,00 

3 319,00 

498,00 

49 740,00 

1 660,00 

 1 828,00 

 

 

89 182,63 

17,30 

3 900,48 

3 668,19 

2 858,37 

 

21 755,33 

3 318,19 

497,37 

49 749,91 

1 662,95 

1 754,54 

 

98,80 % 

5,81 % 

98,03 % 

87,40 % 

94,59 % 

 

100,16 % 

99,98 % 

99,87 % 

100,02 % 

100,18 % 

95,98 % 

 

634 

v tom: 

 

 

 

634001 

634002 

 

634003 

634004 

 

634005 

 

Dopravné 

Palivo, mazivá, oleje, špeciál. kvapaliny 

Servis, údrţba, opravy a výdavky s tým 

spojené 

Poistenie 

Prepravné a nájom dopravných 

prostriedkov 

Karty, známky, poplatky 

 

 

47 997,00 

30 537,00 

 

13 278,00 

  3 319,00 

    830,00 

        

33,00 

 

33 642,00 

18 682,00 

 

12 178,00 

   2 719,00 

       22,00 

         

41,00 

 

32 636,53 

18 475,68 

 

12 202,63 

   1 916,82 

0 

         

41,40 

 

97,01 % 

98,90 % 

 

100,20 % 

   70,50 % 

0 % 

 

100,98 % 
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635 

v tom: 

 

 

 

 

 

 

 

635001 

635002 

635003 

635004 

 

635005 

 

635006 

635007 

Rutinná a štandardná údrţba 

Interiérového vybavenia 

Výpočtovej techniky 

Telekomunikačnej techniky 

Prevádzkových strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia 

Špeciálnych strojov, prístrojov, 

zariadení, techniky a náradia  

Budov, objektov alebo ich častí 

Pracovných odevov, obuvi a pracovných 

pomôcok 

 

 

5 544,00 

166,00 

996,00 

996,00 

996,00 

 

1 660,00 

 

664,00 

66,00 

 

7 264,00 

166,00 

1 196,00 

296,00 

1 735,00 

 

480,00 

 

3 325,00 

66,00 

 

7 064,53 

43,44 

1 213,78 

257,15 

1 722,67 

 

473,90 

 

3 309,51 

44,08 

 

97,25 % 

26,17 % 

101,49 % 

86,88 % 

99,29 % 

 

98,73 % 

 

99,53 % 

66,79 % 

 

636 

v tom: 

 

 

 

636001 

636002 

 

 

Nájomné za nájom 

Budov, objektov alebo ich častí 

Prevádzkových strojov, prístrojov... 

 

3 154,00 

2 357,00 

797,00 

 

 

 

1 454,00 
1 357,00 

97,00 

 

1 203,52 

1 203,52 

0 

 

82,77 % 

88,69 % 

0 % 

 

637 

v tom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

637001 

 

637002 

637003 

637004 

637007 

637011 

637012 

637014 

637015 

637023 

637034 

637035 

 

 

Sluţby 
Školenia, kurzy, semináre, porady, 

konferencie, sympóziá 

Konkurzy, súťaţe 

Propagácia, reklama, inzercia 

Všeobecné sluţby 

Cestovné náhrady 

Štúdie, expertízy, posudky 

Poplatky a odvody 

Stravovanie 

Poistné 

Kolkové známky 

Zdravotníckym zariadeniam 

Dane 

 

84 411,00 

 

9 626,00 

996,00 

166,00 

3 817,00 

8 630,00 

1 328,00 

199,00 

42 488,00 

11 618,00 

166,00 

3 983,00 

1 394,00 

 

69 822,00 

 

3 576,00 

276,00 

166,00 

14 817,00 

1 130,00 

28,00 

199,00 

40 072,00 

8 618,00 

166,00 

483,00 

291,00 

 

67 065,67 

 

2 628,10 

250,00 

0 

14 659,85 

759,76 

0 

76,17 

40 066,56 

8 340,80 

0 

0 

232,43 

 

96 05 % 

 

73,49 % 

90,58 % 

0 % 

98,94 % 

67,24 % 

0 % 

38,28 % 

99,99 % 

96,78 % 

0 % 

0 % 

79,87 % 

 

 

 

642 

 

v tom 

 

 

 

642006 

Transfery jednotlivcom a neziskovým 

právnickým osobám 

Na členské príspevky 

 

166,00 

 

166,00 

 

166,00 

 

166,00 

 

99,58 

 

99,58 

 

59,99 % 

 

59,99 % 

 

03 10 

Mestská polícia – kapitálové výdavky 0 5 103,00 5 103,00 100 % Poloţka Podpoloţka 

20 03 

 

713 

 

v tom: 

20 04 

633 

633006 

 

9 

 

 

 

713002 

9 

 

 

KV projekt „Prevencia kriminality“- 

Štvorlístok 

Nákup strojov, prístrojov, zariadení, 

techniky a náradia 

Výpočtovej techniky 

Prevencia kriminality - Štvorlístok 

Materiál 

Všeobecný materiál 

 

0 

 

 

0 

0 

0 

0 

 

5 103,00 

 

 

5 103,00 

1 000,00 

1 000,00 

1 000,00 

 

5 103,00 

 

 

5 103,00 

999,03 

999,03 

999,03 

 

100 % 

 

 

100 % 

99,90 % 

99,90 % 

99,90 % 

20 05 

714 

 

v tom: 

9 

 

 

714001 

KV Kapitálové výdavky MsP 

Nákup dopravných prostriedkov všetkých 

druhov 

Osobných automobilov 

 

 

0 

0 

 

 

8 016,00 

8 016,00 

 

 

8 211,10 

8 211,10 

 

 

102,43% 

102,43% 
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Legenda: 

Oddiel, Paragraf, Názov položky a podpoložky: sú použité číselné kódy a názvy v zmysle 

určenej jednotnej rozpočtovej skladby. 

 

 

Tab. VIII. 

 

Mestská polícia – mzdové výdavky 

Návrh (poţiadavka) zo strany Mestskej polície 654 590,00 € 

Schválený rozpočet 572 430,00 € 

Upravený rozpočet (opatreniami náčelníka Mestskej polície) 622 340,00 € 

Čerpanie rozpočtu 622 305,00 € 

 

 

 Opatreniami náčelníka Mestskej polície, a to vyplatením záloh z ušetreného 

rozpočtu z r. 2008 a presunom finančných prostriedkov z beţných výdavkov do mzdových 

prostriedkov (3. riadok tabuľky – súhrnne vo výške 49 910,00 €) Mestská polícia predišla 

tomu, ţe by zamestnávateľ – Mesto Martin nemal na vyplatenie miezd pre príslušníkov 

a občianskych zamestnancov Mestskej polície na jeden mesiac. Neuskutočnenie tejto 

operácie a následné nevyplatenie miezd zamestnancom Mestskej polície by spôsobilo 

Mestu Martin váţny sociálny a trestnoprávny problém. 

 

Okrem toho v roku 2009 bolo potrebné z dôvodu ohrozenia krytia výdavkov neplnením 

rozpočtovaných príjmov v súvislosti so svetovou hospodárskou krízou a následným niţším 

výberom dane z príjmov fyzických osôb ušetriť a Mestskej polícii krátiť z beţných 

výdavkov ďalších 10 000,00 € pre potreby Mesta Martin. 

 

V rámci zmeny účelu pouţitia finančných prostriedkov v rámci beţných výdavkov boli 

presunuté finančné prostriedky nasledovne : 

 

- Do podpoloţky 633 002 – Výpočtová technika  presun 1500,00 € z rozpočtového 

účtu 621 poistné a príspevok poisťovniam na zakúpenie PC zostavy pre  náčelníka 

Mestskej polície. 

 

- Do podpoloţky 633 003  - Telekomunikačná technika presun 3 800,00 € na 

zakúpenie Bluetooth zariadenia do vozidla náčelníka Mestskej polície a záznamového 

zariadenia. 

 

- Do podpoloţky 633 006 – Všeobecný materiál presun 9 771,00 € nákup 

kancelárskych a čistiacich potrieb, čiastkou 1 000,00 €  sme sa tieţ podieľali na dotácii 

k projektu prevencie „Štvorlístok“, z tejto podpoloţky boli tieţ hradené ďalšie 

výdavky spojené s prevenčnou činnosťou Mestskej polície. 

 

- Do podpoloţky 635 004 – Údrţba prevádzkových strojov presun 740,00 € na opravu 

elektroinštalácie a montáţ núdzového osvetlenia, termoreguláciu radiátorov v budove 

Mestskej polície. 

 

- Do podpoloţky 635 006 – Údrţba budov 3 200,00 € presun na rekonštrukciu 

schodiska do budovy Mestskej polície. 
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- Do podpoloţky 637 004 – Všeobecné sluţby presun 14 000,00 € na úhradu sluţieb 

spojených s realizáciou výmeny rádiovej siete, ktorá bola vykonaná v roku 2008. 

 

V rámci zmeny účelu pouţitia finančných prostriedkov v rámci kapitálových výdavkov 

boli presunuté finančné prostriedky z beţných výdavkov nasledovne : 

 

- Do podpoloţky 714 001 – Nákup dopravných prostriedkov presun 9 916,00 na 

zakúpenie motorového vozidla do výkonu sluţby pre hliadkovú činnosť Mestskej 

polície. 

 

- Do podpoloţky 714 002 – Nákup výpočtovej techniky v priebehu roka 2009 sme 

poţiadali Obvodný úrad Ţilina o dotáciu k projektu prevencie „Štvorlístok“. Na 

základe tejto zmluvy sme prijali čiastku 5 000,00 € na nákup notebookov. Fakturovaná 

čiastka za notebooky bola 5 103 €, rozdiel sme vykryli presunom z vlastných zdrojov 

beţných výdavkov Mestskej polície. 

 

K čerpaniu rozpočtu sú vykonávané pravidelné ROZBORY HOSPODÁRENIA 

ekonomickým odborom Mestského úradu mesta Martin. 

 

 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. 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, vykonáva PCO, nepouţíva sluţobných psov. Pre príslušné činnosti 

pouţíva aj pracovný odev, resp. výcvikovú rovnošatu. 

 

 Organizačná štruktúra Mestskej polície mesta Martin sa riadi platným 

Organizačným poriadkom účinným od 1. novembra 2007, pracovnoprávne vzťahy 

príslušníkov a občianskych zamestnancov Mestskej polície sa riadia platným Zákonníkom 

práce, zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov a Pracovným poriadkom. 
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4. TABUĽKOVÁ ČASŤ 

 

 
Tab. 2:  Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní  

              od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009 a ich porovnanie s rokom 2008 

 

 
 

  

rok 2008 

 

 

rok 2009 

 počet  

priestupkov 

suma (€) 

zaplatené/nezaplatené 
počet  

priestupkov 

suma (€) 

zaplatené/nezaplatené 

JANUÁR 277         2360  /    359 200        1425  /    532 

FEBRUÁR 286         2361  /    365 354        4014  /    800 

MAREC 333         2201  /    385 454        5266  /  1164 

APRÍL 373         2228  /    552 451        5069  /  1318 

MÁJ 285         1807  /    276 518        5667  /  1143 

JÚN 289         2293  /    400 584        7048  /    737 

JÚL 299         2184  /    558 429        4562  /    746 

AUGUST 206         1544  /    166 452        4215  /    734 

SEPTEMBER 255         1956  /    385 455        4314  /    661 

OKTÓBER 297         2483  /    598 397        3557  /  1118 

NOVEMBER 307         2437  /    481 381        3142  /    392 

DECEMBER 130           866  /    292 233        2028  /    384 

SPOLU:      3337       24720  /  4817      4908      50307  /  9729 

 

 

 

Tab. 3.  Počet priestupkov riešených napomenutím 

              od 1. januára do 31. decembra 2009 a ich porovnanie s rokom 2008 

 

 
 

 r. 2008 r. 2009 

JANUÁR  48   70 

FEBRUÁR  60   62 

MAREC  94   86 

APRÍL 131 133 

MÁJ 108 146 

JÚN  74 112 

JÚL  54 105 

AUGUST  64 158 

SEPTEMBER  68 164 

OKTÓBER  54 217 

NOVEMBER  61 188 

DECEMBER  36 148 

SPOLU:                       852                     1589 
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Tab. 4: Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní a napomenutím 

             od 01. 01. 2009 do 31. 12. 2009 z hľadiska skutkových podstát a miesta spáchania 

 

 

 

rok 2009 
STRED ĽADOVEŇ SEVER KOŠÚTY PODHÁJ ZÁTURČIE PRIEKOPA SPOLU 

§ 21 priestupky na úseku správy 

 8 - 1 - - 5 2 16 

§ 22 priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

 3508 757 227 73 106 357 131 5159 

§ 30 priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami 

 30 14 1 - 3 6 7 61 

§ 46 priestupky proti poriadku v správe vykonávanej mestom (iné zákony, VZN)  

 239 90 80 28 41 97 114 689 

§ 47 priestupky proti verejnému poriadku 

 211 64 31 16 25 83 41 471 

§ 48  

 1 - - - - - - 1 

§ 49 priestupky proti občianskemu spolunaţívaniu 

 9 3 4 - 1 1 2 20 

§ 50 priestupky proti majetku 

 32 5 28 3 2 1 9 80 

SPOLU: 
4038 933 372 120 178 550 306 6497 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5:  Objasňované priestupky – priestupkové spisy 

              (nápad v období od 1. januára do 31. decembra 2009 a porovnanie s r. 2008) 

 

PRIESTUPKOVÉ SPISY – nápad podľa skutkových podstát 
I. – XII. 

r. 2008 r. 2009 

                                       zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

§ 22 – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 55 46 

§ 30 – priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom 6 12 

§ 45 – priestupky na úseku ochrany ţivotného prostredia - 1 

§ 46 – priestupky proti poriadku v správe vykonávanej mestom 20 20 

§ 47 – priestupky proti verejnému poriadku  36 32 

§ 49 – priestupky proti občianskemu spolunaţívaniu 28 27 

§ 50 – priestupky proti majetku 71 51 

                                                                                       SPOLU: 216 189 
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Tab. 6: Objasňované priestupky – priestupkové spisy 

            (spôsob riešenia v období od 1. januára do 31. decembra 2009 a porovnanie s r. 2008) 

  

PRIESTUPKOVÉ SPISY – spôsob riešenia 
I. – XII. 

r. 2008 r. 2009 

                                       zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

uloţenie veci záznamom (neznámy páchateľ) 57 47 

odloţenie veci záznamom (nemoţno prejednať) 17 23 

odovzdanie veci (príslušnému orgánu) 8 16 

oznámenie veci (predloţenie veci na správne konanie) 52 39 

ukončenie veci (blokové konanie) 80 58 

ostáva v riešení (objasňovanie pokračuje v nasledujúcom roku) 2 6 

                                                                                       SPOLU: 216 189 

 

Tab. 7:  Pouţitie donucovacích prostriedkov 

              za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2009 a porovnanie s r. 2008 
 

 

DONUCOVACÍ PROSTRIEDOK 

 

I. – XII. 

r. 2008 r. 2009 

hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany 21 12 

slzotvorné prostriedky 1 4 

obušok - - 

putá 2 5 

sluţobný pes  - - 

technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla 1639 2059 

SPOLU: 1663 2080 
 

Tab. 8: Pouţitie zbrane 

             za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2009 a porovnanie s r. 2008 

 

r. 2008: 2 krát (proti útočiacemu psovi) 

r. 2009: - 

 

 

Tab. 9: Niektoré iné zákonné úkony 

             za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2009 a porovnanie s r. 2008  
 

 

ÚKON 
I. – XII. 

r. 2008 r. 2009 

predvedenie osoby na útvar Mestskej polície 53 68 

odovzdanie osoby Policajnému zboru, Vojenskej polícii... 24 47 

otvorenie bytu 3 5 

odňatie veci 11 6 
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5. ZÁVER – verifikačné údaje 
 

 Záverom moţno konštatovať, ţe činnosť Mestskej polície mesta Martin v roku 2009 

bola v súlade s ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi a smerovala k ochrane ţivota, zdravia a majetku obyvateľov mesta 

Martin a iných osôb nachádzajúcich sa v meste Martin. 

 

 

 
Dátum vypracovania správy:   3. február 2010 

 

 

 

Podpis náčelníka Mestskej polície:   ____________________________ 

 

 

 

Podpis primátora mesta:    ____________________________ 

 

 

 

Odtlačok pečiatky mesta: 

 
 

 

 

 

 

 

6. ZÁMERY DO ROKU 2010 

 

 
 V rámci kontinuity činnosti Mestskej polície mesta Martin moţno nastoliť otázku, aké 

sú zámery Mestskej polície mesta Martin do nastávajúceho roku 2010. 

 

Bez akýchkoľvek pokusov o nasľubovanie neuskutočniteľného moţno zámery 

Mestskej polície mesta Martin koncentrovať do nasledovnej priority: Odborne a personálne 

zvyšovať úroveň práce Mestskej polície a stabilizovať jednotlivé pracovné pozície tak, 

aby činnosť Mestskej polície bola prínosom a súčasťou právnej istoty pre obyvateľov a 

návštevníkov mesta Martin. 
 

Zmyslom tejto priority je sústavné pribliţovanie Mestskej polície mesta Martin 

obyvateľom a návštevníkom mesta Martin. 

 

Zároveň je potrebné, aby návrh rozpočtu na rok 2011 predloţený náčelníkom Mestskej 

polície nebol krátený, aby tak nedochádzalo k podobným situáciám ako pri prechode z r. 2008 

na r. 2009 a tieţ z r. 2009 na r. 2010, kedy Mestská polícia musela vyrovnávať schodok na 

mzdách krátením beţných výdavkov na úkor svojho rozvoja v záujme občanov (viď s. 18 

a tab. VIII. tejto správy). 

 


