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1. ÚVOD

Táto správa o činnosti Mestskej polície obsahuje súhrnné štatistické údaje
s komentárom za rok 2010.
Z hľadiska hodnôt je potrebné na prvom mieste uviesť, že jednou zo základných úloh
Mestskej polície je ochrana obyvateľov mesta Martin a iných osôb v meste Martin pred
ohrozením ich života a zdravia (por. § 3 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov). V r. 2010 príslušníci Mestskej polície
vykonali celkom 101 zákrokov priamo smerujúcich k záchrane ţivota a ochrane zdravia
osôb, čo je v porovnaní s r. 2009 o 11 zákrokov viac a predstavuje nárast o 12 %.
Pri vyššie uvedených udalostiach bola na miesto privolaná Záchranná zdravotná
služba, ktorá uvedené osoby previezla do Martinskej fakultnej nemocnice; predtým bola
uvedeným osobám poskytnutá prvá pomoc policajtmi Mestskej polície.
Rok 2010 sa niesol v znamení
v predchádzajúcich rokoch, a to po líniách:

pokračovania

trendov

nastavených

1. Orientácie na vylepšenie výkonu sluţby Mestskej polície z hľadiska celoplošného
vykrytia služieb a s tým súvisiacej služobnej 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 služieb 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 služby v popoludňajších, podvečerných a večerných hodinách v čase od 14:00 h
do 24:00 h 8-hodinovými prekrývajúcimi sa službami a v období od jari do jesene boli
v dennej dobe v prípade priaznivého počasia realizované cyklohliadky, ktoré
monitorovali najmä okrajové časti mesta.
Všetky uvedené opatrenia sa ukázali ako správne, efektívne, účelné a prispeli ku
skvalitneniu výkonu služby a jeho priblíženiu 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 234 návrhov na exekúciu, čo je o 15
návrhov menej než v predchádzajúcom roku a čo predstavuje pokles o 6 %. Podľa
ustanovení § 60 priestupkového zákona bolo riešených celkom 209 prípadov (viď tab. č.
5 a 6).
3. Skvalitnenia preventívno-výchovných aktivít Mestskej polície priamo na ulici, a to
demonštráciou prítomnosti policajtov v rámci hliadkovej a obchádzkovej činnosti a tým
znížením nápadu priestupkov vo všetkých lokalitách mesta a tiež podieľaním sa na
výchove a osvetovej činnosti najmä v školách a predškolských zariadeniach pri práci
s mládežou, ale 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
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trestnej činnosti a priestupkov pod vplyvom návykových látok, ohrozovanie seniorov zo
strany podvodníkov, násilníkov atď. Systematicky je zvyšovaná úroveň právneho
vedomia žiakov, pričom – ako už 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 2010 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 služobných zákrokov,
zvyšovanie úrovne právneho vedomia a komunikačných schopností policajtov. Tento
výcvik bol zabezpečený externou formou pod gesciou špičkových expertov v oblasti
bezpečnostných služieb v rozsahu 7240 hodín, a to nasledovne:
-

výcvik taktiky zákrokov a sebaobrany základný: 2640 h,
výcvik taktiky zákrokov a sebaobrany nadstavbový pre zásahovú jednotku: 1200 h,
výcvik taktiky zákrokov v rámci kontroly objektov napojených na PCO: 640 h,
školenie ku komunikácii s verejnosťou: 960 h,
strelecká príprava štandardná: 1160 h,
strelecká príprava špeciálna pre zásahovú jednotku: 640 h.

Príslušníci Mestskej polície absolvovali aj ďalšie odborno-zdokonaľovacie školenia,
menovite školenie vodičov sluţobných cestných vozidiel ku zákonu č. 8/2009 Z. z.
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z. Ďalej bolo vykonané
školenie vodičov SCV v zmysle vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce
a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických
zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel v rozsahu 130 hodín a tiež
psychologické vyšetrenie pre vodičov vozidiel s právom prednostnej jazdy v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to v rozsahu 208 hodín.
Odborným výcvikom policajtov sa okrem iných cielených atribútov sleduje celková
úroveň policajtov z odborného hľadiska. Sleduje sa ich vhodnosť, schopnosť
a spoľahlivosť, a to až na každého jednotlivca. Ďalej sa sleduje úroveň morálnych,
morálno-vôľových vlastností, pracovnej disciplíny policajtov, čo by sa celkovo malo
odzrkadliť na výslednosti práce jednotlivcov a zároveň celého kolektívu policajtov
Mestskej polície.
Dá sa povedať, že v podmienkach Mestskej polície mesta Martin sa tak deje. Sú však
malé bezvýznamné výnimky, ktoré sa nestotožňujú s cieľmi a zámermi vedenia Mestskej
polície o dobré pracovné výsledky a dôstojnú reprezentáciu Mestskej polície ako celku.
A preto pre vedenie Mestskej polície vyplýva neustála potreba organizovať, riadiť,
koordinovať a sústavne kontrolovať každého policajta na každom poste, a to aj za cenu
uplatňovania a realizovania nepopulárnych opatrení vo vzťahu k niektorým jednotlivcom,
ktoré sledujú jediný cieľ, a to aby sa Mestská polícia mesta Martin sústavne približovala
svojou činnosťou potrebám obyvateľov mesta Martin pri zabezpečovaní verejného
poriadku a dopravnej disciplíny, a tým zároveň dôstojnej reprezentácii mesta Martin.
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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 ešte 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 roku 2009 nasledovné opatrenia, v rámci ktorých Mestská polícia vykonávala
svoju činnosť aj v roku 2010:
Pravidelné služby cyklohliadok; na tomto úseku bolo cyklohliadkami Mestskej
polície odpracovaných v r. 2010 celkom 1637 hodín. Počas jednotlivých mesiacov
bola služba cyklohliadok vykonávaná v nasledovnom rozsahu:
-

máj:
jún:
júl:
august:
september:

124 hodín,
409 hodín,
448 hodín,
530 hodín,
126 hodín.

8-hodinové pracovné zmeny počas letnej turistickej sezóny; po ukončení letnej
turistickej sezóny služby pokračovali v režime 8, 10 a 12 h a operatívne sa menili
podľa služobnej potreby a operatívnej situácie na úseku verejného poriadku v meste
Martin.
Vyšší počet policajtov v službe v odpoludňajších a nočných hodinách.
Satelitné hliadky v centre mesta (1+2).
Efektívnejšia kontrola dodržiavania verejného poriadku vo vnútroblokoch sídliska
Záturčie; stála nočná kontrola sídliska v čase od 22:30 h do 05:00 h.
Zintenzívnenie hliadkovej služby a tiež hliadkovej a obchádzkovej
v mestských častiach Záturčie, Priekopa a na celom území mesta Martin.

služby

Celoplošné sídliskové akcie zamerané na kontrolu dodrţiavania zákona č.
282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania psov v znení
neskorších predpisov, a to s účasťou maximálneho možného počtu nasadených
policajtov. Na tomto úseku bolo vykonaných celkom 493 akcií, v rámci ktorých
bolo kontrolovaných 1541 osôb vodiacich psov. Počas týchto kontrol bolo zistených
celkom 27 priestupkov, z ktorých 2 boli vybavené napomenutím, 24 bolo
prejednaných v blokovom konaní na sumu 248 € a 1 priestupok bol predloţený
správnemu orgánu na priestupkové konanie.
Častejšie kontroly mládeže požívajúcej alkoholické nápoje, a to jednak na verejných
priestranstvách, ale aj v jednotlivých prevádzkach na území mesta Martin.
Dôslednejšie kontroly cintorínov a pietnych miest.
VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ
VYKONANÉ OPATRENIA
K UDRŢANIU VEREJNÉHO PORIADKU NA ÚZEMÍ MESTA MARTIN.
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VIEDLI

Príslušníci Mestskej polície a občianski zamestnanci odpracovali v roku 2010 celkom
97071,5 hodín, čo je v porovnaní s rokom 2009 o 3082 hodín menej a čo predstavuje pokles
o 3 %. Spolu bolo čerpaných 1588,5 dní dovolenky (k 31. 12. 2010 ostáva 706,5 dní
nevyčerpanej dovolenky) a 3126 hodín náhradného voľna. Na odbornú prípravu
novoprijatých príslušníkov Mestskej polície bolo využitých celkom 2171,5 hodín.
Mestská polícia v roku 2010 vykonala celkom 9634 zákrokov, čo je v porovnaní
s rokom 2009 viac o 364 zákrokov a čo predstavuje nárast o 4 %. Z celkového počtu
zákrokov sa jedná o 6372 priestupkov (1091 priestupkov riešených napomenutím, 5138
prejednaných v blokovom konaní a 143 priestupkov realizovaných inak než v blokovom
konaní – z toho 60 uložených, 16 odložených, 29 odovzdaných príslušným orgánom a 38
predložených príslušným správnym orgánom na priestupkové konanie), 112 podozrení zo
spáchania trestného činu odovzdaných Policajnému zboru a 3150 ostatných zákrokov
(úkony prvej pomoci zraneným a chorým osobám, ochrana majetku /PCO, otváranie bytov,
požiare 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 napomenutia po jednotlivých mesiacoch roku 2010 z hľadiska skutkových podstát
a tiež z hľadiska jednotlivých mestských častí mesta Martin.
V roku 2010 bolo v blokovom konaní prejednaných celkom 5138 priestupkov, čo je
v porovnaní s rokom 2009 viac o 230 priestupkov a čo predstavuje nárast o 5 %.
V roku 2010 bolo celkovo uloţených blokových pokút (zaplatených i nezaplatených
na mieste) na sumu 61.074 €, čo je v porovnaní s rokom 2009 o 1.038 € viac a čo predstavuje
nárast o 2 %.
Výnos blokových pokút zaplatených na mieste v roku 2010 predstavuje celkovú
sumu 48.665 €, čo je v porovnaní s rokom 2009 o 1.642 € menej a čo predstavuje pokles
o 3 %. Čo sa týka pokút nezaplatených na mieste, tieto boli v roku 2010 uložené na celkovú
sumu 12.409 €, čo je v porovnaní s rokom 2009 o 2.680 € viac a čo predstavuje nárast
o 28 %.
Priemerná výška uloţenej blokovej pokuty príslušníkmi
2010 je 11,89 €, čo je v porovnaní s rokom 2009 menej o 0,34 €
o 3 %. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že v r. 2010 bolo 1091
napomenutím (tab. 2), čo je v porovnaní s rokom 2009 menej
predstavuje pokles o 31 %.

Mestskej polície v roku
a čo predstavuje pokles
priestupkov riešených
o 498 priestupkov a čo

Tabuľky pod č. 4 a 5 znázorňujúce stav objasňovania priestupkov (tzv.
priestupkových spisov) informujú jednak o tzv. nápade priestupkov podľa jednotlivých
skutkových podstát (tab. 4), jednak o spôsobe ich riešenia (tab. 5).
V r. 2010 bolo objasňovaných celkom 209 priestupkov, čo je v porovnaní s rokom
2009 o 20 priestupkov viac a čo predstavuje nárast o 11 %. Objasnenosť priestupkov
útvarom Mestskej polície mesta Martin ako orgánom oprávneným objasňovať priestupky je
70 %-ná.
V rámci použitia donucovacích prostriedkov (tab. 6) bol v roku 2010 zaznamenaný
pokles použitia technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv.
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„papúč“), a to o 2 %. Strelná zbraň (tab. 7) nebola pri plnení úloh v roku 2010 použitá 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.
Pri všetkej skromnosti možno zodpovedne konštatovať, že Mestská polícia mesta
Martin patrí medzi najlepšie mestské polície v rámci Slovenskej republiky, ako to možno
vidieť v porovnaní s inými mestami v rámci projektu Benchmarking miest1, v ktorom je
zapojených celkom 22 slovenských miest a kde vo viacerých ukazovateľoch Mestská polícia
mesta Martin zaujíma pozíciu lídra.
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, že „štatistické údaje sa vedú vo výkaze
štatistických údajov správy, ktorého vzor sa uvádza v prílohe č. 2“ tejto vyhlášky. Je
samozrejmosťou, že v predpísaných tabuľkách2 nemoţno nič meniť ani dopĺňať.
Správa o činnosti Mestskej polície mesta Martin za r. 2010 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, že Mestská polícia v roku 2010 spracovala celkom
1755 písomností zaevidovaných v registratúrnom denníku (z toho došlých písomností bolo
1564 a vlastných písomností bolo 191). Vyexpedovaných písomností za rok 2010 bolo 1022
(z toho v rámci registratúrneho denníka bolo vyexpedovaných 441 písomností, v súvislosti
s objasňovaním priestupkov bolo vyexpedovaných 347 písomností a v rámci exekučného
konania /návrhy na exekúcie/ bolo vyexpedovaných 234 písomností). Mestská polícia zaslala
1

Hlavnou myšlienkou projektu Benchmarking miest, na ktorom spolupracuje 22 slovenských miest, bolo a je
vytvoriť pre slovenské mestá prostredie, v rámci ktorého budú môcť porovnávať dopady svojich rozhodnutí
v jednotlivých oblastiach verejných služieb vrátane bezpečnosti. Bližšie viď: http://www.projektbmu.sk.
2
Tabuľky tvoriace obsah správy o činnosti Mestskej polície určenej pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sú označené rímskymi číslicami, tabuľky určené výlučne pre primátora mesta a pre Mestské zastupiteľstvo
sú označené arabskými číslicami.
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celkom 4 upozornenia na zistené nedostatky Mestskému úradu mesta Martin a iným
právnickým a fyzickým osobám. Mesto Martin vybavovalo celkom 7 sťaţností smerujúcich
proti príslušníkom Mestskej polície, z toho všetkých 7 sťažností bolo neopodstatnených. Do
elektronických a printových médií Mestská polícia poskytla informácie a príspevky celkom
52-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 7-krát.
Zástupcovia Mestskej polície sa zúčastňujú na každom rokovaní Komisie verejného
poriadku (v r. 2010 11-krát). Tu treba uviesť, že Mestská polícia v roku 2010 vykonala
v jednotlivých prevádzkach na území mesta Martin celkom 4329 kontrol dodržiavania VZN
mesta Martin č. 65, ktorým sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Martin.
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2. ŠTATISTICKÉ ÚDAJE (predložené na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície mesta Martin
za obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010
Tab. I.: Počet príslušníkov Mestskej polície
1
1a
2
3
4
5

Plánovaný počet príslušníkov Mestskej polície
Skutočný počet príslušníkov Mestskej polície
Počet prijatých príslušníkov Mestskej polície
Počet prepustených príslušníkov Mestskej polície
Počet príslušníkov Mestskej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za
spáchanie úmyselného trestného činu
Počet príslušníkov Mestskej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej
spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov

66
66
10
7
66

Tab. II.: Sťaţnosti na príslušníkov Mestskej polície
1
2

Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov Mestskej polície
Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov Mestskej polície
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Tab. III.: Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov Mestskej polície
1
2
2a
3
3a
4
4a
5
6
7
8
9
9a
10
10a

Počet vykonaných zákrokov
Počet prípadov použitia zbrane
Z toho neoprávnených
Počet prípadov varovného výstrelu do vzduchu
Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov
(celkom / technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla)
Z toho neoprávnených
Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok
smeroval
Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok
smeroval (do 24 hod.)
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej
osoby
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej
osoby (do 24 hod.)
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na
majetku
Z toho so spôsobením škody na majetku mesta
Počet útokov na príslušníkov Mestskej polície (pri plnení úloh Mestskej polície
alebo v súvislosti s ich plnením)
Z toho so zranením príslušníka Mestskej polície

9634
2033 / 2017
2
2
2
1

Tab. IV.: Činnosť pri plnení úloh Mestskej polície
1
2
3
4
5
6

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka
Mestskej polície
Počet osôb predvedených na útvar Mestskej polície
Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
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120
103
17
6
2
1

Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície mesta Martin
za obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010 – pokračovanie
Tab. V.: Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov)

1 Celkový počet zistených
priestupkov vlastnou činnosťou
2 Celkový počet oznámených
priestupkov na útvar mestskej
polície
3 Celkový počet uložených
priestupkov
4 Celkový počet odložených
priestupkov
5 Celkový počet odovzdaných
priestupkov
6 Celkový počet oznámených
priestupkov príslušnému orgánu
7 Celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom konaní
výška finančnej hotovosti (€)
8 Z toho celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom konaní
vydaním bloku na pokutu
nezaplatenú na mieste
výška finančnej hotovosti (€)

§ 47-48

§ 49

§ 50

§ 22

Všeobecne
záväzné
nariadenia
mesta

Ostatné

Spolu

216

14

112

4256

535

25

5158

14

29

53

1

23

3

123

5

6

38

-

10

1

60

4

4

2

1

4

1

16

-

15

9

-

3

2

29

3

-

1

28

5

1

38

218

18

115

4228

536

23

5138

3312

385

2689

46295

7760

633

61074

81

13

68

161

251

19

593

1632

301

1787

3075

5051

563

12409

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 8. marca 2011.

b)

KOMENTÁR
údajov:

ad I.1:

K ŠTATISTICKÝM ÚDAJOM

v tab. I. až tab. V. výkazu štatistických

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. 2010 je nasledovný:
a) celkový počet zamestnancov Mestskej polície je 72,
b) 66 príslušníkov Mestskej polície je vo výkone služby, pričom 3 príslušníčky
Mestskej polície sú na materskej, resp. rodičovskej dovolenke,
c) 6 SPM občianskych zamestnancov, z toho 1 občianska zamestnankyňa je na
materskej, resp. rodičovskej dovolenke.
Počas roka 2010 boli prijatí 10 príslušníci Mestskej polície.

Ad I.2:
Ad I.3:

K 31. 12. 2010 boli z pracovného pomeru prepustení 3 príslušníci Mestskej
polície, ktorým nebola predĺžená pracovná zmluva na dobu určitú a 4 príslušníci
Mestskej polície ukončili pracovný pomer dohodou.

Ad III.1:

Ad V.:

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.

Pri povrchnej analýze by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že 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 dodržiavanie 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, pretože 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 možno
z dlhodobého hľadiska hovoriť o tom, že pribliţne polovica zákrokov zo strany
príslušníkov Mestskej polície smeruje do oblasti cestnej premávky. Treba však
zdôrazniť, že 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, že
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“.3
Pokiaľ by príslušníci Mestskej polície na úseku dopravných priestupkov
nezakročovali, neznamená to, že 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.
Značný počet dopravných priestupkov je výsledkom zákonného dozoru zo
strany Mestskej polície nad dodržiavaním v súlade so zákonom stanovených
pravidiel Martinského parkovacieho systému spravovaným akciovou
spoločnosťou Turiec.
Ďalšia skupina dopravných priestupkov vyplýva z poţiadaviek občanov mesta
Martin, ktorí sa často obracajú na operačné stredisko Mestskej polície aj so
žiadosťou o zákrok v prípadoch, kedy na im vyhradenom parkovacom mieste,
ktoré majú v uţívaní od Mesta Martin (na základe príslušných ustanovení VZN č.
76 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov), stojí iné motorové vozidlo. Pre
ilustráciu iba za mesiac december 2010 prijalo operačné stredisko celkom 48
takýchto podnetov občanov. Tu je však nutné poznamenať, že vo všetkých 48
prípadoch bolo príslušníkmi Mestskej polície zistené, že uvedené vyhradené
parkovacie miesta neboli zabezpečené zo strany ich užívateľov vztýčením
mechanickej parkovacej zábrany do vertikálnej polohy. Vzhľadom na to, že zvislé
dopravné značenie nebolo v uvedených prípadoch jednoznačné a vodorovné
dopravné značenie i parkovacie zábrany (v horizontálnej polohe) boli skryté pod
vrstvou snehu, iní vodiči nemohli vedieť, že sa jedná o vyhradené parkovacie
miesta. Z uvedeného vyplýva, že najmä počas zimných mesiacov sa jedná
o problém, nad ktorým sa v roku 2011 bude treba seriózne zamyslieť a zo strany
Mestského úradu mesta Martin prijať príslušné efektívne opatrenia za účelom
právnej istoty občanov garantovanej Ústavou Slovenskej republiky.

3

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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c) SKUTOČNOSTI,

KTORÉ NEVYPLÝVAJÚ ZO ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV SPRÁVY
A VÝZNAMNÉ OBLASTI PÔSOBENIA MESTSKEJ POLÍCIE ZA HODNOTIACE OBDOBIE:

ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE NA ÚSEKU PREVENCIE
Mestská polícia mesta Martin aj v r. 2010 intenzívne pracovala na úseku prevencie,
a to najmä na pôde materských a základných škôl na území mesta Martin, ale aj na pôde
zariadení pre seniorov tak, ako to bolo deklarované v zámeroch Mestskej polície na rok 2010.
Celkovo bolo na úseku prevencie v jednotlivých školských a predškolských zariadeniach pod
vedením 12 príslušníkov Mestskej polície vykonaných 634 prednášok (o 295 viac než v r.
2009, čo predstavuje nárast o 87 %), ktorých sa v 122 triedach zúčastnilo celkom 2936 detí.
MATERSKÉ ŠKOLY
(počet škôl zapojených do projektov: 13)
Názov projektu
počet detí
počet tried
počet odprednášaných prednášok

KAMARÁT AX / MODRÝ SEMAFOR *
543
23
85

* Pozn.: Projekt „Kamarát Ax“ bol realizovaný iba v 1. polroku 2010, resp. v 2. polroku školského roka
2009/2010, pretože je postupne nahrádzaný novým projektom vypracovaným Mestskou políciou mesta
Martin s názvom „Modrý semafor“, ktorý bol realizovaný od 2. polroku 2010, resp. v 1. polroku
školského roka 2010/2011.

ZÁKLADNÉ ŠKOLY
(počet škôl zapojených do projektov: 10)
Názov projektu
ročníky zapojené do projektu
počet detí
počet tried
počet odprednášaných prednášok
Názov projektu
ročníky zapojené do projektu
počet detí
počet tried
počet odprednášaných prednášok
Názov projektu
ročníky zapojené do projektu
počet detí
počet tried
počet odprednášaných prednášok

KAMARÁT AX / MODRÝ SEMAFOR *
1. – 3.
1177
44
359
SPRÁVAJ SA NORMÁLNE
5.
169
7
23
ŠTVORLÍSTOK
6. – 9.
1047
48
167

* Pozn.: Projekt „Kamarát Ax“ bol realizovaný iba v 1. polroku 2010, resp. v 2. polroku školského roka
2009/2010, pretože je postupne nahrádzaný novým projektom vypracovaným Mestskou políciou mesta
Martin s názvom „Modrý semafor“, ktorý bol realizovaný od 2. polroku 2010, resp. v 1. polroku
školského roka 2010/2011.
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Okrem toho Mestská polícia vykonala viacero podujatí venovaných občianskej
verejnosti, najmä deťom a mládeži, kde prezentovala modelové situácie zásahovej jednotky
a oboznámila žiakov s technickým vybavením Mestskej polície (práca s rádiostanicou,
zakladanie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla, iné
donucovacie prostriedky – putá). Bolo vykonaných celkom 8 takýchto prezentácií:
-

21. 05. 2010 – „Deň polície, armádnych a záchranných zložiek“ v Prievidzi,
29. 05. 2010 – Mestská časť Martin – Záturčie,
01. 06. 2010 – Združená stredná škola dopravná v Martine – Priekope,
28. 06. 2010 – Posádkový klub v Martine,
07. 07. 2010 – Detský tábor v Mošovciach,
03. 09. 2010 – Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov,
29. 09. 2010 – Detské dopravné ihrisko – Súkromná materská škola Lienka,
30. 11. 2010 – Základná škola Hany Zelinovej vo Vrútkach.

Mestská polícia vykonáva svoje preventívne aktivity smerom k mimoriadne
ohrozenej cieľovej skupine seniorov, ktorí sa často stávajú obeťami rozličných
podvodníkov a násilníkov zneužívajúcich 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 príslušníci Mestskej polície. V r. 2010
bolo na pôde 5 klubov, resp. zdruţení vykonaných celkom 24 prednášok, ktorých sa
zúčastnilo 228 seniorov.
Okrem týchto aktivít Mestská polícia mesta Martin v období od 01. 09. 2010 do
31. 12. 2010 sa podieľala na programe BECEP, ktorý vyhlásilo a je produktom Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky spoločne s Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva v Martine. Samostatné prednášky boli včlenené do projektu
Mestskej polície mesta Martin „Modrý semafor“ a boli odprezentované Mestskou políciou vo
vybraných predškolských a školských zariadeniach I. stupňa. V rámci programu BECEP bolo
uskutočnených 16 zamestnaní v predškolských zariadeniach a 17 zamestnaní
v základných školách – I. stupni, teda spolu 33 zamestnaní.
V mesiaci december 2010 boli uskutočnené 2 prednášky projektu „Správaj sa
normálne“.
Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality pridelila v r. 2010
Mestskej polícii mesta Martin na realizáciu projektov „Polícia a zákon na pomoc
seniorom“ a „Štvorlístok“ dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2010
v celkovej výške 10.600 € („Polícia a zákon na pomoc seniorom“ – 5.000 €, „Štvorlístok“ –
5.600 €).
Projekty, ktoré začali prebiehať v druhom polroku 2010, majú pokračovanie až do
júna 2011, 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. Jednalo sa najmä o ulice Stavbárska, N. Hejnej, P. O.
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Hviezdoslava, Jilemnického (2 lokality), Košútska, Dúbravca, Priekopská, A. Stodolu,
Červenej armády, A. Pietra a P. Mudroňa.
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
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 2010 boli zaznamenané dva prípady narušenia chránených objektov
pripojených na Stredisko registrovania poplachov Mestskej polície mesta Martin. Jednalo sa
o objekt Základnej školy A. Dubčeka na ulici Budovateľov v Martine a objekt Základnej
školy a Materskej školy na Dolinského ulici v Martine – Priekope. V súvislosti s narušením
objektu nebola zo strany príslušníkov Mestskej polície žiadnej osobe obmedzená osobná
sloboda.
Celkový počet hlásení o narušení objektov:
z toho:
- nezistený dôvod hlásenia o narušení
- narušenie spôsobené chybnou manipuláciou obsluhy
- technická porucha zariadenia
- otvorené okná
- rozbité okno – páchateľ nezistený
- vniknutie do objektu cez rozbité okno – páchateľ nezistený
- pád záclony
- padajúca omietka
- lietajúci vták vo vnútri objektu
Počet výjazdov príslušníkov Mestskej polície mesta Martin
na hlásenia o narušení objektov:

295
135
135
16
4
1
1
1
1
1

148

Poznámka:
V mesiaci december 2010 došlo k vlámaniu do chráneného objektu ZŠ na Ul. Hurbanovej
(garáže), ale hlásenie o narušení objektu na PCO neprišlo.
Čo sa týka mestského kamerového monitorovacieho systému, tento je Mestskou
políciou mesta Martin využívaný od 18. 06. 2010, kedy boli dané do skúšobnej prevádzky
4 kamery v centre mesta; jedná sa o kamery s optickým priblížením 35 x a otočné o 270°,
ktoré sú umiestnené nasledovne:
-

kamera č. 1: objekt Všeobecnej úverovej banky na ulici M. R. Štefánika 2 v Martine;
snímané lokality: ulice A. Sokolíka, Daxnerova, M. R. Štefánika, časť ul. 29. augusta,
snímané objekty: obchodný dom PRIOR, Tučianska galéria, Jánošíkovo súsošie,
parkovisko na Námestí SNP.

-

kamera č. 2: objekt Slovenského komorného divadla na Divadelnej ulici 1 v Martine;
snímané lokality: ulica Divadelná, časť ulice M. R. Štefánika, ulice 29. augusta, A.
Kmeťa,
snímané objekty: Millenium.
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-

kamera č. 3: objekt na Divadelnej ulici 17 v Martine;
snímané lokality: ulica Divadelná, Radničné námestie, časť ulice M. R. Štefánika,
snímané objekty: Millenium, Literárne múzeum, Turčianska knižnica.

-

kamera č. 4: objekt ADMIRAL na ulici M. R. Štefánika 52 v Martine;
snímané lokality: ulica Divadelná, Radničné námestie, ulica M. R. Štefánika, časť
Štúrovho námestia,
snímané objekty: Millenium, Literárne múzeum, Turčianska knižnica.

V mesiaci júl 2010 boli v pešej zóne umiestnené ďalšie 4 kamery, ktoré sú statické,
bez optického priblíženia, snímací záber 90°. Tieto sú umiestnené nasledovne:
-

kamera č. 5: objekt FRITO na ulici M. R. Štefánika 36 v Martine;
snímané lokality: ulica M. R. Štefánika,
snímané objekty: Slovenská sporiteľňa, súsošie Turčianskych dobrovoľníkov.

-

kamera č. 6: objekt FRITO na ulici M. R. Štefánika 36 v Martine;
snímané lokality: ulica M. R. Štefánika,
snímané objekty: pešia zóna, predajné stánky na ulici M. R. Štefánika.

-

kamera č. 7: objekt HUDY SPORT na ulici 29. augusta 13 v Martine;
snímané lokality: ulica 29. augusta,
snímané objekty: Slovenská sporiteľňa, súsošie Turčianskych dobrovoľníkov.

-

kamera č. 8: objekt HUDY SPORT na ulici 29. augusta 13 v Martine;
snímané lokality: ulica 29. augusta,
snímané objekty: Slovenská sporiteľňa, súsošie Turčianskych dobrovoľníkov.

V r. 2010 bolo na základe monitorovania verejných priestranstiev mestským
kamerovým systémom preverovaných 288 udalostí; v 115 prípadoch boli tieto riešené ako
priestupky a v 2 prípadoch sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného činu (TČ). Po
jednotlivých mesiacoch to vyzeralo nasledovne:
-

jún
júl
august
september
október
november
december

preverovaných 40 udalostí
preverovaných 113 udalostí
preverovaných 34 udalostí
preverovaných 8 udalostí
preverovaných 17 udalostí
preverovaných 32 udalostí
preverovaných 44 udalostí

riešených 18 priestupkov
riešených 44 priestupkov
riešených 25 priestupkov
riešené 2 priestupky
riešené 4 priestupky
riešených 10 priestupkov a 1 TČ
riešených 12 priestupkov a 1 TČ

Aj v roku 2010 bolo uplatňované preventívne pôsobenie na páchateľov priestupkov
s využitím právneho inštitútu „napomenutie“ – kedy pri zavinení najmä z nedbanlivosti bol
priestupca príslušníkom Mestskej polície počas napomenutia vždy poučený o príslušných
zákonoch a miestnej legislatíve Mesta (všeobecne záväzné nariadenia). Takto bol v r. 2010
uplatnený inštitút napomenutia celkom 1091-krát, čo je o 498 prípadov menej než v r. 2009
a čo predstavuje pokles o 31 %.
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Spolupráca Mestskej polície mesta Martin s Policajným zborom aj v roku 2010
bola vysoko nadštandardná; 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 a Mestom Martin. V prípade potreby sa organizujú súčinnostné
akcie na úseku verejného poriadku a dopravy, na požiadanie sú na policajné akcie a úkony
velení príslušníci Mestskej polície ako nezúčastnené osoby. Spoločný výkon sluţby Mestskej
políciie a Policajného zboru bol v roku 2010 realizovaný celkom 47-krát, pričom z toho 22krát bolo realizované zabezpečovanie športových podujatí (hokejová extraliga) a v 25
prípadoch sa jednalo o rozličné iné súčinnostné akcie (22-krát domové prehliadky, 3-krát
ostatné /rekognícia, rekonštrukcia, spolupátranie/).
V r. 2010 bolo pri plnení úloh príslušníkmi Mestskej polície odovzdaných
príslušníkom Policajného zboru celkom 112 podozrení zo spáchania trestného činu, čo je
o 17 prípadov viac než v r. 2009 a čo predstavuje nárast o 18 %.
Okrem toho na úseku boja proti alkoholizmu mládeţe počas r. 2010 Mestská polícia
mesta Martin vykonala celkom 47 akcií, pri ktorých prekontrolovala 94 mladistvých osôb a 4
maloleté osoby. Bolo zistených 8 priestupkov, ktoré boli riešené v blokovom konaní na sumu
240 €. V 1 prípade bolo zistené požitie alkoholu maloletou osobou.

ČERPANIE ROZPOČTU
Príjmy Mesta Martin na rok 2010
UKAZOVATEĽ
Mestská polícia
pokuty za porušenie predpisov

ROZPOČET
upravený (€) plnenie (€)

%

40 000

140,93 %

56 372

Beţné výdavky Mesta Martin na rok 2010
UKAZOVATEĽ

ROZPOČET
upravený (€) plnenie (€)

Mestská polícia
verejný poriadok a bezpečnosť
- mzdové výdavky MsP
- odvody do fondov MsP
- sociálny fond
- prevádzkové výdavky MsP
- výdavky z dotácie nam projekt prevencie
kriminality Štvorlístok
- výdavky z dotácie nam projekt prevencie
kriminality pre seniorov
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%

1 042 118
591 752
208 098
8 168
223 500

1 033 749
591 718
208 096
8 168
215 170

99,20 %
99,99 %
100,00 %
100,00 %
96,27 %

5 600

5 599

99,98 %

5 000

4 998

99,96 %

Kapitálové výdavky Mesta Martin na rok 2010
UKAZOVATEĽ

ROZPOČET
upravený (€) plnenie (€)

Mestská polícia
verejný poriadok a bezpečnosť
- výdavky na kamerový systém
- výdavky na nákup služobného vozidla
- rekonštrukcia budovy na Ul. tehelnej pre MsP

473 724
257 224
16 500
200 000

275 215
256 301
15 834
3 080

%
58,10 %
99,64 %
95,96 %
1,54 %

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 od 18. 06. 2010 disponuje
policajným kamerovým systémom, vykonáva PCO, nepoužíva služobných psov. Pre príslušné
činnosti používa 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 K TEXTU SPRÁVY
Tab. 1: Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní
od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 a ich porovnanie s rokom 2009

rok 2009

JANUÁR
FEBRUÁR
MAREC
APRÍL
MÁJ
JÚN
JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
SPOLU:

počet
priestupkov
200
354
454
451
518
584
429
452
455
397
381
233
4908

rok 2010

suma (€)
zaplatené/nezaplatené
1425 / 532
4014 / 800
5266 / 1164
5069 / 1318
5667 / 1143
7048 / 737
4562 / 746
4215 / 734
4314 / 661
3557 / 1118
3142 / 392
2028 / 384
50307 / 9729

počet
priestupkov
364
444
601
475
599
622
466
460
401
420
249
37
5138

suma (€)
zaplatené/nezaplatené
2863 / 339
3586 / 805
4945 / 1735
4707 / 1342
6608 / 1652
6806 / 1369
4563 / 1208
4311 / 1287
3870 / 953
3959 / 963
2126 / 653
321 / 103
48665 / 12409

Tab. 2. Počet priestupkov riešených napomenutím
od 1. januára do 31. decembra 2010 a ich porovnanie s rokom 2009

JANUÁR
FEBRUÁR
MAREC
APRÍL
MÁJ
JÚN
JÚL
AUGUST
SEPTEMBER
OKTÓBER
NOVEMBER
DECEMBER
SPOLU:

r. 2009
70
62
86
133
146
112
105
158
164
217
188
148
1589
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r. 2010
122
88
44
19
27
31
55
53
50
62
179
361
1091

Tab. 3: Počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní a napomenutím
od 01. 01. 2010 do 31. 12. 2010 z hľadiska skutkových podstát a miesta spáchania

rok 2010

STRED

§ 21
4
§ 22
3645
§ 26
1

ĽADOVEŇ

SEVER

KOŠÚTY

PODHÁJ

ZÁTURČIE PRIEKOPA

priestupky na úseku správy
priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
597
263
58
52
517
57
priestupky na úseku hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi
-

SPOLU

4
5189
1

§ 30
11

1
1
4
6
23
priestupky proti poriadku v správe vykonávanej mestom (iné zákony, VZN)
311
47
62
35
33
77
48
613
priestupky proti verejnému poriadku
120
27
14
18
16
37
27
259
priestupky proti občianskemu spolunaţívaniu
8
8
3
2
1
3
25
priestupky proti majetku
26
6
55
19
2
7
115

§ 46
§ 47
§ 49
§ 50

SPOLU:

4126

686

397

131

103

638

148

6229

Tab. 4: Objasňované priestupky – priestupkové spisy
(nápad v období od 1. januára do 31. decembra 2010 a porovnanie s r. 2009)
PRIESTUPKOVÉ SPISY – nápad podľa skutkových podstát
zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
§ 22 – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
§ 30 – priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom
§ 45 – priestupky na úseku ochrany životného prostredia
§ 46 – priestupky proti poriadku v správe vykonávanej mestom
§ 47 – priestupky proti verejnému poriadku
§ 49 – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
§ 50 – priestupky proti majetku
SPOLU:
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I. – XII.
r. 2009
r. 2010
46
12
1
20
32
27
51
189

35
19
42
22
30
61
209

Tab. 5: Objasňované priestupky – priestupkové spisy
(spôsob riešenia v období od 1. januára do 31. decembra 2010 a porovnanie s r. 2009)
PRIESTUPKOVÉ SPISY – spôsob riešenia
zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
uloţenie veci záznamom (neznámy páchateľ)
odloţenie veci záznamom (nemožno prejednať)
odovzdanie veci (príslušnému orgánu)
oznámenie veci (predloženie veci na správne konanie)
ukončenie veci (blokové konanie)
ostáva v riešení (objasňovanie pokračuje v nasledujúcom roku)
SPOLU:

I. – XII.
r. 2009
r. 2010
47
23
16
39
58
6
189

60
16
29
38
60
6
209

Tab. 6: Pouţitie donucovacích prostriedkov
za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2010 a porovnanie s r. 2009
DONUCOVACÍ PROSTRIEDOK
hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany
slzotvorné prostriedky
obušok
putá
služobný pes
technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla
SPOLU:

I. – XII.
r. 2009
12
4
5
2059
2080

r. 2010
11
5
2017
2033

Tab. 7: Pouţitie zbrane
za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2010 a porovnanie s r. 2009
r. 2009:
r. 2010:

-

Tab. 8: Niektoré iné zákonné úkony
za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2010 a porovnanie s r. 2009
I. – XII.

ÚKON
predvedenie osoby na útvar Mestskej polície
odovzdanie osoby Policajnému zboru, Vojenskej polícii...
otvorenie bytu
odňatie veci
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r. 2009
68
47
5
6

r. 2010
103
18
1
13

5. ZÁMERY DO ROKU 2011
1. Zlepšiť výkon služby za pomoci mestského kamerového systému vo všetkých častiach
mesta, kde je tento nainštalovaný, najmä pokiaľ ide o verejný poriadok.
2. Európska charta bezpečnosti cestnej premávky so sídlom v Bruseli si vybrala Mesto
Martin za svojho signatára. Pripojením Mesta Martin ako signatára k Európskej charte
bezpečnosti cestnej premávky sa Mesto Martin zaväzuje plniť záväzok v súčinnosti
s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Martine a ďalšími partnermi, z ktorých
významnú úlohu zohráva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy, ako aj Európska komisia
v Bruseli (Európska charta bezpečnosti cestnej premávky má v súčasnosti viac ako
1950 signatárov).
3. Sústavne venovať všetky sily a prostriedky na vylepšenie služieb Mestskej polície
občanom mesta Martin a jeho návštevníkom, a to na úseku prevencie, preventívnorepresívnych akcií a represie.
4. Udržať a vylepšiť vypracovaním ďalších projektov na rok 2011 preventívno-výchovné
aktivity Mestskej polície v oblasti výchovy detí v predškolských zariadeniach,
základných školách (1. a 2. stupeň), ako aj v prvých a druhých ročníkoch stredného
školstva.
5. Na úseku boja proti návykovým látkam a alkoholizmu mládeže využívať všetky
dostupné zákonné možnosti, metódy a formy na potieranie, elimináciu a kontrolu tohto
negatívneho javu v našej spoločnosti.

6. ZÁVER – verifikačné údaje
Záverom možno konštatovať, že činnosť Mestskej polície mesta Martin v roku 2010
bola v súlade s ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi a smerovala k ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov mesta
Martin a iných osôb nachádzajúcich sa v meste Martin.

Dátum vypracovania správy:

1. február 2011

Podpis náčelníka Mestskej polície:

____________________________

Podpis primátora mesta:

____________________________

Odtlačok pečiatky mesta:
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7. PRÍLOHA – TABUĽKOVÁ ČASŤ
Podrobná analýza zistených priestupkov prejednaných v blokovom konaní
a dohováraním podľa jednotlivých mesiacov, skutkových podstát a mestských častí
Na nasledujúcich stranách je v tabuľkovej forme (sumárne i po jednotlivých
mesiacoch) vypracovaná podrobná analýza priestupkov riešených Mestskou políciou mesta
Martin v blokovom konaní a napomenutím. Za zmienku stojí skutočnosť, že niektoré údaje je
obtiažne medziročne porovnávať, pretože legislatíva podlieha prirodzenému vývoju; kým
napr. neodstránenie psieho výkalu z verejného priestranstva osobou vodiacou psa sa v r.
2009 v zmysle vtedy platnej legislatívy kvalifikovalo ako priestupok proti verejnému poriadku
podľa § 47 priestupkového zákona, v r. 2010 (s účinnosťou od 1. apríla 2010) sa v zmysle
v súčasnosti platnej legislatívy taký istý skutok (identická skutková podstata) kvalifikuje ako
priestupok proti poriadku v správe vykonávanej mestom podľa § 46 priestupkového zákona,
čo vysvetľuje určitý presun priestupkov zo stĺpca § 47 v r. 2009 do stĺpca § 46 v r. 2010.

VYSVETLIVKY:
§ 21 – priestupky na úseku správy (napr. úmyselné uvedenie nesprávneho údaju, úmyselné
podanie nepravdivého alebo neúplného vysvetlenia)
§ 22 – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (neuposlúchnutie
pokynu vyplývajúceho zo zákonom vymedzených dopravných značiek a zo
všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd
vozidiel)
§ 26 – priestupky na úseku hospodárenia s bytmi a s nebytovými priestormi (protiprávne
získanie, obsadenie alebo užívanie bytu alebo nebytového priestoru)
§ 30 – priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami (napr.
podanie alkoholu, cigariet osobe mladšej ako 18 rokov)
§ 46 – priestupky proti poriadku v správe vykonávanej mestom (porušenie iných zákonov
– napr. zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, ďalej porušenie
VZN o verejnom poriadku, o odpadoch, VZN č. 65 atď.)
§ 47 – priestupky proti verejnému poriadku (napr. neuposlúchnutie výzvy verejného
činiteľa, rušenie nočného kľudu, vzbudzovanie verejného pohoršenia, znečistenie
verejného priestranstva a verejnoprospešných zariadení, zanedbanie povinnosti
upratovania verejného priestranstva, neoprávnené zaberanie verejného priestranstva)
§ 49 – priestupky proti občianskemu spolunaţívaniu (napr. ublíženie na cti urážkou alebo
vydaním na posmech, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti, vyhrážanie ujmou na
zdraví, drobným ublížením na zdraví, schválnosti, hrubé správanie)
§ 50 – priestupky proti majetku (napr. krádež, poškodzovanie cudzej veci, podvod)

21

