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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2014

DÔVODOVÁ SPRÁVA
-

-

V predkladanej „Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2014“ je
rozpracovaná činnosť Mestskej polície Žilina.
Mestská polícia Žilina je v zmysle zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii
poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku a obecných
vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení
mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Mestská polícia je
v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení orgánom mestského
zastupiteľstva, ktoré ju zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením.
Jednou z činností na úseku verejného poriadku je kontrola dodržiavania
verejného poriadku pri kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach na
území mesta. Na základe požiadania usporiadateľov podujatí a predpokladu
narušenia verejného poriadku mestská polícia rozhoduje o nasadení
adekvátneho počtu príslušníkov MP a prostriedkov potrebných na
zabezpečenie verejného poriadku, ochrany života a zdravia všetkých
zúčastnených.
Mestská polícia predkladá každoročne Mestskému zastupiteľstvu Správu
o činnosti Mestskej polície Žilina.
Stanovisko Mestskej rady v Žiline zo dňa 8.6.2015 a finančnej komisie zo
dňa 4.6.2015 k Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2014:
 Uznesenie č. 110/2015
Mestská rada v Žiline odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí prerokovať a schváliť Správu o činnosti Mestskej polície
Žilina za rok 2014.
 Uznesenie č. 44/2015
Finančná komisia s predloženým návrhom súhlasí a odporúča ho MR a MZ
prerokovať a zobrať na vedomie.
Výsledok hlasovania: Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Úvod
Mestská polícia Žilina (ďalej len MP Žilina) je v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní verejného poriadku a obecných vecí verejného
poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Mestská
polícia je v zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení orgánom mestského zastupiteľstva,
ktoré ju zriaďuje a zrušuje všeobecne záväzným nariadením.
Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami Mesta Žilina. Pri plnení
úloh majú postavenie verejného činiteľa. Príslušníci MP sa pri výkone úloh, oprávnení a právomocí
riadia najmä zákonom o obecnej polícii s aplikáciou zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.
Ďalšími zamestnancami MP Žilina sú i zamestnanci Mesta Žilina, ktorí vykonávajú práce, ktoré priamo
nesúvisia s plnením úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii a nemajú postavenie verejného
činiteľa.
Pracovnoprávne vzťahy všetkých zamestnancov MP Žilina upravuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme, Zákonník práce a v prípade príslušníkov MP aj ustanovenia zákona
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
Platové podmienky zamestnancov MP Žilina upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Platový poriadok Mestskej polície
Žilina.
Činnosť MP Žilina je
okrem uvedených právnych aktov upravená Organizačným
poriadkom, Pracovným poriadkom, Platovým poriadkom a Štatútom Mestskej polície Žilina platným od
1.4.2011, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo.
Hospodárenie a financovanie MP Žilina je upravené zákonom č. 523/2004 Z. z. a zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Financovanie a hospodárenie je zabezpečované prostredníctvom preddavku. Organizáciu, objem
mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov MP Žilina určuje mestské zastupiteľstvo
s prihliadnutím na rozsah jej úloh.

4

1. ORGANIZAČNÉ ČLENENIE
MP Žilina je poriadkový útvar, na čele, ktorého stojí náčelník MP. V čase neprítomnosti v plnom
rozsahu právomocí zastupuje náčelníka MP zástupca náčelníka.
Úlohy vyplývajúce mestskej polícii zo zákona o obecnej polícii zabezpečovali v roku 2014 oddelenia
výkonu A, B, C, D, oddelenie vzdelávania a policajných činností.
Prehľad pracovných zaradení na MP v Žiline
Vedenie MP – náčelník MP, zástupca MP.
4 velitelia oddelení výkonu A,B,C,D,
1 veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností, ktorý riadil 9 príslušníkov MP – z toho referát
priestupkov – 3 príslušníci MP, referát kynológie – 3 príslušníci MP, referát IT – 1 príslušník MP,
referát prevencie – 2 príslušníci MP,
1 vedúca oddelenia vnútorného a organizačného, ktorá riadila 6 zamestnancov - 3 THP, 3 POP.

Tab. 1 Personálna časť
Pracovné zaradenie
náčelník + zástupca náčelníka
odd.výcviku a policajných činností
oddelenia výkonu A,B,C,D
kadeti
vnútorné a organizačné oddelenie

Spolu

policajti

THP/POP

2

0

10

0

65

0

0

0

0

4/3
84

2. ČINNOSŤ ODELENÍ VÝKONU MP
Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci a obecných vecí verejného
poriadku, ochrany životného prostredia, života, zdravia a majetku občanov v meste realizovala MP
Žilina prostredníctvom oddelení výkonu v celkovom počte 4 - A,B,C,D a oddelenia vzdelávania
a policajných činností.
2.1 Oddelenie výkonu A,B,C,D MP Žilina
Oddelenia výkonu MP Žilina A,B,C,D v roku 2014 zabezpečovali výkon úloh v príslušných častiach
mesta a prímestských častiach so zameraním sa na špecifiká jednotlivých častí. Z hľadiska počtu
zásahov hliadok MP Žilina zostávali najproblematickejšou časťou centrum mesta a sídliská aj
vzhľadom na vysoký počet a koncentráciu obyvateľov, menej frekventovanou oblasťou boli prímestské
časti.
Jednou z úloh MP Žilina bolo dodržiavanie verejného poriadku v meste, a to hlavne v pešej zóne
a riešenie problematickej dopravnej situácie v centre mesta. MP Žilina sa zameriavala na veľmi zlú
situáciu s parkovaním vozidiel a následné porušovanie zákona o cestnej premávke v centre mesta.
Najviac priestupkov spáchaných parkovaním na trávnatých plochách a parkovaním na chodníkoch
bolo zistených na sídliskách.
Ďalším vypuklým problémom bolo nerešpektovanie nariadení mesta o chove a držaní psov, a to
hlavne zistením voľného pohybu psov, ktorý je príslušným VZN mesta zakázaný. Na eliminovanie
daného problému boli vykonávané kontrolné akcie zamerané na túto problematiku, a to zvýšeným
počtom policajných hliadok.
Znečisťovanie verejných priestranstiev skupinami mladých ľudí, ktorí sa stretávali v blízkosti obytných
domov, konzumácia alkoholických nápojov na verejnom priestranstve bola ďalším závažným
problémom. Vzhľadom na rastúci trend požívania alkoholických nápojov MP Žilina zvýšila v roku 2014
aj počet kontrol zameraných na konzumáciu alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov. V rámci týchto
kontrol bolo zistené požívanie alkoholických nápojov nielen mladistvými, ale i maloletými osobami.
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Priestupky, ktorých sa dopustili mladistvé osoby boli v zmysle platných právnych noriem odstúpené
príslušným mestským, resp. obecným úradom, pokiaľ išlo o maloleté osoby, boli uvedené zistenia
postúpené aj na sociálny odbor úradu práce a rodiny.
MP Žilina vykonávala aj viaceré bezpečnostné akcie v spolupráci s príslušnými útvarmi Policajného
zboru.
Hliadková činnosť v nočných hodinách bola zameraná predovšetkým na kontrolu rušenia nočného
kľudu, ochranu života a zdravia obyvateľov a návštevníkov mesta, na ochranu majetku mesta
a občanov pred krádežami a poškodzovaním majetku vandalmi.
V priebehu roka 2014 hliadky MP Žilina zabezpečovali tak ako v predchádzajúcich rokoch bezpečný
priechod žiakov do škôl cez priechody pre chodcov, ktoré boli z hľadiska bezpečnosti vyhodnotené
ako najviac rizikové. V dňoch školského vyučovania MP Žilina zabezpečovala celkom 12 rizikových
priechodov pre chodcov.
Oddelenia výkonu MP Žilina v roku 2014 zintenzívnili hliadkovú činnosť v pridelených prímestských
častiach, čo v spolupráci s poslancami za jednotlivé volebné obvody viedlo k väčšej spokojnosti
občanov s prácou MP Žilina pri riešení vzniknutých problémov, ako aj nárastu zistených
a objasnených priestupkov hlavne na úseku verejného poriadku a občianskeho spolunažívania. Tzv.
rajonizácia mesta – miestna pôsobnosť jednotlivých oddelení výkonu MP Žilina bola vytvorená na
základe požiadavky poslancov za jednotlivé obvody a občanov. Každé oddelenie výkonu MP Žilina
zodpovedalo za svoj pridelený obvod.
V prímestských častiach bola hliadková činnosť zameraná hlavne na kontrolu nepovolených skládok,
spaľovanie odpadov, znečisťovanie vodných tokov vypúšťaním splaškovej vody a pod. Hliadky MP
vstupovali do riešenia susedských sporov, ktoré sa v daných lokalitách vyskytovali častejšie, ako
v ostatných častiach mesta. Všetky podnety obyvateľov a poslancov velitelia oddelení výkonu
zaznamenávali do kníh návštev poslancov, kde je možné spätne skontrolovať požiadavku poslancov
a jej plnenie zo strany MP Žilina.
Dôležitou súčasťou MP Žilina boli aj cyklohliadky, ktoré boli využívané v častiach ťažko prístupným
motorovým vozidlám, resp. kde bol vjazd motorovým vozidlám zakázaný, preto boli využívané najmä
v „oddychových“ zónach, lesoparkoch, prímestských častiach, na Vodnom diele, cyklotrasách, ale
využívané boli aj na zabezpečenie rôznych športových podujatí.
Cyklohliadky boli velené do služieb v mesiacoch apríl až október. MP Žilina disponovala v roku 2014
4 cyklohliadkami, ktoré boli velené do 4 zmien. Každá cyklohliadka bola tvorená z dvoch príslušníkov
MP, ktorí v službe objasňovali všetky zistené priestupky v zmysle zákona o obecnej polícii,
najčastejšie však znečisťovanie verejných priestranstiev, zakladanie čiernych skládok, požívanie
alkoholických nápojov na verejnosti, „psíčkarov“ ale aj poškodzovanie majetku a dopravné priestupky.
Týždenne objasnili cyklohliadky zhruba 30-50 priestupkov.
Zákrok cyklohliadky bol zvlášť efektívny v nočných hodinách, pretože dochádzalo k momentu
prekvapenia, hliadka sa tichým spôsobom dostala k páchateľom priestupkov na verejných
priestranstvách.
Častou činnosťou hliadok mestskej polície bolo aj riešenie oznamov, ktoré poukazujú na sociálne
najslabšie vrstvy obyvateľov a bezdomovcov. S týchto občanov sa vytvárajú v centre mesta a okolí
skupiny, ktoré svojou prítomnosťou pohoršujú ostatných občanov. Mestská polícia má zistené
a overené lokality, kde sa bezdomovci zdržujú a prespávajú. Na týchto miestach je vykonávaná
zvýšená kontrola, aby nedošlo k ohrozeniu verejného poriadku. V zimných mesiacoch sú títo občania
upozorňovaní na možnosť využitia charitatívnych organizácií a útulkov. Podľa odhadov sa na území
mesta zdržuje približne 185 bezdomovcov.
Plnenie úloh mestskej polície bolo vykonávané v zmysle ustanovení zákona o obecnej polícii.
Tab. 2 Prehľad činností pri plnení úloh MP
Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka
1
mestskej polície
2
Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície

29
55

3

Počet osôb predvedených na útvar Policajného zboru

15

4

Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

53

5

Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

1

6

Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

0

6

1

2

Tab. 3 Štatistika riešenia priestupkov
Zák. 372/1990 Zb. o
§ 21 § 24 § 30 § 47 §49
priestupkoch
Celkový počet zistených
11 100 59 686
9
priestupkov vlastnou
činnosťou
Celkový počet oznámených
0
21
10 321
7
priestupkov na útvar
mestskej polície
SPOLU

§ 50

§ 22

VZN
obce

377/04

214/09

Spolu

62

11053

1024

140

150

13294

51

6237

450

66

89

7252

11

121

69

1007

16

113

17290

1474

206

239

20546
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Ostatné udalosti
Zistené trestné činy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8436
24

5

Hľadané osoby

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

3

Pozn.:
zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch:
§ 21 – priestupky proti poriadku v správe
§ 24 – priestupky na úseku podnikania
§ 30 – priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
§ 47 – priestupky proti verejnému poriadku
§ 49 – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
§ 50 – priestupky proti majetku
§ 22 – priestupky na úseku dopravy
Zák. SNR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov:
§ 7 – zakazuje sa fajčiť,
Zák. SNR č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov:
Článok I., Odsek 1, § 2 odsek 2 a odsek 3.
Počet priestupkov do 31.12.2014:
Členenie podľa druhu priestupku:

20 546

A. Priestupky na úseku dopravy:
z toho

17 290
10 347 - použitie donucovacieho prostriedku TPZOV
6 917 - porušenie zákazových dopravných značiek
26 - iné (priechody pre chodcov a pod.)

B. Priestupky v zmysle zákona 372/1990 Zb.
§ 21 – priestupky proti poriadku v správe
§ 24 –priestupky na úseku podnikania
§ 30 – priestupky na úseku ochrany pred
alkoholizmom a inými toxikomániami
§ 47 – priestupky proti verejnému poriadku
§ 49 – priestupky proti obč. spolunažívaniu
§ 50 – priestupky proti majetku
C. Porušenie VZN
VZN 3/2011 o chove, vodení a držaní psov
VZN 15/2012 požívanie alkohol. nápojov v meste
VZN 15/2009 – všeobecná čistota
VZN 3/2012 – zariadenia RIP
VZN 16/2016 – o podmienkach vylep. plagátov
VZN 11/2011 – terasy
VZN 21/2011 – poplatok za znečistenie malým zdrojom
VZN 2/2009 – podnikateľská činnosť

1 337
11
121
69
1 007
16
113
1 474
634
469
265
6
7
1
25
30
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VZN 6/2013 – o odpadoch
VZN 8/2010 – ochrana zelene
VZN 5/2011 – o dani za užívanie verej. priestranstva
VZN ostatné
D. Priestupky v zmysle zákonov, objasňovanie
ktorých je v kompetencii mestských a
obecných polícií
Zák. 377/2004 – zákon o ochrane nefajčiarov
Zák. č. 214/2009 – o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov
E. Zistené trestné činy
F. Hľadané osoby

11
10
8
8

445
206
239
24
29

Sťažnosti na príslušníkov MP Žilina
Prevažujúce predmety sťažnosti na príslušníkov mestskej polície:
Predmetom sťažnosti boli prevažne výhrady voči oprávnenosti a opodstatnenosti uloženia sankcie
v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a neprimerané správanie sa príslušníkov mestskej
polície pri prejednávaní priestupkov.
Počet sťažností na príslušníkov MP:
Vyhodnotené za neopodstatnené:

13
13

Pochvaly na príslušníkov MP
Celkový počet pochvál na príslušníkov
mestskej polície v roku 2014 :
12

2.2 Oddelenie vzdelávania a policajných činností
V rámci oddelenia vzdelávania a policajných činností (ďalej len OVPČ) existujú referáty, ktoré sa
zaoberali špecializovanými druhmi činnosti.
Ich činnosť riadil a koordinoval veliteľ OVPČ MP Žilina:
- referát prevencie
- referát priestupkov
- referát kynológie a odchytu zvierat
- referát informačných systémov
Okrem uvedených referátov veliteľ oddelenia zabezpečuje v Školiacom a výcvikovom stredisku MP
Žilina vzdelávanie príslušníkov obecných a mestských polícií SR pre získanie odbornej spôsobilosti
pre výkon práce príslušníka mestskej – obecnej polície. V roku 2014 sa nekonal ani jeden kurz
odbornej prípravy.
Školiace stredisko zároveň poskytuje vzdelávanie a preškoľovanie vlastných príslušníkov MP Žilina
počas celého roka. Jedná sa predovšetkým o získavanie nových vedomostí v oblasti právnych noriem,
ktorými sa príslušník MP pri svojej činnosti riadi – novely, resp. zmeny zákonov, VZN a iných
všeobecne platných právnych noriem. Všetci príslušníci MP absolvovali po preškolení i preskúšanie.
V roku 2014 sa uskutočnilo 5 x preškolenie všetkých príslušníkov mestskej polície, taktiež bolo
vykonané preškolenie a poučenie všetkých príslušníkov v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov.
Neoddeliteľnou a povinnou súčasťou práce príslušníka MP je aj získavanie schopností, zručností
a návykov v oblasti streleckej prípravy, zdravotnej prípravy, telesnej prípravy a sociálnej komunikácie
s občanmi.
Previerok fyzickej pripravenosti a testu na overenie teoretických vedomosti v mesiaci september sa
zúčastnilo spolu 74 príslušníkov Mestskej polície Žilina. V celkovom hodnotení podľa platných noriem
vyhovelo 72 policajtov, 2 policajti hodnoteniu nevyhoveli. Opravné previerky absolvujú policajti v roku
2015.
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a/ Referát prevencie
Referát prevencie realizoval prednášky a besedy predovšetkým pre cieľovú skupinu detí a mládeže.
Obsahom boli zamerané na prevenciu v oblasti sociálno-patologických javov. Príslušníci MP
participovali aj na projekte „Správaj sa normálne“ spolu s príslušníkmi PZ SR. Uvedeného projektu sa
zúčastnilo celkom 121 detí.
Vzhľadom na kvalitne vybavené detské dopravné ihrisko a učebňu teórie je doménou referátu
prevencie mestskej polície vyučovanie dopravnej výchovy. Dopravná výchova sa realizovala v dvoj až
trojhodinových blokoch. V teoretickej príprave príslušníci MP školili deti z pravidiel cestnej premávky
podľa vekových osobitostí. V druhej časti prebiehala praktická príprava na ihrisku, kde sa na
modelových situáciách deti učili praktickým skúsenostiam. V roku 2014 absolvovalo dopravnú výchovu
celkom 3765 detí, z toho 3101 žiakov základných škôl a 664 detí z materských škôl.
Ďalšou z činností referátu priestupkov oddelenia vzdelávania a policajných činností je prevádzka
strediska prvého kontaktu, kde mohli občania požiadať o sociálne poradenstvo priamo v zariadení
mestskej polície Školiaceho a vzdelávacieho strediska. Činnosť sa realizovala každú stredu od 14,00
do 20,00 hod. v mesiacoch máj až október.
b/ Referát priestupkov
Referát priestupkov mestskej polície plní úlohy na úseku objasňovania priestupkov. V roku 2014
vykonával administratívne úkony k zisteniu páchateľov priestupkov, ktoré príslušníci pri výkone svojej
činnosti zistili z úradnej povinnosti (ex offo), alebo boli oznámené právnickými osobami, fyzickými
osobami a organizáciami. Objasňovanie spočívalo v zaobstaraní všetkých podkladov potrebných
k rozhodnutiu správneho orgánu. Správy o objasňovaní priestupkov boli zasielané na Okresný
dopravný inšpektorát v Žiline v celkovom počte 20 správ, Obvodný úrad v Žiline v celkovom počte 12
správ, Mesto Žilina v celkovom počte 66 správ a na iné úrady a inštitúcie celkom 31 správ.
Najviac zistených priestupkov bolo na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
predovšetkým nerešpektovaním ustanovení, ktoré regulujú zastavenie, státie a vjazd vozidiel.
Táto skutočnosť vyplýva z neustáleho zvyšovania sa stupňa motorizácie a väčšieho počtu vozidiel
v centre mesta. MP reagovala aj na oznámenia občanov, ktorí mali vyhradené svoje parkovacie
miesta a žiadali o pomoc pri ich zabratí inými účastníkmi cestnej premávky.
Referát priestupkov v roku 2014 spracoval 62 správ týkajúcich sa porušenia zákazu požívať
alkoholické látky osobami mladistvými, ktoré boli odstúpené k prejednaniu na príslušný obecný resp.
mestský úrad v mieste trvalého bydliska mladistvého. Taktiež bolo zistených 12 maloletých osôb pod
vplyvom alkoholu, pri ktorých boli vyrozumení zákonní zástupcovia a sociálna kuratela. Referát
priestupkov v roku 2014 spracoval 389 žiadostí od oprávnených orgánov na preverenie spoľahlivosti
a bezúhonnosti osôb. Referát zaregistroval a následne odstúpil do výkonu 83 žiadostí o spoluprácu pri
pátraní po nezvestných a hľadaných osobách.
c/ Referát kynológie a odchytu zvierat
Náplňou uvedeného referátu je hlavne odchyt voľne sa pohybujúcich zvierat - psov na území mesta
s následným vrátením pôvodnému majiteľovi. Pokiaľ ide o opustené alebo túlavé zviera, alebo
o zviera, ktorého majiteľa nie je možné zistiť, je takéto zviera umiestnené do útulku v Mojšovej
Lúčke. MP zabezpečuje 24 hodinový servis pre odchyt psov. Mimo prevádzkových hodín útulku boli
zvieratá umiestnené v núdzovom priestore v objekte MP. V roku 2014 bolo príslušníkmi MP Žilina
odchytených 322 psov.
Príslušníci MP pracovne zaradení na referát kynológie a odchytu zvierat však vykonávali aj iné
činnosti ako napríklad: odchyt vtáctva išlo hlavne o mláďatá dravých vtákov a labute, plazov a iných
dravcov. Odchytené zvieratá a vtáctvo odovzdali správcovi Národného parku Malá Fatra.
Ďalšou činnosťou je odstraňovanie uhynutých zvierat z verejných priestranstiev a ich prevoz do
asanačného zariadenia.
Občania často požadujú odchyt a umiestnenie mačiek do útulku, čo v súčasnej dobe nemá koncepčné
riešenie, odchyteným zvieratám iniciatívne nájdu pracovníci referátu buď dočasnú starostlivosť resp.
nový domov. Keďže útulok pre mačky v Žiline, ale ani inde na Slovensku neexistuje, MP
spolupracovala s občianskym združením – Zvierací domov SOS Žilina, ktoré sa touto činnosťou
zaoberá.
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Tab. 4 Prehľad zákrokov referátu kynológie a odchytu zvierat
Počet odchytených psov

322

Umiestnené útulok M. Lúčka
Pes vrátený majiteľovi príslušníkom MP
Eutanázia zvieraťa vykonaná veterinárom

166
135
19

Odstránenie kadáveru – VAS Mojšová Lúčka
Veterinárne ošetrenie odchyteného zvieraťa
Sankcia uložená majiteľovi
Náhradná starostlivosť zvieraťa
Neúspešný odchyt
Preverenie oznamu od obyvateľov o pohybe , resp. zranení zvieraťa alebo
o mŕtvom zvierati
Pes odchytený občanom a odovzdaný na MP

59
14
143
2
38
57
15

d/ Referát informačných systémov
Na referáte informačných systémov pracuje jeden pracovník, ktorý zabezpečoval komunikačnú,
digitálnu a spojovaciu techniku MP.
Spolupracoval pri zabezpečovaní vhodných miest pre
umiestnenie jednotlivých kamier na objektoch, či už mestských alebo objektoch vo vlastníctve
fyzických alebo právnických osôb. Zároveň prejednával podmienky spojené so samotným
umiestnením kamier a ďalšie podmienky súvisiace nákladmi na prevádzku kamier – elektrickú
energiu, ktoré bolo potrebné dohodnúť zmluvne. Spolupracoval tiež pri zabezpečovaní
technologickej časti objektov pripojených na pult centrálnej ochrany. Editoval doménu MP. Vykonával
činnosti v zmysle Organizačného poriadku Mestskej polície Žilina a spolupracoval na projekte
Mestského kamerového systému.
Mestská polícia Žilina využíva širokú škálu technológií na zabezpečenie výkonu služby. Predovšetkým
ide o spojovaciu a komunikačnú techniku.
Evidencia priestupkov bola nosnou činnosťou výkonu služby. Príslušníci MP využívali na túto činnosť
systém „Memphis“ prostredníctvom prenosných terminálov PDA.
Mestská polícia prevádzkuje kamerový systém, predovšetkým na situačnú prevenciu a odhaľovanie
priestupkov.
V roku 2014 bolo nainštalovaných ďalších 23 kamier predovšetkým v širšom centre mesta a na
sídliskách, kde to umožňovala existujúca optická sieť. V miestach kde táto možnosť absentovala bolo
využité rádiového spojenie tvz. „bod-bod“ (vysielacia a prijímacia anténa). Celkový počet kamier ku
koncu roka 2014 bol 64 ks.
Kamerovým systémom bolo v roku 2014 zistených 350 záznamov počas výkonu, jednalo sa napr.
o porušovanie parkovania na chodníkoch, parkovanie na zeleni, porušovanie zákazových značiek,
požívanie alkoholických nápojov na verejnosti občanmi slebšej sociálnej vrstvy ako i mladistvými
a maloletými osobami. Ďalej boli zistené ležiace osoby na chodníkoch, lavičkách v parkoch,
poškodzovanie a krádeže majetku (napr. krádež rebríka v Sade na studničkách, horiace vozidlá na
ul. Vysokoškolákov a ul. Hlinská) a na sídliskách porušovanie VZN č. 3/2011 Mesta Žilina o chove
a držaní psov.
Pre potreby štátnej polície bolo za rok 2014 vyhotovených 65 záznamov z kamerového systému..
Ochrana majetku bola v technickej oblasti zabezpečovaná ústredňou zabezpečujúcou signalizáciu
(PCO). Na PCO bolo pripojených 101 objektov. Okrem ochrany objektov vo vlastníctve Mesta Žilina
MP poskytuje i ochranu súkromným subjektom na základe zmluvy.
MP Žilina sa pravidelne kontaktuje s občanmi osobným stykom alebo prostredníctvom internetu.
V hodnotenom roku sa v rámci dňa otvorených dverí pre verejnosť u náčelníka MP Žilina každú prvú
stredu v mesiaci stretlo s náčelníkom celkom 54 obyvateľov mesta, kde občania predostreli svoje
problémy. MP Žilina tieto problémy ihneď v rámci svojich kompetencií riešila, resp. odstúpila na
príslušné orgány verejnej správy.
Informácie a komunikácia s občanmi je zabezpečená i prostredníctvom webovej adresy MP Žilina
www.mpza.sk, kde sú občania informovaní o činnosti mestskej polície. Aktivity MP Žilina sú na
webovej stránke pravidelne aktualizované a sú tam uvádzané problémy týkajúce sa práce MP Žilina
a života obyvateľov mesta. Taktiež je možné prostredníctvom stránky www.mpza.sk podávať, návrhy,
pripomienky a sťažností na prácu mestských policajtov.
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3. OSTATNÉ ČINNOSTI MP
Medzi udalosti zaznamenané v roku 2014 patrili i hlásenia o narušení objektov napojených na PCO
MP Žilina, asistencia RZP pri prevoze agresívnych pacientov, preverovanie požívania alkoholu
maloletými a mladistvými osobami a všetky ostatné činnosti vykonávané príslušníkmi MP Žilina
v zmysle ustanovení zákona č. 564/1991 Zb.
3.1 Plnenie úloh mestskej polície pri mimoriadnych udalostiach
Výpis mimoriadnych udalostí a trestných činov:
29.1.2014 Park Ľudovíta Štúra – zadržaný muž, ktorý onanoval pred prechádzajúcimi ženami.
31.1.2014 a 12.2.2014 zadržaná osoba, po ktorej bolo vyhlásené pátranie pre podozrenie z prečinu
nebezpečného prenasledovania.
14.2.2014 zadržaná osoba na pátraní, ktorú si následne prevzala hliadka OO PZ Žilina východ.
22.2.2014 zadržanie páchateľa vlámania do Mestského divadla Žilina.
28.2.2014 zadržanie 3 sprayerov na ul. A . Bernoláka, Žilina.
2.3.2014 zadržanie 3 páchateľov poškodenia výťahu v OC Mirage v Žiline.
3.3.2014 ul. Bratislavská – prijatá telefonická žiadosť od operačného Rescue systému ohľadom
poskytnutia hliadky pri vykonávaní zákroku na ulici Bratislavská č. 50. Hliadkou na mieste asistencia
poskytnutá záchrannému systému, ktorej pracovníci v súčinnosti s hliadkou MsP vykonali ohliadku na
uvedenej adrese, kde bola zistená zosnulá.
9.3.2014 pomoc staršej žene, ktorá skolabovala v byte na ul. Hollého na následky mozgovej mŕtvice,
kde hladka vnikla do bytu a poskytla predlekársku prvú pomoc do príchodu záchranárov
15.3.2014 Voľby – 90-ročný volič si pádom rozbil hlavu pred volebnou miestnosťou na Veľkej
Okružnej. Do príchodu RZP poskytnutá prvá pomoc.
17.3.2014 záchrana života zranenej osoby v bezvedomí na ul. Bottova, Žilina.
26.3.2014 stratená chovankyňa Ústavu Sv. Kamila na ul. Framborskej. Hliadkou nájdená a prevezená
späť.
27.3.2014 nález nebohého v byte na ul. Gabajovej v počiatočnom štádiu rozkladu tela.
1.4.2014 zadržanie 2 páchateľov s veľkým množstvom marihuany v lesoparku v Žiline.
2.4.2014 Nanterská ul. zadržanie mladého muža, na ktorého bol vydaný príkaz na zatknutie. Počas
vykonávania služobných úkonov so zadržaným boli u neho nájdené dve zatavené injekčné striekačky
s obsahom pervitínu.
8.4.2014 21:20 – Petzvalova pri hádke druha a družky zistené, že druh pravdepodobne tlačí lekárske
recepty na rôzne psychofarmaká /88 receptov/. Vyrozumené príslušné orgány /PZSR/.
4.5.2014 Trnové – Orol krikľavý vletel do drôtov vysokého napätia s následným pádom na zem.
Zachránený v súčinnosti s pracovníkmi NPMF.
13.5.2014 asistencia pri obhliadke mŕtvoly mladého muža vo vani na ul. Ľubľanskej.
19.5.2014 hliadkou zistený na železničnej stanici rozbitý výklad na stánku z alkoholom. Na základe
výpovedi svedkov sa jej podarilo zadržať páchateľa trestného činu, ktorý bol odovzdaný na oddelenie
Železničnej polície.
6.6.2014 Na šefranici – odchytený had na plote rodinného domu – užovka. Vypustená do prírody.
29.6.2014 oživovanie staršieho muža do príchodu záchranárov na ul. Trnavskej, kde skolaboval na
chodníku.
6.7.2014 zadržanie páchateľov lúpežného prepadnutia príslušníkom MP Žilina, ktorý zakročil proti
páchateľom v Rajci v čase osobného voľna.
7.7.2014 Nám. Sv. J.Bosca – príslušníci MP Žilina znemožnili samovrahovi obesiť sa v podkroví.
Privolaná RZP.
21.7.2014 hliadkami MP Žilina poskytnutá súčinnosť záchranným zložkám pri poskytovaní pomoci
obyvateľom v núdzi v súvislostí s mimoriadnou situáciou pri likvidácií a odstraňovaní následkov
povodní na území mesta Žilina (riadenie dopravy, vyťahovanie utopených motorových vozidiel,
stráženie miest, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie občanov, pomoc pri vynášaní osobných vecí zo
zatopených domov a pivníc).
31.7.2014 hliadkou MP Žilina na Mariánskom námestí zistená odpadnutá osoba, ktorá nejavila
známky života. Na miesto bola privolaná posádka RZP, ktorá si osobu prevzala. Do príchodu RZP mu
bola poskytnutá predlekárska pomoc.
10.8.2014 opoznanie a zadržanie páchateľov lúpežného prepadnutia príslušníkmi MP, ktorí zároveň
zabezpečili vrátenie finančnej hotovosti v sume 13 000 €.
6.9.2014 zadržanie páchateľa poškodenia reklamného banera na sídlisku Vlčince.
21.9.2014 Lokalizovaná staršia žena trpiaca Alzheimerovou chorobou v Považskom Chlmci, ktorá
bola dezorientovaná počas silnej búrky a následne prevezená opatrovníkovi – bratovi.
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23.9.2014 hliadkou zistené pri kontrole parkoviska OD Kaufland horiace osobné motorové vozidlo.
Na miesto privolaní hasiči, ktorí vozidlo uhasili. Hliadkou do príchodu hasičov zabezpečované okolie.
29.9.2014 J. Milca chodník v centre mesta – odchyt hada.
8.10.2014 Do príchodu záchranárov poskytnutá predlekárska prvá pomoc staršej žene s otvorenou
fraktúrou kolena na ul. Národnej.
21.10.2014 Pomoc staršej žene, ktorá skolabovala v byte v Sade na studničkách, kde hliadka vnikla
do bytu a poskytla predlekársku prvú pomoc do príchodu záchranárov.
28.10.2014 takmer dvojhodinové oživovanie študenta Žilinskej univerzity, ktorý skolaboval priamo na
atletickej dráhe počas tréningu na ul. Vysokoškolákov.
15.11.2014 zadržanie 2 páchateľov s marihuanou v Sade na Studničkách, Žilina.
16.11.2014 Kysucká cesta – regulácie a odklonenie dopravy do príchodu hliadok PZSR z dôvodu
zakliesneného poľského kamiónu, ktorý značne poškodil viadukt.
29.11.2014 záchrana života ležiaceho muža na ul. Sasinkova, Žilina.
5.12.2014 nájdenie strateného dieťaťa v Závodí.
8.12.2014 zadržanie osoby na ktorú bol vydaný európsky zatýkací rozkaz.
15.12.2014 Sad na studničkách - zadržaný mladý muž, ktorý onanoval na lavičke.
27.12.2014 zadržanie páchateľa krádeže PHM z mot. vozidiel na sídlisku Vlčince, Žilina
28.12.2014 zadržanie 3 páchateľov poškodzujúcich mot. vozidlá na ul. J. Milca, Žilina.
3.2 Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci, ochrany
životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách
a verejne prístupných miestach
Jednotlivé oddelenia výkonu MP Žilina v roku 2014 zabezpečovali výkon úloh v príslušných častiach
mesta a prímestských častiach so zameraním sa na špecifiká jednotlivých častí. Z hľadiska počtu
zásahov hliadok MP Žilina zostávali najproblematickejšou časťou centrum mesta a sídliská aj
vzhľadom na vysoký počet a koncentráciu obyvateľov.
Jednou z úloh MP Žilina bolo zabezpečenie dodržiavania verejného poriadku v meste. Hliadková
činnosť bola zameraná hlavne na centrum mesta – pešiu zónu a dopravnú situáciu v centre mesta
týkajúcu sa parkovania vozidiel a následného porušovania Zákona o cestnej premávke.
Parkovanie na trávnatých plochách a parkovanie na chodníkoch je hlavne problémom sídlisk. Zistenie
porušenia pravidiel parkovania v pešej zóne - 442 zistení, parkovanie na trávniku – 126 zistení.
Jedným z najvypuklejších problémov podľa vyjadrení obyvateľov mesta patrilo nerešpektovanie VZN
mesta o chove a držaní psov - voľný pohyb psov na miestach, kde je to zakázané a znečisťovanie
verejných priestranstiev psími exkrementmi. V reakcii na neustále porušovanie pravidiel pri chove
psov boli v nepravidelných intervaloch realizované kontrolné akcie zamerané na túto problematiku so
zvýšeným počtom policajtov – celkom 648 zistení.
Ďalším problémom je zvyšujúci sa počet znečisťovaní verejných priestranstiev skupinami mladých
ľudí, nedopalkami a požívanie alkoholických nápojov. Vzhľadom na rastúci trend požívania
alkoholických nápojov MP Žilina zvýšila v roku 2014 aj počet kontrol zameraných na konzumáciu
alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov a vykonávala bezpečnostné akcie v spolupráci s príslušnými
útvarmi Policajného zboru.
Hliadková činnosť v nočných hodinách bola zameraná hlavne na kontrolu rušenia nočného kľudu, na
ochraňovanie majetku mesta a občanov pred krádežami ako aj na ochraňovanie života a zdravia
obyvateľov a návštevníkov mesta.
Oddelenia výkonu MP Žilina vykonávali hliadkovú činnosť vo všetkých prímestských častiach.
Hliadková činnosť v týchto častiach bola zameraná hlavne na kontrolu nepovolených skládok,
spaľovania odpadov, znečisťovanie vodných tokov vypúšťaním splaškovej vody a pod. Hliadky MP
vstupovali do riešenia susedských sporov, ktoré sa v daných lokalitách vyskytovali častejšie, ako
v ostatných častiach mesta. Všetky podnety velitelia oddelení výkonu zaznamenávali do kníh návštev
poslancov, kde je možné spätne skontrolovať splnené požiadavky občanov.
V spolupráci s poslancami za jednotlivé volebné obvody a stretnutiami s občanmi bolo možné
urýchlene riešiť existujúce problémy k vyššej spokojnosti občanov. V roku 2014 sa príslušníci MP
Žilina zúčastnili na 110 stretnutiach vo volebných obvodoch za účastí poslancov a občanov.
3.3 Plnenie úloh mestskej polície pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a iných
návykových látok osobou maloletou do 15 rokov, alebo mladistvou do 18 rokov:
Kontrola dodržiavania zákazu predaja alkoholických a tabakových výrobkov maloletým a mladistvým.
V praxi ide o dôslednú kontrolu zák. NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických izieb, zák. NR SR č. 377/2004
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o ochrane nefajčiarov a VZN 15/2012 mesta Žilina o úprave podmienok predaja, podávania a
požívania alkoholických nápojov. V zmysle zák. 564/1991 Zb. o obecnej polícii príslušníci MP
vykonávali kontrolu dodržiavania zákazu požitia alkoholických nápojov maloletými a mladistvými
osobami, porušenie zákazu oznamujú obci.
Okrem priameho výkonu boli vykonané aj mimoriadne akcie na zistenie dodržiavania zákazu
požívania alkoholu maloletými a mladistvými na celom území mesta. V spolupráci so štátnou políciou
bolo realizovaných 7 akcií, kde bol nasadený maximálny možný počet príslušníkov mestskej polície
a zúčastnili sa týchto akcií aj hliadky Policajného zboru Slovenskej republiky. MP Žilina samostatne
vykonala celkom 25 akcií.
Tab. 5 – Výsledky kontrol
Porušenie
§30 zák. 373/1990 Zb.

Počet zistení
69

VZN 15/2012 mesta Žilina

469

Zák. 377/2004 Z. z.

206

Zák. 564/1991 Zb.

74

Popis
Priestupky na úseku ochrany
pred alkoholizmom
Požívanie alkoholických
nápojov na verejných
priestranstvách
Priestupky na úseku ochrany
nefajčiarov
Oznamovanie maloletých a
mladistvých požívajúcich
alkoholické nápoje

3.4 Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci pri organizovaní
verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí:
Prehľad zabezpečovaných akcií
Zabezpečovanie futbalových a hokejových zápasov
Verejné zhromaždenie strany TIP
Prezidentské voľby
10. Rokov SR v EÚ
25. marec deň počatia dieťaťa
Návšteva veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky
Návšteva veľvyslankyne Českej republiky
Oslavy vstupu do EÚ
Štvorylka
Staromestské slávnosti
Budatínsky zámok – starobylý večer
Deň európskej kultúry
Silní muži a Beach volejbalový turnaj na Hlinkovom námestí
Bežecká liga žiakov ZŠ
Bambiriáda
Deň európskej kultúry
Chevra
Jašidielňa
Sever proti Juhu – futbalový turnaj
Boj o Vodné dielo Žilina
Majáles – menza ŽU Žilina
Žilina fest
Žilinský triatlon
Žilinská 100
Cyklo jazda mestom
Zraz veteránov
Beh pre zdravie – Tesco
Diviaky Hájik
Sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnulých
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Vianočné trhy
Mikuláš v Žiline
Vianočný beh na Vodnom diele
Silvester 2014

MP - vykonané akcie z vlastnej iniciatívy, zamerané na:
- kontrolu požívania alkoholických nápojov na verejnosti mladistvými a maloletými osobami
- kontrolu zmapovania bezdomovcov + poradenstvo
- kontrolu psíčkarov
- kontrolu daní za vjazd a zotrvanie vozidiel v pešej zóne
- akciu pri pomoci poľovnému združeniu pri love na diviačiu zver na sídlisku Hájik
- prevenciu – prednášky a ukážky práce mestskej polície pred letnými prázdninami v ZŠ
- zvýšenú kontrolnú činnosť pri príležitostí začiatku a ukončenia školského roka,
zabezpečovanie priechodov, kontrolu na požívanie alkoholických nápojov mladistvými
a maloletými osobami).

14

4. SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGÁNMI A ORGANIZÁCIAMI
Povinnosť spolupráce s inými orgánmi je zakotvená priamo v § 24 zákona o obecnej polícii, podľa
ktorého obecná – mestská polícia spolupracuje pri plnení úloh s príslušným útvarom PZ, orgánmi
štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, s orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi
štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, orgánmi požiarnej ochrany a s inými štátnymi
orgánmi. V roku 2014 odstúpila MP Žilina iným orgánom a organizáciám k doriešeniu celkom 101
priestupkov.
V rámci plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii spolupracovala MP Žilina
s nasledovnými orgánmi a organizáciami.
1. Mestské a obecné polície v rámci celej SR – v zmysle požiadaviek príslušných, ktoré sa týkali
najmä spolupráce pri objasňovaní priestupkov.
2. KR PZ Žilina, OR OZ Žilina a OO PZ v rámci celej pôsobnosti MP – poskytovanie nezúčastnených
osôb pri úkonoch vykonávaných OR PZ, poskytovanie kamerových záznamov na základe požiadavky
PZ, spolupráca pri poskytovaní údajov o osobách-priestupcov, ktorých priestupky sa týkali § 50
zákona o priestupkoch, pomoc pri spolupátraní po osobách, po ktorých bolo vyhlásené pátranie,
pomoc pri hľadaných osobách. Spoločný výkon služby so štátnou políciou bol vykonávaný pri
zabezpečovaní verejného poriadku (športové podujatia, napr. futbal, hokej, kultúrne a spoločenské
akcie).
3. Úrad justičnej a kriminálnej polície Žilina – ako pri ostatných už uvedených organizačných zložkách
PZ.
4. Železničná polícia Žilina – pri pátraní po osobách dopúšťajúcich sa trestnej činnosti a to hlavnej
majetkovej trestnej činnosti, spolupráca pri zisťovaní páchateľov priestupkov, taktiež vo väčšine
prípadov išlo o priestupky proti majetku.
5. Hasičský a záchranný zbor Žilina – spolupráca na úseku prevencie a ochrany života a majetku
občanov.
6. Okresné úrady v rámci celej SR – odstúpenie priestupkov k správnemu konaniu, prevencia.
7. Mestský úrad v Žiline – agenda týkajúca sa činnosti MP v súčinnosti na kompetencie MsÚ v zmysle
právnych noriem.
8. Materské, základné a stredné školy v Žiline, okres Žilina – prednášková činnosť + prevenčné
projekty.
9. RZP – pomoc pri prevozoch agresívnych pacientov na základe požiadavky službu konajúceho
lekára, resp. privolanie RZP k zranenej osobe.
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5. PLNENIE ROZPOČTU
PROGRAMOVÝ ROZPOČET
Mestská polícia Žilina v rámci programového rozpočtu Mesta Žilina zabezpečuje na základe svojich
kompetencií a úloh vyplývajúcich zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii verejný poriadok
a obecné veci verejného poriadku v programe 5. – Bezpečnosť, v podprograme 5.1. Verejný
poriadok a bezpečnosť.
PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ
Zámer programu: Bezpečné mesto
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť:
Mestská polícia
Podprogram 5.1. predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku
v meste Žilina, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri
ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie
stanovených úloh na úseku prevencie.
Základné úlohy :
5.1 Stabilizovať počet príslušníkov MP
V roku 2014 - plánovaný stav príslušníkov mestskej polície Žilina: 78 osôb, zamestnancov celkom 85
osôb, z toho výkon: 67 osôb.
Zostávajúcich 11 príslušníkov MP – náčelník MP, zástupca MP, veliteľ oddelenia vzdelávania
a policajných činností, kde pracuje vrátane veliteľa 9 príslušníkov MP a to na referáte priestupkov,
prevencie, kynológie a informatiky. Základnou úlohou príslušníkov MP v priamom výkone je zvýšenie
bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako i zvýšenie ochrany majetku mesta a občanov.
Plnenie: 100,00 %
Hodnotenie uvedenej položky predkladáme ako priemerný prepočítaný stav zamestnancov v priebehu
roka 2014.
Počiatočný stav príslušníkov MP k 1.1.2014 – 81 osôb celkom 88 zamestnancov. Skončenie
pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú – 28.2.2014 – 3 osoby – príslušníci MP, skončenie
pracovného pomeru dohodou k 3.12.2014 – 1 osoba – príslušník MP. Skutočný stav zamestnancov
MP Žilina k 31.12.2014 – 77 príslušníkov MP Žilina, 7 ostatných z toho 4 THP, 3 POP. Priemerný
prepočítaný stav príslušníkov MP – 78,4 osôb. Fyzický stav zamestnancov k 31.12.2014 celkom 84
osôb.
5.2 Objasňovať protiprávne konanie na úseku páchania priestupkov
Úloha:
Vychádzajúc zo štatistík rokov 2010-2012 a tiež s prihliadnutím na početnosť príslušníkov MP v roku
2014 predpokladáme, že počet zistených priestupkov sa bude pohybovať okolo 18 200. Najvyšší
podiel priestupkov z celkového počtu priestupkov predpokladáme na úseku dopravy, a to porušenie
pravidiel parkovania v meste s následným použitím TPZOV („papuče“). Ďalšou skupinou priestupkov
podľa už spomenutých štatistík sú priestupky proti verejnému poriadku - priestupkov proti
občianskemu spolunažívaniu, priestupky proti majetku – drobné krádeže, priestupkov proti VZN
mesta – parkovanie na trávniku, resp. na chodníku. Predpokladáme i nárast zistených priestupkov na
úseku priestupkov proti alkoholizmu a toxikománii: alkohol – požívanie mladistvými, predaj alkoholu
mladistvým, fajčenie, porušenie zákonov č. 377/2004 a zákona č. 214/2009, o niektorých
podmienkach chovu a držania psov priestupkov VZN 14/2012 o chove psov na území mesta.
Plnenie: 112,89 %
V priebehu roka 2014 bolo zistených celkom 20 546 priestupkov.
V rámci činnosti MP Žilina bolo zistených aj 53 osôb, po ktorých bolo PZ SR vyhlásené pátranie
a taktiež bolo zistených 24 trestných činov.
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5.3 Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí na cestách
Úloha:
Pre zabezpečenie tejto úlohy sú denne počas školského roka na vytypované priechody pre chodcov
v blízkosti škôl vysielané hliadky príslušníkov MP a to hlavne v ranných hodinách, pri príchode žiakov
do školy. Počet takto zabezpečovaných priechodov bude 12.
Plnenie: 100,00 %
Mestská polícia Žilina zabezpečovala v roku 2014 celkom 12 rizikových priechodov pre chodcov.
5.4 Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí na cestách
Úloha:
V priebehu školského roka zrealizovať prednášky o bezpečnosti a správaní sa detí v cestnej
premávke s aplikáciou získaných vedomostí na dopravnom ihrisku ŠVS MP Žilina. Cieľová skupina žiaci ZŠ, avšak podľa požiadaviek zapojiť do tohto projektu i deti z materských škôl.
Plnenie: počet detí – 289,62% - počet odučených hodín – 170,00%
Projekt dopravnej výchovy na základných školách je určený pre žiakov prvého až štvrtého ročníka.
V roku 2014 absolvovalo výučbu dopravnej výchovy celkom 3 765 detí, z toho 3 101 žiakov
základných škôl a 664 detí materských škôl.
5.5 Spolupracovať z PZ SR na projekte „Správaj sa normálne“
Úloha:
V r. 2014 bude mestská polícia i naďalej spolupracovať na projekte, ktorý je zameraný na žiakov
piatych ročníkov ZŠ. Gestorom celého projektu je MV SR, ktoré určuje počty žiakov pre jednotlivé
zložky participujúce na danom projekte.
Pre školský rok 2013/14 bude MP Žilina zabezpečovať realizáciu daného projektu na ZŠ Hájik a ZŠ
Limbová s predpokladaným celkovým počtom 121 žiakov.
Plnenie: počet detí –100,00 %, počet hodín – 91,68 %, počet lektorov – 100,00 %
V roku 2014 sa projektu Správaj sa normálne zúčastnilo celkom 121 žiakov 5. ročníka základných
škôl. Projekt bol realizovaný počas školského roka a to od septembra príslušného kalendárneho roka
do konca júna nasledujúceho kalendárneho roka. Uvedené čísla predstavujú počet žiakov, ktorí sa
zúčastnili projektu od januára do konca roka 2014.
Počet odučených hodín - pri zostavovaní programového rozpočtu sme vychádzali iba z predpokladu
počtu odučených hodín s prihliadnutím na počet žiakov z predchádzajúcich rokov. Nižší počet hodín,
ako sme uviedli v rozpočte bol určený gestorom projektu a tento sme splnili.
5.6 Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania protiprávnej
činnosti na území mesta
Úloha:
V roku 2014 MP bude zabezpečovať prevádzku 41 kamier rozmiestnených v starom meste, prevažne
v pešej zóne, kde je sústredený najväčší počet obyvateľov a návštevníkov mesta. Ďalšie kamery sú
nainštalované na objektoch , ktoré sa nachádzajú v širšom centre mesta Rondli – 1 ks, Kragujevská
1 ks, na sídlisku Hliny – 5 ks, na sídlisku Vlčince – 2 ks.
Plnenie: počet kamier 64 – 156,10 %
Zavŕšením II. a III. etapy projektu „Modernizácia kamerového systému“ koncom v roku 2014
monitorovalo problémové lokality v meste – jednak v centre a širšom centre mesta, na sídlisku Hliny
a Vlčince a Solinky celkom 64 kamier.
5.7 Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch
Úloha:
V praxi táto úloha znamená hlavne zisťovanie nepovolených skládok a ich pôvodcov, ďalšou oblasťou
je zisťovanie dlhodobo stojacich vozidiel, tzv. vrakov na území mesta.
Plnenie: Odstránenie dlhodobo parkujúcich vozidiel - 62 vozidiel
Počet zistení dlhodobo stojacich vozidiel :
84 vozidiel
z toho odstránených Mestom Žilina
18 vozidiel
odstránených majiteľmi vozidiel
44 vozidiel
v riešení
22 vozidiel
Plnenie: Zistenie nepovolených skládok – 22 skládok
V roku 2014 bolo zistených celkom 22 skládok. V prípade, že bol zistený pôvodca skládky a skládku
v stanovenom termíne odstránil, bol riešený v rámci kompetencií mestskej polície. V prípade že sa
pôvodcu skládky nepodarilo zistiť, resp. ak zistený pôvodca skládky neodstránil skládku u určenom
termíne bola spracovaná dokumentácia k priestupku a táto bola odstúpená k vybaveniu príslušnému
oddeleniu MsÚ Žilina.
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POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Rozpočet celkom:
Z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky

1 744 465,00 €
1 573 908,00 €
174 465,00 €

Uvedený rozpočet sa skladá z dvoch druhov zdrojov a to z vlastných zdrojov a iných zdrojov –
zo štátneho rozpočtu.
Prehľad plnenia rozpočtu :
Rozpočet celkom (oba zdroje) – percentuálne plnenie
Rozpočet – vlastné zdroje - plnenie predkladáme v položkovom členení
Rozpočet – iné zdroje – ŠR – plnenie predkladáme v členení bežné výdavky a kapitálové
výdavky
Vlastné zdroje
Rozpočet celkom:
Z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky
Iné zdroje – štátny rozpočet
Rozpočet celkom:
Z toho: bežné výdavky
kapitálové výdavky

ROZPOĆET CELKOM :
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM:

1 738 811,00 €
1 569 153,00 €
169 658,00 €
5 654,00 €
4 755,00 €
899,00 €

1 744 465,00 € - plnenie - 1 735 555,48 € - 99,49 %
1 573 908,00 € - plnenie - 1 565 076,60 € - 99,44 %
170 557,00 € - plnenie - 170 478,88 € - 99,95 %

VLASTNÉ ZDROJE
BEŽNÉ VÝDAVKY
Mzdy, platy ... – 1 025 046,00 € - plnenie 1 022 154,90 € – 99,72 %
Položka bolo čerpaná v súlade so schváleným rozpočtom.
Poistné a príspevok do poisťovní – 357 037,00 € - plnenie 356 388,88 €– 99,73 %
Položka bola čerpaná v súlade so schváleným rozpočtom.
Cestovné náhrady – 30,00 € - plnenie 0,00 € - 0,00 %
V roku 2014 neboli zrealizované žiadne služobné cesty, pri ktorých by boli uplatňované cestovné
náhrady.
Energie, voda, komunikácie – 33 710,00 € - plnenie 33 059,37 € – 99,20 %
Položka bola čerpaná v súlade so schváleným rozpočtom.
Materiál – 31 075 ,00 € - plnenie 30 809,37 € - 99,15%
Položka bola čerpaná v súlade so schváleným rozpočtom.
Dopravné – 42 240,00 € - plnenie 40 951,18 € - 96,95 %
Nižšie čerpanie položky bolo ovplyvnené miernou úsporou pri nákupe PHM.
Rutinná a štandardná údržba – 1 237,00 € - plnenie 1 135,61 € - 91,80 %
Nižšie čerpanie položky bolo ovplyvnené miernou úsporou nákladov na servis a opravu výpočtovej
techniky a údržbu budovy.
Nájomné za nájom – 196,00 € - plnenie 193,60 € - 99,79 %
Položka bola čerpaná v súlade so schváleným rozpočtom.
Služby – 72 030,00 €- plnenie 70 396,68 € - 97,73 %
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Nižšie čerpanie položky bolo ovplyvnené hlavne miernou úsporou nákladov na stravné, ktoré bolo
ovplyvnené znižovaním počtu stravných lístkov z dôvodu neprítomnosti zamestnancov v práci (PN,
RD, Návšteva lekára a pod.).
Bežné transfery – 6 166,00 € - plnenie 4 851,24 – 78,68 %
Nižšie čerpanie položky je ovplyvnené nižšou výplatou nemocenských dávok než s akou sme pri
zostavovaní rozpočtu uvažovali.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Kapitálové výdavky – 169 658,00 € - plnenie 169 579,88,00 € - 99,54 %
Položka bola čerpaná v súlade so schváleným rozpočtom nasledovne :
713003 – telekomunikačná technika – kamerový systém – 159 993,88 €, ručné rádiostanice –
8 928,00 €, výpočtová technika 658,00 €.

PRÍJMY
Príjmy celkom - 338 000,00 €
Z toho príjmy za porušenie predpisov (blokové pokuty)
za predaj výrobkov, tovarov a služieb (PCO + ŠVS)

330 000,00 €
8 000,00 €

Tab. 6 - Príjmy

Zdroj príjmu
Príjmy za porušenie predpisov
Príjmy za predaj tovarov a služieb

Rozpočet schválený €

Plnenie €

Plnenie %

330 000,00

283 065,20

85,78

8 000,00

10 833,52

135,42

0

35,02

338 000,00

293933,74

Príjmy z dobropisov
Príjmy celkom
Pohľadávky za poruš.predpisov
Príjmy + pohľadávky za poruš.predpis.

86,96

47 294,34
330 000,00

330 395,54

100,11

I keď plnenie príjmov za blokové pokuty uhradené na mieste plníme iba na 85,78 % priemerný výber
pokút v hotovosti na 1 príslušníka MP v roku 2014 predstavoval sumu 3 455,13 € (rok 2013 –
3 065,77 €), čo je v porovnaní s rokom 2013 nárast o 389,36 €.
K 31.12.2014 činia pohľadávky 14,33% z celkových rozpočtovaných príjmov za porušenie
predpisov a to v celkovej výške 47 294,34 € . Ide o pokuty vymáhané v exekučnom konaní
a pokuty vystavené v blokovom konaní na bloky na pokuty nezaplatené na mieste. V prípade
úhrady pohľadávok by boli príjmy za porušenie predpisov splnené na 330 359,54 €, t.j. plnenie
na 100,11 % .
INÉ ZDROJE – ŠTÁTNY ROZPOČET
V roku 2014 bol schválený finančný príspevok na projekt „Detské dopravné ihrisko 2014“,
ktorého gestorom bolo MŠVVŠ SR a to v celkovej čiastke 5 654,00 € v členení:
BEŽNÉ VÝDAVKY
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

4 755,00 €
899,00 €

plnenie 4 754,57 €
plnenie 899,00 €

99,99 %
100,00 %
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Predmetný projekt zabezpečoval náklady na výučbu dopravnej výchovy žiakov základných
škôl
V časti rozpočtu bežné výdavky boli premietnuté náklady na odmeny lektorov dopravnej výchovy, ktorí
vykonávali svoju činnosť na základe dohody o vykonaní práce, odvody z odmien lektorom, všeobecný
materiál na údržbu a úpravu dopravného ihriska MP Žilina, kolobežky, bicykle, ochranné cyklistické
prilby, reflexné vesty a preukazy cyklistu pre žiakov, ktorí sa zúčastnili dopravnej výchovy v čase, kedy
projekt prebiehal.
V časti rozpočtu kapitálové výdavky bol premietnuté náklady na kúpu 1 ks NB + premietačky a plátna
– didaktických pomôcok využívaných pri výučbe dopravnej výchovy.
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Záver
MP Žilina zabezpečuje verejný poriadok, spolupôsobí pri ochrane obyvateľov a návštevníkov mesta
pred ohrozením ich života, zdravia a majetku mesta a občanov. Práca príslušníkov MP Žilina je
náročná činnosť, ktorá vyžaduje plné psychické a fyzické nasadenie počas celej pracovnej zmeny.
Okrem znalostí právnych noriem potrebných pre výkon práce príslušníka MP musí každý policajt
preukázať i schopnosť verbálnej komunikácie, čo je v mnohých prípadoch veľmi náročné. Príslušníci
MP pri svojej práci prichádzajú často do styku s osobami pod vplyvom alkoholu, s agresívnymi
priestupcami, bezdomovcami, ale i osobami zranenými, resp. chorými, ktorým je potrebné poskytnúť
adekvátnu predlekársku prvú pomoc. Je dôležité uvedomiť si, že drvivá väčšina príslušníkov MP
Žilina vykonáva svoju pracovnú činnosť priamo v teréne – v uliciach mesta a to za každého počasia,
počas celého roka, 24 hodín denne.
Docieliť ochranu verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov je možné iba spoluprácou
všetkých zložiek, ktoré participujú na zabezpečovaní verejného poriadku a obecných vecí verejného
poriadku v meste.
Základným predpokladom však naďalej zostáva spolupráca mestskej polície priamo s verejnosťou.
Občania sa javia ako najvnímavejší z hľadiska registrácie páchania priestupkov, resp. páchania inej
protispoločenskej činnosti. Snahou MP Žilina je získať si kredit inštitúcie, ktorej je pomoc, ochrana
občanov a majetku samozrejmosťou, kedy sa občan môže obrátiť na príslušníka MP so žiadosťou
o pomoc v každej situácii. Pokiaľ požiadavku občana z hľadiska právomocí a oprávnení zákona
o obecnej polícii nie je možné riešiť, musí byť policajt tou osobou, ktorá poskytne informáciu
o kompetencii jednotlivých orgánov a organizácií, na ktoré sa môže občan so svojimi požiadavkami
obrátiť.
Mnohí občania však vnímajú príslušníkov MP Žilina iba ako represívny orgán. Snahou MP je preto
tento stav zmeniť, čo je možné len kvalitnou prácou v prospech verejnosti.
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