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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2016

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V predkladanej „Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2016“ je
rozpracovaná činnosť Mestskej polície Žilina.
- Mestská polícia Žilina je v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní 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 ustanovenia § 10, ods. 2 zákona
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení výkonným orgánom mestského zastupiteľstva,
ktoré ju môže zriadiť alebo zrušiť 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 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 v Žiline Správu
o činnosti Mestskej polície Žilina.
-

- Stanovisko Mestskej rady v Žiline zo dňa 5.6.2017 k Správe o činnosti Mestskej
polície Žilina za rok 2016:
 Uznesenie č. 93/2017
Mestská rada v Žiline odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom
zasadnutí prerokovať a schváliť Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2016.
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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 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 ustanovenia § 10, ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení výkonným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré ju môže zriadiť alebo zrušiť
všeobecne záväzným nariadením.
Príslušníci mestskej polície sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie
verejného činiteľa. Ďalšími zamestnancami mesta sú aj zamestnanci s miestom výkonu práce
MP 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 s miestom výkonu práce na MP Žilina
upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
v prípade príslušníkov MP aj ustanovenia zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
Platové podmienky príslušníkov MP a zamestnancov s miestom výkonu práce MP Žilina boli
do 30.6.2016 upravené v súlade s ustanoveniami zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Platového poriadku
Mestskej polície Žilina účinného od 1.4.2011. Od 1.7.2016 boli platové podmienky
zamestnancov s miestom výkonu práce Mestská polícia Žilina upravené v Poriadku
odmeňovania zamestnancov Mesta Žilina.
MP Žilina svoju činnosť okrem uvedených právnych aktov z roku 2016 vykonávala aj
v súlade s Organizačným poriadkom, Pracovným poriadkom a Štatútom Mestskej polície
Žilina platnými od 1.4.2011.
Hospodárenie a financovanie MP Žilina je upravené zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. 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.
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1. ORGANIZAČNÉ ČLENENIE
MP Žilina je poriadkový útvar mesta. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník. Náčelníka
v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca náčelníka v plnom rozsahu právomocí.
Úlohy vyplývajúce mestskej polícii zo zákona o obecnej polícii zabezpečovali v roku 2016
oddelenia výkonu A, B, C, D a oddelenie vzdelávania a policajných činností.
Základným organizačným útvarom MP Žilina je aj vnútorné a organizačné oddelenie, ktoré sa
v roku 2016 členilo na referát ekonomický a referát hospodárskej správy.
Jednotlivé organizačné útvary MP Žilina medzi sebou úzko spolupracovali pri plnení úloh,
ktoré im vyplývali z platnej právnej úpravy a obsahovej náplne činnosti.
Prehľad pracovných zaradení na MP Žilina:
Vedenie MP – náčelník MP, zástupca náčelníka.
4 velitelia oddelení výkonu A,B,C,D,
1 veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností, ktorý riadil 9 príslušníkov MP – z toho
referát priestupkov – 4 príslušníci MP, referát kynológie – 1 príslušník MP, referát IT – 1
príslušník MP, referát prevencie – 3 príslušníci MP,
1 vedúca oddelenia vnútorného a organizačného, ktorá riadila 8 zamestnancov - 5 THP, 3
POP.
Tab. 1 Personálna časť
Pracovné zaradenie
náčelník + zástupca náčelníka
odd.výcviku a policajných činností
oddelenia výkonu A,B,C,D
vnútorné a organizačné oddelenie

Spolu

policajti

THP/POP

2

0

10

0

71

0

0

5/3
91

Stav príslušníkov MP Žilina k 1.1.2016 – 78 osôb, k 31.12.2016 – 83 osôb.
V priebehu roka 2016 skončili pracovný pomer 7 zamestnanci zaradení na pracovnú
pozíciu – príslušník MP a 2 civilní zamestnanci: 1 zamestnanec zaradení na pracovnú pozíciu
ekonomický referent a 1 zamestnanec zaradený na pracovnú pozíciu referent hospodárskej
správy. Obidve pracovné miesta boli v priebehu roka 2016 preobsadené. V mesiaci marec boli
prijatí 7 zamestnanci zaradení na pracovnú pozíciu príslušník MP – kadet. V mesiaci
september boli prijatí 4 zamestnanci zaradení na pracovnú pozíciu príslušník MP – kadet a 1
civilný zamestnanec – mzdová účtovníčka bola preradená z Mestského úradu v Žiline.
Fyzický stav príslušníkov MP Žilina a zamestnancov s miestom výkonu práce MP Žilina
k 31.12.2016 – 91 osôb.
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2. ČINNOSŤ ODELENÍ VÝKONU MP ŽILINA
Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany
životného prostredia v meste, 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
Príslušníci MP Žilina zaradení v oddeleniach výkonu A,B,C,D v roku 2016 zabezpečovali
výkon úloh v príslušných častiach mesta a mestských častiach so zameraním sa na špecifiká
jednotlivých častí, ktoré boli zistené vlastnou činnosťou, sprostredkované cez poslancov
jednotlivých mestských častí alebo nahlasované priamo občanmi.
Jednou z najdôležitejších 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.
Iná situácia bola na sídliskách, kde bolo zistených najviac priestupkov spáchaných
parkovaním na trávnatých plochách, v križovatkách na chodníkoch. Ako veľký problém sa
ukázalo odhaľovanie pôvodcov vandalizmu, ktorí ničili smetné nádoby, stromy a sídliskovú
zeleň.
Najproblematickejšou časťou z hľadiska počtu zásahov hliadok MP Žilina zostávali centrum
mesta a sídliská aj vzhľadom na vysoký počet a koncentráciu obyvateľov, menej
frekventovanou oblasťou boli mestské časti.
K problémom patrilo aj 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.
Ďalším závažným problémom bolo znečisťovanie verejných priestranstiev skupinami
mladých ľudí, ktorí sa stretávali v blízkosti obytných domov a konzumácia alkoholických
nápojov na verejnom priestranstve. Vzhľadom na rastúci trend požívania alkoholických
nápojov MP Žilina zvýšila v roku 2016 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. 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 SR.
V nočných hodinách bola hliadková činnosť zameraná predovšetkým na kontrolu rušenia
nočného pokoja, ochranu života a zdravia obyvateľov a návštevníkov mesta, na ochranu
majetku mesta a občanov pred krádežami a poškodzovaním majetku vandalmi.
Hliadky MP Žilina v priebehu roka 2016 zabezpečovali 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.
Dôležitou súčasťou oddelení výkonu MP Žilina bola hliadková činnosť v pridelených
mestských 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. Každé oddelenie výkonu MP Žilina zodpovedalo za svoj
pridelený obvod.
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V mestských častiach bola hliadková činnosť zameraná hlavne na kontrolu nepovolených
skládok, 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.
Cyklohliadky MP Žilina boli využívané v častiach ťažko prístupným motorovým vozidlám,
resp. kde bol vjazd motorovým vozidlám zakázaný, preto boli využívané najmä
v „oddychových“ zónach, lesoparkoch, mestských častiach, na Vodnom diele, cyklotrasách,
ale využívané boli aj na zabezpečenie rôznych športových podujatí. Cyklohliadky boli velené
do služieb hlavne podľa počasia, v mesiacoch apríl až október. MP Žilina disponovala v roku
2016 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 60
priestupkov.
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
1
príslušníka mestskej polície
2
Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície
3
Počet osôb predvedených na útvar Policajného zboru
4
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
5
Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené
6
pátranie

Tab. 3 Štatistika riešenia priestupkov 2016
Zák. 372/1990 Zb. O
§
§ 21
§ 30 § 47 §49 § 50
priestupkoch
24
Celkový počet zistených
1 priestupkov vlastnou
15 80 52 953 12
37
činnosťou
Celkový počet
oznámených
2
0 16 10 195 11
18
priestupkov na útvar
mestskej polície
SPOLU

15

96 62 1148 23

3 Zistené trestné činy
4 Hľadané osoby
5 Celkový počet ostatných udalostí
Pozn.:
zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch:

-

7
18
7
19
0
0

VZN
377/04 214/09
obce

Spolu

12456

1287

362

212

15439

3509

271

54

85

4196

55

15965

1558

416

297

19635

-

-

-

-

-

26
19
7900

§ 22

§ 21 – priestupky proti poriadku v správe (úmyselné uvedenie nesprávneho alebo neúplného
údaju priestupcom)
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§ 24 – priestupky na úseku podnikania (kontrola dodržiavania prevádzkových hodín)
§ 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 31.12.2016: 19 635
Členenie podľa druhu priestupku:
A. Priestupky na úseku dopravy: 15 965
z toho
6 982 - použitie donucovacieho prostriedku TPZOV
8 973 - porušenie zákazových dopravných značiek
10 - iné (priechody pre chodcov a pod.)
B. Priestupky v zmysle zákona 372/1990 Zb.
1 399
§ 21 – priestupky proti poriadku v správe
15
(úmyselné uvedenie nesprávneho alebo neúplného údaju
priestupcom)
§ 24 – priestupky na úseku podnikania
96
§ 30 – priestupky na úseku ochrany pred
alkoholizmom a inými toxikomániami
62
§ 47 – priestupky proti verejnému poriadku
1 148
§ 49 – priestupky proti obč. spolunažívaniu
23
§ 50 – priestupky proti majetku
55
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 5/2016 – čas predaja
VZN 6/2013 – o odpadoch
VZN 8/2010 – ochrana zelene
VZN 5/2012 – trhový poriadok
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

1 558
362
779
281
14
10
20
68
12
12

713
416
6

zneužívaním alkoholických nápojov

297

E. Zistené trestné činy
F. Hľadané osoby

26
19

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:
Vyhodnotené za opodstatnené:
Vyhodnotené za odložené:

7
4
1
2

Pochvaly na príslušníkov MP
Celkový počet pochvál na príslušníkov MP
v roku 2016:
13
2.2 Oddelenie vzdelávania a policajných činností
V rámci oddelenia vzdelávania a policajných činností (ďalej len OVPČ) boli zriadené
referáty, ktoré sa zaoberali špecializovanými druhmi činnosti.
Ich činnosť riadil a koordinoval veliteľ OVPČ MP Žilina:
- referát priestupkov
- referát prevencie
- referát kynológie a odchytu zvierat
- referát informačných systémov
Okrem uvedených referátov veliteľ oddelenia zabezpečoval v Školiacom a výcvikovom
stredisku MP Žilina vzdelávanie príslušníkov obecných a mestských polícií SR pre získanie
odbornej spôsobilosti pre výkon práce príslušníka obecnej/mestskej polície.
V roku 2016 sa konali dva kurzy odbornej prípravy, ktorého sa zúčastnilo 22 frekventantov,
z toho 12 boli pre Mestskú políciu Žilina.
V školiacom stredisku sa zároveň realizovalo vzdelávanie a preškoľovanie vlastných
príslušníkov MP Žilina počas celého roka. Jednalo sa predovšetkým o získavanie nových
vedomostí v oblasti právnych noriem, ktorými sa príslušník MP pri svojej činnosti riadi, a to
novely, resp. zmeny zákonov, VZN a iných všeobecne platných právnych noriem. Všetci
príslušníci MP absolvovali po preškolení i preskúšanie.
V roku 2016 sa uskutočnilo 4 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 bolo aj získanie schopností,
zručností a návykov v oblasti streleckej prípravy, zdravotnej prípravy, telesnej prípravy
a sociálnej komunikácie s občanmi.
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a/ Referát priestupkov
Referát priestupkov mestskej polície plnil úlohy na úseku objasňovania priestupkov. V roku
2016 vykonával administratívne úkony k zisteniu páchateľov priestupkov, ktoré príslušníci
MP 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 33 správ, Okresný úrad v Žiline v celkovom počte 28 správ, Mesto Žilina
v celkovom počte 15 správ a na iné úrady a inštitúcie celkom 25 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 2016 spracoval 110 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 9
maloletých osôb pod vplyvom alkoholu, pri ktorých boli vyrozumení zákonní zástupcovia
a sociálna kuratela. Referát priestupkov v roku 2016 spracoval 1073 žiadostí od oprávnených
orgánov na preverenie spoľahlivosti a bezúhonnosti osôb. Referát zaregistroval a následne
odstúpil do výkonu 37 žiadostí o spoluprácu pri pátraní po nezvestných a hľadaných osobách.
b/ 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.
Prednášok sa zúčastnilo 1291 žiakov stredných škôl. Príslušníci MP participovali aj na
projekte „Správaj sa normálne“. Uvedeného projektu sa zúčastnilo celkom 1138 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 2016 absolvovalo dopravnú výchovu celkom 2754 detí.
Ďalšou z činností referátu priestupkov oddelenia vzdelávania a policajných činností bola
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 16,00 hod. v mesiacoch máj až október.
c/ Referát kynológie a odchytu zvierat
Náplňou uvedeného referátu bol hlavne odchyt voľne sa pohybujúcich zvierat - psov na
území mesta s následným vrátením pôvodnému majiteľovi. Pokiaľ išlo o opustené alebo
túlavé zviera alebo o zviera, ktorého majiteľa nebolo možné zistiť, bolo takéto zviera
umiestnené do útulku v Mojšovej Lúčke. MP Žilina v rámci svojich oddelení zabezpečovala
24 hodinový servis pre odchyt psov. Mimo prevádzkových hodín útulku boli zvieratá
umiestňované v núdzovom priestore, a to dočasne v koterci nachádzajúcom sa v objekte MP
Žilina. V roku 2016 bolo odchytených 205 psov.
Príslušník MP pracovne zaradený na referát kynológie a odchytu zvierat vykonával aj iné
činnosti ako napríklad: odchyt vtáctva išlo hlavne o mláďatá dravých vtákov a labute, plazov
a iných dravcov. Odchytené zvieratá a vtáctvo boli odovzdané správcovi Národného parku
Malá Fatra. Ďalšou činnosťou referátu bolo odstraňovanie uhynutých zvierat z verejných
priestranstiev a ich prevoz do asanačného zariadenia.
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Občania často požadovali odchyt a umiestnenie mačiek do útulku, čo v súčasnej dobe nemá
koncepčné riešenie, odchyteným zvieratám iniciatívne našiel príslušník MP zaradený na
referát kynológie a odchytu zvierat buď dočasnú starostlivosť resp. nový domov. Keďže
útulok pre mačky v Žiline, ale ani inde na Slovensku neexistuje, MP Žilina spolupracovala
s občianskym združením – Zvierací domov SOS Žilina, ktoré sa touto činnosťou zaoberá.
Tab. 4 Prehľad zákrokov referátu kynológie a odchytu zvierat
Počet odchytených psov
Umiestnené útulok M. Lúčka
Pes vrátený majiteľovi príslušníkom MP
Eutanázia zvieraťa vykonaná veterinárom
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

205
142
54
4
79
142
48
5
23
89
19

d/ Referát informačných systémov
Referát informačných systémov zabezpečoval jeden príslušník MP, ktorý zabezpečoval
komunikačnú, digitálnu a spojovaciu techniku MP. Spolupracoval pri rozšírení centrálneho
monitorovacieho systému pre kamerový systém. Zároveň prejednával podmienky spojené so
samotným umiestnením kamier a ďalšie podmienky súvisiace s 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 Žilina. 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 informačný systém „MP Manager“ prostredníctvom služobných mobilných
telefónov.
Mestská polícia prevádzkuje mestský kamerový systém, predovšetkým na situačnú prevenciu
a odhaľovanie priestupkov.
V roku 2016 prebehlo rozšírenie centrálneho monitorovacieho systému kamerového systému.
Kamerovým systémom bolo v roku 2016 zistených 214 záznamov počas výkonu, jednalo sa
napr. o porušovanie parkovania na chodníkoch, parkovanie na zeleni, porušovanie
zákazových značiek, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti občanmi slabšej sociálnej
vrstvy ako i mladistvými a maloletými osobami. Ďalej boli zistené ležiace osoby na
chodníkoch, lavičkách v parkoch, poškodzovanie a krádeže majetku a na sídliskách
porušovanie VZN č. 3/2011 Mesta Žilina o chove a držaní psov.
Pre potreby štátnej polície bolo za rok 2016 vyhotovených 101 záznamov z kamerového
systému.
Ochrana majetku bola v technickej oblasti zabezpečovaná ústredňou zabezpečujúcou
signalizáciu (PCO). Na PCO bolo pripojených 103 objektov. Okrem ochrany objektov vo
vlastníctve Mesta Žilina MP poskytuje na základe zmluvy i ochranu súkromným subjektom.
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MP Žilina sa počas roka pravidelne kontaktovala s občanmi, a to osobným kontaktom alebo
prostredníctvom internetu. Informácie a komunikácia s občanmi bola zabezpečená
prostredníctvom webovej adresy MP Žilina www.mpza.sk, kde boli občania informovaní
o činnosti mestskej polície. Aktivity MP Žilina boli na webovej stránke pravidelne
aktualizované a boli tam uvádzané problémy týkajúce sa práce MP Žilina a života obyvateľov
mesta. Taktiež boli prostredníctvom stránky www.mpza.sk podávané návrhy, pripomienky
a sťažností na prácu príslušníkov MP.
3. OSTATNÉ ČINNOSTI MP ŽILINA
Medzi udalosti zaznamenané v roku 2016 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. o obecnej polícii.
3.1 Plnenie úloh mestskej polície pri mimoriadnych udalostiach
Výpis mimoriadnych udalostí a trestných činov:
7.1.2016 - 09:00 hod. Hliadkou MP bola spozorovaná podozrivá osoba Jaroslav K.
Preverovaním bolo zistené, že sa jedná o osobu, po ktorej OR PZSR Žilina dňa 25.6.2015
vyhlásilo pátranie /pátranie po obvinenom/. Menovaný sa dal počas úkonu na útek a zadržaný
bol na ul. Janka Kráľa pri Daňovom úrade v Žiline. O veci bol telefonicky vyrozumený
operačný OO PZ SR Žilina – západ, ktorého hliadka si po príchode menovaného na mieste
prevzala.
2.3.2016 - 16.58 hod. Oznamovateľka telefonicky nahlásila, že v objekte zdravotného
strediska sedí muž, ktorý odmieta odísť. Na mieste bola vykonaná kontrola, pri ktorej
oznamovateľka uviedla, že muž Branislav R. z miesta pred príchodom hliadky MP utiekol.
Vzhľadom na to, že išlo o osobu hľadanú PZ SR bol muž zadržaný pred miestom bydliska
a následne na stálej službe MP odovzdaný privolanej hliadke OO PZ Žilina – východ.
8.9.2016 - 19:00 hod. Oznamovateľka nahlásila muža ležiaceho na lavičke na Františkánskom
námestí, ktorý údajne nejavil známky života. Hliadkou MP bol po príchode na lavičke zistený
neznámy muž, ktorý bol po skontrolovaní životných funkcií prebudený. Okamžite začal
bezdôvodne verbálne a následne aj fyzicky napádať hliadku, pričom javil známky požitia
značného množstva alkoholu, prípadne inej návykovej látky. Muž napriek niekoľkým výzvam
pokračoval vo fyzických atakoch voči hliadke MP a úderom päste zasiahol príslušníka MP do
oblasti tváre, pričom mu spôsobil masívny opuch. Nakoľko bolo nutné vec náležite objasniť,
hliadka voči mužovi použila DP /hmaty, chvaty, putá/ a predviedla ho na útvar MP. Nakoľko
muž striedal stavy hystérie sprevádzané kŕčmi a apatie, vykrikoval vulgarizmy a vzápätí
plakal, váľal sa po zemi a pod. bola na miesto privolaná RZP, ktorá ho za asistencie hliadky
MP previezla do Fakultnej nemocnice na vyšetrenie. Vykonanou dychovou skúškou bola
u menovaného zistená hladina alkoholu v hodnote – 1,13 mg/l. Zranený príslušník MP sa
presunul na ošetrenie, o veci bolo vyrozumené vedenie MP Žilina a taktiež bola vec
konzultovaná s policajtmi PZ, nakoľko vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu.
16.9.2016 - 16:20 hod. V herni Galaxy na ul. V. Tvrdého bol s použitím donucovacích
prostriedkov /hmaty a chvaty, putá/ zadržaný Tomáš R., na ktorého bolo dňa 15.9.2016
vyhlásené spolupátranie OO PZ Žilina – západ /rozsiahla majetková trestná činnosť/ +
pátranie v Schengenskom priestore. Po konzultácií s operačným OO PZ Žilina – západ, bol
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menovaný predvedený na spomenuté oddelenie. K veci bola spísaná potrebná písomná
agenda. Menovaný mal v čase zadržania pri sebe dve tašky vystlané alobalovou fóliou, plné
rôzneho textilného tovaru s etiketami a rôzne potreby na užívanie omamných látok
23.9.2016 - 11:30 hod. Oznamovateľka sa na ulici P. O. Hviezdoslava osobne nakontaktovala
na hliadku MP s uvedením, že ju dve neznáme osoby /muž a žena/ zanedbaného vzhľadu
okradli o peňaženku s osobnými dokladmi a finančnou hotovosťou. Uvedený skutok
poškodená nahlásila na oddelení PZ odd. železničnej polície. Hliadka MP následne zistila
a zadržala páchateľov na autobusovej stanici a odovzdala privolanej hliadke PZ ŽP.
V mesiacoch november a december 2016 bol hliadkami MP zabezpečovaný verejný poriadok
pri mimoriadnej udalosti, v ktorej sa ocitli obyvatelia bytovky na Bratislavskej ulici, ktorá
bola poškodená požiarom.
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
Oddelenia výkonu Mestskej polície Žilina v roku 2016 zabezpečovali verejný poriadok,
pôsobili pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia
a spolupôsobili pri ochrane majetku mesta a jeho občanov pred jeho poškodením, zničením,
stratou a zneužitím. A to nielen v meste, ale aj v jeho mestských častiach s prihliadnutím na
špecifiká jednotlivých častí. Podľa počtu vykonaných zásahov hliadok MP Žilina
najproblematickejšou časťou mesta bolo samotné centrum a sídliská, a to v dôsledku
vysokého počtu a koncentrácie obyvateľov a návštevníkov mesta. Žilina ako krajské mesto
s krajskými a okresnými inštitúciami je spádovou oblasťou pre vysoký počet občanov
a takisto kvôli rozvinutému priemyslu je tu zamestnaný veľký počet občanov s trvalým
pobytom mimo mesta aj okresu.
Hliadková činnosť MP Žilina bola preto zameraná hlavne v dotknutých častiach mesta.
V centre bola zameraná hlavne na problémy s parkovaním a vjazdom vozidiel do pešej zóny
(tu bolo zistených 3654 priestupkov) a dopravnú situáciu v zónach plateného a rezidentského
parkovania. Problémom sídlisk bolo parkovanie na trávnikoch, za rok 2016 bolo zistených až
638 týchto porušení zákona a parkovanie na chodníkoch 309.
Jedným z najvypuklejších problémov sídlisk bolo nerešpektovanie všeobecno-záväzných
nariadení mesta a to najmä VZN o podmienkach chovu a držania psov, hlavne
nerešpektovanie zákazu voľného pohybu psa a neodstraňovanie psích exkrementov. V reakcii
na neustále porušovanie týchto pravidiel boli v nepravidelných intervaloch realizované
kontrolné akcie s nasadením zvýšeného počtu príslušníkov MP Žilina. Výsledkom bolo 362
zistených priestupkov.
Ďalším z problémov bol aj neustále sa zvyšujúci počet prípadov ničenia imobiliáru mesta
hlavne smetných nádob, reklamných a informačných tabúľ a verejnej zelene skupinami
mladých ľudí, ktorí boli často pod vplyvom alkoholu. Vzhľadom na rastúci trend požívania
alkoholických nápojov príslušníci MP Žilina zvýšili počet kontrol zameraných na konzumáciu
alkoholu osobami mladistvými a maloletými a vykonávali bezpečnostné akcie v spolupráci
s príslušnými útvarmi PZ.
Hliadková činnosť MP Žilina v nočných hodinách bola zameraná hlavne na riešenia prípadov
rušenia nočného kľudu a na ochranu majetku obce a jej obyvateľov a návštevníkov, ako aj
ochrana ich života a zdravia.
V mestských častiach boli v spolupráci s poslancami za jednotlivé obvody urýchlene riešené
hlavne špecifické požiadavky obyvateľov, predložené hlavne na stretnutiach s občanmi,
smerujúce k zvýšeniu životného štandardu a k zvýšeniu pocitu ich bezpečia. Poverení
príslušníci sa v roku 2016 zúčastnili 90 stretnutí vo všetkých volebných obvodoch.
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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 o ochrane nefajčiarov a VZN č. 15/2012 mesta Žilina o úprave
podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov. V zmysle zákona
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii príslušníci MP Žilina vykonávali kontrolu dodržiavania
zákazu požitia alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami, porušenie zákazu
oznamujú obci/mestu.
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 12 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. 372/1990 Zb.

Počet zistení
62

VZN 15/2012 mesta Žilina

779

Zák. 377/2004 Z. z.

416

Zák. 564/1991 Zb.

119

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














Fašiangový sprievod v Žiline
Kontroly na alkohol na území mesta
Slovakia cup 2016
Islamský kongres na Slovensku
Trnovské hody
Kladenie vencov Sad SNP
Majáles
Staromestské slávnosti
Iron Maiden
Chevra-priatelia Izraela – MsÚ
UEFA Európska liga AS Trenčín - Rapid Viedeň
Žilinský mestský polmaratón
Pochod mestom fanklub Ultras + zápas MŠK Žilina – Spartak Trnava
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 Mikuláš
 Futbalové a hokejové stretnutia MŠK a MŠHK Žilina
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
- priechody počas celého školského roka
- prevenciu – prednáškami a ukážkami práce mestskej polície pred letnými prázdninami
v ZŠ.
3.5 Iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou obecnej polície:
K 1.1.2016 Mestská polícia Žilina prešla na nový informačný systém MP Manager. Údaje do
informačného systému zadávajú príslušníci cez služobné mobilné telefóny, prípadne cez PC
na operačnom stredisku.
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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 rámci plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii spolupracovala MP Žilina
v roku 2016 s nasledovnými orgánmi a organizáciami.
1. Mestské a obecné polície v rámci celej SR – v zmysle požiadaviek príslušných OP, MP,
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, spolupráca pri poskytovaní údajov
o osobách priestupcov, ktorých priestupky sa týkali § 50 zákona o priestupkoch, pomoc pri
pátraní po osobách, po ktorých bolo vyhlásené pátranie, pomoc pri hľadaných osobách,
spolupráca pri zabezpečovaní verejného poriadku pri kultúrnych a športových akciách
konaných v meste Žilina.
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.
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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.
5.1 Stabilizovať počet príslušníkov MP
Základnou úlohou príslušníkov MP v priamom výkone je zvýšenie bezpečnosti občanov
a návštevníkov mesta, ako i zvýšenie ochrany majetku mesta a občanov.
V roku 2016 plánovaný stav príslušníkov mestskej polície Žilina predstavuje 88 osôb,
zamestnancov s miestom výkonu práce Mestská polícia Žilina celkom 95 osôb.
Plnenie : 93,18 %
Zámerom zvýšenia počtu príslušníkov MP bolo vytvorenie nového okrsku MP Žilina na
sídlisku Vlčince. V I. polroku 2016 prebehlo výberové konanie, ktorého sa zúčastnilo 16
uchádzačov o prácu príslušníka MP, do druhého kola postúpilo 10. Z uvedeného počtu
uchádzačov iba 8 úspešne vykonalo psychotesty a nastúpilo na kurz odbornej spôsobilosti.
Osvedčenie získalo 7 kadetov, jeden absolvoval opravné skúšky v mesiaci august 2016. Jedna
príslušníčka MP ukončila pracovný pomer po 14 dňoch zaradenia do činnej služby. V II.
polroku 2016 boli prijatí 4 uchádzači o prácu príslušníka MP, s úspešným absolvovaním
skúšok odbornej spôsobilosti v mesiaci november 2016.
V priebehu roka 2016 ukončilo pracovný pomer 6 príslušníkov MP, čím vznikol uvedený
podstav zamestnancov.
5.2 Objasňovať protiprávne konanie na úseku páchania priestupkov
Úloha:
Vychádzajúc zo štatistík z predchádzajúcich rokov a s prihliadnutím na zvýšenie počtu
príslušníkov MP predpokladáme, že počet zistených priestupkov sa mal pohybovať okolo
21 000. 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, priestupky 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,
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porušenie zákona 282/2002 o niektorých podmienkach chovu a držania psov priestupkov,
a novo vydaného VZN č. 3/2011 o chove psov na území mesta
Plnenie : 93,50 %
Nižší počet zistených a objasnených priestupkov bol ovplyvnený podstavom zamestnancov –
príslušníkov MP, ktorý v priemernom mesačnom prepočte činil 6 príslušníkov MP (88
plánovaný stav, 83 priemerný prepočítaný mesačný stav).
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 %
V priebehu roka 2016 bolo zabezpečovaných 12 priechodov pre chodcov.
5.4 Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí na cestách
Úloha:
V priebehu roka 2016 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 – 183,60 %, počet odučených hodín 113,13 %
Vzhľadom na veľký záujem o výuku dopravnej výchovy zo strany základných a materských
škôl plnenie uvedeného bodu prevyšuje predpokladaný zámer.
V priebehu roka 2016 sa prednášok o bezpečnosti v cestnej premávke a správania sa detí
v cestnej premávke zúčastnilo celkom 2754 detí, dopravná výchova – teoretická časť bola
vykonaná v rozsahu 181 vyučovacích hodín.
5.5 Spolupracovať z PZ SR na projekte „Správaj sa normálne“
Úloha:
V roku 2016 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 2015/16 bude MP Žilina zabezpečovať realizáciu daného projektu na ZŠ
Hájik a ZŠ Limbová s predpokladaným celkovým počtom 120 žiakov.
Plnenie: nevyhodnocuje sa
Vzhľadom na skutočnosť, že gestor projektu ukončil tento projekt koncom roka 2015
(rozpočet bol zostavovaný v mesiaci august 2015) nie je možné daný bod programového
rozpočtu vyhodnotiť.
5.6 Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania
protiprávnej činnosti na území mesta
Úloha:
V roku 2016 bude snahou MP Žilina doplnenie mestského kamerového systému na celkový
počet kamier 66. Tieto kamery budú umiestnené na sídliskách mesta.
Plnenie : 100,00 %
Z celkového počtu kamier je 64 nainštalovaných v uliciach mesta, 2 kamery sú nainštalované
v areáli úradovne MP Žilina na Hollého ul. č. 11.
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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 : počet odstránených vozidiel – 162,50%, počet zistených skládok – 155,00 %
V roku 2016 bolo na území mesta zistených celkom 65 dlhodobo odstavených motorových
vozidiel (ďalej len vraky). Z uvedeného množstva bolo odtiahnutých celkom 33 vrakov, 30
vrakov po výzve odstránili samotní majitelia a 2 vraky zostávajú v riešení.
V sledovanom období bolo na území mesta zistených celkom 31 nepovolených skládok. Po
ich zdokumentovaní boli spisy postúpené k riešeniu na príslušné oddelenie MsÚ Žilina.
POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV:
Rozpočet na rok 2016 počíta so zvýšením počtu príslušníkov MP o 10 osôb. S nárastom počtu
zamestnancov súvisí zvýšenie nielen bežných, ale i kapitálových výdavkov. S prijatím
uvedeného počtu príslušníkov MP Žilina súvisí i vytvorenie ďalšieho pracoviska – úradovne
MP a to v budove na Nanterskej ulici na sídlisku Vlčince, kde v súčasnej dobe využíva MP
Žilina časť priestorov na výučbu dopravnej výchovy.
Výdavky celkom :

1 989 698,00 €

Bežné výdavky:

1 938 487,00 €

Kapitálové výdavky:

51 211,00 €

BEŽNÉ VÝDAVKY
Rozpočet schválený € :
Rozpočet čerpaný € :
Rozpočet čerpaný % :

1 938 487,00
1 899 183,49
97,97

Mzdy, platy, .... – 1 203 750,00 € - plnenie – 1 200 270,33 € – 99,71 %
Položka bola čerpaná v súlade so schváleným rozpočtom.
Poistné a príspevky do poisťovní – 424 207,00 € - plnenie 423 163,05 € - 99,75 %
Položka bola čerpaná v súlade so schváleným rozpočtom.
Cestovné výdavky – 700.- € - plnenie 158,77 € - 22,68 %
Nízke plnenie uvedenej položky bolo ovplyvnené skutočnosťou, že sa nerealizovali plánované
zahraničné služobné cesty.
Energie, voda, komunikácie – 49 693.- € - plnenie 43 523,94 – 87,59 %
Úspora nákladov v uvedenej položke bola ovplyvnená nižším čerpaním finančných
prostriedkov na el. energiu, plyn, vodné a stočné, nakoľko náklady energií rozpočtované na
novovzniknuté okrsky budú vyúčtované až v roku 2017.
Materiál – 79 107,00.- € - plnenie 73 988,52 € - 93,53 %
Úspora vo výške viac ako 5 tis. € vyplynula z nedočerpania podpoložky telekomunikačná
technika, kde nebolo potrebné vzhľadom na podstav zamestnancov vykonať dokúpenie
mobilných telefónov pre príslušníkov MP a nedočerpaním podpoložky pracovné odevy
a obuv.
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Dopravné – 43 600.- € - plnenie 41 026,07 – 94,10 €
Mierna úspora nákladov je ovplyvnená nedočerpaním finančných prostriedkov na PHM,
servis a údržbu a tiež úsporou nákladov na poistenie vozidiel.
Rutinná a štandardná údržba – 23 045.- € - plnenie 16 330,20 € - 70,86 %
Podstatnú časť uvedenej položky tvoria náklady na servis telekomunikačnej techniky, kde
vykazujeme úsporu, ďalšiu úsporu vykazujeme v podpoložke výpočtová technika a údržba
budovy, nakoľko nebolo potrebné vykonávať opravy, s ktorými sme pri zostavovaní
uvažovali.
Nájomné za nájom – 1 080.- € - plnenie 433,60 € - 40,15 %
V uvedenej položke sú zahrnuté okrem iného aj náklady na prenájom budov, na ktorých mali
byť umiestnené nové kamery, čo sa však nezrealizovalo, preto vykazujeme nízke plnenie
uvedenej položky.
Služby – 106 145.- € - plnenie 95 280,70 € - 89,76 %
Nižšie čerpanie položky je ovplyvnené podstavom zamestnancov a to v podpoložkách
všeobecné služby, stravovanie a poistenie.
Bežné transfery – 7 160.- € - plnenie 5 008,31 € - 69,95 %
Nižšie čerpanie uvedenej položky je ovplyvnené nižšou výplatou nemocenských dávok oproti
schválenému rozpočtu.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Obstarávanie kapitálových aktív – 51 211.- € - plnenie 12 611,23 € - 24,63%
Nízke plnenie je spôsobené nečerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na rozšírenie
mestského kamerového systému vo výške 30 000 EUR z rezervného fondu. Nakoľko však
došlo k časovému posunu pri dodávke komponentov mestského kamerového systému, vznikla
potreba upraviť lehotu na plnenie zmluvy o dielo č. Z201629722_Z a dodatku č. 1. Inštalácia
plánovaného rozšírenia kamerového systému o 4 kamery sa preto posunula až do 31.1.2017.
Ďalšiu úsporu vykazujeme v položke realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia
a prípravná a projektová dokumentácia, ktoré boli rozpočtované na vytvorenie nových
okrskov MP. Stavebné úpravy a projektová dokumentácia však boli vysúťažené za nižšie
ceny.
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PRÍJMY
Rozpočet celkom schválený

308 000,00.- €

z toho :
1. Príjmy za porušenie predpisov (blokové pokuty)

300 000,00.- €

2. Ostatné príjmy – služby pultu centrálnej ochrany,
8 000,00.- €
– výkony školiaceho a výcvikového strediska
Skutočnosť:
1. Príjmy za porušenie predpisov (pokuty uhradené na mieste a príjmy z pokút
nevyplatených na mieste vrátane exekúcií z predchádzajúcich rokov)
299 192, 88.- €
2. Ostatné príjmy

Celkom plnenie:

14 813,54.- €

314 006,42.- €

plnenie o 6006,42.- € viac t.j. na 101,95%
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Záver
Počas dvadsaťšesťročnej činnosti MP Žilina dokázala svoju opodstatnenosť a svoje
nezastupiteľné miesto bezpečnostnej služby mesta. Prínos Mestskej polície Žilina v oblasti
zabezpečovania ochrany života, zdravia a majetku občanov a mesta a dohľad nad
dodržiavaním verejného poriadku za dobu jej existencie je neodškriepiteľný.
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 príslušník MP preukázať i schopnosť verbálnej
komunikácie, čo je v mnohých prípadoch veľmi náročné, nakoľko 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.
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