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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
 
Uznesenie č. __/2014 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. schvaľuje 
 

1.   Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2013 
 

 
 
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

- V predkladanej „Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2013“ 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 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. 
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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 a Zákonník práce.  
     Platové podmienky zamestnancov MP Žilina  upravuje zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Platovým poriadkom Mestskej 
polície Žilina. 
     Činnosť MP Žilina je  okrem uvedených právnych aktov upravená  Organizačným 
poriadkom, Pracovným poriadkom, Platovým poriadkom a Štatútom Mestskej polície v Žiline 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. 
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I. 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 2013 
oddelenia výkonu A, B, C, D, oddelenie vzdelávania a policajných činností. 
     Plánovaný počet zamestnancov MP Žilina pre rok 2013 bol 102 osôb,  z toho  95 príslušníkov MP 
a 7 THP a POP. Fyzický stav zamestnancov MP Žilina k 1.1.2013 predstavoval 98 osôb, z toho 7 THP 
a POP, 91 príslušníkov MP, 0 kadetov MP. Priemerný mesačný prepočítaný stav príslušníkov MP za 
rok 2013 predstavoval 88 osôb, priemerný mesačný prepočítaný stav zamestnancov celkom 
predstavoval 95 osôb. 
Počet prepustených príslušníkov MP bol v počte 8 osôb, v roku 2013 neboli prijatí žiadni noví 
zamestnanci.   
 
Prehľad  pracovných zaradení na MP v Žiline   
Počet zamestnancov MP Žilina – rozpočet schválený 102 osôb, z toho 95 príslušníkov MP, 4 THP,       
3 POP. 
Vedenie MP predstavovalo – 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. 

    

Personálna časť  
  

Pracovné zaradenie 
  

policajti 
  

THP/POP 

náčelník + zástupca náčelníka 
  

2 0 

odd.výcviku a policajných činností 
  

          10 0 

oddelenia výkonu A,B,C,D 
  

          76 0 

kadeti 0 0 

vnútorné a organizačné oddelenie 
  

0           4/3 

Spolu 88 7 

Počet zamestnancov  príslušníci MP THP/POP 

Rozpočet schválený 95 7 

Plnenie osoby 88 7 

Plnenie % 92,63 100 
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II. 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 realizuje 
MP Žilina prostredníctvom oddelení výkonu v celkovom počte 4  - A,B,C,D a oddelenia vzdelávania 
a policajných činností. 
 
A/ Oddelenie výkonu A,B,C,D MP Žilina  
     V roku 2013 uvedené oddelenia 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 sú prímestské časti. 
     Jednou z úloh MP Žilina bolo zabezpečenie dodržiavania verejného poriadku v meste a to hlavne  
v pešej zóne a tiež riešenie problematickej dopravnej situácie v centre mesta. MP Žilina sa 
zameriavala na zlú situáciu v oblasti   parkovania 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 podľa vyjadrení obyvateľov mesta patrilo nerešpektovanie nariadenia 
mesta niektorých podmienkach o  chove a držaní  psov a to hlavne zistením voľného pohybu psov , 
ktorý je však 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 je ďalším závažným  
problémom. Vzhľadom na rastúci trend požívania alkoholických nápojov,  MP Žilina zvýšila v roku 
2013 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 mestský, resp. obecným úradom, pokiaľ išlo o maloleté osoby, boli uvedené 
zistenia postúpené aj na sociálne odbory úradov práce a rodiny. MP Žilina  vykonávala aj viaceré 
bezpečnostné akcie v spolupráci s príslušnými útvarmi Policajného zboru.  
     V nočných hodinách bola hliadková činnosť 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 2013 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. 
     V roku 2013 oddelenia výkonu MP Žilina 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.  
     Hliadková činnosť v prímestských častiach bola 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. 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 
využívali sme ich aj na zabezpečenie rôznych športových podujatí. 
     Cyklohliadky boli velené do služieb hlavne podľa počasia, v mesiacoch apríl až október. MP Žilina 
disponovala v roku 2013 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.   



 

 

7 

     Zákrok cyklohliadky bol zvlášť efektívny v nočných hodinách, pretože dochádzalo k momentu 
prekvapenia, hliadka sa tichým spôsobom dostala k páchateľom priestupkov na verejných 
priestranstvách. 
     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 výrobkom 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 15/2012 mesta Žilina o úprave podmienok predaja, 
podávania a požívania alkoholických nápojov. V zmysle zák. 564/1991 Zb. o obecnej polícii príslušníci 
MP vykonávajú kontrolu dodržiavania zákazu použitia alkoholických nápojov maloletými a mladistvými 
osobami, porušenie zákazu oznamujú obci.  

         

1. Prehľad zákrokov, použitia donucovacích prostriedkov a útokov na príslušníkov MP 
 

1 Počet vykonaných zákrokov 23139 
 

2 Počet prípadov použitia zbrane 0 
 

2a Z toho neoprávnených 0 
 

3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0 
 

3a Z toho neoprávnených 0 
 

4 Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov  (celkom/TPZOV) 10717/10631 
 

4a Z toho neoprávnených 0 
 

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

0  

 
6 

Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval (do 24 hod.) 
0  

 
7 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby 0 

 

8 
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby (do 24 hod.) 

0  

 
9 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku 0 

 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 0 
 

10 
Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh obecnej polície alebo v súvislosti s 
ich plnením) 

3  

 
10a Z toho so zranením príslušníka mestskej polície 3 

 
 
 
 
2. Prehľad činností pri plnení úloh MP 

 

1 Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka mestskej polície 
86 

 

 
2 Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície          103  

3 Počet osôb predvedených na útvar Policajného zboru 9  

4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie           60  

5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0  

6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0  
 
 
3. Štatistika riešenia priestupkov  

    
§ 47 §49 § 50 § 22 

VZN 
obce 

Ostat. 
Spolu 

 

1 
Celkový počet zistených 

1001 10 51 13137 1802 635 16636 
priestupkov vlastnou činnosťou 

2 
Celkový počet oznámených 

280 6 60    5321 712 192   6571 
priestupkov na útvar mestskej polície 

3 

Celkový počet uložených 

600 13 9 3476 1355 288   5741 priestupkov + §11 odst. 1, písm. a  

Zák. č. 372/90 Zb. 
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4 

Celkový počet zistených /neriešených/ 

20 0 0 0 45 3  68 porušení právnych noriem a nariadení 

Mesta. 

5 
Celkový počet odložených 

8 0 5 78 41 13 145 
priestupkov 

6 
Celkový počet odovzdaných 

6 1 14 16 0 89 126 
priestupkov 

7 
Celkový počet oznámených 

6 0 1 136 27 169 339 
priestupkov príslušnému orgánu 

8 

Celkový počet priestupkov 
454 1 43 14289 839 230 15856 

prejednaných v blokovom konaní 

výška finančnej hotovosti ( €) 5135 5 695 258150 7690 2695 274370 

9 

Celkový počet priestupkov 

175 1 39 457 188 72 932 
prejednaných v blokovom konaní 

vydaním bloku na pokutu 

nezaplatenú na mieste 

výška finančnej hotovosti (€) - predpis 4350 30 998 17215 4210 2050 28853 

Poznámka : 
bod: 4. – sa nachádzajú zistené no neriešené porušenia a to: - skládky kde nebolo možné zistiť pôvodcu. 
 

 
Počet priestupkov celkom :                23 180 
Členenie podľa druhu priestupku  - rekapitulácia : 
 
a/Priestupky na úseku dopravy                18 458 
   z toho                  10 631   -  použitie donucovacieho prostr. TPZOV  
            7 734   -  porušenie zákaz. doprav. značiek 
                                                                  93   -  iné porušenia  
                           
b/  Priestupky v zmysle zákona 372/1990 Zb.       1 539 
§21 – priestupky proti poriadku v správe            10 
§ 24 –priestupky na úseku podnikania                          52 
§ 30 – priestupky na úseku ochrany pred 
           alkoholizmom a inými toxikomániami                      69   
§ 47 – priestupky proti verejnému poriadku                       1 281 
§ 49 – priestupky proti obč. spolunažívaniu                           16 
§ 50 – priestupky proti majetku                    111 
c/ Porušenie VZN                                  2 514 
VZN 14/2012 o chove a držaní psov                     702 
VZN 15/2012 požívanie alkoholu v meste          876 
VZN 15/2009 – všeobecná čistota         630 
VZN 3/2012 – zariadenia RIP                        19 
VZN 15/1993 – plagáty                      151 
VZN 11/2011 – terasy                       10 
VZN 16/2007 – znečistenie malým zdrojom                    28 
VZN 2/2009 – podnikateľská činnosť                     35 
VZN 25/2009 – o odpadoch                      20 
VZN ostatné                         43 
d/ Priestupky v zmysle zákonov, objasňovanie  
ktorých je v kompetencii mestských a  
obecných polícií           610 
Zák. 377/2004 – zákon  o ochrane  nefajčiarov                    368 
Zák. č. 214/2009 - 214/2009  o ochrane pred   
     zneužívaním alkoholických  nápojov                    242 
Zák. č. 445/1990 ohrozovanie mravnosti           0 
e/ Zistené trestné činy             59 
f/ Hľadané osoby – dohľadané           27 
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4.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:   12 
Vyhodnotené za neopodstatnené:           9 
Vyhodnotené za opodstatnené:               3 
 
5.Pochvaly  na príslušníkov MP 
Celkový počet  pochvál na príslušníkov         
mestskej polície v roku 2013 :               15 
 
 
B/ 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 2013 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. 
     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 68 policajtov, 8 policajtov hodnoteniu nevyhovelo. Opravné previerky absolvujú policajti 
v roku 2014. 
     
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. Vyškolení 
lektori participovali aj na projekte „Správaj sa normálne“ spolu s príslušníkmi PZ SR. V súčasnej dobe 
je odborne vyškolených na lektorskú činnosť 10 príslušníkov MP Žilina a v roku 2013 boli aktívni piati 
lektori projektu „Správaj sa normálne“. Uvedeného projektu sa  zúčastnilo celkom 240 detí. 
     Vzhľadom na kvalitne vybavené detské dopravné ihrisko a učebňu teórie je doménou referátu 
prevencie mestskej polície vyučovanie dopravnej výchovy. Dopravná výchova sa realizuje v dvoj až 
trojhodinových blokoch. V teoretickej príprave sa podľa vekových osobitostí deti lektori – príslušníci 
MP školia z pravidiel cestnej premávky. V druhej časti prebieha praktická príprava na ihrisku, kde sa 
na modelových situáciách deti učia praktickým skúsenostiam. V roku 2013 absolvovalo dopravnú 
výchovu celkom 2461 detí. 
     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 2013 
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 
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dopravný inšpektorát v Žiline v celkovom počte 32 správ, Obvodný úrad v Žiline v celkovom počte 24 
správ,  Mesto Žilina v celkovom počte 177 správ a na iné úrady a inštitúcie celkom 39 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. 
 
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 2013 bolo  príslušníkmi MP Žilina 
odchytených 258 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, ktoré sa touto činnosťou zaoberá. 
 

 

 
4.Prehľad zákrokov referátu kynológie a odchytu zvierat 

Počet odchytených psov 258 

Umiestnené útulok  M. Lúčka 176 

Pes vrátený majiteľovi  príslušníkom MP 75 

Eutanázia zvieraťa vykonaná veterinárom 7 

Odstránenie kadáveru – VAS Mojšová Lúčka 34 

Veterinárne ošetrenie odchyteného zvieraťa 5 

Sankcia uložená majiteľovi 122 

Náhradná starostlivosť zvieraťa 0 

Neúspešný odchyt 51 

Preverenie oznamu od obyvateľov o pohybe , resp. zranení zvieraťa alebo o mŕtvom zvierati 52 

Pes odchytený  občanom a odovzdaný na MP  25 

 
 
 

 

 
 

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 
sa 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.. 
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     Mestská polícia prevádzkuje kamerový systém, predovšetkým na situačnú prevenciu 
a odhaľovanie priestupkov.  
     V roku 2013 bolo nainštalovaných ďalších 24  kamier predovšetkým v centre mesta a v miestach 
kde to umožňovala existujúca optická sieť. Celkový počet kamier ku koncu roka bol 41. 
     Ochrana majetku bola v technickej oblasti zabezpečovaná ústredňou zabezpečujúcou signalizáciu 
(PCO). Na PCO bolo pripojených 99 objektov. Okrem ochrany objektov vo vlastníctve Mesta Žilina  
MP poskytuje i ochranu súkromným  subjektom na základe zmluvy. 
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III.OSTATNÉ ČINNOSTI MP 
 
Mestská polícia Žilina zaznamenala v roku 2013 celkom 33 329 udalostí, ktoré predstavujú komplexnú 
činnosť MP Žilina. Z tohto počtu udalostí bolo 23 180 priestupkov, z nich bolo 59 neskôr 
preklasifikovaných na trestný čin, vypátraných bolo 27 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 
a bolo zaznamenaných ďalších 10 122 udalostí, ktoré MP Žilina zistila buď vlastnou činnosťou, alebo 
boli oznámené občanmi, resp. úradmi a inštitúciami nachádzajúcimi sa v meste. Oznámenia občanov 
sa v prevažnej miere sa týkali predovšetkým  podozrení zo spáchania priestupku, trestného činu, 
Žiadosti o pomoc pri riešení susedských sporov, rušenia nočného kľudu, vandalizmu. Medzi udalosti  
zaznamenané v roku 2013 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.  

 
1.Plnenie úloh mestskej polície pri mimoriadnych udalostiach 
 
Výpis mimoriadnych udalostí a trestných činov: 
 
3.1.2013 – zadržaní 3 páchatelia krádeže väčšieho množstva drogistického tovaru a následného 
fyzického útoku na člena SBS v OD Aupark 
5.1.2013 – zadržanie vraha otca a nevlastnej matky, ktorý bol na úteku z Poľskej republiky 
10.1.2013 – zadržanie páchateľa, ktorý sa vlámal do objektu ŽILBYT 
14.1.2013 – zadržanie páchateľa krádeže vŕtačiek v OD Baumax, ktorý pri úteku bodol pracovníka OD 
nožom 
18.1.2013 – nájdenie peňaženky s finančnou hotovosťou a dokladmi obyvateľky Žiliny, ktorej bola 
následne odovzdaná 
28.1.2013 – zistený horiaci dom, v ktorom pravidelne prespávajú sociálne slabší občania. Okamžite 
vyrozumený HaZZ a OO PZ Žilina východ a Zdravotnícka záchranná služba. Hliadkou MP do príchodu 
HaZZ monitorovaná situácia a počas hasenia zabezpečovanie okolia a riadenie dopravy v blízkosti 
domu. 
7.2.2013 – hliadkou MP na ulici Hálkova spozorované motorové vozidlo, ktoré nerešpektovalo 
dopravné značenie a pohybovalo sa z pruhu do pruhu. Následne bol vodič motorového vozidla 
zastavený a keďže javil známky požitia alkoholu, bola ku nemu privolaná hliadka OO PZ Žilina západ, 
ktorá dychovou skúškou potvrdila prítomnosť alkoholu. 
11.2.2013 – hliadkou MP zadržaní páchatelia, ktorí odcudzili povrchovo upravený plech v hodnote cca 
600.- €. 
12.2.2013 – zadržaný podozrivý, ktorý po spozorovaní hliadky odhodil zatavenú striekačku s obsahom 
troch kubíkov kryštalickej látky zabalenú do dámskych nohavičiek. 
25.2.2013 – zadržanie hľadanej osoby, ktorá sa vyhrážala samovraždou – skokom z okna. 
26.2.2013 – hliadkou zadržaní páchatelia v areáli stavebného učilišťa na Rosinskej ceste pre 
podozrenie z nedovoleného držania omamných látok (46 g marihuany). 
1.3.2013 – zadržaný páchateľ, ktorý bol neskôr obvinený z výtržníctva a ublížení na zdraví (na 
zástavke MHD fyzicky napadol svoju priateľku a ostrihal ju). 
16.3.2013 – pultom centrálnej ochrany signalizovaný prepad herne Vix Mistique Temtp. Hliadkami 
zistená ruvačka medzi 6 osobami, ktoré v prevádzke poškodili majetok, obslužné zariadenia 
a porozbíjali fľaše s alkoholom. Škoda prevyšovala sumu cca 600.- €. Hliadkami zistené osoby 
zadržané a odovzdané OO PZ Žilina západ. 
19.4.2013 – zadržaná chovankyňa reedukačného domova v Spišskom Hrhove na úteku. 
25.4.2013 – identifikácia a následné zadržanie páchateľa krádeže videohier v hodnote prevyšujúcej 
1500.- € v OD Tesco. 
11.5.2013 – zadržaní páchatelia, ktorí sa v herni VIX na ulici Sládkovičova pokúšali zaplatiť útratu 
falošnou 100.- € bankovkou. Odovzdaní OO PZ. 
30.5.2013 – Staromestské slávnosti: koncert na nám. A Hlinku. prijatý telefonický oznam od      
pracovníčky MsÚ Žilina ohľadom agresívneho muža, ktorý napadol ženu na Hlinkovom námestí 
a spôsobil jej odreniny pomliaždeniny a podvrtnutie dolnej končatiny. Pracovníčka MsÚ Žilina označila 
v dave podozrivého muža, ktorého hliadka s použitím donucovacích prostriedkov (putá, hmaty chvaty) 
vyviedla z davu a odovzdala hliadke OOPZ. 
30.6.2014 – zadržanie osoby na kradnutom horskom bicykli. 
30.6.2014 – zadržanie muža, ktorý v alkoholovom amoku vážne poškodil tri vozidlá na sídlisku 
Vlčince. 
14.7.2013 – zadržaný muž pod vplyvom omamných látok, ktorý skákal pod autá s úmyslom spáchať 
samovraždu. Muž odovzdaný pracovníkom RZP. 
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22.7.2014 – zadržanie dvoch osôb dôvodne podozrivých z vlámania do SOŠ odevnej. 
25.9.2013 – asistencia pri hasení požiaru „Strašidelného hradu“. 
30.9.2013 – zadržanie osoby na medzinárodnom pátraní – európsky zatykač. 
19.10.2013 – sa oddelenie A v osobnom voľne zúčastnilo brigády na sídlisku Hájik – čistenia schodov. 
20.10.2013 – zadržanie osoby, ktorá fyzicky napadla príslušníka MP Žilina a spôsobila mu zranenia 
s dobou liečenia 5 dní. 
23.11.2013 – zadržanie dvoch osôb, ktoré z rôznych prevádzok na území mesta odcudzili tovar – 
odevy s hodnotou cez 400.- €. 
7.12.2013 – otvorenie bytu na ul. Karpatská 3 z dôvodu závažnej škody na majetku a nebezpečenstva 
z omeškania. 
22.12.2013 – hliadkou na základe získaného popisu, boli zadržané podozrivé osoby ktoré napadli inú 
osobu a rozbili vchodové dvere. Pre podozrenie z trestného činu boli odovzdané OOPZ. 
23.12.2013 – asistencia pri hasení prístrešku bezdomovca/popáleniny hlavy a hornej časti tela/, ktorý 
sa opakovane snažil vojsť do horiaceho objektu, v čom mu hliadka zabránila. 
29.12.2013 – hliadkou poskytnutá prvá pomoc ležiacemu mužovi  pod vplyvom alkoholu, bez 
akýchkoľvek reakcií na vonkajšie podnety, ktorý utiekol z urgentného príjmu. Základné životné funkcie 
boli funkčné, ale muž mal pery zafarbené do modra. O zistených skutočnostiach bol vyrozumený 
operačný z tiesňovej linky 155, ktorý na miesto vyslal RZP. Hliadkou do príchodu RZP kontrolované 
životné funkcie muža. Po príchode RZP osádka vykonala predbežné vyšetrenie a za asistencie 
hliadky bol muž naložený do sanitného vozidla a prevezený do FnSP.  
29.12.2013 – hliadkou vyslobodený mladý muž, ktorý pri úteku pred SBS z Budatínskeho zámku, ostal 
visieť dole hlavou na kovovej bráne vo výške cca 2 metre a mal prepichnuté chodidlo nohy na 25 cm 
kovovom ostni oplotenia takým spôsobom, že osteň prepichol topánku pomedzi dva prsty na nohe, ale 
nezasiahol dolnú končatinu. Hliadkami bol menovaný z oplotenia bez zranenia vyslobodený.  
 
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 2013 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- 1 279 zistení, parkovanie na trávniku – 80 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 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 703 zistení. 
     Ďalším problémom je zvyšujúci sa počet  znečisťovaní verejných priestranstiev skupinami mladých 
ľudí, nedoplakami a požívanie  alkoholických nápojov. Vzhľadom na rastúci trend požívania 
alkoholických nápojov MP Žilina zvýšila v roku 2013 aj počet kontrol zameraných na konzumáciu 
alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov a vykonávala  bezpečnostné akcie v spolupráci s príslušnými 
útvarmi Policajného zboru.  
Znečisťovanie verejného priestranstva nedopalkami – celkom 622 zistení, požívanie alkoholických 
nápojov mladistvými a maloletými – celkom 945 zistení. 
     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.  
Rušenie nočného kľudu – celkom 4 713 zistení, priestupky proti majetku celkom 346 zistení. 
     Aj v  roku 2013 oddelenia výkonu MP Žilina vykonávali  hliadkovú činnosť vo všetkých  
prímestských častiach. V spolupráci s poslancami za jednotlivé volebné obvody a stretnutiami 
s občanmi bolo možné  urýchlene riešiť  existujúce  problémy  k vyššej spokojnosti občanov. V roku 
2013 bolo uskutočnených celkom 110 stretnutí veliteľov oddelení výkonu MP Žilina s poslancami za 
príslušné volebné obvody. 
     Hliadková činnosť v prímestských častiach bola 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 
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častiach mesta. Všetky podnety velitelia oddelení výkonu zaznamenávali do kníh návštev  poslancov, 
kde je možné spätne skontrolovať splnené požiadavky občanov. 
Počet zistených nepovolených skládok v prímestských častiach – 16 zistení. 
Počet oznámených susedských sporov – 3 oznámenia. 
 
 
 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 15/2012 mesta Žilina o úprave podmienok predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov. V zmysle zák. 564/1991 Zb. o obecnej polícii príslušníci MP vykonávajú 
kontrolu dodržiavania zákazu použitia alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami, 
porušenie zákazu oznamujú obci.  
 

Porušenie Počet zistení Popis 

§30 zák. 373/1990 Zb. 69 Priestupky na úseku ochrany pred 
alkoholizmom 

VZN 15/2012 mesta Žilina 876  Požívanie alkoholických nápojov na 
verejných priestranstvách 

Zák. 377/2004 Z. z. 368 Priestupky na úseku ochrany 
nefajčiarov 

Zák. 564/1991 Zb. 242 Oznamovanie maloletých a 
mladistvých požívajúcich 
alkoholické nápoje 

  
  
 

4.Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci pri organizovaní 
verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí: 
 
Prehľad zabezpečovaných akcií  
1.   Kontrola požívania alkoholu v spolupráci s STV 
2.   CL MŠK – Dukla Banská Bystrica 
3.   Futbal SK – Švédsko 
4.   MŠK  Žilina– Spartak Myjava 
5.   MŠK Žilina – FC Spartak Trnava 
6.   Cyklojazda mestom  
7.   Hody Sv. Juraja v Trnovom 
8 .  MŠK Žilina – MFK Ružomberok + Thajský box 
9.   Mozolani classic 3 
10. Liga dobrých nápadov – Rektorát ŽU 
11. Kladenie vencov – Sad SNP, Bôrik 
12. Stavanie mája 
13. Budatínsky zámok, KOZ – 1.máj 
14. Trnové – 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda 
15. Hlinská ul. – internáty – športový majáles 
16. Stavanie mája Považský Chlmec 
17. Ohlasovanie viery – Mariánske námestie 
18. ME vo futbale dorastencov 
19. Longboard session 
20. Bažant Majáles 
21. Míľa pre mamu – lesopark 
22. Mesto zdravia 
23. Deň rodiny 
24. Mamut cup 2013 – Solinky 
25. Štvorylka – Nám. A. Hlinku 
26. Staromestské slávnosti 
27. Beh pre život 
28. Zmysel života 
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29. MŠK Žilina – Torpedo Kutaisi (futbal UEFA) 
30. MŠK Žilina – Olimpija Ljubljana 
31. Žilinské kultúrne leto 
32. MŠK Žilina – Rijeka 
33. Triatlon na vodnom diele Žilina 
34. MŠK Žilina – Slovan Bratislava 
35. Bitka o Atlantik na vodnom diele Žilina 
36. Cyklistický pretek 
37. Sever proti Juhu (futbal) 
38. Slovensko – BiH 
39. JOJ v meste 
40. MŠK Žilina – MFK Ružomberok 
41. MsHK Žilina – Martin 
42. MsHK  Žilina – Banská Bystrica 
43. MŠK Žilina – Dunajská Streda 
44. Žilinská 1000 (Straník) 
45. MŠK  Žilina– Slovan Bratislava 
46. MsHK Žilina – HKM Zvolen 
47. „Dušičky“ 
48. Voľby do VÚC 
49. Sparta Praha  – MŠK Žilina 
50. Mikuláš v Žiline 
51. Vianočný beh na Vodnom diele 
52. Silvester  
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IV. 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 
s nasledovnými orgánmi a organizáciami. V roku 213 odstúpila iným orgánom a organizáciám 
k doriešeniu celkom 272 priestupkov. 
1. Mestské a obecné polície v rámci celej SR – v zmysle požiadaviek, ktoré sa týkali najmä spolupráce 
pri objasňovaní priestupkov. Celkom odstúpených s požiadavkou na objasnenie priestupku -               
5 priestupkov, počet objasnených priestupkov pre iné mestské a obecné polície – 7 priestupkov. 
2. KR PZ Žilina, OR OZ Žilina v rámci celej pôsobnosti MP  – poskytovanie nezúčastnených osôb pri 
úkonoch vykonávaných OR P – 63 x, poskytovanie kamerových záznamov na základe požiadavky  PZ 
– 14 x,  spolupráca pri poskytovaní údajov o osobách, ktoré sa dopustili  priestupkov proti majetku -      
§ 50  zákona o priestupkoch v celkovom počte 111 priestupkov - evidenciou do centrálneho registra. 
Pomoc pri spolu pátraní po osobách, po ktorých bolo vyhlásené pátranie a pomoc pri hľadaných 
osobách – celkom 74 požiadaviek, spolupráca pri zabezpečovaní verejného poriadku pri kultúrnych 
a športových akciách konaných v meste Žilina. OOR PZ – ODI odstúpenie dopravných priestupkov 
k správnemu konaniu – celkom 32 priestupkov.  
3. 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. Zo strany ŽP bolo celkom vznesených 23 požiadaviek 
o spoluprácu. 
5. Hasičský a záchranný zbor Žilina – spolupráca na úseku prevencie a ochrany života a majetku 
občanov – 1x 
6. Obvodné úrady v rámci celej SR – odstúpenie priestupkov k správnemu konaniu v celkovom počte 
24 priestupkov. 
7. Mestský úrad v Žiline – agenda týkajúca sa činnosti MP v súčinnosti na kompetencie MsÚ v zmysle 
právnych noriem – odstúpených celkom 177 priestupkov. 
8. Materské, základné a stredné školy v Žiline, okres Žilina – prednášková činnosť + prevenčné 
projekty. Projekt zameraný na zvýšenie pasívnej bezpečnosti detí na cestách – spolu 2 461 detí,  
z toho 1353 žiakov ZŠ, a 1108 detí MŠ. 
9. RZP – pomoc pri prevozoch agresívnych pacientov na základe požiadavky službu konajúceho 
lekára, resp. privolanie RZP k zranenej osobe – 17 x.   
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V.PLNENIE ROZPOČTU 
     
 V tejto kapitole uvádzame  plnenie programového rozpočtu – podprogram 5.1. – verejný poriadok 
a bezpečnosť a plnenie finančného rozpočtu MP  
 
A.Plnenie programového rozpočtu 
Program 5. – Bezpečnosť  
Podprogram 5.1 – Verejný poriadok a bezpečnosť 
 

Rok 2013 
Rozpočet   
upravený 

Skutočnosť    
k 31.12.2013 

% 
plnenia 

Rozpočet podprogramu spolu (v €) 1 711 035,00 1 709 874,93 99,93 

Cieľ Merateľný ukazovateľ  Cieľová hodnota 
Skutočnosť  k 

31.12.2013 
% 

plnenia 

Stabilizovať počty príslušníkov MP počet príslušníkov MP 95            88 92,63 

Objasňovať protiprávne konanie na úseku počet zistených priestupkov 25 000 23 180 92,72 

priestupkov   
   

Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí na cestách počet zabezpečovaných priechodov        12        12 100,00 

 
  

   
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí  na cestách vyučovanie dopravnej výchovy -  spolu: 

   
  počet detí  1 300            2 461 189,31 

  počet odučených hodín (vyuč.)    150        139,5   93,00   

  z toho: 
   

  materské školy: 
   

  počet detí  300 1 108   369,33 

  počet hodín    30                 39,5 131,67   

  základné školy: 
   

  počet žiakov          1 000           1 353 135,30 

  počet hodín             120              100      83,33 

Spolupracovať s PZ SR na projekte  "Správaj počet detí 150             240 160,00 

sa normálne" počet hodín  40    60 150,00 

  počet lektorov    1      5    500,00 

Zabezpečiť prednášky v rámci prevencie  počet prednášok 10   55 550,00 

kriminality na ZŠ a SŠ 
 
Priblížiť mestskú políciu občanom realizovaním 
prednášok – cieľová skupina - dospelí 
   

 3   3 100,00 

Monitorovať verejné priestranstvo kamerami  počet kamier 40 41 102,50 

za účelom predchádzania páchaniu protipráv.   
   

činnosti na území mesta   
   

Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch:   
   

kapitola odstraňovania dlhodobo stojacich počet odstránených vozidiel 30             74 246,67 

vozidiel   
   

kapitola likvidácie nepovolených skládok počet zistených skládok 20             20   100,00 

Realizovať stretnutia s poslancami MZ pre počet stretnutí s poslancami 36           110 305,56 

zabezpečenie riešenia problémov   
   

v príslušných mestských častiach   
   

Zvyšovať morálno-vôľové vlastnosti policajtov počet absolvovaných súťaží  2  3 150,00 

prostredníctvom športu - absolvovanie    
   

športových súťaží počet policajtov 10 32  320,00 

Zvyšovať strelecké zručnosti policajtov: počet akcií   2  2   100,00 

výcvik v praktickej streľbe   
   

     
Zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť počet odborných školení a seminárov  2 2  100,00 

vlastných príslušníkov mestskej polície   
   

Realizovať vzdelávanie príslušníkov mestskej počet uskutočnených kurzov  
   

polície v rámci získania odbornej spôsobilosti  vzdelávania 1 0    0,00 

pre výkon práce príslušníka MP počet účastníkov  vzdelávania 15 0    0,00 
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1.Stabilizovať počet príslušníkov MP 
    Plnenie: 92,63 % 
Počiatočný  fyzický stav príslušníkov MP k 1.1.2013 predstavoval  91 osôb, k 31.12.2013 83 osôb. 
Priemerný mesačný prepočítaný stav k 31.12.2013 bol 88 príslušníkov MP. V priebehu I. polroka 
skončili pracovný pomer 3 príslušníci MP v II. polroku 2013 ďalší 5 príslušníci MP. Plánovaný stav 
doplnením ďalších zamestnancov nebolo možné uskutočniť z  toho dôvodu, že v priebehu roka 2013 
bol Mestskej polícii v časti bežné výdavky rozpočet znížený oproti pôvodne schválenému rozpočtu o 
 takmer 102 000.- € (oproti upravenému rozpočtu o takmer 82 000.- €) čo malo za následok 
nedostatok finančných prostriedkov na vykrytie nákladov na naplnenie plánovaného stavu príslušníkov 
MP.  
 
2. Objasňovať protiprávne konanie na úseku páchania priestupkov  
     Plnenie: 92,72 % 
     Nenaplnenie predpokladaného množstva zistených priestupkov je okrem iného ovplyvnené aj 
nenaplnením plánovaného stavu príslušníkov MP, nakoľko  zistenie 25 000 priestupkov bolo 
plánovaných s ohľadom na počet príslušníkov MP, ktorý mal byť v roku 2013 celkom  95 osôb, 
v skutočnosti bol priemerný počet príslušníkov MP nižší o 7 osôb. 
V priebehu roka 2013 bolo zistených  celkom 23 180 priestupkov, z ktorých bolo neskôr 
preklasifikovaných 59 na trestné činy.  
     V rámci činnosti MP Žilina bolo zistených aj 27 osôb, po ktorých bolo PZ SR vyhlásené pátranie. 
 
3.  Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí na cestách 
     Plnenie:  100,00 % 
Počas  roku  2013 bolo zabezpečovaných celkom 12 najrizikovejších priechodov pre chodcov 
v blízkosti škôl. 
 
4.  Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí na cestách  
     Plnenie: 189,31 %- počet detí     93,00 % počet hodín  
     V rámci uvedenej aktivity sa v roku  2013 zúčastnilo výučby dopravnej výchovy celkom 2 461 detí, 
z toho 1 353 žiakov ZŠ a 1 108 detí z MŠ, celkom bolo odprednášaných  139,5 hodín z toho 100 
hodín žiakom ZŠ a 39,5 hodín deťom z MŠ. 
 
5. Spolupracovať s PZ SR na projekte Správaj sa normálne 
     Plnenie: 240 -  počet detí - 160 ,00%      počet hodín 60 hodín – 150,00 %      počet lektorov  5  
- 500,00%   
     Projekt Správaj sa normálne, ktorého gestorom je MV SR je plánovaný vždy na obdobie školského 
roka. V roku 2013 sa projektu v šk. roku 2012/2013 zúčastnilo 119 žiakov a bolo odprednášaných 50 
hodín, v šk. roku 2013/2014  sa od septembra  do konca decembra 2013   projektu zúčastnilo  ďalších 
121  žiakov a bolo odprednášaných 10 hodín.  
 Vzhľadom na skutočnosť, že na uvedenom projekte spolupracovalo 5 lektorov, oproti 1 plánovému, 
vykazujeme vysoké plnenie uvedeného ukazovateľa. 
 
6. Zabezpečiť prednášky v rámci prevencie kriminality na ZŠ a SŠ 
     Plnenie: 550,00 % 
     V rámci uvedeného projektu sa zrealizovalo 55 prednášok zameraných na požívanie alkoholu 
a psychotropných látok mladistvými a maloletými a riziká s tým spojené,  šikanovanie žiakov 
v študentov a správanie sa na verejnosti vymykajúce sa spoločenským štandardom. Plnenie 
predstavuje o 45 prednášok viac, ako bolo celkom pre rok 2013 naplánovaných. Uvedené vyplynulo 
z vysokého záujmu o tieto aktivity zo strany ZŠ a SŠ. 
 
7. Priblížiť mestskú políciu občanom prostredníctvom prednášok 
     Plnenie: 100,00 % 
     V roku 2013 boli z celkového  3  zrealizované zamerané na správanie sa dôchodcov v rizikových 
situáciách. 
 
8. Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania protiprávnej činnosti   
    na území  mesta 
    Plnenie: 102,50 % 
     V rámci projektu „Modernizácia kamerového systému“ bolo v roku 2013 novo inštalovaných          
v I.  etape 17 kamier, do konca roka 2013 tento počet kamier vzrástol na 41 kamier. Zvýšením počtu 
monitorovaných miest dôjde k zvýšeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta i v tých častiach 
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starého mesta, ktoré doposiaľ neboli monitorované kamerovým systémom. Ďalšie kamery boli 
nainštalované na sídlisku Hliny – celkom 5 kamier a sídlisku Vlčince – celkom 2. 
 
9. Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch 
     Plnenie: 246,67 %  - počet odstránených „vrakov „      
     V roku 2013 bolo na území mesta zistených celkom 82 vrakov, k ktorých 46 odstránili po výzve 
Mestskej polície Žilina samotní majitelia, 28 vrakov bolo odstránených správcom komunikácie 
v spolupráci s MP.  8 vrakov,  z celkového počtu zistených, bude doriešených v roku 2014. 
V tabuľkovej časti   i v  plnení celkom vyhodnocujeme  počet odstránených, nie zistených vrakov. 
     Plnenie : 100,00 % -  počet zistených skládok   
V roku 2013 bolo zistených celkom 20 nepovolených skládok. Dokumentácia k nim bola spracovaná 
a postúpená k vybaveniu príslušnému odboru MsÚ Žilina. 
 
10. Realizovať stretnutia s poslancami MZ 
      Plnenie: 305,56 % 
Počas roka 2013 bolo zrealizovaných celkom 110 stretnutí veliteľov oddelení výkonu MP s poslancami 
jednotlivých mestských častí podľa požiadaviek poslancov, resp. podľa aktuálnej situácie v daných 
lokalitách. Najčastejšími problémami v starom meste bolo riešenie podnetov občanov týkajúcich sa 
parkovania vozidiel v pešej zóne, kontrola parkovania vozidiel a rezidentských parkovacích miestach, 
kontroly PJ zamerané a dodržiavanie prevádzkových hodín a rušenie nočného kľudu, kontrola 
opustených objektov, v ktorých sa zdržujú bezdomovci porušujúci svojim správaním verejný poriadok 
a pod. Na sídliskách sa najčastejšie riešili problémy vandalizmu, rušenia nočného kľudu, 
znečisťovanie verejných priestranstiev výkalmi psov a parkovanie na trávniku. Samostatné riešenie si 
vyžadovala problematika pohybu diviakov na sídlisku Hájik. 
Naopak v prímestských častiach sa na stretnutiach riešili problémy  znečisťovania ovzdušia pálením 
odpadu zo záhrad, susedské spory, znečisťovanie potokov splaškami zo septikov a pod. 
 
11. Zvyšovať morálno-vôľové vlastnosti policajtov prostredníctvom športu 
       Plnenie:  počet súťaží -150,00 %       počet policajtov - 320,00 % 
     V rámci športových aktivít príslušníkov MP Žilina sa v I. polroku 2013 zúčastnilo súťaže vo 
floorbale, ktorú usporiadala MP Nové Zámky celkom 8 príslušníkov MP,  v II. polroku – usporiadala 
MP Žilina súťaž v trojboji o pohár náčelníka MP Žilina, ktorej sa za MP Žilina zúčastnilo  12 
príslušníkov MP. Súťaže o pohár krajského riaditeľa PZ Žilina sa zúčastnilo  12 príslušníkov MP Žilina. 
Príslušníci MP sa zúčastnili  3 športových súťaží (okrem streleckých súťaží) v celkovom počte 32 
osôb. 
 
12.  Zvyšovať strelecké zručnosti policajtov  
       Plnenie: 100,00% 
     Výcvik v ostrých streľbách – 2x v priebehu roka 213  podľa harmonogramu výcviku.  Príslušníci MP 
Žilina sa ďalej zúčastnili streleckej súťaže poriadanej 4. plukom špeciálneho určenia v Žiline  
a Memoriálu  Milana Straku poriadaného MP Piešťany, ktorého sa zúčastnili 4 príslušníci MP. 
Príslušníci MP sa zúčastnili celkovo 2 streleckých súťaží. 
 
13. Zvýšiť odbornú úroveň a pripravenosť vlastných príslušníkov mestskej polície  
      Plnenie: 100,00 % 
     V roku 2013 prebehlo preškolenie vodičov referentských vozidiel, ktorého sa zúčastnili všetci 
príslušníci MP. 
Ďalšie školenie sa týkalo oboznámenia príslušníkov MP s aktuálnymi novelami zákonov aplikovaných 
v práci príslušníkov MP. 
Individuálne sa ďalších školení  súvisiacich s výkonom práce príslušníkov mestskej polície zúčastnili 3 
príslušníci MP – novela zákona o ochrane osobných údajov. 
 
14. Realizovať vzdelávanie príslušníkov MP a OP v rámci získania odbornej spôsobilosti pre  
      výkon práce príslušníka MP/OP 
      Plnenie: 0,00 % 
     Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu roka 2013 bol mestskej polícii rozpočet v časti bežné 
výdavky znížený,  nebolo možné naplniť plánovaný stav zamestnancov – príslušníkov. Taktiež 
vzhľadom na nízky záujem o vzdelávanie príslušníkov MP/OP z iných mestských a obecných polícií 
SR nebolo vzdelávanie príslušníkov MP, OP realizované. 
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B. Plnenie finančného rozpočtu 
 
BEŽNÉ VÝDAVKY – plnenie 1 627 402,00 € - plnenie 1 626 316,15 €  - 99,93 % 
 
Mzdy, platy a OOV –  1 058 341,00 – plnenie 1 058 341,52  €  - 100,00 % 
     Položka bola plnená v súlade so schváleným rozpočtom 
 
Poistné a príspevky do poisťovní – 370 918,00 € - plnenie 370 914,63 €  - 100,00 % 
     Položka bola plnená v súlade so schváleným rozpočtom. 
 
Cestovné – 17,00 € - plnenie 16,30 € -  95,88 %  
     Položka bola plnená v súlade so schváleným rozpočtom. 
 
Energie, voda, komunikácie – 28 493,00 € - plnenie 28 909,32 € - 101,46 % 
     Položka bola  plnená v súlade so schváleným rozpočtom.  
 
Materiál – 38 648.- € -  plnenie 38 616,00 € - 99,92  
     Položka bola plnená v súlade so schváleným rozpočtom. 
 
Dopravné – 42 429,00 € - plnenie 41 184,58 – 97,07 % 
     Položka bola plnená v súlade so schváleným rozpočtom. 
 
Rutinná a štandardná údržba – 3 324,00 € - plnenie 3 322,42 € - 99,95 % 
     Položka bola plnená v súlade so schváleným rozpočtom. 
 
Nájomné za nájom – 600,00 € - plnenie 549,86 € - 91,94 % 
     Položka zahŕňa predpokladané náklady na prenájom priestorov v budovách, na ktorých sú 
umiestnené kamery a tieto  budovy nie sú majetkom mesta. Ich majitelia požadujú za umiestnenie 
technologického zariadenia potrebného k prevádzke kamery  a samotnej kamery nájomné.  Položka 
bola plnená v súlade so schváleným rozpočtom. 
 
Služby – 79 580,00 € - plnenie 79 571,23 € - 99,99 % 
     Uvedená položka bola plnená v súlade so schváleným rozpočtom. 
 
Bežné transfery – 5 052,00 € - plnenie – 4 891,29 € - 96,82 % 
    Položka bola plnená v súlade so schváleným rozpočtom. Zvýšené plnenie uvedenej položky oproti 
minulému roku bolo spôsobené zvýšenou  práceneschopnosťou zamestnancov MP Žilina. 
 
 
 
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY – 83 633,00 € - plnenie 83 558,78 – 99,91% 
     V časti kapitálové výdavky sú rozpočtované financie na telekomunikačnú techniku – Modernizáciu 
kamerového systému a výpočtovú techniku. Položka bol plnená v súlade so schváleným rozpočtom. 
 
 
 
PRÍJMY – 314 488.- € - plnenie 312 699,26 – 99,43 % 
     Uvedené príjmy sa skladajú z troch  druhov príjmov: 
 
Druh príjmu           rozp. schválený €    rozp. plnený €      % plnenia 

Príjmy z pokút uložené v blokovom konaní          300 000,00      296 982,45           98,99 

Príjmy za predaj tovarov a služieb                          9 199,00        10 427,29          113,10 

Príjmy z dobropisov                 4 759,00                    4 759,52          100,00 

Spolu:                314 488,00                312 699,26              99,43 
   
 
 
Príjmy z blokových pokút  - 300 000.- € - plnenie 296 982,45 € - 98,99 % 
Najvyššiu časť príjmov tvoria príjmy z pokút uložených v blokovom konaní za porušenie predpisov. 
Čiastka 296 982,45 € vyjadruje iba výšku skutočne uhradených  pokút. Príslušníci MP Žilina uložili 
pokuty v roku 2013 celkom v blokovom konaní sankcie  vo výške 329 811,45 €, vystavili 1013 blokov 
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na pokuty neuhradené  na mieste v celkovej čiastke 32 829,00 €, vzhľadom na skutočnosť, že 
priestupcovia čoraz častejšie nedisponujú finančnou hotovosťou a pokutu neuhradia priamo na 
mieste. Z uvedených pokutových blokov bolo uhradených 596 a to v celkovom finančnom objeme 
19 748,00 €. Tento príjem je zahrnutý do finančného plnenia príjmov  v roku 2013. Zvyšných 417 
blokov na pokuty nezaplatené na mieste v celkovej čiastke 13 081 € nebolo uhradených v zákonom 
stanovenej lehote a budú uhradené buď po lehote splatnosti, prípadne budú postúpené na vymáhanie 
exekútorovi. Tieto príjmy  budú príjmom budúcich období.  
 
Príjmy za predaj tovarov a služieb – 9 199.- € - plnenie 10 247,29 – 113,10 % 
     Príjmy z činnosti školiaceho strediska MP Ža – položka je plnená na 0,00 %, nakoľko v roku 2013 
nebol zrealizovaný kurz odbornej prípravy príslušníkov MP/OP. 
Príjmy z prevádzky PCO  - vzhľadom na skutočnosť, že na PCO sú pripájané ďalšie objekty zvyšuje 
sa aj objem príjmov za pripojenie objektov na PCO 
Príjmy z dobropisov sú príjmami, s ktorými sme v rozpočte neuvažovali a sú to vlastne preplatky za 
dodávku el. energie a plynu za rok 2012. 
 
 
REKAPITULÁCIA PLNENIA FINANČNÉHO ROZPOČTU 
 
Výdavková časť rozpočtu 
 
Názov   rozpočet schválený € rozpočet upravený €     plnenie €  plnenie % 

Bežné výdavky  1 709 305,00  1 627 402,00  1 626 316,15    99,93 

Kapitálové výdavky     80 000,00       83 633,00        83 558,78    99,91 

Výdavky celkom 1 789 305,00   1 711 035,00  1 709 874,93    99,93 

 
 
 
Príjmová časť rozpočtu 
 

Príjmy celkom  rozpočet schválený € rozpočet upravený €    plnenie € plnenie  % 

 
      307 000,00     314 488,00      312 699,26    99,43 
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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 nielen na fyzickú spôsobilosť ale je náročná hlavne  na psychiku, kedy 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 na  v každej situácii. Pokiaľ zákon o obecnej polícii neumožňuje riešiť situáciu občana, 
príslušník MP musí podať občanovi  informáciu, kto  môže občanovi s jeho problémom pomôcť.   
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. 
      
 


