Mestská polícia Sliač
Ul. Letecká č. 1
962 31 Sliač

Správa o činnosti Mestskej polície Sliač za obdobie od
01.01.2015 do 31.12.2015

Predkladá :
Jaroslav Prošek
Náčelník Mestskej polície v Sliači
Správa o činnosti MsP Sliač od 01.01.2015 do 31.12.2015

1

Opisná časť
I. Úvod
Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných
vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného
zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce. Úlohy obecnej polície plní v obciach,
ktoré sú mestami, mestská polícia. Základné úlohy príslušníkov mestskej polície sú
zakotvené v § 3 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Za účelom
vyhodnotenia činnosti mestských polícií bola vydaná Vyhláška č. 532/2003 Z. z.
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších zmien a predpisov a na jej základe sa vedie aj štatistický
prehľad sledovaných ukazovateľov. Štátny dohľad nad činnosťou obecných polícií
bol ustanovený zákonom č. 333/2003 Z.z. s účinnosťou od 01. 01. 2004 a je
zabezpečený prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. Pravidelným spracovávaním a
predkladaním správ o činnosti obecných polícií v SR je tak zo strany štátu
zabezpečený dohľad nad ich činnosťou.
Mestská polícia Sliač (MsP) bola zriadená rozhodnutím Mestského
zastupiteľstva Sliač v roku 1991. V roku 1991 jej boli Zákonom č. 564/91 Zb. o
obecnej polícii vymedzené základné úlohy, organizácia, práva a povinnosti.
Od vzniku MsP Sliač v roku 1991 sa systém práce postupne menil vplyvom
legislatívnych úprav zákonov, ako aj vývojom spoločnosti a protispoločenskej
činnosti. V dôsledku toho sa v súčasnej dobe vyžaduje vyššia profesionalita práce
a dôslednosť pri služobných výkonoch či zákrokoch. Dokumentovanie priestupkov
a ich dokazovanie si úmerne vyžaduje dostatočné materiálno technické vybavenie.
V uplynulom roku 2015 bolo príslušníkom MsP Sliač pridelené motorové vozidlo
Citroen Berlingo s označením „Mestská polícia Sliač“ v zmysle zákona o obecnej
polícii, vybavené mobilným kamerovým zariadením.
Príslušníci MsP Sliač v hodnotenom období riešili podnety fyzických a
právnických osôb, organizácií, podnetov primátora mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva. Ďalej pôsobili na základe vlastných poznatkov a zistení s
prihliadnutím na verejný záujem občanov mesta. Spolupracovali s príslušným
oddelením policajného zboru, občanmi, organizáciami a školami v meste.
Preventívne pôsobili najmä smerom k mládeži, ale aj k občanom a zvlášť k
dôchodcom v snahe eliminovať niektoré nežiadúce spoločenské javy. Riešili
protizákonné konania, ktoré sa vyskytli na území mesta Sliač. Pri riešení menej
závažných priestupkov bola uprednostňovaná forma prejednania priestupkov
napomenutím.
K 01. 01. 2015 boli v pracovnom pomere Mestskej polície Sliač dvaja príslušníci
MsP, ktorí spĺňali podmienky odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície.
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1/ Mgr. Juraj Chabada, evidenčné číslo príslušníka 01, odborná spôsobilosť
vykonaná skúškou dňa 08.09.1992 vo Zvolene , číslo osvedčenia 38 , funkcia –
náčelník,
2/ Jaroslav Prošek, evidenčné číslo príslušníka 02, odborná spôsobilosť
vykonaná skúškou dňa 08.09.1992 vo Zvolene, číslo osvedčenia 39.
V priebehu roku 2015 došlo v Mestskej polícii Sliač k personálnym zmenám.
Ku dňu 31.6.2015 požiadal náčelník p. Juraj Chabada o rozviazanie pracovného
pomeru a dňom 01.07.2015 bol dočasne poverený riadením Mestskej polície Sliač
p. Jaroslav Prošek. Ku dňu 01.10.2015 bol prijatý p. Róbert Andreánsky ako nový
príslušník MsP Sliač. Dňom 11.12.2015 bol do funkcie náčelníka MsP Sliač
menovaný p. Jaroslav Prošek.
K 31.12.2015 pôsobili v Mestskej polícii Sliač dvaja príslušníci:
1/ Jaroslav Prošek, evidenčné číslo príslušníka 01, odborná spôsobilosť
vykonaná skúškou dňa 08.09.1992 vo Zvolene , číslo osvedčenia 39, funkcia –
náčelník,
2/ Róbert Andreánsky, evidenčné číslo príslušníka 02, odborná spôsobilosť
vykonaná skúškou dňa 07.12.2011 v Žiline, číslo osvedčenia 1583.
II. Spôsob riešenia zistených priestupkov
Príslušníci MsP riešili priestupky v zmysle Zák. č. 372/90 Z. z., o priestupkoch /v
znení neskorších predpisov/ blokovou pokutou, alebo napomenutím. Pri riešení
priestupkov príslušník MsP Sliač na mieste prihliadal na závažnosť protiprávneho
konania /priestupku/. Pri určení spôsobu riešenia priestupku, ako aj určenia výšky
sankcie sa určuje miera zavinenia a samotný postoj osoby, ktorá sa dopúšťa
priestupku. V prípade ak sa uloží bloková pokuta a páchateľ priestupku nie je
ochotný uloženú blokovú pokutu zaplatiť,
príslušník MsP Sliač priestupok
zadokumentuje a spolu s vyjadrením priestupcu a popisom skutku predloží
príslušnému správnemu orgánu správu o výsledku objasňovania priestupku. Pri
riešení priestupkov bolo prihliadané na to, aby v súvislosti s riešením priestupkov
nebola občanom spôsobená neprimeraná ujma. Zámerom bolo, aby v budúcnosti k
podobným skutkom nedochádzalo.
III. Celkový počet riešených priestupkov
Riešené priestupky spolu
Priestupky vyriešené v blokovom konaní
Priestupky vyriešené napomenutím *
Priestupky uložené
Priestupky odložené
Priestupky odovzdané
Priestupky oznámené

208
61
133
2
10
0
3

Celkom uložených blokových pokút

730,- €
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Dožiadanie, spolupráca, asistencia

82

pozn. * nevykazuje sa v tabuľke štatistických údajov /V/
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Porovnanie počtu riešených priestupkov podľa rokov.

IV. Členenie riešených priestupkov
Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky § 22 Zák.č.372/90 Z. z.
V uplynulom roku 2015 MsP Sliač riešila priestupky proti bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona SNR č. 372/1990 Zb., o priestupkoch
v znení neskoších zmien,
spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva
z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami,
dopravnými
zariadeniami, alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky v zmysle Zákona č.
8/2009 Z. z., o cestnej premávke.
Porušovanie zákazu státia motorových vozidiel, najmä státia vozidiel na
mestskej zeleni a chodníkoch boli v uplynulom roku riešené ako dopravný
priestupok podľa Zákona č. 8/2009 Z.z.. o cestnej premávke v znení neskoších
zmien.
Väčšina dopravných priestupkov bola zaznamenaná na ul. Rybárskej, SNP
ČSA, Kúpeľnej, M. Gorkého a B.Nemcovej, kde vodiči porušovali najmä zvislé
dopravné značky „zákaz zastavenia“ , „zákaz státia“ a „zákaz vjazdu“. Vo veľkej
miere dochádzalo k priestupkom podľa § 25 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej
premávke, porušením zákazu zastavenia a státia na cestnej a verejne prístupnej
zeleni a na chodníkoch. Príslušníci MsP Sliač pri riešení uvedených priestupkov
využívali donucovacie prostriedky v zmysle § 16a Zákona SNR č. 564/1991 Zb., o
obecnej polícii, technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla,
ktoré stálo na mieste kde je to zakázané dopravnou značkou, alebo všeobecnou
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úpravou cestnej premávky a vodič sa pri vozidle nezdržiaval. Uvedené priestupky
boli riešené napomenutím , alebo blokovou pokutou.
Príslušníci MsP Sliač taktiež napomáhali pri navrhovaní dopravného značenia
v meste , spolupracovali s dopravným inšpektorátom a poukazovali na nedostatky
o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti.
Narastajúcim počtom motorových vozidiel na území mesta Sliač vzniká problém
s nedostatkom parkovacích miest pri parkovaní motorových vozidiel hlavne
v lokalitách hromadnej bytovej výstavby (HBV), na uliciach Rybárska, Cikkerova,
Gorkého a Pod Kozákom . Situácia s parkovaním motorových vozidiel sa tak v HBV
stala kritická. Zabezpečiť, aby motorové vozidlá parkovali len v priestoroch parkovísk
je pre ich vysoký počet prakticky nemožné. V budúcom období je plánované
vytvorenie parkovacieho systému, ktorý reguláciou umožní obyvateľom legálne
zaparkovať motorové vozidlá v lokalite, v ktorej žijú.
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Celkový počet riešených priestupkov na úseku dopravy podľa rokov.

Priestupky proti verejnému poriadku § 47, § 48 Zák.č.372/90 Zb.
Príslušníci MsP Sliač riešili priestupky proti verejného poriadku, ktorých sa
priestupcovia dopúšťali najmä neoprávneným užívaním verejného priestranstva
skladovaním rôznych materiálov a predmetov, kontajnerov na odpad, znečisťovaním
verejných plôch plagátmi a reklamnými oznamami. Príslušníkmi MsP bolo objasnené
znečistenie verejnoprospešného zariadenia – multifunkčného ihriska, kde osoby
mladistvé a maloleté postriekali bočné mantinely ihriska farbou. Miesto uviedli
do pôvodného stavu. Ich konanie bolo prejednané za účasti rodičov. V jednom
prípade bola osobe ktorá dovŕšila 15 rokov za skutok uložená pokuta. V troch
prípadoch bola vec odložená pre nízky vek osôb. Ďalej boli riešené prípady rušenia
nočného kľudu a znečisťovania verejného priestranstva /ukladanie odpadu mimo
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vyhradeného miesta/. Nové skládky odpadu vznikali v odľahlých častiach územia
mesta v lokalitách ako je Sampor a Trebuľa.
V časti sídlisk a hromadnej bytovej výstavbe boli tvorené skládky najmä v okolí
zberných nádob na odpad a za garážami na ul. Gorkého, kde často dochádzalo
k znečisťovaniu odpadom, ktorý nebol vykúpený v zberných surovinách
nachádzajúcich sa v ich blízkosti. Na kontrolu týchto lokalít je sústredená
hliadkovacia činnosť. Zistené skládky sú zadokumentované a oznamované
Mestskému úradu Sliač.
Zavedením zberu zeleného odpadu mesto značne eliminovalo jeho spaľovanie a
vyvážanie do voľnej prírody.
Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu § 49 Zák. č.372/90 Zb.
Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu riešila mestská polícia v počte
štyri. Jednalo sa o susedské spolunažívanie a schválnosti.
Priestupky proti majetku § 50 Zák.č.372/90 Zb.
V minulom roku boli zaznamenané 4 priestupky proti majetku. Z toho 4
priestupky boli oznámené. Jednalo sa o krádeže v predajni s potravinami a
poškodenie cudzej veci.
Všeobecne záväzné nariadenia.
Príslušníci MsP Sliač v uplynulom roku v súlade so zákonom o obecnej polícii
vykonávali kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta Sliač.
Kontrolovali najmä dodržiavanie :
- VZN č. 16 , o verejnom poriadku,
- VZN č.19 , o zbere preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu,
- VZN č. 21 , o podmienkach držania psov na území mesta,
- VZN č. 32 , o umiestňovaní reklamných zariadení.
Najčastejšie dochádzalo k porušeniam VZN, ako obťažovanie dymom
znečisťovanie ovzdušia spaľovaním rôzneho druhu odpadu, obťažovaním hlukom zo
zábavnej pyrotechniky, ako aj porušovanie VZN pri vodení psov.
Rovnako ako v predchádzajúcich
priestupkoch MsP aj tieto riešila buď
napomenutím, alebo v blokovom konaní.
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Staré vozidlá (vraky).
Problematika starých vozidiel ( vrakov ) v meste poklesla aj v súvislosti
s uplatňovaním Zákona č. 223/2001 Z. z., ( 79/2015 Z.z.), o odpadoch. V uplynulom
období bolo po výzve MsP odstránených 9 starých motorových vozidiel. V jednom
prípade držiteľ vozidla – právnická osoba nereagovala na výzvy mestskej polície
a vozidlo bez evidenčných tabuliek ponechala na parkovacom mieste, kde vozidlo
svojim technickým stavom zhoršovalo životné prostredie v meste. Mestská polícia
začala konanie vo veci odťahu vozidla a umiestnení vozidla na zberné parkovisko.
Zák. č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
V uplynulom roku príslušníci MsP Sliač vykonali preventívno-kontrolnú činnosť
zameranú na dodržiavanie povinností držiteľov psov, pričom skontrolovali 103 osôb
pri vodení psa. Z celkového počtu skontrolovaných bolo najviac zistených
nedostatkov v počte 25 pri vedení psa bez označenia evidenčnou známkou mesta.
Väčšinou išlo o osoby ktoré mali psy prihlásené v evidencii Mestského úradu Sliač,
ale z rôznych príčin nemali známku k preukázaniu v čase kontroly. Osoby boli za
tento nedostatok napomenuté. V 10 prípadoch bol zistený voľný pohyb psa a v 5
prípadoch bolo zistené, že pes nie je evidovaný v žiadnej evidencii. V 8 prípadoch
boli psy označené evidenčnou známkou inej obce, čo je dosť rozšírené najmä na ul.
Rybárskej, kde kvôli vyššej dani v bytoch držitelia svojich psov prihlasujú na
príbuzné osoby v iných obciach s nižšou daňou. Preukazovanie, kde sa pes
zdržiava väčšiu časť roka je následne ťažko dokázateľné. 16 držiteľov psov následne
po zverejnení a vykonávaní kontrolnej činnosti mestskej polície svoje psy prihlásilo
do evidencie Mestského úradu v Sliači. Za priestupky ktoré neboli vyriešené
napomenutím boli uložené blokové pokuty v celkovej výške 80 ,- €.
Príslušníci MsP Sliač zabezpečili odchytenie 6 psov, ktoré držiteľom odbehli a
potulovali sa po verejných priestranstvách.
MsP v spolupráci s miestnym
veterinárnym lekárom zistila držiteľov psov a psov im vrátila, resp. oznámila , kde sa
pes nachádza. Následne boli držitelia riešení za priestupok podľa § 7 ods.1, písm. f,
Zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Príslušníci MsP Sliač v roku 2015 prijali oznámenia od občanov vo veci priestupkov
podľa § 7 Zák. č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienkach držania
psov, kde držitelia psov nezabránili tomu, aby pes bezdôvodne napádal človeka,
alebo zvieratá. Priestupky boli riešené v zmysle Zák. č. 282/2002 Z.z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov.
Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom.
V uplynulom roku 2015 príslušníci MsP Sliač kontrolovali dodržiavanie Zákona č.
219/1996 Zb., o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Kontroly
zamerané na zisťovanie porušenia zákazu konzumácie alkoholických nápojov
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osobami mladistvými a osobami, ktoré nedovŕšili vek 15 rokov boli vykonávané v
pohostinských zariadeniach a na verejných priestranstvách mesta. Nedostatky boli
zistené najmä pri konzumácii alkoholu osobami mladistvými v objekte Základnej
školy Sliač a v objekte
futbalového ihriska na ul. Rybárskej. V reštauračných
zariadeniach porušenie zákona nebolo zistené. V štyroch prípadoch boli obci Sielnica
a mestám Sliač a Zvolen oznámené porušenia zákazu konzumácie alkoholických
nápojov.
V. Spolupráca s orgánmi a vybavenie dožiadaní
Mestská polícia Sliač v uplynulom roku spolupracovala s príslušným oddelením
policajného zboru SR pri objasňovaní priestupkov resp. napomáhala pri odhaľovaní
trestných činov, ako aj v oblasti informovanosti o stave trestnej činnosti v meste.
V jednom prípade bolo zistené podozrenie z trestného činu krádeže pohonných látok
z vojenského útvaru Sliač, kde bolo príslušníkmi MsP Sliač zaistených 100 litrov
pohonných látok a oleja. Prípad bol odovzdaný k riešeniu vojenskej polícii. V jednom
prípade bol štátnej polícii postúpený prípad podozrenia z trestného činu držania
omamných a psychotropných látok. V uplynulom roku MsP Sliač spolupracovala
s príslušníkmi kriminálnej polície OR PZ Zvolen vo veci spolupráce pri objasňovaní
niekoľkých podvodov, ktorými neznámi páchatelia okradli dôverčivých dôchodcov
o značnú peňažnú hotovosť. Vo veci drogovej trestnej činnosti bolo príslušné
oddelenie polície informované o konkrétnych osobách a ich aktivitách pri
obchodovaní s omamnými látkami.
Spolupráca sa vykonávala aj pri spoločných kontrolných činnostiach a vzájomného
vypomáhania si pri hromadných spoločenských podujatiach, najmä v letných
mesiacoch a pri kontrolách pohostinských zariadení.
Príslušníci MsP počas výkonu svojej činnosti spolupracovali so zložkami Železničnej
polície pri objasňovaní priestupkov
spáchaných v úseku železničných dráh.
Príslušníci MsP spolupracovali s miestnym veterinárnym lekárom a miestnym
poľovníckym združením pri nájdení túlavých zvierat. Situácia s voľným pohybom
túlavých psov a iných zvierat v meste Sliač v roku 2015 bola priaznivá.
V roku 2015 MsP vybavila 82 dožiadaní súvisiacich s doručovaním rozhodnutí,
zisťovania pobytu osôb, preverovania osôb, podávania správ o povesti a iných
( okresné a krajské súdy, exekútorské úrady, vojenské obranné spravodajstvo, obce,
orgány polície a iné). Najviac súčinností poskytla Okresnému súdu vo Zvolene a
orgánom Vojenského obranného spravodajstva.
MsP v súlade so Zákonom č. 233/1995 Z. z., o súdnych exekútoroch a exekučnej
činnosti a ďalšími zákonmi, poskytla súčinnosť exekútorským úradom pri vykonávaní
exekúcie na základe rôznych exekučných titulov.
VI. Prevenčná činnosť , plnenie úloh pri zabezpečovaní verejného poriadku v
meste pri organizovaní verejných, telovýchovných, športových, kultúrnych
podujatí a iné.
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Mestská polícia Sliač v roku 2015 vykonávala prevenčnú činnosť v Základnej
škole Andreja Sládkoviča v Sliači na tému bezpečnosť a dopravná výchova, kde boli
zrealizované besedy so žiakmi, ako aj praktické ukážky na dopravnom ihrisku.
Dopravná bezpečnosť bola aj témou pri stretnutiach príslušníkov MsP Sliač so žiakmi
materských škôl.
Mestská polícia Sliač pôsobila prevenčne aj vo vzťahu k osobám v dôchodkovom
veku. Informovaním o najčastejších formách trestnej činnosti páchaných na osobách
vyššieho veku a spôsobe ich ochrany MsP Sliač predchádzala ďalším podvodom.
Pravidelne bola vykonávaná hliadkovacia činnosť pred základnou školou
v križovatke ulíc Pionierska a SNP, kde deti vystupujúce z autobusov navštevujú
Základnú školu v Sliači a prechádzajú cez hlavnú cestu. MsP zabezpečuje dohľad
nad cestnou premávkou pred základnou školou z dôvodu zabezpečenia ochrany
života a zdravia detí.
Od roku 2012 Mestská polícia Sliač využíva mestský kamerový systém.
V súčasnej dobe sú v prevádzke tri kamery. Záznam z kamier je archivovaný po
dobu 7 dní pre potreby priestupkového, resp. trestného konania. Systém je vybavený
otočnou kamerou snímajúcou vo vysokom rozlíšení (HD) s možnosťou priblíženia
(zoom), ktorá je umiestnená na streche budovy Mestského úradu Sliač. Mestský úrad
je monitorovaný statickou kamerou snímajúcou vstupnú chodbu budovy (hlavný
vchod) a vstupnú časť do budovy (vedľajší - služobný vchod). Systém je vybavený
zariadením zabezpečujúcim archiváciu záznamov, monitorom a príslušenstvom.
Zdroje na zaobstaranie systému boli získané z fondu Rady vlády SR pre prevenciu
kriminality, ako aj z rozpočtu mesta. Kamerový systém v roku 2015 napomohol k
objasneniu znečistenia verejného priestranstva, k objasneniu dopravnej nehody
a útoku, ktorý sa udial v budove Mestského úradu Sliač. Policajnému zboru boli na
dožiadanie poskytnuté 3 záznamy pre potreby trestného konania.
V hodnotenom období Mestská polícia spolupôsobila pri zabezpečovaní
verejného poriadku pri športových podujatiach, Beh Sliačskym chotárom v
Kúpeľoch Sliač, spolupôsobila pri zabezpečovaní cyklomaratónu histórie Spišský
hrad - Pustý hrad.
Okrem uvedených činností Mestská polícia zabezpečovala verejný poriadok počas
niektorých kultúrnych podujatí ako sú oslavy výročia mesta, oslavy SNP, vianočné
hody, ako aj iné miestne kultúrne a športové podujatia.
Rokové leto
V mesiaci August sa konal ďalší ročník kultúrneho podujatia s názvom Sliačske
rokové leto. Podujatie sa konalo v objekte základnej školy na ul Pionierskej v Sliači
v tesnej blízkosti obytnej zóny. Počas podujatia neboli zistené nedostatky v oblasti
verejného poriadku. Nebolo zaznamenané ani znečistenie verejného priestranstva
ako v predchádzajúcom období. Počas konania neboli evidované podnety
na rušenie nočného kľudu. Verejný poriadok počas podujatia bol kontrolovaný
mestskou políciou, nedostatky priebehu konania neboli zaznamenané. Účasť
návštevníkov na tomto podujatí bola nižšia.
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Letecký deň
Začiatkom septembra 2015 sa na letisku Sliač konalo podujatie medzinárodné
letecké dni SIAF. Podujatie bolo sprevádzané vysokým počtom návštevníkov, čo si
vyžadovalo usmerňovanie dopravy na miestnych komunikáciách a informovanie
vodičov o možnosti parkovania na zberných parkoviskách. Podujatie
nebolo
sprevádzané kolíziami v doprave a v parkovaní, ako tomu bolo v predchádzajúcom
období.
Mestská polícia pred vozidlami návštevníkov leteckých dní zabezpečila uzatvorenie
prístupových ulíc : Hájnická, Zvolenská, Ľ. Štúra, Kollárova a Krátka , čím sa
parkovanie vozidiel umožnilo len na vyhradených plochách pred severným a južným
vstupom do mesta Sliač. Priebeh zabezpečovania dynamickej a statickej dopravy v
meste bolo vykonávané
Policajným zborom SR, Mestskou políciou Sliač a
dobrovoľníkmi.
Mestská polícia zabezpečovala dočasné obmedzenie dopravy a bezpečnosť počas
udržiavacích prác pri vypiľovaní stromov a zelene, ako aj iných udržiavacích prác.
MsP zabezpečovala odovzdanie nájdených dokladov, peňaženiek, kľúčov, ako aj
zisťovala majiteľov túlavých psov a mačiek. V predchádzajúcom roku bola zriadená
stránka – Straty a nálezy v meste Sliač.
VII. Materiálno technické vybavenie, výstroj a výzbroj a požiadavky
na skvalitnenie práce.
Mestská polícia je vybavená materiálno technickým vybavením :
- Motorové vozidlo Citren Berlingo, označené nápismi v zmysle Zákona SNR č.
564/1991 Zb., o obecnej polícii, vybavené mobilným kamerovým zariadením
- PC s príslušenstvom vybavený potrebnými evidenciami
- digitálny fotoaparát
- služobný mobilný telefón
- zariadením na zabránenie odjazdu motorového vozidla (3x)
- zastavovacie terče (2x)
- zariadenie na zisťovanie alkoholu v dychu Envi Tec
- kamerový systém (3x)
- klietka na odchyt zvierat
- dopravné kužele na označenie prekážok cestnej premávky(11x)
Výstroj a výzbroj :
MsP je v súčastnosti vystrojená rovnošatou v zmysle Zák. č. 333/2003 Z. z.
Vyzbrojená je pištolmi ČZ vz. 83, kal. 9mm (2x), slzotvornými prostriedkami, putami
obuškami a baterkami.
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Ku skvalitneniu výkonu práce príslušníkov MsP je potrebné zabezpečiť
nasledovné :
-

požiadavka na zakúpenie počítačového software „centrála“ pre potreby
evidencie priestupkov a databázy záznamov z činnosti MsP,( v súčasnej dobe je
činnosť MsP Sliač evidovaná v záznamovej knihe udalostí, ako aj v ústrednej
evidencii priestupkov (USEP)),

-

vybaviť motorové vozidlo výstražným zvukovým a svetelným zariadením,

-

rozšíriť mestský kamerový systém (MKS) o ďalšie kamery,

-

zabezpečiť dohodu o spolupráci s karanténnou stanicou, prípadne
organizáciou, ktorá zabezpečí odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie
do útulku,

-

dobudovať voliéru na dočasné umiestnenie zatúlaných psov.

VIII. Záver
Na základe udalostí v uplynulom roku 2015 môžeme konštatovať, že
činnosť Mestskej polície Sliač a výkon služby, boli vykonávané v súlade s platnou
ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi SR a činnosť primerane k počtu príslušníkov MsP smerovala tak
k ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj k ochrane verejného poriadku
a životného prostredia v meste Sliač a mestskej časti Sampor. Na činnosť MsP ,
alebo ich príslušníkov neboli v roku 2015 podané žiadne sťažnosti a ani vážne
výhrady k ich činnosti. MsP Sliač v uplynulom roku presadzovala princíp prísneho,
ale spravodlivého riešenia priestupkov. Činnosť MsP nebola smerovaná a ani
zameraná na to, aby polícia ukladala čo najväčšie množstvo pokút . Vzhľadom ku
skúsenostiam z predchádzajúcich rokov bol systém práce MsP v roku 2015
zameraný na dôsledné došetrovanie a dokazovanie priestupkov a vyhodnocovanie
usvedčovacieho úspechu.
MsP Sliač sa neustále snažila svojou činnosťou systematicky podľa aktuálnej
potreby uskutočňovať opatrenia a zmeny v organizácii práce a efektívne riešiť
problematické oblasti, reagovať na vznikajúce formy a nárast rôznych druhov trestnej
činnosti v meste.
Na záver môžeme uviesť, že čistota a hygiena v uliciach mesta je na dobrej
úrovni. Ulice sa priebežne vyčistili od vrakov motorových vozidiel a rovnako sa
podarilo zistiť a odstrániť niekoľko divokých skládok odpadu. Stav parkovania
motorových vozidiel na verejných parkovacích plochách je naďalej problematický,
čo je potrebné riešiť v budúcom období.
Prioritou pre ďalšie obdobie bude naďalej posilňovanie dôvery občana smerom
k MsP, pri riešení priestupkov a iných deliktov v meste. Aktívnou spoluprácou
s občanmi, organizáciami a občianskymi združeniami bude vyvíjaná snaha
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príslušníkov MsP Sliač o to, aby mestská polícia bola vnímaná ako funkčná zložka,
ktorej poslaním je pomáhať a chrániť.
V Sliači 23. 03. 2016

Jaroslav Prošek
Náčelník
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