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B.  Opisná časť      
 
1. 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 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 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. 

 
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. 
 
Základné úlohy MsP sú zakotvené v § 3 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej 
polícii v znení zákonov č. 250/1994 Z. z., č. 319/1999 Z. z., č. 333/2003 Z. z., č. 
445/2008 Z. z., č. 8/2009 Z. z., č. 214/2009 Z. z., č. 105/2011 Z. z., 273/2015 Z. z., 
125/2016 Z. z., 293/2017 Z. z. Okrem tohto základného zákona o obecnej polícii pre 
MsP vyplývajú aj ďalšie úlohy a oprávnenia, ktoré sú uvedené najmä v týchto   
zákonoch: 
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• Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

• Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke • Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí 

• Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov 

 

• Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych 
podujatiach 

• Zákon č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon 
 

• Zákon č. 377/2004 Z. z o ochrane 
nefajčiarov 

• Zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných 
športových podujatí  
 

• Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných 
zbraniach a strelive  

 
• Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov 
• Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov 
• Zákon č. 314/2001 z. z. o ochrane pred 

požiarmi 

• Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred 
zneužívaním alkoholických nápojov  

 

• VZN mesta Sliač, v ktorých je mestská 
polícia uvedená ako kontrolný orgán mesta 

 
 
2  PERSONÁLNE OBSADENIE 
 

  K 01. 01. 2018 boli v pracovnom pomere Mesta Sliač dvaja príslušníci MsP, ktorí 
spĺňali podmienky odbornej spôsobilosti príslušníka mestskej polície.  

 
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. 
 
3  MATERIÁLNO TECHNICKÉ VYBAVENIE, VÝSTROJ A VÝZBROJ  

 

 
 3.1  Materiálno technické vybavenie  
       
       Mestská polícia je vybavená materiálno technickým vybavením : 
 

•    Motorové vozidlo Citroën Berlingo, e.č. ZV-237CZ označené nápisom     
   v zmysle zákona č. 564/1991 Zb., o obecnej polícii. 

                    Vybavenie vozidla : 
                                         - mobilné kamerové zariadenie 
                                         - svetelný a zvukový výstražný maják. 

 
• Technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla - 3 ks, 
• PC  s príslušenstvom,  
• služobný mobilný telefón, 
• zastavovacie terče 2 ks, 
• zariadenie na zisťovanie alkoholu v dychu EnviTec,   
• kamerový systém,  
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• klietka na odchyt zvierat, 
• dopravné kužele na označenie prekážok cestnej premávky - 15 ks. 

 
3.2  Výstroj a výzbroj : 
 
                Mestská polícia pri svojej činnosti používa výstroj a výzbroj: 
 

• rovnošata MsP v zmysle zákona č. 564/1991 Zb., o obecnej polícii, 
• slzotvorné prostriedky, putá, obušok, batéria, 
• MsP je vyzbrojená pištoľmi ČZ vz. 83, kalibru 9mm Browning - 2 ks. 

 
 
4.  PRAKTICKÁ ČINNOSŤ MSP 
 
Mestská polícia v Sliači vykonáva činnosť dvomi príslušníkmi MsP striedavo 
v denných a poobedných smenách. V ojedinelých prípadoch sú vykonávané nočné 
smeny.  
 
Činnosť mestskej polície je realizovaná a zameraná predovšetkým na : 
 

• priamy výkon služby príslušníkov MsP a to formou hliadkových služieb,  
• preventívnu činnosť a pôsobenie na cieľové skupiny akými sú predovšetkým 

deti a   mládež, ale tiež starší občania tzv. „seniori“, 
• administratívnu činnosť pri vybavovaní dožiadaní, priestupkov, spisov, 

dokumentovanie činnosti,  
• ostatnú činnosť, ako napr. asistencie, zásahy na základe podnetov 

oznamovateľov, vybavovanie dožiadaní, 
• doručovanie zásielok na základe požiadania súdu. 

 
Počas priameho výkonu služby mestskej polície je jej činnosť orientovaná najmä na :  
 

• zabezpečovanie vereného poriadku v meste,  
• dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných 

priestranstvách a verejne prístupných miestach, 
• kontrolu a dodržiavanie VZN mesta, plnenie uznesení MsZ a rozhodnutí 

primátora, 
• ochranu životného prostredia v meste, 
• dozor nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky vo vymedzenom rozsahu, 
• spoluprácu s príslušným útvarom PZ pri ochrane majetku mesta, majetku 

občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou 
alebo pred zneužitím, 

• objasňovanie priestupkov a riešenie priestupkov v blokovom konaní vo 
vymedzenom rozsahu,  

• oznamovanie priestupkov ktorých riešenie nepatrí do pôsobností mesta,  
• plnenie úloh na úseku prevencie. 

 
Spôsob riešenia zistených priestupkov 
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        Príslušníci  MsP riešili priestupky, ktoré boli zistené vlastnou činnosťou alebo 
boli oznámené. Tieto boli v zmysle  zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov riešené napomenutím alebo blokovou pokutou. Pri riešení 
priestupkov  príslušník MsP na mieste prihliadal na závažnosť protiprávneho konania 
/priestupku/. Pri riešení menej závažných priestupkov bola uprednostňovaná forma 
prejednania priestupkov napomenutím.  V prípade ak nepostačovalo napomenutie 
alebo sa jednalo o závažnejšie porušenie zákona, bola páchateľovi priestupku 
uložená bloková pokuta.  V prípade ak páchateľ priestupku  nebol  ochotný zaplatiť 
uloženú blokovú pokutu,  príslušník MsP Sliač priestupok v zmysle § 60 ods. 3, písm. 
d,  zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch, vec postúpil príslušnému správnemu 
orgánu. Pri riešení priestupkov bolo prihliadané na to, aby  v súvislosti s riešením 
priestupkov nebola občanovi spôsobená neprimeraná ujma a aby bol nežiadúci stav 
ktorý zakladal dôvod na prejednanie priestupku odstránený.  
 
5. CELKOVÝ POČET RIEŠENÝCH PRIESTUPKOV  
 
Riešené priestupky  spolu                                                                  189  
Priestupky vyriešené v blokovom konaní                                             52 
Priestupky  vyriešené napomenutím  *                                                 85 
Priestupky uložené                                                                               27 
Priestupky odložené                                                                             16 
Priestupky odovzdané                                                                            0 
Priestupky  oznámené                                                                            9 
Celkom uložených blokových pokút                                                     650,- € 
Dožiadanie, spolupráca, asistencia                                                      130 
  
 pozn. * nevykazuje sa v tabuľke štatistických údajov /V/ 
 
     Mestskou políciou v Sliači bolo zistených celkovo 189 priestupkov, z ktorých 85 
bolo riešených  napomenutím, 52 priestupkov bolo riešených  v blokovom konaní (z 
toho bolo vydaných 5 blokov na pokutu nezaplatenú na mieste). 9 priestupkov bolo  
odovzdaných a oznámených na prejednanie iným orgánom. 43 priestupkov bolo 
uložených a odložených.  
 
6. ČLENENIE RIEŠENÝCH PRIESTUPKOV  
 
6.1  Doprava v meste a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky podľa § 22 zákona č.372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov  
 
      Príslušníci MsP Sliač v roku 2018 riešili priestupky proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky v celkovom počte 74. Väčšina dopravných priestupkov bola 
zaznamenaná  na ul. Rybárskej, SNP,  ČSA, 1 mája,  Kúpeľná, M. Gorkého a B. 
Nemcovej,  kde vodiči porušovali najmä zvislé dopravné značky, č. B 34 - zákaz 
zastavenia, č. B 33 - zákaz státia  a č. B 1 - zákaz vjazdu, IP 16 – vyhradené 
parkovisko, ako aj vodorovné značenie č. V 6a - priechod pre chodcov. Zo 
všeobecnej úpravy cestnej premávky boli zaznamenané porušenia podľa § 25 
zákona č. 8/2009 Z. z.  o cestnej premávke a to státím motorových vozidiel 
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v križovatke (§ 25 ods.1, písm. d), zastavenie a státie na cestnej a verejne prístupnej 
zeleni (§ 25 ods.1, písm. s),  na chodníkoch (§ 52 ods.2), na autobusových 
zastávkach (§ 25 ods.1, písm. d). Je však potrebné uviesť že na viacerých 
zastávkach pravidelnej verejnej dopravy osôb chýba jej označenie dopravnou 
značkou II 7a – autobusová zastávka.        
      Príslušníci MsP Sliač pri riešení uvedených priestupkov využívali v zmysle § 16a  
zákona č. 564/1991 Zb., o obecnej polícii, donucovacie prostriedky - technické 
zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla v prípade, ak  vozidlo stálo na 
mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou, alebo zákaz vyplýval zo všeobecnej 
úpravy cestnej premávky a vodič sa pri vozidle nezdržiaval. Celkovo bolo použité 
technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla v počte 14 
prípadov. Uvedené priestupky boli riešené napomenutím  alebo blokovou pokutou.   
      Pretrvávajúci nedostatok parkovacích miest v meste najmä na sídliskách ul. 
Rybárska , J. Cikkera, Gorkého a Pod Kozákom spôsoboval to, že vodiči využívali aj 
iné miesta na parkovanie, ako sú na to určené. Jednalo sa najmä o parkovanie na 
verejnej zeleni a chodníkoch. Následne  dochádzalo k devastácii cestnej a sídliskovej  
verejnej zelene. Narastajúcim počtom motorových  vozidiel na území mesta Sliač 
dochádza k zhoršovaniu životného prostredia v meste, čo je potrebné v najbližšom 
období riešiť.  
      Problémom, ktorým je potrebné sa zaoberať do budúceho obdobia je čoraz väčší 
počet motorových vozidiel prichádzajúcich k Základnej škole Andreja Sládkoviča na 
ulici Pionierskej počas príchodov detí do základnej školy. Doprava na ulici je 
prehustená, vytvárajú sa kolóny a zápchy, dochádza ku kolíziám a deti prichádzajúce 
do školy peši, tomuto stavu vrátane zhoršeného ovzdušia výfukovými plynmi denne 
čelia. V uplynulom roku bolo na ulici doplnené zvislé dopravné značenie č. IP 26a – 
školská zóna. Značenie  upravuje oblasť, kde platia zvláštne ustanovenie v premávke 
v školskej zóne ako je napr. obmedzená rýchlosť jazdy vozidlám na max 20 km/h.  
     V uplynulom období boli zaznamenané dlhodobo stojace motorové vozidlá bez 
platnej technickej kontroly, ktoré zaberali parkovacie miesta. Zaznamenané boli 
motorové vozidlá z ktorých vytekal olej, ako aj vraky motorových vozidiel bez 
evidenčných čísel. Držitelia týchto vozidiel boli následne mestskou políciou vyzvaní 
na odstránenie nezákonného stavu. Mestská polícia oznamovala zistené neplatné 
technické kontroly na príslušný úrad štátnej správy. Mestská polícia v uplynulom roku 
zabezpečila odstránenie 12 dlhodobo stojacich vozidiel.  
      Príslušníci MsP Sliač taktiež spolupracovali s okresným  dopravným 
inšpektorátom pri navrhovaní a zmenách dopravného značenia v meste 
a poukazovali na nedostatky o ktorých sa dozvedeli pri svojej činnosti. 
 
6.2  Verejný poriadok a priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47, § 48  
zákona č.372/90 Zb. o priestupkoch a VZN mesta Sliač 
 

MsP Sliač v roku 2018 riešila porušenia VZN mesta ako aj priestupky proti 
verejnému poriadku ktorých sa priestupcovia dopúšťali najmä neoprávneným 
zabratím verejného priestranstva ako aj vytváraním skládok odpadu. Vo veľkej miere 
sa jednalo o rôzne skládky stavebného materiálu, štrkov, palivového dreva, konárov, 
odpadov, ale aj umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov a zariadení, ktoré občania 
neoprávnene ponechali na verejnom priestranstve. Pravidelnou kontrolnou činnosťou 
tak MsP vyvíjala snahu zamedziť neoprávnenému zaberaniu verejného priestranstva 
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a  odhaľovaniu pôvodcov rôznych skládok. V dvoch prípadoch bol zistený pôvodca 
nelegálnych skládok výkopovej zeminy. V jednom prípade bola vec prejednaná 
blokovou pokutou a skládka bola z miesta odstránená. Rozsiahlejšia skládka bola 
zdokumentovaná a postúpená k riešeniu Odboru životného prostredia. Na základe 
vyzvania mestskej polície boli odstránené skládky neoprávnene uložené na verejnom 
priestranstve v meste Sliač. Ďalej boli na základe výzvy odstránené znečistenia 
verejného priestranstva. V uplynulom roku opakovane dochádzalo k  vytváraniu 
skládok vyhodením starého nábytku a iného nepotrebného bytového zariadenia 
na miestach určených pre smetné nádoby.  Najčastejšie boli uvedené prípady 
zaznamenané na uliciach J. Cikkera, Rybárska, Gorkého a  Pod Kozákom.  

Zriadením zberného miesta na záhradný (zelený) odpad v areáli bývalého 
roľníckeho družstva na ul. ČSA  mesto značne eliminovalo jeho spaľovanie a 
vyvážanie do voľnej prírody. Zaznamenané boli však aj prípady spaľovania 
a vyvážania odpadu do voľnej prírody  

Na základe protestu prokurátora OP Zvolen bolo uznesením MsZ Sliač 
zrušené VZN č. 16/2008 o verejnom poriadku v meste Sliač. VZN č. 16/2008  bolo 
nahradené novým VZN č. 50/2018 o udržiavaní čistoty a  poriadku na území mesta 
Sliač.  MsP tak postupne upozorňovalo občanov na povinnosti ktoré im vyplývajú 
z novoprijatého VZN mesta pojednávajúce  o čistote a poriadku v meste.   

V súvislosti s rušením nočného kľudu po 22:00 hod bolo zaznamenané 
rušenie na miestach kde sa stretávala mládež – na ihrisku na ul. Gorkého. Na tomto 
mieste bola zvýšená kontrolná činnosť v nočných hodinách. Pre opakované prípady 
vandalizmu, konzumácie alkoholu a rušenia nočného kľudu MsP navrhuje miesto 
snímať kamerovým systémom. 

Podnety boli zaznamenané aj na rušenie nočného kľudu v súvislosti 
s prevádzkou pohostinstva na ul. Novej, kde dlhodobo dochádza k obťažovaniu 
okolia hlukom a nevhodným správaním sa podnapitých zákazníkov. V uplynulom 
roku bola za rušenie nočného kľudu v pohostinstve v dvoch prípadoch uložená 
zodpovednej osobe zariadenia bloková pokuta. V niekoľkých prípadoch bol v 
pohostinstve vykonaný zásah príslušníkmi policajného zboru. Prijatím VZN  mesta  
Sliač  č. 31/2017 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na uzemí 
mesta bola konzumácia alkoholických nápojov na verejných priestranstvách pred 
uvedenou prevádzkou zaznamenaná len ojedinele. Treba však uviesť , že zo strany 
prevádzkovateľa aj napriek upozorneniam nebola zabezpečená dostatočná náprava 
a preto bude potrebné zo strany mesta vykonať razantnejšie opatrenia.  

V súvislosti s prevádzkovaním pohostinských a reštauračných zariadení 
v meste Sliač a následnou kontrolou dodržiavania zatváracích hodín v týchto 
zariadeniach  ktoré vykonáva  MsP je nevyhnutne potrebné aby MsZ Sliač  prijalo  
VZN o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb, z dôvodu aby 
sa jasne definoval  prevádzkový čas  v týchto zariadeniach.  
 

Mestská polícia kontrolovala nasledovné VZN mesta : 
• VZN č. 50/2018 o udržiavaní čistoty a  poriadku na území mesta Sliač, 
• VZN č.19/2016 , o zbere preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu, 
• VZN  č. 21/2015 , o podmienkach držania psov na území mesta Sliač, 
• VZN  č. 32/2011 , o umiestňovaní reklamných zariadení, 
• VZN č. 31/2017 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na           
           území mesta Sliač, 
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• VZN č. 32/2017 o používaní pyrotechnických výrobkov na uzemí mesta Sliač. 
 
Okrem uvedených činností MsP zabezpečovala verejný poriadok počas 

verejných kultúrnospoločenských, športových a iných podujatí. Jednalo sa 
o fašiangy, oslavy mesta, Mikuláš v meste, Vianočné hody, Nový rok, Beh Sliačskym 
chotárom, Medzinárodné letecké dni SIAF a pod. Všetky zabezpečované podujatia 
prebehli bez zistených závad na verejnom poriadku.  

Celkovo bolo MsP Sliač na úseku verejného poriadku  a VZN mesta riešených 
49 skutkov.   
 
6.3  Priestupky proti majetku podľa § 50 zákona č.372/90 Zb. a priestupky proti 
občianskemu spolunažívaniu podľa § 49   
 
       V uplynulom roku boli zaznamenané priestupky proti majetku najmä poškodenia 
a krádeže. Na ihrisku na ul. Gorkého dochádzalo k častému pohybu a stretávaniu  
mladých ľudí s čím súviseli aj prejavy vandalizmu a poškodzovania majetku mesta. 
Poškodené boli detské herné prvky, ktoré mestská polícia objasňovala. Príslušníci 
MsP v týchto miestach vykonávali zvýšenú pravidelnú hliadkovú činnosť. 

Vo zvýšenej miere boli zaznamenané poškodenia motorových vozidiel 
a sklenených výplní na vchodových dverách do bytových domov. Tieto prípady pri 
ktorých vznikla materiálna škoda boli spôsobené pri kosení strunovými vyžínačmi 
pracovníkmi mesta Sliač. Poškodenie majetku v počte 7 boli vyhodnotené ako 
neúmyselné a v zmysle § 60 ods. 3, písm. a) zákona č.372/90 Zb.  o priestupkoch, 
boli všetky prípady odložené. Škoda na zariadeniach bola uhradená.  

Zaznamenané bolo znečisťovanie verejných plôch posprejovaním resp. 
pokreslením farbou, ktoré sa objavili vo väčšom rozsahu na mestských budovách 
a verejnoprospešných zariadeniach na futbalovom ihrisku na ul. Rybárskej.  
Ďalej dochádzalo k poškodeniam verejnoprospešných zariadení ako sú smetné koše, 
dopravné značky,  lavičky, krádeže smetných nádob, krádež v predajni s potravinami. 
Priestupky  proti občianskemu spolunažívaniu  riešila mestská polícia len ojedinele. 
Jednalo sa o oznámenie na  narušovanie občianskeho spolunažívania hrubým 
správaním a rôzne schválnosti a susedské nezhody. 
Celkovo bolo na úseku 6.3 MsP riešených 15 skutkov. 
 
6.4  Staré vozidlá (vraky) 
 
       Problematika   starých  vozidiel  (vrakov)  v meste  poklesla  v  súvislosti s 
uplatňovaním zákona  č. 79/2015 Z. z., o odpadoch. V uplynulom období bolo po 
výzve MsP držiteľmi odstránených celkovo 12 starých motorových vozidiel. Jednalo 
sa prevažne o motorové vozidlá ktoré nemali platnú technickú a emisnú kontrolu, 
vozidlá bez ŠPZ, vozidlá nepojazdné a nekompletné a vozidlá z ktorých unikali 
prevádzkové kvapaliny a ohrozovali tak životné prostredie. MsP pravidelne 
kontrolovala verejné priestranstvá a zisťovala prítomnosť vrakov na území mesta. Pri 
zistení vraku vozidla  je mestskou políciou zisťovaný jeho držiteľ, ktorému pokiaľ je 
zistený zasiela výzvu na odstránenie vozidla. V prípade, že vlastník alebo držiteľ nie 
je zistený, mu MsP výzvu na odstránenie umiestni na čelné sklo vozidla. Vo výzve je 
uvedený termín na odstránenie vraku a postup mesta v prípade, pokiaľ nebude 
termín odstránenia vozidla dodržaný.  
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          Vzhľadom k veľkému nárastu počtu ojazdených a starých vozidiel  jazdiacich a 
parkujúcich v meste Sliač je nevyhnutné prostredníctvom orgánov prijať právnu 
normu, ktorá by sprísnila a obmedzila vjazd motorových vozidiel so zvýšenými 
emisnými hodnotami vchádzajúcich do obytných častí mesta.  
 
6.5  Problematika voľného pohybu zvierat v meste a zákon č. 282/2002 Z. z. 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. 
 
       V uplynulom roku príslušníci MsP Sliač kontrolovali dodržiavanie povinností 
držiteľov psov vyplývajúcich zo zákona č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov, ako aj VZN  č. 21 , o podmienkach držania psov na území 
mesta Sliač. MsP sa zamerala najmä na kontrolu zákazu voľného pohybu psov, 
preukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou, vodenie psa bez vôdzky, 
povinnosti odstraňovania výkalov ktoré psi spôsobili.  

Najčastejšie boli zaznamenané porušenia a zanedbanie povinností držiteľa 
psa - nezabránenie voľného pohybu psa na verejných priestranstvách ( §7 ods. 1, 
písm. f ) a napadnutie psom.  

Príslušníci MsP Sliač  zabezpečili odchytenie 10 psov, ktoré držiteľom odbehli 
a potulovali sa po verejných priestranstvách.  

MsP spolupracovala s miestnym veterinárnym lekárom pri zisťovaní držiteľov 
psov. Po zistení držiteľa títo boli následne vyzvaní k tomu aby na MsP podali 
vysvetlenie, prečo sa pes voľne pohyboval po meste. Následne boli podľa miery 
zavinenia držitelia psov riešení za priestupok podľa § 7 ods. 3,  zákona č. 282/2002 
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.  
 
Problém neidentifikovaných psov a psov bez zistenia držiteľa. 
  

MsP sa neustále stretáva s prípadmi neidentifikovaných psov. Pri psoch 
neoznačených identifikačnou známkou a ani čipom je obtiažne zistiť ich držiteľa. 
V takom prípade MsP žiada o spoluprácu pri zisťovaní držiteľa psa prostredníctvom 
mestského rozhlasu resp. sociálnych sietí obyvateľov v meste. Psa ktorého držiteľ 
nie je zistený je potom problematické umiestniť v útulku alebo v karanténnej stanici 
z dôvodu, že pre plnú obsadenosť tieto zariadenia psov z iných miest nepreberajú.   

Mesto je však podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 
povinné zabezpečovať odchyt túlavých psov a umiestňovať ich do karanténnej 
stanice. Taktiež je mesto  povinné prevziať túlavé zviera od nálezcu a umiestniť ho 
do karanténnej stanice. Vzhľadom k tomu, že mesto Sliač nemá zmluvne 
zabezpečené odchytávanie a umiestňovanie psov do karanténnej stanice z dôvodu, 
že zriadené karanténne stanice v meste Zvolen a  Banská Bystrica z  kapacitných 
dôvodov zmluvné zabezpečenie odmietajú je potrebné sa uvedeným problémom 
intenzívne zaoberať. Ako dočasné riešenie MsP už v minulosti navrhovala vybudovať 
zariadenie pre dočasné umiestnenie psov.   

V zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení 
neskorších predpisov je vlastník psa povinný zabezpečiť trvalé označenie psa 
chovaného na území Slovenskej republiky transpondérom (čipom). Z uvedeného 
dôvodu je potrebné pre jednoduchšiu identifikáciu psa vybaviť MsP čítačkou čipových 
označení psa.  
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 MsP v uplynulom roku spolupracovala s miestnym poľovníckym združením pri 
zabezpečení voľne sa pohybujúcich divo žijúcich zvierat v meste. V jednom prípade 
išlo o líšku a o srnku.  
    
6.6  Alkoholizmus a omamné látky,  priestupky na úseku ochrany pred 
alkoholizmom podľa  zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním 
alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 
záchytných izieb 
         

V uplynulom roku príslušníci MsP Sliač kontrolovali dodržiavanie zákona č. 
219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v meste. Jednalo 
sa najmä o kontroly zamerané na zisťovanie porušenia zákazu konzumácie 
alkoholických nápojov osobami mladistvými (od 15 do 18 rokov) a osobami 
maloletými (do 15 rokov). Kontroly boli vykonávané na verejných priestranstvách 
mesta v blízkosti objektu základnej školy na ul. Pionierskej, pri železničnej stanici na 
ul. Železničnej a na ul. Gorkého pri ihrisku. Celkovo boli zistené 4 osoby vo veku od 
15 do 18 rokov ktoré konzumovali alkoholické nápoje a boli pod ich vplyvom. Ich 
konanie bolo oznámené v zmysle § 3 ods. 1, písm. h) zákona č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii. MsP je vybavená certifikovaným prístrojom na zistenie alkoholu 
v dychu EnviTec Alcoquant 6020 .  
 
7 . 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 uplynulom roku bola v meste Sliač vo zvýšenej miere zaznamenané 
trestná činnosť  páchaná v súvislosti s obchodovaním a s užívaním omamných látok. 
V tejto veci  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 spolupracovali s miestnym veterinárnym lekárom pri nájdení 
túlavých zvierat. Situácia s voľným pohybom túlavých psov a iných  zvierat v meste 
Sliač v roku 2018 bola priaznivá. 

Spolupracovala s miestnym poľovníckym združením pri výskyte divých  
zvierat.  
     V roku 2018 MsP vybavila 130 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 bolo poskytnuté Vojenskému obrannému 
spravodajstvu, Okresným súdom a orgánom PZ SR. 
    MsP v súlade so Zákonom č. 233/1995 Zb.,   o súdnych exekútoroch a exekučnej 
činnosti  a ďalšími zákonmi, poskytla súčinnosť exekútorským úradom pri vykonávaní 
exekúcie na základe rôznych exekučných titulov. 

  



Správa o činnosti MsP Sliač od 01.01.2018 do 31.12.2018  12 
 

8. PREVENČNÁ ČINNOSŤ  
 

Jednou zo základných úloh MsP v zmysle § 3 ods. 1, písm. i) zákona č. 
564/1991 Zb. o obecnej polícii je plnenie úloh na úseku prevencie v rozsahu 
pôsobnosti ustanovenej zákonom.  

Priblíženie práce a zložiek  polície boli  témou niekoľkých besied príslušníkov 
mestskej polície so žiakmi piatych a šiestych ročníkov základnej školy Andreja 
Sládkoviča v Sliači.  Žiakom bola prezentovaná práca polície a vysvetlené ich 
rozdielne úlohy a náplne jednotlivých policajných zložiek. 

Šikana a kyberšikana bola témou pri stretnutí so žiakmi piatych a šiestych 
ročníkov. Príslušníci mestskej polície priblížili žiakom možné prípady obťažovania,  
šikanovania a zneužívania osobných údajov prostredníctvom elektronických médií, 
sociálnych a iných sietí.  

Dopravná bezpečnosť bola témou pri stretnutí so žiakmi prvých a druhých 
ročníkov.  

Dopravná bezpečnosť  bola aj témou pri stretnutiach príslušníkov MsP Sliač 
so žiakmi materských škôl, kde boli vykonané praktické ukážky na dopravnom 
ihrisku. 
    MsP Sliač  v snahe predchádzania ďalším podvodom pôsobila prevenčne aj 
vo vzťahu k osobám v dôchodkovom veku. Informovaním v dostupných 
oznamovacích médiách ako webové sídlo mesta a mestské noviny boli obyvatelia 
mesta oboznámení o  najčastejších  formách trestnej činnosti páchaných na osobách 
vyššieho veku a o spôsobe ich ochrany.  
     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. Súčasný počet kamier kamerového systému je 
však nedostatočný a pre zvýšenie bezpečnosti  je potrebné rozšíriť mestský  
kamerový systém  (MKS) o ďalšie kamery, najmä v centrálnej časti mesta pri fontáne 
na ul. 1 mája a  v blízkosti železničnej stanice na ul. Železničnej, pri ihrisku na ul. 
Gorkého.  

Orgánom polície  boli na základe dožiadania poskytnuté 4 záznamy pre 
potreby trestného resp. priestupkového  konania.  
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9.  PLNENIE ÚLOH PRI ZABEZPEČOVANÍ VEREJNÉHO PORIADKU V MESTE 
PRI ORGANIZOVANÍ VEREJNÝCH, TELOVÝCHOVNÝCH, ŠPORTOVÝCH, 
KULTÚRNYCH PODUJATÍ A INÉ ČINNOSTI 
 
         V hodnotenom období  Mestská polícia spolupôsobila pri zabezpečovaní 
verejného poriadku pri športových podujatiach, akým bol sliačsky maratón s názvom 
„ Beh Sliačskym chotárom “ . 

Ďalej mestská polícia zabezpečovala verejný poriadok pri niektorých  
kultúrnych podujatiach ako sú  oslavy mesta, oslavy SNP, Mikuláš v meste, fašiangy, 
vianočné hody, ako aj iné miestne  kultúrne  a športové podujatia.      
          Začiatkom septembra 2018 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 v súčinnosti s PZ SR zabezpečovala počas podujatia verejný 
poriadok, ako aj vykonávala dozor nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej 
premávky v súlade so  zákonom č. 8/2009 o cestnej premávke. MsP dohliadala na 
dodržiavanie dočasného dopravného značenia zákaz státia a zákaz vjazdu a to 
najmä  pri vjazde a parkovaní vozidiel na ul. ČSA, Hájnická, Zvolenská, Ľ. Štúra, 
Kollárova a Krátka. Parkovanie vozidiel návštevníkov medzinárodného leteckého dňa 
bolo organizáciou dopravy umožnené len na vyhradených parkovacích plochách 
pred severným a južným vstupom do mesta Sliač.  
 
Straty a nálezy 
 
     MsP okrem iného  zabezpečovala aj preberanie a odovzdanie nájdených 
dokladov,  peňaženiek, kľúčov, mobilných telefónov, a iných vecí. Na informovanie o 
stratených a nalezených veciach bola zriadená internetová stránka „ Straty a nálezy 
Sliač “ . 
 
10.  POŽIADAVKY NA SKVALITNENIE VÝKONU PRÁCE MSP : 
 
Pre skvalitnenie výkonu práce príslušníkov MsP ako aj zlepšenie stavu poriadku 
v meste je do budúceho obdobia potrebné zabezpečiť : 

• rozšírenie  mestského  kamerového systému  (MKS) o ďalšie kamery, hlavne v 
centrálnej časti mesta pri fontáne na ul. 1 mája,  v blízkosti železničnej stanice 
na ul. Železničnej, pri ihrisku na ul. Gorkého, 

• zavedenie programu pre evidenciu priestupkov a udalostí pre mestské polície 
s názvom Centrála alebo Sherif s prepojením do evidencií EVO, 
CESDAP/USEP,  

• zabezpečiť  prístup do centrálnej evidencie motorových vozidiel, 
• uzatvoriť zmluvu na odchyt túlavých psov a ich umiestnenie do karanténnej 

stanice 
• vybudovať zariadenie na dočasné umiestnenie psov, 
• zakúpiť čítačku transpordérov (čipov) pre identifikáciu psov, 
• zvýšiť počet príslušníkov MsP. 
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11.  ZÁVER  
 
              Na základe udalostí v uplynulom roku 2018 môžeme konštatovať, že činnosť 
Mestskej polície Sliač a výkon služby,  boli vykonávané v súlade s platnou ústavou 
Slovenskej republiky, so zákonmi a 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. Aktívne sa zapájala do programov prevencie na miestnej 
úrovni. Na činnosť MsP , alebo ich príslušníkov neboli v roku 2018 podané žiadne 
sťažnosti.  
          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. Mesto Sliač je vzhľadom k nevýraznej trestnej činnosti v porovnaní s inými 
mestami bezpečné.  Ulice sa priebežne vyčistili od vrakov motorových vozidiel 
a rovnako sa podarilo zistiť a odstrániť divoké skládky odpadu.  Stav parkovania 
motorových vozidiel na verejných parkovacích plochách je  naďalej problematický, čo 
je potrebné riešiť v budúcom období dobudovaním parkovacích plôch a zmenou 
dopravného značenia. Ako problém vnímame konzumáciu omamných látok a 
„drogovú trestnú činnosť“ v meste.     
         Prioritou pre ďalšie obdobie  bude naďalej posilňovanie dôvery občanov 
smerom k MsP, pri  riešení priestupkov a iných deliktov v meste.   Aktívnou  
spoluprácou s občanmi, organizáciami a občianskymi združeniami bude vyvíjaná 
snaha príslušníkov MsP Sliač o to,  aby mestská polícia bola vnímaná ako funkčná  
zložka, ktorej poslaním je pomáhať a chrániť. 
   
 
 
 
 
 
V Sliači  25. 03. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
      
      Jaroslav Prošek                                                Ing. Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová                      
       náčelník   MsP                                                              primátorka mesta                                                                                                             
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