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Opisná časť  
 
     

1. ÚVOD  
  
Obecná (mestská) 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. V mestách plní úlohy podľa zákona o  obecnej polícii, mestská polícia. 
Základné úlohy príslušníkov mestskej polície sú zakotvené v § 3 zákona č. 564/1991 Zb. 
o obecnej polícii. Za účelom vyhodnotenia činnosti mestských a obecných 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 
mestských a 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 mestských a obecných  polícií v SR je 
tak zo strany štátu zabezpečený dohľad nad ich činnosťou. Správu o činnosti mestskej 
polície podpisuje primátor  mesta. 
    Mestská  polícia  Sliač (ďalej len 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. 
Zákonom č. 393/2019 Z. z. boli obecným políciám schválené rozsiahlejšie oprávnenia pri 
objasňovaní priestupkov na úseku statickej a dynamickej dopravy, ako aj širšie 
oprávnenia pri zastavovaní motorových vozidiel. Dokumentovanie a dokazovanie 
uvedených priestupkov si úmerne vyžaduje dostatočné materiálno-technické vybavenie. 

Príslušníci MsP Sliač v hodnotenom období riešili podnety fyzických a právnických 
osôb, organizácií, podnetov primátorky mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. 
Ďalej pôsobili na základe vlastných poznatkov a zistení s prihliadnutím na verejný záujem 
občanov mesta. Spolupracovali s príslušnými útvarmi policajného zboru, občanmi, 
štátnymi organizáciami a školami v meste. Preventívne pôsobili najmä smerom k mládeži, 
ale aj k občanom a zvlášť k dôchodcom, v snahe riešiť niektoré nežiadúce spoločenské 
javy a 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., č. 9/2019 Z. z., č. 393/2019 Z. z.. 
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Ďalšie úlohy, oprávnenia a činnosti MsP vyplývali aj z iných  nižšie uvedených  zákonov a 
nariadení.   
 
 

 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  Zákon č. 314/2001 z. z. o ochrane pred požiarmi 

 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 
 

 VZN mesta Sliač : 
 
- VZN č. 32 o umiestňovaní reklamných zariadení, 
 
- VZN č. 21/2015 o podmienkach držania psov na    
  území  mesta, 
 
- VZN č. 40 O podmienkach predaja výrobkov a   
   poskytovania služieb na trhových miestach, 
 
- VZN č. 41/2015 o používaní Rodinnej cestičky Sliač   
   -  Zvolen, 
 
- VZN č. 01/2019 o umiestňovaní volebných plagátov   
  na verejných priestranstvách v meste Sliač, 
 
- VZN č. 49/2018 o verejnej zeleni a  ustanovení  
  podrobností o ochrane  drevín, ktoré sú súčasťou  
  verejnej zelene na území mesta Sliač na rok 2018, 
 
- VZN č. 50/2018 o udržiavaní čistoty a  poriadku na    
  území mesta Sliač, 
 
- VZN č. 07/2019 o pravidlách času predaja v    
  obchode a času prevádzky služieb na území mesta   
  Sliač, 
 
- VZN č. 08/2019 o miestnych daniach, 
 
- VZN č. 11/2019 o prevádzkovom poriadku pre  
  pohrebiská v meste Sliač. 

 Zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných   
   športových podujatí  

 

 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

 Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú  
   niektoré podmienky držania psov 

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

 Zákon č. 42/1994 Z. z., o civilnej ochrane 
obyvateľstva 
 

 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a 
rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

 

 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

 Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných   
   údajov 
 

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

 
 
 

2  PERSONÁLNE OBSADENIE 
 

 
     K 01. 01. 2021 boli v pracovnom pomere Mesta Sliač dvaja príslušníci MsP, ktorí 
spĺňali podmienky odbornej spôsobilosti príslušníka MsP v zmysle § 25 a  § 26 zákona    
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.  
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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. 
 
V hodnotenom období nenastúpil žiadny príslušník MsP na odbornú prípravu na získanie 
odbornej spôsobilosti. 

 

 

3  MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE, VÝSTROJ A VÝZBROJ  
 

 

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

 Motorové vozidlo Citroën Berlingo, e. č. ZV-237CZ označené v zmysle § 22 a) 
zákona č. 564/1991 Zb., o obecnej polícii.                     
Vybavenie vozidla : 
      - mobilné kamerové zariadenie, 

                - svetelný a zvukový výstražný systém. 
 Technické zariadenie na zabránenie odjazdu motorového vozidla - 3 ks, 
 čítačka čipov pre identifikáciu zatúlaných psov, 
 PC  s príslušenstvom,  
 služobný mobilný telefón, 
 zastavovacie terče, 
 zariadenie na zisťovanie alkoholu v dychu EnviTec,   
 kamerový systém,  
 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 § 22 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 prevažne jedným alebo dvomi 
príslušníkmi MsP striedavo v denných a  poobedných smenách. V ojedinelých prípadoch 
sú vykonávané nočné smeny. Je však potrebné uviesť, že rozsah úloh, ktoré mestská 
polícia zo zákona plní je široký a  vzhľadom k vysokým požiadavkám obyvateľov na 
verejný poriadok a bezpečnosť je počet dvoch príslušníkov MsP Sliač nedostatočný 
a preto je  potrebné  zabezpečiť zvýšenie počtu príslušníkov MsP.  
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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 verejného 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 primátorky    
  mesta, 
- 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, 
- prejednávanie správnych deliktov porušovaním  zákazu státia alebo zákazu zastavenia    
  formou objektívnej zodpovednosti držiteľa motorového vozidla, 
- oznamovanie priestupkov, ktorých riešenie nepatrí do pôsobností mesta,  
- plnenie úloh na úseku prevencie, 
- dodržiavanie opatrení a vyhlášok úradu verejného zdravotníctva a uznesení vlády SR     
  v súvislosti s pandemickými opatreniami zamerané na zamedzenie šírenia ochorenia   
  Covid 19. 
 
Spôsob riešenia zistených priestupkov 
 
 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 postúpil vec 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.  
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MsP v roku 2021 zahájila prejednávanie porušení pravidiel cestnej premávky v súvislosti 
so zákazom zastavenia alebo zákazom státia formou objektívnej zodpovednosti držiteľa 
motorového vozidla.  
Zákonom č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke v znení neskorších  predpisov bolo umožnené MsP prejednávanie porušenia 
zákazu zastavenia alebo zákazu státia zjednodušenou formou a to zodpovednosťou 
držiteľa motorového vozidla. V takýchto prípadoch sa nezisťuje kto vozidlo v čase 
porušenia zákazu zastavenia alebo státia motorové vozidlo používal pokutu posiela 
príslušník MsP po zdokumentovaní porušenia pravidiel cestnej premávky priamo 
držiteľovi motorového vozidla.    
 

 

5. CELKOVÝ POČET RIEŠENÝCH PRIESTUPKOV  
 
 
Riešené priestupky spolu                                                                               149 

Priestupky vyriešené v blokovom konaní                                                         57 
Prejednanie porušenia v správnom konaní                                                      12 

Priestupky  vyriešené napomenutím  *                                                             49 

Priestupky uložené                                                                                           27 

Priestupky odložené                                                                                         11 

Priestupky odovzdané                                                                                        2 

Priestupky  oznámené                                                                                        3 

Celkom uložených pokút                                                                                1007 € 

 
Dožiadanie, spolupráca, asistencia                                                                 101 

Odstránené vraky vozidiel a staré vozidlá                                                          8 
Odchytené a vrátené túlajúce sa zvieratá                                                         11 
 
 
 
pozn. * nevykazuje sa v tabuľke štatistických údajov /V/ 

 
  Rok 2021 bol rovnako ako rok 2020 oproti predchádzajúcim rokom špecifický. Od 
roku 2020 vstúpili do platnosti obmedzenia a povinnosti v  súvislosti s  pandémiou 
ochorenia COVID 19 ktoré trvali aj počas celého roku 2021. Obmedzené boli 
kultúrne, športové a iné hromadné podujatia. Uzavreli sa pohostinské zariadenia 
a určené prevádzky. Táto skutočnosť sa odzrkadlila na celkovom počte zistených 
priestupkov, ktoré MsP evidovala a riešila.   
         Mestskou políciou v Sliači bolo zistených celkovo 149 priestupkov, z ktorých 49 
bolo riešených  napomenutím, 57 priestupkov bolo riešených  v blokovom konaní (z toho 
bolo vydaných 3 blokov na pokutu nezaplatenú na mieste). 2 priestupkov bolo  

odovzdaných a oznámených na prejednanie iným orgánom. 38 priestupkov bolo 
uložených a odložených. Formou objektívnej zodpovednosti bolo prejednaných 12 
porušení zákazu zastavenia alebo zákazu státia.  
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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 2021 riešili priestupky proti bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky v celkovom počte 100. Formou objektívnej zodpovednosti bolo 
prejednaných 12 porušení zákazu zastavenia alebo zákazu státia najmä na ul. Kúpeľnej.  
Väčšina dopravných priestupkov bola zaznamenaná  na ul. Rybárskej, ul. SNP, ul. ČSA, 
ul. 1. mája,  ul. Kúpeľná, ul. Gorkého a ul. B. Nemcovej, kde vodiči porušovali najmä 
zvislé dopravné značky, zákaz zastavenia, zákaz státia  a  zákaz vjazdu, vyhradené 
parkovisko, ako aj vodorovné značenie 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 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).  
 
 V uplynulom roku MsP Sliač 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.  
 Pretrvávajúci nedostatok parkovacích miest v meste, najmä na sídliskách ul. 
Rybárska ul. J. Cikkera, ul. Gorkého a ul. Pod Kozákom, ako aj v predchádzajúcom 
období spôsoboval to, že niektorí vodiči využívali 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, na čo bude  potrebné v nastávajúcom období reagovať. V roku 2021 mesto   
vybudovalo odstavné a parkovacie plochy na ul. Rybárskej, ul. B. Němcovej a Pod 
Kozákom. Na ul. Železničnej sa vytvorili plochy pre parkovanie nákladných motorových 
vozidiel, čím došlo k zlepšeniu stavu. Kritická z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky je situácia na ul. Pod Kozákom. Z hľadiska šírkových pomerov a nedostatku 
parkovacích plôch je ulicu potrebné zjednosmerniť.  
 Príslušníci MsP Sliač v uplynulom období spolupracovali s okresným dopravným 
inšpektorátom a dopravným inžinierom 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 2021 riešila porušenia VZN mesta, ako aj priestupky proti 

verejnému poriadku, ktorých sa priestupcovia dopúšťali ako tradične znečisťovaním 
verejného priestranstva, neoprávneným zaberaním 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. Ako v predchádzajúcom období tak aj v hodnotenom období boli 
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zaznamenané prípady spaľovania záhradného odpadu a následného zadymovania okolia 
čo je však v porovnaní s počtom prípadov z minulosti na ústupe.  

 
Mestská polícia v súvislosti s udržiavaním verejného poriadku v meste  

kontrolovala dodržiavanie nasledovných VZN mesta: 
 

 VZN č. 4/2019 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.7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb, 

 VZN č. 49/2018 o verejnej zeleni a  ustanovení podrobností o ochrane  drevín,       
ktoré sú súčasťou  verejnej zelene na území mesta Sliač na rok 2018, 

 VZN č. 31/2017 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na         
území mesta Sliač, 

 VZN 01/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v        
          meste Sliač. 
 

Najčastejšie boli zaznamenané priestupky podľa § 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 
372/90 Zb. o priestupkoch (znečistenie verejného priestranstva). Na základe oznámenia 
občanov boli páchatelia znečistenia zistení. Znečistenia boli najčastejšie spôsobované 
maloletými a mladistvými osobami ktorí sa v početných skupinkách vyskytovali v oblasti 
futbalového ihriska na ul. Rybárskej, železničnej stanice, detského ihriska na ulici 
Gorkého/Pod Kozákom a lesoparku Kozák.    Pomocou kamerového systému sa podarilo 
osoby identifikovať a usvedčiť. Následne boli osobami znečistené plochy vyčistené.  

Zaznamenané boli prípady umiestnenia stavebných materiálov a  
veľkoobjemových kontajnerov na verejných priestranstvách podľa § 47 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch (neoprávnené zabratie verejného priestranstva). 
Zabratie bolo následne zásahom MsP po výzve odstránené, resp. legalizované v zmysle 
platného VZN č. 08/2019 o miestnych daniach. Na základe podnetov boli preverované 
oznámenia spaľovania záhradného odpadu, čo bolo zásahom mestskej polície ukončené. 
Zriadením nádob na „zelený odpad“ zberom konárov a zberného miesta v areáli bývalého 
roľníckeho družstva na ul. ČSA  mesto značne eliminovalo jeho spaľovanie a vyvážanie 
do voľnej prírody.  

Podnety boli zaznamenané aj na porušovanie VZN  mesta  Sliač  č. 31/2017 o 
zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta. Priestupky boli 
prejednané napomenutím alebo blokovou pokutou podľa § 48 zákona č. 372/90 Zb. 
o priestupkoch.  

V súvislosti s prevádzkovaním pohostinských a reštauračných zariadení v meste 
Sliač a následnou kontrolou dodržiavania zatváracích hodín v týchto zariadeniach v 
zmysle VZN č.7/2019 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb 
nebolo v hodnotenom období realizované.  Prevádzková doba jednotiek   v súvislosti 
s protipandemickými opatreniami proti ochoreniu Covid 19 bola jednotlivými vyhláškami 
obmedzená. Celkovo bolo na úseku verejného poriadku riešených 32 priestupkov. 
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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 podľa § 50 zákona 
č.372/90 Zb. zákona o priestupkoch. Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí 
škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom, zničením alebo 
poškodením veci z takého majetku alebo sa o takéto konanie pokúsi.   
        MsP evidovala a riešila na základe oznámenia dve krádeže v obchodných 
jednotkách, v troch prípadoch poškodenie majetku mesta, v jednom prípade poškodenie 
motorového vozidla, v jednom prípade úmyselnú škodu na súkromnom majetku, v 
jednom prípade krádež bicykla. Evidované boli aj poškodenia a zničenie 
verejnoprospešných zariadení, smetných nádob, dopravných značiek, lavičiek a pod. 
vandalizmom.  
 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.  
 
6.4  Staré vozidlá (vraky)   
 
       V roku 2021, tak ako aj po iné roky, sa na území mesta Sliač vyskytli  dlhodobo 
stojace motorové vozidlá a to buď bez platnej technickej a emisnej kontroly, bez 
evidenčného čísla vozidla alebo s  evidenčnou značkou iného štátu. Vozidlá zaberali 
parkovacie miesta alebo tvorili prekážku v cestnej premávke. Zaznamenané boli 
motorové vozidlá, z ktorých unikali prevádzkové kvapaliny a ohrozovali tým životné 
prostredie. Držitelia týchto vozidiel boli mestskou políciou vyzvaní na odstránenie 
vozidiel. Zistené neplatné technické a emisné kontroly vozidiel boli oznámené na 
príslušný úrad štátnej správy. Mestská polícia v uplynulom roku zabezpečila odstránenie 
8 dlhodobo stojacich vozidiel v jednotlivých častiach mesta. K 31.12.2021 MsP v meste 
Sliač neevidujeme vraky vozidiel. V roku 2021 nadobudla účinnosť legislatívna zmena 
zákona č.8/2009 Z.z.  o cestnej premávke podľa ktorej sa celý proces odstraňovania 
starých vozidiel zjednodušuje. Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste 
vrátane chodníka a parkoviska na náklady jeho prevádzkovateľa, ak je vozidlo 
nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke dlhšie ako šesť mesiacov aj keď netvorí 
prekážku cestnej premávky.  
 
 
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 
psy spôsobili.  
        Najčastejšie boli zaznamenané porušenia a zanedbanie povinností držiteľa psa - 
nezabránenie voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených (§7 ods. 1 písm. f) 
zákona č. 282/2002 Z. z.).  Na základe identifikácie za pomoci čítačky čipov príslušníci      
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         MsP Sliač identifikovali a následne zabezpečili odovzdanie 9 psov, ktoré držiteľom 
odbehli a potulovali sa po verejných priestranstvách. Na dočasné umiestnenie psov od 
nálezu po dobu zistenia majiteľa bolo využívané zariadenie pre dočasné umiestnenie 
zvierat vybudované mestom v objekte RD Sliač.   
V prípade neidentifikovaného psa MsP žiadala o spoluprácu pri zisťovaní držiteľa psa 
obyvateľov prostredníctvom sociálnych sietí alebo veterinárneho lekára. 
Ďalej boli zaznamenané porušenia (§ 7 ods. 2 písm. d)  zákona č. 282/2002 Z. z.) 
nepreukázanie známkou totožnosť psa.   
Zaznamenané boli aj porušenia (§ 7 ods. 2 písm. e) zákona  č. 282/2002 Z. z.)  
nerešpektovanie zákazu vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa a (§ 7 ods. 2 
písm. b)  zákona č. 282/2002 Z. z.) nezabránenie útoku psa na človeka alebo zviera 
alebo nezabránenie inému spôsobu ich ohrozovania psom.  
MsP preverovala aj oznámenia na podozrenie z týrania psov, čo však preverením nebolo 
potvrdené.  
Mesto Sliač má na základe povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 39/2007 Z. z. o 
veterinárnej starostlivosti uzavretú zmluvu s Regionálnym centrom Slobody zvierat v 
Lučenci vo veci odchytu zabehnutých a opustených zvierat a ich umiestnenia do 
karanténnej stanice. Mesto sa tak symbolickou čiastkou podieľa na fungovaní útulku. V 
roku 2021 služby centra Slobody zvierat neboli využívané. 
MsP v uplynulom roku spolupracovala s miestnym veterinárnym lekárom, ako aj s 
miestnym poľovníckym združením pri zabezpečení voľne sa pohybujúcich divo žijúcich 
zvierat v meste. Na základe podnetov občanov MsP zabezpečila odchyt dvoch líšok ktoré 
stratili prirodzenú plachosť a pohybovali sa v blízkosti ľudských obydlí. Obidve divé 
zvieratá boli živé odovzdané príslušnému poľovníckemu združeniu.   
Celkovo bolo na úseku dodržiavania povinností držiteľov psov riešených 12 priestupkov. 
 
 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 

Jednou zo základných úloh a povinností MsP je zisťovať a oznamovať konzumáciu 
alkoholických nápojov osôb maloletých a mladistvých. K osobám maloletým do 15 rokov 
veku a  osobám mladistvým od 15 rokov do 18 rokov sa prihliada na osobitnú 
starostlivosť, ktorú venuje spoločnosť mládeži. Konzumáciou alkoholu osôb v nízkom 
veku neskôr dochádza k závislostiam, psychickým poruchám a sociálnej izolácii. V 
uplynulom roku z uvedeného dôvodu príslušníci MsP Sliač kontrolovali dodržiavanie 
zákona č. 219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na základe 
čoho boli vykonané dychové skúšky u podozrivých osôb prístrojom alkotester. Kontroly 
boli vykonávané na základe zistenia na verejných priestranstvách mesta. Celkovo boli 
zistené 4 porušenia zákona u osôb vo veku od 15 do 18 rokov, ktoré konzumovali 
alkoholické nápoje a boli pod ich vplyvom. Ich konanie bolo oznámené ich zákonným 
zástupcom, ako aj postúpené v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 564/1991 Zb. o 
obecnej polícii. 6.7  Dodržiavanie opatrení a vyhlášok úradu verejného zdravotníctva 
a uznesení vlády SR v súvislosti s protipandemickými opatreniami na zamedzenie šírenia 
ochorenia Covid 19,  podľa zákona č. 42/1994 Z. z., o civilnej ochrane obyvateľstva 
a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
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       Na základe prijatých platných vyhlášok úradu verejného zdravotníctva a uznesení 
vlády SR v súvislosti s protipandemickými opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia 
Covid 19 Mestská polícia Sliač zabezpečovala kontrolu ich dodržiavania. Zabezpečovala 
roznášanie ochranných rúšok, ako aj zabezpečovala so sociálnym odborom Mestského 
úradu Sliač nákup  potravín a liekov pre seniorov v prípadoch, keď o to požiadali. 
Asistovala pri testovaní obyvateľstva. Porušenia boli zistené najmä v prípadoch 
nenosenia ochranných rúšok a združovaní sa osôb v počte nad 6. Združovali sa najmä 
osoby mladistvé, čo bolo riešené  v niekoľkých prípadoch na základe vlastného zistenia 
príslušníkov MsP alebo na základe oznámenia občanov. Porušenia boli riešené najmä 
napomenutím. V ojedinelých prípadoch bola uložená bloková pokuta.  
 
 
7 . SPOLUPRÁCA S ORGÁNMI A VYBAVENIE DOŽIADANÍ  
 
      
  
       Mestská polícia Sliač  v uplynulom roku  spolupracovala s príslušným oddelením 
policajného zboru SR, Okresným riaditeľstvom policajného zboru odboru kriminálnej 
polície, pri objasňovaní priestupkov, resp. napomáhala pri odhaľovaní trestných činov, 
ako aj v oblasti informovanosti o stave trestnej činnosti v meste. Spoluprácu s OO PZ 
Sliač v roku 2021 považujem za veľmi dobrú. Orgánom policajného zboru a  prokuratúry 
na požiadanie poskytovala záznamy z bezpečnostných kamier mesta. Spolupráca sa 
vykonávala aj pri spoločných kontrolných činnostiach, výcviku a vzájomného 
vypomáhania si pri hromadných spoločenských podujatiach. Vzájomná informovanosť 
bola prospešná pre obidva útvary.   

Príslušníci MsP ďalej spolupracovali s miestnym veterinárnym lekárom pri nájdení 
túlavých zvierat. Situácia s voľným pohybom túlavých psov a iných  zvierat v meste Sliač 
bola aj v roku 2021 priaznivá. 

Spolupráca bola vykonaná aj s miestnym poľovníckym združením pri výskyte 
divých žijúcich aj uhynutých zvierat.  
 MsP v uplynulom roku vybavila 101 dožiadaní súvisiacich s  doručovaním 
rozhodnutí, zisťovania pobytu osôb, preverovania osôb, pri 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. 
 
  
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. V oblasti prevencie sa MsP najčastejšie venovala mládeži ako 
najviac ohrozenej skupiny obyvateľstva. 

 MsP na základe podnetov preverovala správanie mládeže, no najmä vekovej 
kategórie do 18 rokov. Zaznamenané boli aktivity ako pravidelné stretávanie väčších 
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skupín, konzumácia alkoholu, pravidelné fajčenie, záškoláctvo, znečisťovanie miest kde 
sa stretávajú atď. Zistené porušenia zákonov boli riešené za prítomnosti zákonných 
zástupcov.  

 Mesto v roku 2021 na ulici M. Gorkého vybudovalo multifunkčné ihrisko, kde sa 
stretávala početná skupina aktívnej mládeže na bicykloch a skateboardoch. Na Ihrisku je 
vybudovaná sústava nájazdových rámp, cyklokrosová dráha a street workout ihrisko. 
Súčasťou ihriska sú aj herné prvky a pieskoviská pre menšie deti. Na ihrisku bolo 
vybudované osvetlenie a priestor ihriska snímajú bezpečnostné kamery. Mesto tak na 
základe požiadaviek rodičov a mládeže vytvorilo komplex ihrísk a herných prvkov pre 
širokú vekovú kategóriu, ktorý je pod dozorom MsP a zabezpečený tak, aby na mieste 
nedochádzalo ku konzumácii alkoholu, fajčeniu resp. užívaniu omamných látok.  

Vzhľadom k tomu, že ide o najviac ohrozenú skupinu obyvateľov, bolo potrebné zo 
strany mesta venovať ich aktivitám zvýšenú pozornosť a  mládež motivovať vybudovaním 
ihrísk, a nasmerovať ich na miesta, kde sa budú bezpečne stretávať.  

Okrem toho, že je mládež pod dohľadom sa vyriešil aj problém v okolí fontány na 
ul. SNP, kde mládež  na bicykloch a skateboardoch ohrozovala chodcov, čo bolo 
predmetom početných podnetov občanov.   

V súčasnej dobe registrujeme v meste drogovo závislé osoby napojené na trestnú 
činnosť, ktoré sú pre spoločnosť záťažou. Preto je potrebné závislostiam predchádzať, 
podporovať mládež v rannom veku a nežiadúce javy eliminovať hneď v zárodkoch. 
Aktivity mesta v tomto smere vychádzajú aj zo stratégie prevencie kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti v meste Sliač na ktorej  participovala MsP. 

 Dopravná bezpečnosť bola témou pri stretnutí MsP so žiakmi Základnej školy 
Andreja Sládkoviča v Sliači pri podujatí „deň bez áut“. Žiakom boli na dopravnom ihrisku 
prezentované alternatívne formy dopravy pri príchode do školy a praktické ukážky ako sa 
bezpečne správať v cestnej premávke. Prezentovaná bola práca polície a vysvetlené 
rozdielne úlohy a náplne jednotlivých policajných zložiek. 

Tradičné besedy na tému šikana a kyberšikana a iné boli pre protipandemické 
opatrenia v súvislosti s ochorením Covid 19 odložené. 
      Pravidelne bola vykonávaná hliadkovacia činnosť pred základnou školou 
v križovatke ulíc SNP a Pionierska, zameraná na bezpečnosť detí vystupujúcich 
z autobusov a prechádzajúcich cez hlavnú cestu na ul. SNP.  

 
8.1. Mestský kamerový systém (MKS) 
 
 Mesto Sliač  v roku 2021 rozšírilo mestský kamerový systém o ďalšie 4 kamery 
čím celkový počet bezpečnostných kamier dosiahol 16 ks. Rozšírenie nadväzovalo na 
úspešný projekt  z roku 2020 „Rozšírenie a modernizácia kamerového a bezpečnostného 
systému v meste Sliač I. etapa“.  Kamerový systém z hľadiska monitorovania 
exponovaných území mesta zabezpečuje záznam  na záznamové médium a pracuje v 
nepretržitej prevádzke. Centrálny dispečing systému je inštalovaný v budove mestského 
úradu v priestoroch mestskej polície. Správcom kamerového systému je Mestská polícia 
Sliač, ktorá nad monitorovaním verejných priestranstiev vykonáva dohľad. Snímanie a 
následné uchovávanie záznamov kamerového systému je zabezpečované len pre účely 
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany zdravia osôb 
a majetku. Získavanie záujmových obrazových materiálov je za účelom ich ďalšieho 
zákonného použitia a to pre účely trestného resp. priestupkového konania na základe 
dožiadania oprávnených orgánov. 
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           V roku 2021 boli pomocou mestského kamerového systému (MKS) objasnené 
priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom, zaznamenaná bola „drogová trestná 
činnosť“, dopravné nehody, poškodenie majetku mesta - vandalizmus, vozidlá s osobami 
páchajúcimi podvody, identifikácia osoby ktorá stratila finančnú hotovosť a ďalšie. 
V piatich prípadoch boli záznamy poskytnuté pre potreby objasňovania trestnej činnosti 
orgánom policajného zboru. 
 
         Zrealizovaním projektu „Rozšírenie a modernizácia kamerového a 
bezpečnostného systému v meste Sliač I. etapa“ ako aj iných činností v oblasti 
prevencie tak Mestská polícia Sliač naplnila ciele programu „ Stratégia prevencie 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti v meste Sliač“. 
 
9.  PLNENIE ÚLOH PRI ZABEZPEČOVANÍ VEREJNÉHO PORIADKU V MESTE 
PRI ORGANIZOVANÍ VEREJNÝCH, TELOVÝCHOVNÝCH, ŠPORTOVÝCH, 
KULTÚRNYCH PODUJATÍ A INÉ ČINNOSTI 
 
 
         Rok 2021 bol ako aj predchádzajúci rok poznačený obmedzeniami v súvislosti 
s ochorením COVID 19. Kultúrne, športové a iné hromadné podujatia boli obmedzené 
a konali sa len výnimočne.  

MsP okrem iných úloh vykonávala na základe oznámenia pátranie po nezvestných 
osobách, pričom vo všetkých troch prípadoch boli osoby vyhľadané. Jednalo sa 
o nezvestnosť dvoch maloletých detí a jednej dospelej osoby. MsP ďalej zabezpečovala 
preberanie a odovzdanie nájdených dokladov, odovzdanie stratených evidenčných 
tabuliek vozidiel, stratených peňaženiek, finančnej hotovosti, dokladov, platobných kariet, 
kľúčov, mobilných telefónov a  iných predmetov. V šiestich prípadoch zabezpečila pomoc 
a privolanie RZP pre osoby nevládne. Osoby v silne podnapitom stave zabezpečila tak, 
aby nespali na zemi a lavičkách, zároveň im odporučila, aby sa presunuli domov. 
Asistovala pri regulácii cestnej premávky počas dopravných nehôd. O stratených a 
nájdených veciach MsP informovala aj prostredníctvom fcb stránky „Straty a nálezy 
Sliač.“ 

 
 
10.  POŽIADAVKY NA SKVALITNENIE VÝKONU PRÁCE MSP 
 
Splnené požiadavky MsP z roku 2020 

 rozšírenie  mestského  kamerového systému (MKS) o ďalšie kamery - 2 ks kamery 
na multifunkčnom ihrisku na ul. Gorkého, 1 ks kamera na ul. Nová, 1 ks kamera 
v križovatke ulíc Kúpeľná a Železničná. Zabezpečenie mesta Sliač kamerovým 
systémom  je tak v zmysle programu „ Stratégie prevencie kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti v meste Sliač naplnený, 

 zabezpečenie prístupu do centrálnej evidencie motorových vozidiel. 
 

Pre skvalitnenie výkonu práce príslušníkov MsP, ako aj zlepšenie stavu poriadku 
v meste  do budúceho obdobia požadujem zabezpečiť : 
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 navýšenie počtu príslušníkov MsP a zabezpečiť tak dozor nad poriadkom v meste 
v čase od 07 hod. do 23 hod., 

 rozšírenie kamerového systému (MKS) o ďalšie kamery – 1kamera ulica Rybárska  
1 kamera priestor križovatky ulíc SNP-Továrenská, 

 dopracovať spustenie programu pre evidenciu priestupkov a udalostí pre mestské 
polície s prepojením do evidencií EVO, CESDAP/USEP,  

 prezbrojiť MsP zbraňami Glock 19 gen. 4,5, 9 mm Luger, - staré zbrane ČZ 83, 9 
mm Browning vo výzbroji MsP sú  už 30 rokov a sú v zlom technickom stave, 
strelivo je drahé a nedostupné.  
 

      

11.  ZÁVER  
 

 
 Na základe udalostí v uplynulom roku 2021 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. 
Činnosť MsP primerane k počtu jej príslušníkov smerovala k ochrane života, zdravia a 
majetku obyvateľov, ako aj k ochrane verejného poriadku a životného prostredia v meste 
Sliač. MsP sa aktívne zapájala do programov prevencie na miestnej úrovni. MsP Sliač 
svojou činnosťou systematicky a podľa aktuálnej potreby uskutočňovala opatrenia a 
zmeny v organizácii práce a efektívne riešila problematické oblasti, reagovala 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.  
         Prioritou pre ďalšie obdobie aj naďalej bude posilňovanie dôvery občanov. Aktívnou  
spoluprácou s občanmi, organizáciami a občianskymi združeniami bude vyvíjaná snaha 
príslušníkov MsP Sliač o to, aby mestská polícia bola vnímaná ako funkčná a spoľahlivá 
bezpečnostná zložka, ktorej poslaním je pomáhať a chrániť. 
   
 
V Sliači  25.03.2022 

 
 
 
 

      Jaroslav Prošek                                                Ing., Mgr. et Mgr. Ľubica Balgová                      
        náčelník MsP                                                             primátorka mesta                                                                                                             


