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VYHODNOTENIE ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE
ZA ROK 2019
Vyhodnotenie priestupkov MsP
Za rok 2019 riešili príslušníci MsP celkovo 1178 priestupkov.
Z toho :
-

§ 21 priestupky proti poriadku v správe

-

§ 22 priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

-

§ 47 priestupky proti verejnému poriadku

-

§ 48 priestupky proti VZN mesta

-

§ 49 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu

6 priestupkov

-

§ 50 priestupky proti majetku

4 priestupkov

2 priestupky
1147 priestupkov
2 priestupkov
17 priestupkov

Rozbor porušenia § 48 zák. č. 372/90 Z.z., VZN mesta Nové Mesto nad Váhom
VZN č. 1/2018 o podnikateľskej činnosti a určení času predaja
- 1 porušenie
VZN č. 3/2018 trhový poriadok pre príležitostné trhy
- 1 porušenie
VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v
meste
- 11 porušení
VZN č. 1/2014 o podmienkach držania psov
- 4 porušenia

Spôsob vybavenia
-

1131 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní v celkovej výške 17.060,- €

-

24 priestupkov bolo riešených pokutou nezaplatenou na mieste v celkovej výške 570,- €

-

6 priestupkov bolo riešených dohovorom
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-

6 priestupkov bolo postúpených na Okresný úrad, odbor všeobecnej vnútornej správy,
Nové Mesto nad Váhom

-

5 priestupok bolo postúpených na OO PZ Nové Mesto nad Váhom

-

5 priestupkov bolo uložených

-

1 priestupok bol odložený

Trestné činy -rozbor
Príslušníci MsP počas roku 2019 zistili 2 podozrenia z naplnenia skutkovej podstaty
trestného činu, pri ktorých zistili alebo zadržali 2 podozrivé osoby.
TČ § 212 /krádež/ - zistený 1 trestný čin, 1 páchateľ
TČ § 212 /vlámanie/ - zistený 1 trestný čin, 1 páchateľ
Činnosť PCO
Je zameraná na ochranu majetku fyzických a právnických osôb. Ku dňu 31.12.2019
bolo na rádiovom pulte centrálnej ochrany pripojených 83 objektov a na telefónnom
komunikátore 17 objektov.
Počet signálov zaznamenaných na PCO:
signál narušenia spôsobený neodbornou obsluhou sig. zariadenia ……. 100
signál narušenia spôsobený poruchou zariadenia ………………………

9

signál narušenia spôsobený neznámou príčinou ………………………... 330
signál narušenia spôsobený skúškou zariadenia.......................................

3

signál narušenia spôsobený páchateľom v objekte ...................................

2

signál narušenia spôsobený otvoreným okna .........................................

1

signál narušenia spôsobený výpadkom elektrickej energie .......................

2

celkový počet prijatých signálov .............................................................. 447
-

z toho výjazdy k objektom …………………………………….......... 342

Celkový príjem do pokladne MsÚ je 68.645,94 €
Príjem za PCO je 51.065,94 €
Príjem za priestupky riešené v blokovom konaní je 17.060,- €
Príjem za priestupky riešené pokutou nezaplatenou na mieste je 520,- €
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Iná činnosť Mestskej polície
Počet predvedených osôb na MsP

1 osoba

Počet predvedených osôb na OO PZ

2 osoby

Spolupráca s LSPP

2x

Poskytnutie prvej pomoci spolupráca s RZP

25x

Spolupráca s Nemocnicou

3x

Spolupráca s OO PZ

priebežne

Odchyt psov

14x

Doručenie zásielok

36x

Použitie donucovacích prostriedkov na vozidle

72x

Použitie donucovacích prostriedkov voči osobe
Iné / zaistenie miesta dopr. nehody, miesta činu, požiarov,
poskytnutie prvej pomoci, zistené závady ...../

Rozdelenie kamier v meste
KAMERA 1 - NÁMESTIE SLOBODY - UNIVERZÁL - 2014
KAMERA 2 - NÁMESTIE SLOBODY - DOM O2 - 2013
KAMERA 3 - ul. HVIEZDOSLAVOVA- POD KOSTOLOM - 2003
KAMERA 4 - KRUHOVÝ OBJAZD - POVAŽAN - 2018
KAMERA 5 - ul. Dr. MARKOVIČA - BYT. DOM - 2006
KAMERA 6 - ul. HOLLÉHO - BYT. DOM - 2006
KAMERA 7 - ul. CTIBOROVA - AUTOBUSOVÁ STANICA - 2018
KAMERA 8 - ul. TEMATINSKÁ - SUPERMARKET – 2006
KAMERY 9-16 - PARK J.M.HURBANA
KAMERA 9 - PÓDIUM - 2011
KAMERA 10 - HLADISKO - 2011
KAMERA 11 - KULTÚRNY DOM - 2011
KAMERA 12 - FONTÁNA - 2011

3 osoby
425 udalostí
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KAMERA 13 - KAVIAREŇ 2 - 2011
KAMERA 14 - IHRISKO - 2011
KAMERA 15 - KAVIAREŇ 1 - 2011
KAMERA 16 - FIT IHRISKO - 2011
KAMERA 17 - 20 - ŹELEZNIČNÝ PODCHOD
KAMERA 17 - OD VERTIV - 2008
KAMERA 18 - K VERTIVU - 2008
KAMERA 19 - OD STANICE - 2008
KMERA 20 - KU STANICI - 2008
KAMERA 21 - ul. M.R.ŠTEFÁNIKA - 2009
KAMERA 22 - ul. HVIEZDOSLAVOVA - KRUHÁČ GYMNÁZIUM - 2018
KAMERA 23 - ul. BZINSKÁ - VJAZD - 2018
KAMERA 24 - ul. HOLLUBYHO - KRUHÁČ STAVOINDUSTRIA - 2016
KAMERA 25 - ul. PARTIZÁNSKA - STOJAN - 2010
KAMERA 26 - ul. M.R. ŠTEFÁNIKA - 3 ZŠ. - 2010
KAMERA 27 - LÁVKA NAD ŽEL. TRAŤOU - NADCHOD SMER TRENČIANSKA - 2018
KAMERA 28 - LÁVKA NAD ŽEL. TRAŤOU - NADCHOD SMER KAUFLAND - 2018
KAMERA 29 - ul. J. KOLLÁRA - KINO - 2011
KAMERA 30 - ul. J. HVIEZDOSLAVOVA - KINO - 2011
KAMERA 31 - ul. 2018POVAŽSKÁ - HÁJOVKY 1 - KONT. STÁNIE - 2018
KAMERA 32 - ul. POVAŽSKÁ - HÁJOVKY 2 - PARKOVISKO - 2018

V roku 2019 bolo kamerovým systémom zistené :
- dopravné priestupky

68x

- porušenie VZN

7x

- monitorovanie blokovacieho zariadenia

12x

- prehrávanie záznamov pre MsP

3x

- prehrávanie záznamu pre Kriminálnu políciu

2x
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- nahrávanie záznamov pre Kriminálnu políciu
- nahrávanie záznamov pre ODI

24x
5x

- monitorovanie rôznych udalostí

priebežne

- monitorovanie fontán

priebežne

Hliadková činnosť
V roku 2019 počas dennej zmeny vykonávala hliadkovú činnosť jedna dvojčlenná
realizačná hliadka. Počas nočnej zmeny hliadkovali dve dvojčlenné hliadky – hliadka PCO a
realizačná hliadka.

Hliadka PCO
Počas roku 2019 zabezpečovala ochranu zmluvne pripojených objektov na PCO.
Okrem tejto činnosti vykonávala bežnú kontrolnú činnosť, riešila priestupky a plnila
stanovené úlohy.
Realizačná hliadka
V roku 2019 plnila úlohy primátora mesta, mestského zastupiteľstva a náčelníka MsP.
Vykonávala výjazdy a riešila nahlásené prípady. V špecifických prípadoch spolupracovala
so Železničkou políciou, LSPP a OOPZ /dopravné nehody, zabezpečenie miesta trestného
činu, pátranie po osobách atď./

Výstroj
Výstroj pracovníkov MsP je na dobrej úrovni a je pravidelne doplňovaný podľa
služobného poriadku a možností rozpočtu mesta.

Prevencia
Samotnú prevenčnú činnosť príslušníci MsP vykonávajú v ranných hodinách, a to na
priechodoch pre chodcov pred základnými školami, besedami v materských škôlkach a
základných školách /dopravná výchova/.
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Záver
V dnešnej dobe si spoločnosť nevie doceniť prácu príslušníkov Mestskej polície
pretože vyžaduje fyzické a hlavne psychické nasadenie počas výkonu služby. Pri svojej práci
prichádzajú často do styku s osobami pod vplyvom alkoholu, bezdomovcami /infikovaných
rôznymi chorobami/ a agresívnymi páchateľmi. Príslušníci MsP často poskytujú adekvátnu
prvú predlekársku pomoc osobám zraneným, alebo chorým. Musíme si uvedomiť, že hliadka
MsP je prvá v niektorých prípadoch na mieste poskytnutia prvej predlekárskej pomoci.
Z uvedeného dôvodu vo vozidle MsP sa nachádza prístroj AED, ktorý bol

1x použitý.

Na stretnutiach poslancov a pracovníkov mesta s občanmi mestských častí v roku 2019 sa
občania vo veľkej miere obracali so svojimi požiadavkami na Mestskú políciu a nie na PZ SR.
Z tohto vyplýva, že občania majú väčšiu dôveru k príslušníkom MsP ako príslušníkom PZ
SR.
Najčastejšie občania poukazovali na vozidlá parkujúce bez evidenčného čísla alebo
parkujúce na nevhodných miestach, znečistenie okolo kontajnerov stavebným odpadom
a nábytkom. Občania poukazovali aj na porušovanie verejného poriadku v jednotlivých
mestských častiach. Tieto požiadavky občanov sme sa snažili ihneď riešiť.
Z uvedených požiadaviek občanov vyplýva, že sa musíme zamerať v roku 2020
hlavne na:
1. Identifikáciu motorových vozidiel, ktoré nespĺňajú podmienky na prevádzku v cestnej
premávke /vraky, vozidlá bez ev. čísla/. Následne čo v najkratšom čase vykonať úkony na
odstránenie týchto vozidiel z parkovacej plochy mesta.
2. Zvýšiť kontrolnú činnosť na dodržiavanie VZN č. 5/2016 - o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Nové Mesto nad Váhom
a zvyšovať objasnenosť tohto porušenia. Využívať na tento zámer kamerový systém.
3. Vytvoriť osvetu medzi občanmi vo veci bezodkladného oznámenia na bezplatnú linku č.
159 v prípade narušovania verejného poriadku.
4. Pokračovať v rozširovaní kamerového systému do lokalít mesta, kde treba vykonávať
zvýšenú ochranu verejného poriadku, majetku mesta a občanov. Celkovo plánujeme v roku
2020 rozšíriť kamerový systém.

