S P R Á VA
o činnosti mestskej polície a na úseku verejného poriadku v meste
Dobšiná za obdobie január až december 2007
Na základe plánu práce zasadnutí mestského zastupiteľstva /ďalej len MsZ/ a v zmysle
§ 27a odst. 4 zákona č. 564/90 Z. z. o obecnej polícii a v znení zákona NR SR č. 333/03 Z. z.
predkladám
správu o činnosti mestskej polície a na úseku verejného poriadku za hodnotené obdobie mesiacov január až december 2007.
Mestská polícia /ďalej len MsP/ ako poriadkový útvar pôsobí pri zabezpečovaní vecí
verejného poriadku, ochrany majetku obce a občanov, ochrany životného prostredia, čistoty
a hygieny v meste. Uskutočňuje výkon VZN mesta, uznesení MsZ a rozhodnutí primátora,
ukladá a vyberá blokové pokuty za priestupky, objasňuje priestupky a plní úlohy na úseku
prevencie.
V priebehu hodnoteného obdobia bolo príslušníkmi MsP počas výkonu služby
zaznamenané následné porušenie zákona č. 564/90 Z. z. o obecnej polícii a VZN mesta.
§ 22 - na úseku bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke bolo 6 priestupkov. Z toho na
mieste pohovorom 1 priestupok a 3 riešené v blokovom konaní, 2 priestupky boli odovzdané na riešenie. Jednalo sa o 4 prípady porušenia dopravného značenia , l prípad
dopravnej nehody a 1 prípad podozrenia z požitia alkoholu.
§ 24 - na úseku podnikania bolo zistených 9 priestupkov, ktoré boli riešené na mieste v blokovom konaní. Jednalo sa o prípady neoprávneného podnikania na území mesta bez
potrebných dokladov zahraničnými občanmi.
§ 30 - na úseku ochrany pred alkoholom a inými toxikomániami bolo zistených 10
priestupkov. Riešených na mieste pohovorom 2 priestupky, v blokovom konaní 8 priestupkov. Jednalo sa o prípady predaja alkoholu osobám mladistvým a prípady umožnenia požívania alkoholu alebo inej návykovej látky.
§ 31 - na úseku školstva a výchovy mládeže bolo zaslaných 35 oznámení o zanedbávaní
povinnej školskej dochádzky zo Základnej školy Dobšiná a Špeciálnej základnej školy
Dobšiná. V 22 prípadoch bola vec riešená v blokovom konaní pokutou, 7 prípadov bolo odložených a v 6 prípadoch bola vec oznámená inému orgánu na riešenie, alebo sa
jednalo o podozrenie z trestného činu za opakované porušovanie zo strany rodičov.

§ 35 - na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva bol zistený 1 priestupok na
úseku rybárstva, ktorý bol riešený na mieste v blokovom konaní.

§ 45 - na úseku ochrany životného prostredia bol zistený 1 prípad ktorý bol postúpený
kompetentnému orgánu na riešenie.
§ 47 - na úseku verejného poriadku bolo 97 priestupkov. Z toho vyhľadaných príslušníkmi
MsP bolo 81, oznámených občanmi bolo 16 prípadov. Riešených na mieste pohovorom
bolo 8 priestupkov, v blokovom konaní 84 priestupkov. Odložené boli 4 prípady a 1
prípad bol odovzdaný na riešenie inému orgánu. Jednalo sa o neuposlúchnutie výzvy
v 8 prípadoch, rušenia nočného kľudu v 7 prípadoch, budenia verejného pohoršenia najmä pod vplyvom alkoholu v 51 prípadoch, znečisťovania verejného priestranstva v 20
prípadoch, založenia nelegálnej skládky v 8 prípadoch a iné.
§ 48 - iný priestupok proti verejnému poriadku bol zistený 1, ktorý bol odložený.
§ 49 - proti občianskemu spolunažívaniu bolo 45 priestupkov, z toho vyhľadaných bolo 6
a oznámených občanmi bolo 39 priestupkov. Riešených na mieste pohovorom bolo 5
priestupkov, v blokovom konaní 30 priestupkov. V 1 priestupku bola predložená SVO,
6 priestupkov bolo odložených a 3 priestupky boli postúpené inému orgánu.
Jednalo sa o priestupky ublíženia na zdraví a narušovania občianskeho spolunažívania
hrubým spôsobom.
§ 50 - proti majetku bolo 78 priestupkov. Z toho vyhľadaných 18 a oznámených občanmi 60
Riešených priestupkov na mieste bolo18 v blokovom konaní, odložených bolo 30 priestupkov. V 19 prípadoch bola vec uložená, kde sa v lehote na objasnenie priestupkov
nepodarilo preukázať, že skutok spáchala konkrétna osoba. Odovzdaných priestupkov
inému orgánu na riešenie bolo 11. Jednalo sa o prípady krádeže, zničenia alebo poškodenia cudzej veci.
Porušovanie VZN mesta
VZN č. 28 - požiarny poriadok - zistený 1 priestupok, ktorý bol odložený.
VZN č. 37 - o ochrane lesov - zistené 4 priestupky, kde 1 bol nahlásený občanom a 3 boli
vyhľadané. Riešené 3 priestupky v blokovom konaní a 1 bol odovzdaný inému
orgánu na riešenie. Jednalo sa o prípady, kedy sa priestupca nevedel preukázať
dokladom na chystanie dreva.
VZN č. 50 - trhový poriadok - zistených 30 priestupkov riešených v blokovom konaní na
mieste. Jednalo sa o prípady, kde osoby nevedeli preukázať nadobudnutie
predávaného tovaru a predaj vykonávali bez povolenia.

VZN č.70 - o odpadoch - zistených 5 priestupkov riešených na mieste v blokovom konaní.
Jednalo sa o prípady porušovania nakladania s odpadmi a odkladanie odpadu
mimo vyhradeného priestoru.
VZN č. 85 - o chove a držaní psov - 5 priestupkov, kde 3 priestupky boli vyhľadané a 2
oznámené. Boli riešené na mieste v blokovom konaní. Jednalo sa o priestupky
zdržiavania sa psa na verejnom priestranstve bez dozoru, prípady napadnutia psom,
a znečisťovanie verejného priestranstva.

VZN č. 95 - o miestnych daniach a poplatkoch - zistené 3 priestupky riešené pohovorom.
VZN č. 100 - o vytváraní a ochrane verejného poriadku a životného prostredia v meste - 49
priestupkov, kde 2 priestupky boli nahlásené občanmi a 47 vyhľadané prísluššníkmi MsP. Riešené na mieste pohovorom 6 a v blokovom konaní 43 priestupkov.
Jednalo sa o priestupky:
podľa § 2/2 znečisťovanie verejného priestranstva - 8 priestupkov
podľa § 2/9 pasenie zvierat na verejnom priestranstve - 1 priestupok
podľa § 9/3 obťažovanie hlukom a bezdôvodná jazda vozidlom - 4 priestupky
podľa § 15/1 poškodzovanie zelene a verejných zariadení - 4 priestupky
podľa § 17/4 obťažovanie susedov hlukom a dymom - 2 priestupky
podľa § 16/3 požívanie alkoholu na verejných priestranstvách - 30 priestupkov
Príslušníkmi MsP boli občania upozornení na dodržiavanie čistoty, čistenia
chodníkov a verejných priestranstiev v 22 prípadoch.
Celkovo bolo za hodnotené obdobie zaznamenaných 381 priestupkov. Z toho oznámené od občanov bolo 155 priestupkov. Pracovníkmi MsP bolo vyhľadaných 226 priestupkov.
Riešených na mieste blokovo bolo 262 a pohovorom 25 priestupkov. Obvodnému úradu bola
predložená 1 správa o výsledku šetrenia. Odložených bolo 49 priestupkov, kedy sa nejednalo
o priestupky v 8 prípadoch, v 5 prípadoch už vec riešil iný orgán, skutok spáchala osoba
maloletá v 33 prípadoch a 3 prípady iné.
Uložených bolo 19 prípadov kde sa v lehote nepodarilo preukázať, že skutok spáchala
konkrétna osoba a páchateľ je neznámy. Inému orgánu na riešenie bolo odovzdaných 25
prípadov, z toho pre podozrenie zo spáchania trestného činu orgánom Polície 16 prípadov.
Ďalej v 24 prípadoch priestupku a v 1 prípade trestného činu bol neznámy páchateľ skutku
zistený počas vykonaného šetrenia ,v 27 prípadoch bol páchateľ priestupku prichytený na
mieste skutku .
Osoby maloleté spáchali 33 priestupkov, kedy nebolo možné vec prejednať pre vek páchateľa
,osoby mladistvé spáchali 34 priestupkov.

V 5 prípadoch príslušníci MsP použili donucovacie prostriedky, kde pri zákroku nebola
zranená osoba voči ktorej zákrok smeroval a donucovacie prostriedky boli použité v súlade so
zákonom.
V 1 prípade bol otvorený byt, kde bolo podozrenie z ohrozenia života, po odvoze majiteľa
RZS vykonané zapečatenie bytu.
Na OO PZ v Dobšinej boli predvedené 4 osoby, podozrivé zo spáchania protiprávnej
činnosti, na oddelenie MsP bolo predvedených 6 osôb za účelom podania vysvetlenia vo veci
objasnenia priestupku a podozrivé osoby.
Za hodnotené obdobie boli príslušníkmi MsP uložené blokové pokuty:
a) priestupky proti verejnému poriadku vo výške 11.500,- Sk
b) priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 5.100,- Sk
c) priestupky proti majetku 4.300,- Sk
d) priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 1.200,- Sk
e) priestupky za porušenie VZN mesta 9.400,- Sk
f) ostatné 28.750,- Sk
celkovo za hodnotené obdobie vo výške 60.250, - Sk

Bolo vykonaných 24 kontrol pohostinských zariadení so zameraním na mladistvé
osoby a podávanie alkoholu. V 4 prípadoch bola konaná kontrola predčasne ukončená. V 10
prípadoch bola poskytnutá pomoc zranenej a chorej osobe, v 7 prípadoch bola privolaná
rýchla zdravotná pomoc. Jednalo sa o prípady, kedy podnapitý občan ostal ležať a hrozilo
podchladenie, spôsobenie zranenia, osoba dostala epileptický záchvat, zlomenina nohy, osoba
sa pokúsila o sebapoškodenie alebo osoba bezvládna ležiaca v byte a iné.
Ďalej boli vykonané 3 besedy v školských zariadeniach na území mesta so zameraním na
bezpečnosť v cestnej premávke, zvyšovanie právneho vedomia žiakov, zodpovednosti za
priestupok u mladistvých a následné postihy. Školenia boli vykonané pre 3. a 4. ročník SOU
a 2. ročník 8-ročného Gymnázia v Dobšinej.
S p o l u p r á c a:
Mestská polícia v medziach zákona spolupracuje pri ochrane verejného poriadku v meste
s tunajším OO PZ, orgánmi a organizáciami riadených a zriadených mestom štátnymi
a spoločenskými organizáciami na území mesta .
MsP vykonáva asistencie pre ÚPSVaR pri zisťovaní starostlivosti o výchovu a umiestnení
dieťaťa v soc. zariadení.
Pre MsÚ a Spoločný obecný úrad vykonáva asistencie hlavne pri šetreniach v rodinách,
starostlivosti o výchovu detí, pri šetreniach vo veciach majetkových, pri drobných stavbách,
preverovanie a zisťovanie majiteľov psov, pri výkone rozhodnutí orgánov mesta a doručovaní
rozhodnutí mesta, pri požiarnych kontrolách, kontrolách pracovníkov VPP a mnohé iné.
So Spoločným podnikom služieb, pri zisťovaní a nahlasovaní závad na komunikácií,
dopravnom značení, verejnom osvetlení, kde sa rieši okamžité odstránenie týchto závad.

Pre exekútorský úrad MsP vykonala 11 a pre Okresný súd 3 asistencie pri výkone rozhodnutí
a doručovanie zásielok.
MsP spolupracuje taktiež so ZŠ a ŠZŠ v Dobšinej hlavne pri návštevách v rodinách, pri
porušovaní školského poriadku, prijíma a realizuje oznámenia o porušovaní školskej
dochádzky.
Zdravotníckym zariadeniam a RZS- Falk poskytuje MsP asistenciu hlavne pri zisťovaní
údajov, vyrozumení, pri zanedbávaní povinných očkovaní – 2 prípady ,keď pacient ušiel
z nemocnice- 3 prípady, pri vyšetreniach agresívnych osôb v 3 prípadoch a iné.
Mestská polícia spolupracuje s PZ SR najmä poskytovaním poznatkov o páchaní
protispoločenskej činnosti a vykonáva pátranie po hľadaných a nezvestných osobách
a veciach, zabezpečovaním premávky pri dopravných nehodách v 1 prípade , zabezpečovaní
verejného poriadku pri konaní kultúrnych a spoločenských akciách . MsP s OOPZ postupujú
spoločne pri niektorých zákrokoch. Bola vykonaná 5 krát spoločná kontrola pohostinských
zariadení na požívanie alkoholických nápojov osobami mladistvými a dodržania podmienok
konania akcie. V 9 prípadoch MsP vykonala šetrenia a v 5 prípadoch bola poskytnutá
súčinnosť pri objasňovaní prípadov. MsP poskytuje taktiež poznatky k páchanej trestnej
činnosti za účelom zistenia páchateľa.

Mestská polícia pri zabezpečovaní veci verejného poriadku spolupracuje taktiež s občanmi
mesta. Táto spolupráca je veľmi dôležitá pri odhaľovaní proti spoločenskej činnosti
a zisťovaní poznatkov o páchateľoch neznámych skutkov.
MsP sa presťahovala do priestorov na ul. Zimnej, budova VÚB na prízemí. V týchto
priestoroch bol v mesiaci december skúšobne spustený mestský kamerový systém, ktorý
monitoruje ul.SNP od zariadenia Palkáč, ďalej ul SNP až poniže zariadenia Alex-club a od
Gymnázia až na Tri ruže. Ďalej sa monitoruje námestie, časť ul. Jarkovej až poniže trhoviska.
Pre zlepšenie bezpečnostnej situácie na úseku dopravy MsP pristúpila v roku 2007 k
doriešeniu dopravného značenia v meste a to osadením chýbajúcich a výmenou poškodených
a opotrebovaných dopravných značiek. Ku komplexnému dokončeniu, osadeniu dodatkových
značiek a výmene v ostatnej časti mesta dôjde v roku 2008.

Správu predkladá : Michal Gergoš náčelník MsP

