MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
M ESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTV A
zo dňa 21.3.2019 číslo

/2019

K bodu: Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018
Mestské zastupiteľstvo
l.

berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2018

II.

konštatuje, že
1. bolo riešených 4150 priestupkov,
2. bolo uložených 1550 blokových pokút uložených na mieste a šekom v celkovej výške 13.390,- €
(z toho bolo uložených 68 blokov na pokutu nezaplatenú na mieste v celkovej výške 1.000,- €)
3. bolo spracovaných a ukončených celkom 74 priestupkových spisov,
4. boli použité v 695 prípadoch donucovacie prostriedky, pričom všetky boli použité v súlade s § 13
Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení a len v prípadoch, kedy nebolo
možné iným spôsobom docieliť právny stav a zabrániť ďalšiemu protiprávnemu konaniu,
5. v rámci prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, bolo zrealizovaných 79 besied
a iných aktivít na rôzne preventívne témy,
6. útvar Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši svojou činnosťou a plnením úloh zabezpečoval
v hodnotenom období, aby nedošlo k neprimeranému nápadu protiprávnych konaní a k zhoršeniu
bezpečnostnej situácie na teritóriu mesta Liptovský Mikuláš.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor mesta
Dátum podpisu uznesenia:

Zoznam skratiek použitých v texte:
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Úvod
Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši (ďalej len MsP), je poriadkový útvar mesta,
zriadený uznesením Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) č. 3/1991 zo dňa 1.8.1991, v
zmysle § 19 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Tento
poriadkový útvar pôsobí pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrane
životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo Všeobecne záväzných
nariadení (ďalej len VZN) mesta, z uznesenia MsZ a z rozhodnutí primátora mesta
Liptovský Mikuláš, v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení.
Vyhodnotenie činnosti mestských a obecných polícii Slovenska sa vykonáva
v zmysle Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej MV SR) č. 456/2009 Z.
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v platnom znení.

1. Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2018
V zmysle zachovania kontinuity vyhodnocovania štatistických údajov s predchádzajúcimi
obdobiami, uvádzame aj niektoré zákonom nepožadované prehľady plnenia úloh našich
príslušníkov MsP v nasledujúcich grafoch a tabuľkách:

Graf č. 1: Štatistika počtu priestupkov za roky 2014 – 2018
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Graf č. 2: Štatistika celkovej sumy uloženej v BK za roky 2014 - 2018

Graf č. 3: Štatistika riešených priestupkov podľa mestských častí v rokoch 2017 a 2018
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Graf č.4: Štatistika priestupkov spáchaných obyvateľmi mesta Liptovský Mikuláš, k celkovému
počtu spáchaných priestupkov na území mesta v rokoch 2014 – 2018

Tabuľka č. 1: Protiprávne konania zistené a riešené príslušníkmi MsP L. Mikuláš v zmysle
základných úloh podľa § 3 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení a
podľa Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení za rok 2018.

Priestupky – druh protiprávneho konania

-

§ 22 Na úseku dopravy
§ 47, § 48 Proti verejnému poriadku
§ 49 Proti občianskemu spolunažívaniu
§ 50 Proti majetku
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš
Ostatné priestupky spolu
z toho trestné činy
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Počet riešených
priestupkov
2018
3301
396
44
31
259
119
20

Tabuľka č. 2: Štatistika udalostí, priestupkov a blokových pokút v rokoch 2014 – 2018

2014

2015

2016

2017

2018

počet udalostí

3975

6573

6528

6103

5559

z toho priestupkov
z toho
podozrenie z trestného
činu

2996

5911

5677

4867

4150

15

17

17

24

20

počet udelených BP
na mieste

1403

2091

1680

2002

1482

vybrané pokuty v €

13 530,00

16 497,00

13 205,00

17 545,00

12 390,00

udelené BP šekom

172

179

122

106

68

2 335,00

2 550,00

1 840,00

1 425,00

1 000,00

2270

1802

2108

1550

15 045,00

18 970,00

13 390,00

udelené BP šekom v €
Spolu BP hotovosť + šeky

1575

Spolu BP-šeky - pokuty v €

15 865€ 19 047,00

Tabuľka č. 3: Štatistika zistených priestupkov pri požití alkoholu osobami do 18 rokov

rok

Počet zistených požití alkoholu osobami
do 18 rokov

2014
2015
2016
2017
2018

25
38
19
6
12

Tabuľka č. 4: Počet odchytených psov policajtmi MsP v rokoch 2014 až 2018

rok
počet

2014
52

2015
57

2016
66

2017
78

2018
80

MsP v Liptovskom Mikuláši v roku 2018 zabezpečovala dodržiavanie verejného poriadku
celkovo na 172 verejných telovýchovných, športových, kultúrnych a iných podujatiach.
Spolupráce s inými organizáciami na území mesta L. Mikuláš v roku 2018:
NsP (nemocnica) - v počte 23, OR PZ SR – 64, HaZZ – 45, Železničná polícia – 5, LVS
(Vodárne) – 8, VPS (verejnoprospešné služby) – 629 podnetov, RVS (Veterinárna správa)
– 1, SSC (Slovenská správa ciest) – 35, Poľovnícky zväz – 12, SEZ (Elektrárne) – 3, SPP
– 1, Doručenie pošty hliadkami MsP – 470, Doprovody do bánk a iná spolupráca (MsÚ) –
121.
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2. Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti
Prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v roku 2018 realizovala MsP
v zmysle § 3 ods.1 písm. i/ zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zmien
a doplnkov, dokumentu Priority Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej
činnosti v SR na roky 2016-2020, rozpracovaného do plánu hlavných úloh mesta, Mestskej
polície Liptovský Mikuláš a v súlade s ďalšími strategickými dokumentmi platnými v SR.
Počas roka 2018 policajti MsP realizovali 79 besied a preventívnych aktivít, z toho 60
besied v školských a predškolských zariadeniach / tabuľka č. 1 a 2./, v priestoroch MsP a
domovoch dôchodcov. Besedy v spomínaných zariadeniach boli zamerané hlavne na témy:
Dopravná výchova, Práca MsP, Ako sa nestať obeťou podvodníkov, Škodlivé návykové
látky, Ako sa správať k neznámym, Triedenie odpadu, Ako sa chrániť pred krádežou.
Tento rok mal premiéru projekt zameraný na riešenie drogovej problematiky Revolution
train – Protidrogový vlak. Dňa 6. novembra 2018 bol vlak pristavený na železničnej stanici v
Liptovskom Mikuláši, v ktorom bol pripravený interaktívny program. V jednotlivých vozňoch
vlakovej súpravy sa mládež oboznámila s nebezpečenstvom a nástrahami nelegálnych
drog. Všetci návštevníci protidrogového vlaku hodnotili tento projekt kladne a odniesli si
z neho silný emotívny zážitok.

Tabuľka č. 1
Témy besied

počet
účastníkov

počet

dĺžka v
hod.

Škodlivé návykové látky- cigarety, alkohol, drogy

2

35

1,5

Ako sa nestať obeťou podvodníikov a šmejdov
ako sa chrániť pred krádežou

4

89

5,5

Dopravná výchova

26

688

28,75

Práca MsP

11

267

12,5

1

13

1,5

10

144

5

6

151

8

60

1387

62,75

Ako sa správať k neznámym
Môj príbeh - MOPS
Separovanie odpadu
Spolu besied:

Tabuľka č. 2
P.
č.

Názov jednorazového podujatia

Škola

Počet aktivít

Počet
účastníkov

Dlžka v
hod.

1.

Na bicykli bezpečne 2018

ZŠ

2

64

16

2.

Dopravné ihrisko - dopravná výchova

všetci

7

1546

24

3.

MDD

všetci

1

63

5

4.

Deň chôdze

ZŠ, SŠ

1

513

4

5.

Práca MsP

MŠ, ZŠ

7

672

16,75

6.

Protidrogový vlak

všetci

1

416

11

19

3274

76,75

SPOLU
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Medzi naše preventívne aktivity môžeme zaradiť aj pôsobenie hliadok MOPS (miestna
občianska poriadková služba). Uvedené hliadky pôsobia od 2.1.2018 a dĺžka realizácie
projektu je 36 mesiacov. Projekt je spolufinancovaný z rozpočtu mesta 5 percentami. Hliadka
sa skladá z koordinátora a štyroch členov. Medzi úlohy, ktoré plní hliadka MOPS patrí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním,
upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie a následne
oznamuje danú skutočnosť príslušnej inštitúcii,
kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných
hodinách bez prítomnosti rodičov,
upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy,
monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok,
monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK,
je nápomocná hliadke Policajného zboru SR a mestskej polícií,
dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v meste,
vykonávajú dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku počas vyplácania
sociálnych dávok na pošte,
sú nápomocní pri iných činnostiach MsP.

3 . Technické a materiálne vybavenie MsP
Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh Obecnej polície
príslušníkmi MsP L. Mikuláš v roku 2018 :
- 5 služobných motorových vozidiel
- 4 služobné bicykle
- 1 služobný vozík na prevoz túlavých zvierat
Počet, druh a typ výzbroje používanej príslušníkmi Mestskej polície L. Mikuláš pri plnení
úloh obecnej polície v roku 2018. V evidencii zbraní ŠP máme zaevidovaných 29 zbraní:
1.) Pištoľ samonabíjacia ČZ vz. 75, 9 mm, LUGER – 3 kusy
2.) Revolver TAURUS, 357 Magnum – 1 kus
3.) Pištoľ samonabíjacia , GRAND POWER, K 100 MKG, 9 mm, LUGER – 25 kusov

Druh a stručný opis technických prostriedkov používaných príslušníkmi Mestskej
polície L. Mikuláš v roku 2018:
1) Prostriedky na odchyt psov – chytacia slučka, vrhacia sieť, transportné boxy, vozík na
prevoz psov,
2) Individuálne prostriedky – služobné putá, obušok, tonfa, paralyzér, ochranné rúška,
nožík, reflexné vesty,
3) Spoločné prostriedky – nabíjacie svietidlá, vysielačky Motorola, ďalekohľad, plynové
masky s filtrami, megafón s príslušenstvom, tablety.
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Počet a stručný opis používaných kamerových systémov
v roku 2018:
Kamera č.1
Umiestnenie: Centrum - ul.1.mája - budova Centrum
Záber: ul.1.mája od drogérie TETA až po Poľovnícku vináreň a OO PZ LM, ul. Garbiarska
(Hellas) a východná strana Obchodného domu JASNÁ Shopping City a vstup do ul.
Tranovského ...
Porušenia v lokalite: 1.) ul.1.mája – a) platené parkovisko a kontroly zakúpenia si
parkovacích lístkov, b) vyhradené parkovanie pre ZŤP, c) vstup do pešej zóny, dlhodobé
parkovanie v PZ, kontrola verejného poriadku 2.) - ul. Tranovského a okolie gréckej
reštaurácie Hellas – kontrola verejného poriadku ...

Kamera č.2
Umiestnenie: Centrum - ul. Garbiarska - svetelná a informačná oznamovacia tabuľa pri
hlavnej ceste pri parkovisku Supermarketu Billa
Záber: ul. Garbiarska od svetelnej križovatky pri zjazde z diaľnice až po križovatku pri
Poľovníckej vinárni, priestranstvo parkoviska pred Supermarket Billa a južné zadné trakty
budov z ul. 1. mája, vyhradené parkoviská pri zadných traktoch budov (ČSOB, reštaurácie)
...
Porušenia v lokalite: Garbiarska ul. – a) parkovisko pre ZŤP, b) okolie Route 66 – kontrola
verejného poriadku, c) zákaz otáčania (smer parkovisko pri Supermarkete Billa),
d)nedovolené parkovanie na vyhradených parkoviskách, e) jazda na červenú na
semaforoch pri Centrume ...

Kamera č.3
Umiestnenie: Centrum - ul. Moyzesova – stĺp verejného osvetlenia pri Fare
Záber: ul. Moyzesova od predajne bývalého Interšportu po katolícky kostol, Nám.
osloboditeľov južná a západná strana OÚ, Múzeum Janka Kráľa a katolícky kostol (vstup +
okolie) ...
Porušenia v lokalite: 1.) Nám. Osloboditeľov – pešia zóna, a) vstup do PZ, b) dlhodobé
parkovanie v PZ, c) kontrola verejného poriadku, 2.) ul. Moyzesova – a) nedovolené
parkovanie, b) kontrola verejného poriadku ...

Kamera č.4
Umiestnenie: Podbreziny - ul. Priebežná – bytový dom - 1. južne od ZŠ J. Kráľa
Záber: ul. Priebežná - od ul. Morušovej po ul. Žiarsku až po protihlukový múr, záhradkárska
osada na Podbrezinách, areál ZŠ J. Kráľa – severná strana ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie vozidiel, d) poškodzovanie a vykrádanie vozidiel
...
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Kamera č.5
Umiestnenie: Centrum - ul. Štefánikova – prvá 10. poschodová bytovka – SAD
Záber: ul. Štefánikova – od ČS Slovnaft, nástupište SAD, parkovisko pri ŽSR až po budovu
STK, ul. Hurbanova po križovatku s ul. Komenského ...
Porušenia v lokalite: Štefánikova ul. – a) kontrola fajčenia na zastávkach, b) kontrola
verejného poriadku, c) parkovisko pri SAD – kontrola parkovania ZŤP ...

Kamera č.6
Umiestnenie: Centrum - ul. ZŠ Čsl. Brigády - športové ihrisko
Záber: monitoruje novovybudované športové ihrisko v areáli Základnej školy ...
Porušenia v lokalite: kontrola verejného poriadku, možné poškodzovanie ihriska, areálu
školy, budovy školy ...

Kamera č.7
Umiestnenie: Centrum - Nám. osloboditeľov – budova Fio banky
Záber: monitoruje Nám. osloboditeľov od budovy bývalého Liptáčika smerom na ul.
Pišútovu, východnú časť okolia Okresného úradu, časť ul. Pišútovej, okolie Slovenskej
sporiteľne až po hotel Európa a OD Prior na ul. Štúrovej ...
Porušenia v lokalite: Nám. osloboditeľov – a) pešia zóna - vstup do PZ, b) dlhodobé
parkovanie v PZ, c) kontrola verejného poriadku, 2) ul. Pišútova – nedovolené parkovanie
...

Kamera č.8
Umiestnenie: Centrum – ul. Štúrova – OD PRIOR
Záber: monitoruje ul. Štúrovu až po svet. križovatku na Jánošíkovom nábreží, ul. Hollého,
ul. Hodžovu, Námestie mieru, okolie Obchodného centra CENTRÁL, okolie OD Prior a
Pošty, parkovisko VÚB a jej okolie, parkovisko pri Obchodnom centre CENTRÁL, vstup do
PZ ...
Porušenia v lokalite: 1.) Námestie mieru - a) platené parkovisko - vyhradené parkovanie pre
ZŤP, b) okolie domu služieb, 2.) Štúrova ul. a priľahlé okolie – a) kontrola verejného
poriadku, b) od hotela Európa – vstup do pešej zóny, c) dlhodobé parkovanie v PZ, d)
kontrola verejného poriadku, 3.) ul. Hollého – prikázaný smer jazdy ...

Kamera č.9
Umiestnenie: Centrum – ul. Tranovského – budova Galérie P. M. Bohúňa
Záber: monitoruje priestranstvo pred galériou, evanjelickým kostolom a farou, parkovisko
pri kostole, park pri galérii a vstup do Baťovej uličky ...
Porušenia v lokalite: kontrola verejného poriadku, poškodzovanie majetku, pitie alkoholu
na verejnosti, znečisťovanie priestranstva ...

Kamera č.10
Umiestnenie: Centrum – ul. Tranovského – budova Galérie P. M. Bohúňa
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Záber: monitoruje priestranstvo pred galériou, evanjelickým kostolom a farou, parkovisko
pri kostole, park pri galérii ...
Porušenia v lokalite: kontrola verejného poriadku, poškodzovanie majetku, pitie alkoholu
na verejnosti, znečisťovanie priestranstva ...

Kamera č.11
Umiestnenie: Podbreziny – ul. Dubová - bytový dom č.495
Záber: monitoruje priestor základnej školy vrátane nového ihriska, okolie predajne Jednota,
ul. Smrečiansku – chodník pre peších, vnútrobloky na ul. Hradišskej a Kemi, vrátane
novovybudovaného parkoviska medzi hornými Ú-čkami ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových
vozidiel ...

Kamera č.12
Umiestnenie: Podbreziny – ul. Senická - bytový dom č.626
Záber: monitoruje chodník popri rieke Smrečianka, okolie Fitness „B“, ul. Smrečiansku, ul.
Agátovú, ul. Brezovú, ul. Cédrovú a čiastočne ul. Senickú ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) Zákaz vjazdu z ul. Brezovej ku cukrárni
Verona, ...

Kamera č.13
Umiestnenie: Vrbica - ul. Bellova - bytový dom č.3472/8
Záber: monitoruje ul. Bellovu, ul. Kollárovú, časť ul. Garbiarskej, obchodný dom JASNÁ
Shopping City, štrkové parkovisko a jeho okolie ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie motorových
vozidiel ...

Kamera č.14
Umiestnenie: Vrbica – ul. Vrbická – bytový dom č.1883
Záber: monitoruje parkovisko na Vrbickej ulici a okolie obchodu Jednota, severnú časť
areálu ZŠ M. R. Martákovej a časť Kollárovej ulice ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) znečisťovanie verejného priestranstva pri OD
Jednota a v okolí rodinných domov na ul. Vrbickej ...

Kamera č.15
Umiestnenie: Centrum - Baťova ulička
Záber: Baťova ulička smerom ku Galérii P. M. Bohúňa ...
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Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie motorových
vozidiel ...

Kamera č.16
Umiestnenie: Podbreziny - ul. Jefremovská - bytový dom č.614
Záber: monitoruje priestor pred bytovým domom na ul. Jefremovskej, ul. Opavská,
športový areál TATRAN ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie motorových
vozidiel ...

Kamera č.17
Umiestnenie: Vrbica - Nábrežie Dr. A. Stodolu - bytový dom č.1786/45 E/3
Záber: monitoruje priestor v okolí bytového domu č.1786/45 E/3, CVČ Liptovský Mikuláš,
ZŠ Dr. A. Stodolu ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie motorových
vozidiel e) znečisťovanie verejného priestranstva ...

Kamera č.18
Umiestnenie: Nábrežie - Nábrežie 4. apríla - bytový dom č.1861/12 I/5
Záber: monitoruje cyklochodník popri rieke Váh a jeho okolie po areál Lodenica, brehy
povodia Váhu, Nábrežie Janka Kráľa, Nábrežie 4. apríla, ul. Belopotockého, ul. Športovej
a okolie bytového domu č.1861/12 I/5 ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie motorových
vozidiel, e) znečisťovanie verejného priestranstva ...

Kamera č.19
Umiestnenie: Vrbica - Nábrežie Dr. A. Stodolu - bytový dom č.1567/A1
Záber: monitoruje Vrbický mestský cintorín, parkovisko a jeho okolie, ul. Borbisova, ul.
Priemyselná, ul. Alexyho, priestor garáží a okolie bytového domu č.1567/A1 ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie motorových
vozidiel, e) znečisťovanie verejného priestranstva ...

Kamera č.20
Umiestnenie: Okoličné – ul. Okoličianska – ZŠ Okoličné
Záber: monitoruje priestory Základnej školy s materskou školou, priestory multifunkčného
športového ihriska, ul. Sihotskú a ul. Okoličiansku, ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) znečisťovanie verejného
priestranstva, c) poškodzovanie majetku a budov základnej školy s materskou školou, ...
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Kamera č.21
Umiestnenie: Podbreziny – ul. Lipová - bytový dom č. 525
Záber: monitoruje ul. Smrečiansku ulicu (smer do Smrečian), vstup do Vitálišoviec, chodník
a cyklochodník horných Podbrezín a okolie, brehy Smrečianky, ul. Jefremovská a okolie
bytového domu č. 525 ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových
vozidiel, e) znečisťovanie verejného priestranstva ...

Kamera č.22
Umiestnenie: ul. Garbiarska – budova Hypernova
Záber: monitoruje priestranstvo pred budovou Hypernova a jej okolie, ul. Garbiarsku,
križovatku a vstup do mesta z diaľničného privádzača ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových
vozidiel, e) zákaz otáčania – križovatka Garbiarska a Hollého ulica, ...

Kamera č.23
Umiestnenie: Palúdzka – ul. Palučanská – Liptovská Nemocnica s poliklinikou MUDr. I.
Stodolu
Záber: monitoruje priestor v okolí Liptovskej nemocnice s poliklinikou MUDr. I. Stodolu a jej
parkovisko, Demänovskú, Glejársku a Palučanskú ulicu, ...
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie motorových
vozidiel ...

Kamera č.24 a 25 - prenosná (záznamová)
Umiestnenie: ul. Priemyselná pri cintoríne
Záber: priestor pre plotom cintorína a čiastočne cintorín
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností
majiteľov psov, c) poškodzovanie majetku, d) vytváranie čiernych skládok

Kamera č. 26 až 39
Umiestnenie: Budova Mestského úradu Liptovský Mikuláš – ul. Štúrova
Záber: kamery sú rozmiestnené vo vnútri a na plášti mestského úradu (vstup na parkovisko
MsÚ, parkoviská MsÚ, hlavný a vedľajší vchod do budovy, vchod do garáži, malá
zasadačka MsÚ, ...)
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) nedovolené parkovanie, c)
poškodzovanie majetku a budovy, d) zabezpečenie verejného poriadku ...

V sídle MsP Liptovský Mikuláš je zriadené chránené pracovisko s určeným počtom 6
operátorov, v súčasnej dobe je aktuálny počet 4 operátori MsP. Uvedený počet tvoria
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operátori, ktorým bola priznaná znížená pracovná schopnosť s viac ako 40-imi percentami
zdravotného postihnutia. Zriadenie takéhoto pracoviska umožňuje efektívnejšie personálne
využitie príslušníkov MsP, ktorí môžu byť intenzívnejšie nasadzovaní priamo do výkonu vo
vytipovaných ako aj sledovaných uliciach mesta.
Mobilné vozidlové kamery – využívajú ich príslušníci hliadok MsP v prípade potreby pri
prejednávaní priestupku.
Stručný opis ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích
systémov používaných príslušníkmi MsP pri plnení úloh mestskej polície :
1. Pult centralizovanej ochrany (PCO) - Typ ústredne - DUNAJ
- prenos poplachu je po telefonických linkách v nadhovorovom pásme.
- počet pripojených objektov k 31.12 2018 – 49 objektov.
2. Pult centralizovanej ochrany (PCO) – Typ ústredne - SIMS
- prenos signálu cez GPRS (internet, mobilný telefón)
- počet pripojených objektov k 31.12 2018 – 15 objektov.
V roku 2018 nebola obmedzená osobná sloboda žiadnej osobe v súvislosti
s narušením objektu na PCO v Liptovskom Mikuláši.

Zoznam všeobecne záväzných nariadení (VZN) Mesta Liptovský Mikuláš, ktorých
dodržiavanie kontrolujú príslušníci MsP Liptovský Mikuláš pri plnení úloh obecnej
polície:
1.
Všeobecné záväzné nariadenie 08/1992 - Úplné znenie - O vytváraní podmienok
kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku - v znení doplnku VZN č. 4/1993,
2/1995, 5/1996, 8 a 11/2000, 1/2002, 4/2003, 6/2004, 2/2007, 4/2009, 5/2010, 7/2014,
1/2017, 4/2017 – zrušené – nahradené VZN 5/2018 - účinné dňom 4.10.2018
2.
Všeobecné záväzné nariadenie 01/1999 - Úplné znenie - O zvláštnom užívaní
miestnych komunikácií a ich súčastí - v znení doplnku VZN č. 3/2000
3.
Všeobecné záväzné nariadenie 05/2000 - Úplné znenie - O trhovom poriadku
4.
Všeobecné záväzné nariadenie 12/2004 - Úplné znenie - O podmienkach
vylepovania plagátov na verejných priestranstvách
5.
Všeobecné záväzné nariadenie 06/2007 - Úplné znenie - o verejnej zeleni
6.
Všeobecné záväzné nariadenie 02/2014 - Úplné znenie - o dočasnom parkovaní
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský
Mikuláš platné od 01.7.2014 – v znení doplnku VZN č. 5/2015, VZN č. 8/2015, 6/2017
7.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 -Úplné znenie - o vyhradení plôch na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
8.
Všeobecné záväzné nariadenie 14/2015 - Úplné znenie - O pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš
9.
Všeobecné záväzné nariadenie 2/2016 - Úplné znenie - o obmedzení a zákaze
používania pyrotechnických výrobkov na území mesta
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10.
Všeobecné záväzné nariadenie 3/2016 - Úplné znenie - o trhovom poriadku a
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné
trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) – zrušené –
nahradené VZN 1/2018 – účinné dňom 7.3.2018
11.
Všeobecné záväzné nariadenie 05/2016 - Úplné znenie - ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o vodení psov na verejných priestranstvách - v znení doplnku VZN č. 13/2016
12.
Všeobecné záväzné nariadenie 08/2016- Úplné znenie - O nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, na území mesta Liptovský Mikuláš v znení VZN
č. 18/2016, 5/2017, 8/2017
13.
Všeobecné záväzné nariadenie 17/2016 - Úplné znenie – Prevádzkový poriadok
pohrebísk v meste Liptovský Mikuláš
14.
Všeobecné záväzné nariadenie 1/2018 – O trhovom poriadku a podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste – príležitostné trhy
a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš – v znení doplnku VZN č. 4/2018
15.
Všeobecné záväzné nariadenie 5/2018 – O verejnom poriadku a o chove a držaní
hospodárskych zvierat

4. Personálna oblasť
V roku 2018 tvoril kmeňový stav MsP v Liptovskom Mikuláši 33 policajtov. V roku 2018
bola riešená jedna sťažnosť na činnosť policajta MsP Liptovský Mikuláš, ktorá bola
vyhodnotená ako neopodstatnená.

5. Fyzická a strelecká príprava príslušníkov MsP
Telesná príprava prebiehala spravidla v priestoroch MsÚ v Liptovskom Mikuláši a bola
zameraná na nácvik sebaobrany, zvládnutia služobného zákroku a zvýšenia fyzickej
kondície. Policajti MsP pristupujú k svojej telesnej pripravenosti veľmi zodpovedne aj
v čase osobného voľna. Previerky z telesnej zdatnosti boli vykonané v zmysle Smernice č.
2/2012 o vykonávaní previerok z telesnej zdatnosti príslušníkov a príslušníčok Mestskej
polície v Liptovskom Mikuláši a v roku 2018 ich absolvovali všetci policajti MsP.
Taktický strelecký výcvik bol zameraný najmä na zabezpečenie a postupnú ochranu
narušeného objektu alebo objektu, v ktorom sa môže nachádzať hľadaná osoba. Tréning
policajtov MsP bol zameraný hlavne na správnu a bezpečnú manipuláciu so služobnou
zbraňou. Podstatou nácviku bolo počínať si tak, aby dávali prípadnému páchateľovi čo
najmenšiu šancu na použitie zbrane a pritom sa vzájomne so zbraňami neohrozovali.
Praktický strelecký výcvik policajtov MsP v roku 2018, bol realizovaný na súkromnej
strelnici na Háji Nicovô s ostrými streľbami pod vedením odborných inštruktorov. Policajti
MsP sa zúčastnili aj dvoch streleckých súťaží a to dňa 7.6.2018 na strelnici v Sielnici okres
Zvolen a dňa 14.9.2018 na strelnici v Turanoch okres Martin.
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6. Úsek kontrolnej činnosti
Kontrolná činnosť bola počas roka 2018 zameraná predovšetkým na efektívne
využívanie fondu pracovného času a zodpovedné plnenie služobných úloh a povinností. V
druhom rade bola kontrolná činnosť zameraná na ustrojenosť, výstroj a výzbroj hliadok
MsP a na zamedzenie požívania návykových látok a alkoholu pred a počas výkonu služby.
Celkovo bolo vykonaných 38 plánovaných kontrol. Neplánované kontroly boli vykonávané
náčelníkom MsP a zástupcom náčelníka MsP počas bežného výkonu služby a to v dennej
ako aj nočnej dobe.

7. Záver
Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši aj v roku 2018 vykonávala svoju činnosť v súlade
s ústavou SR, zákonmi SR, inými právnymi predpismi a všeobecne záväznými
nariadeniami mesta Liptovský Mikuláš. Našu prácu sme zamerali najmä na ochranu života,
zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov mesta Liptovský Mikuláš. Aj v nasledujúcom
období chceme pokračovať v trende obmeny a modernizácie nášho materiálneho
vybavenia tak, aby naše zbrane, technika, motorové vozidlá boli spoľahlivé a nezlyhali
v momentoch, keď ich budeme najviac potrebovať. Verím, že našu prácu oceníte
a podporíte nás v ďalšej našej činnosti, za čo vopred ďakujeme.
V roku 2019 chceme realizovať projekt modernizácie a rozšírenia kamerového systému,
ktorý bol už schválený a po ktorého realizácii rozšírime naše centrálne pracovisko o 3 nové
monitory, vymeníme 7 ks exteriérových IP kamier za nové a to na ul. 1.mája, ul.
Moyzesova, ul. Priebežná, ul. Štefánikova, Nám. osloboditeľov, Galéria P. M. Bohúňa a na
ul. Vrbickej ako aj pribudne 1 ks exteriérovej IP Kamery na na Nábreží 4. apríla v LM – I1
(bytový dom č. 1837/8).
Ďalší projekt, ktorý už bol spracovaný a bol odoslaný na schválenie zahŕňa doplnenie
kamerového systému mesta o 3 nové monitory, 1 ks IP záznamové zariadenie 64 kanálové,
3 ks výstupná dekódovacia karta, 1 ks Rack/tower záložný zdroj, 1 ks mobilná klimatizácia,
7 ks exteriérová IP kamera (ul. Pod Slivkou 519/8 – Podbreziny, Liptovský Mikuláš (Horné
Podbreziny) ul. Hviezdoslavova 1871/2, Liptovský Mikuláš (Dominanta), ul. 1 mája
1912/113A, Liptovský Mikuláš (Lidl), ul. 1. mája 1960/54, Liptovský Mikuláš (COOP
Jednota), ul. Agátová 498/5, Podbreziny, Liptovský Mikuláš (Supermarket Billa), Nábrežie
Dr. A. Stodolu 1747/31, Liptovský Mikuláš (D2), ul. Vrbická 1894/20, Liptovský Mikuláš
(Papuča).
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Príloha č. 1

Výkaz štatistických údajov Správy o činnosti Mestskej polície
v Liptovskom Mikuláši za obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

I.
1
1a
2
3
4
5

Počet príslušníkov obecnej polície
Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície
Skutočný počet príslušníkov obecnej polície
Počet prijatých príslušníkov obecnej polície
Počet prepustených príslušníkov obecnej polície
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za
spáchanie úmyselného trestného činu
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia
o odbornej spôsobilosti podľa § 25 Zákona SNR č. 564/1991m Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

33
33
0
0
0
33

II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície
1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície
1a Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície
III. Donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície
1
Počet vykonaných zákrokov
2
Počet prípadov použitia zbrane
2a
Z toho neoprávnených
3
Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu
3a
Z toho neoprávnených
4
Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov
4a
Z toho neoprávnene
5
Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby proti ktorej
zákrok smeroval
Počet
6
Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby proti ktorej
zákro zákrok smeroval (do 24 h.)
7
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu
nezúčastnenej osoby
8
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu
nezúčastnenej osoby (do 24 h.)
9
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody
na majetku
9a
Z toho so spôsobením škody na majetku obce
10
Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh
obecnej polície alebo v súvislosti s ich plnením)
10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície
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0
1

4150
0
0
0
0
695
0
0
0
0
0
0
0
1
1

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície
1
Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda
zákrokom príslušníka obecnej polície
2
Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície
3
Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru
4
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
5
Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
6
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo
vyhlásené pátranie

2
2
3
2
0
0

V. Priestupky (Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov)
1

2

3

4

5

6

7

8

Celkový počet
zistených
priestupkov vlastnou
činnosťou
Celkový počet
oznámených
priestupkov na útvar
obecnej
polície
Celkový počet
uložených
priestupkov
Celkový počet
odložených
priestupkov
Celkový počet
odovzdaných
priestupkov
Celkový počet
oznámených
priestupkov
príslušnému
orgánu
Celkový počet
priestupkov
prejednaných
v blokovom
konaní
Výška finančnej
hotovosti v (€)
Z toho (z bodu č.7)
počet priestupkov
prejednaných
v blokovom konaní
vydaním bloku na
pokutu nezaplatenú
na mieste
Výška finančnej
hotovosti v (€)

§ 47-48

§ 49

§ 50

§ 22

VZN

Ostatné

Spolu

287

2

6

2903

158

78

3434

109

42

25

398

101

41

716

3

3

7

0

3

7

23

2

4

5

4

2

3

20

0

1

2

0

4

36

43

3

2

4

9

5

2

25

65

11

11

1403

46

14

1550

485

140

190

11.940

540

95

13.390

7

3

3

44

11

0

68

90

80

70

550

210

0

1.000
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Príloha č. 2 Správa o bezpečnostnej situácii v služobnom obvode OO PZ Liptovský

Mikuláš
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