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Návrh na uznesenie 

 
Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 30.01.2014 

______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

K bodu programu: Správa o činnosti Mestskej  polície za rok 2013 

 

 

Mestské zastupiteľstvo  

 

 

I. k o n š t a t u j e, že v roku 2013: 

 

a) bolo riešených 2.977 priestupkov, 

 

b) bolo uložených 1626 blokových pokút uložených na mieste a šekom v celkovej výške 18.288,- €, 

 

c) bolo spracovaných a ukončených celkom 109  priestupkových spisov, z ktorých ani jeden nebol  

vrátený útvaru MsP v L. Mikuláši na došetrenie z dôvodu nekvalitného a nedostatočného zistenia 

skutkového stavu a dôkazov, čo vyjadruje vysokú úroveň objasňovania priestupkov, 

 

d) boli  použité v 387 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,  

 

e) v rámci prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti bolo zrealizovaných 310 besied  

a aktivít na rôzne preventívne témy vrátane  5 projektov - „Správaj sa normálne“, „Macko Uško 

v meste“, „Dopravná výchova teoreticky a prakticky“, „Alkohol nie, zdravý život áno“, „Vieme, 

že...“ a ďalšie preventívno-výchovné podujatia, 

 

f) 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. 

 

                        

II. b e r i e  n a   v e d o m i e: 

 

Správu o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2013 
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Zoznam skratiek použitých v texte 
 

  SKRATKA:         CELÝ NÁZOV: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AŠpV 

BP 

Asociácia športu pre všetkých 

Bytový podnik 

BPo Bloková pokuta 

BZ Blokovacie zariadenie 

ČS Čerpacia stanica 

Čsl Československej 

DDI Detské dopravné ihrisko 

Dr doktor 

EÚ Európska únia 

HaZZ 

IZS 

Hasičský a záchranný zbor 

Integrovaný záchranný systém 

LM Liptovský Mikuláš 

LVS Liptovská vodárenská spoločnosť 

MAD Mestská autobusová doprava 

MS Majstrovstvá sveta 

MŠ Materská škola 

MsP Mestská polícia 

MsÚ 

MU 

Mestský úrad 

Mimoriadna udalosť 

MV Ministerstvo vnútra 

MsZ Mestské zastupiteľstvo 

NsP Nemocnica s poliklinikou 

NR SR Národná rada Slovenskej republiky 

OC Obchodné centrum 

OD Obchodný dom 

OOPZ 

OP 

Obvodné oddelenie Policajného zboru 

Obecná polícia 

ORPZ Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 

OÚ Obvodný úrad 

OZVV 

PBA 

PCO 

Okresný zväz viacbojov všestrannosti 

Policajno bezpečnostná akcia 

Pult centrálnej ochrany 

PN          

RVS 

Práceneschopnosť 

Regionálna veterinárna správa 

SAD Slovenská autobusová doprava 

SEZ Slovenské energetické závody 

SNR Slovenská národná rada 

SR Slovenská republika 

SSC Slovenská správa ciest 

SŠ Stredná škola 

Ul Ulica 

VPS Verejno prospešné služby 

VÚB Všeobecná úverová banka 

VZN Všeobecné záväzné nariadenie 

Zb. Zbierka 

ZŠ Základná škola 

Z.z, Zbierka zákonov 

ŽSR Železnice Slovenskej republiky 
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Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2013 
 

1. Úvod 
 

Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši (ďalej len MsP) je poriadkový útvar mesta zriadený 

uznesením Mestského zastupiteľstva (MsZ) č. 3/1991 zo dňa 1.8.1991 v zmysle § 19 Zákona 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 mesta, z uznesenia mestského zastupiteľstva 

a z rozhodnutí primátora mesta Liptovský Mikuláš, v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o 

obecnej polícii v platnom znení.  

Za 22 rokov svojej existencie MsP Liptovský Mikuláš pomerne úspešne čelila a zápasila s 

problémami a rôznymi udalosťami, ktoré sa vyskytli na území nášho mesta a dlhodobo tak 

preukazovala svoju opodstatnenosť, ako neodmysliteľná súčasť mesta Liptovský Mikuláš. 

Organizácia a systém práce všetkých príslušníkov MsP bol v hodnotenom období realizovaný 

v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení, v zmysle platných VZN 

mesta a v súlade s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, vzťahujúcimi sa na 

prácu a činnosť Mestskej polície. 

Za účelom vyhodnotenia činnosti mestských a obecných polícii Slovenska a jednotnosti 

sumarizovaných sledovaných ukazovateľov ich činnost,i bola vydaná Vyhláška Ministerstva vnútra 

č. 532/2003 Z. z. 24. novembra 2003, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona SNR č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení. Na základe tejto vyhlášky sa vedie aj predpísaný 

štatistický prehľad sledovaných ukazovateľov (viď príloha č. 1). 

 

 

2. Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2013 

 

V zmysle zachovania kontinuity vyhodnocovania štatistických údajov s predchádzajúcimi 

obdobiami uvádzame aj niektoré zákonom nepožadované prehľady plnenia úloh našich príslušníkov 

MsP. V tabuľke č. 1 je znázornený prehľad všetkých protiprávnych konaní zistených a riešených 

príslušníkmi MsP v našom meste za rok 2013 podľa vybratého druhu protiprávnych konaní. 

 

 

Priestupky – druh protiprávneho konania 

 

Počet riešených za rok 2013 

§ 22 Na úseku dopravy 1.937 

§ 47, § 48 Proti verejnému poriadku   344 

§ 49 Proti občianskemu spolunažívaniu     45 

§ 50 Proti majetku    83 

Ostatné priestupky spolu   194 

-  z toho trestné činy    10 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš  394 
 

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 2013. 
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Na základe porovnania rokov 2008 až 2013 z hľadiska nápadu protiprávnych konaní za 

obdobie roku 2013 je možné konštatovať, že oproti hodnoteným predchádzajúcim rokom od roku 

2008 bol zaznamenaný druhý najnižší celkový nápad protiprávnych konaní riešených príslušníkmi 

MsP v Liptovskom Mikuláši, čo svedčí o dobrej a stabilnej bezpečnostnej situácii v územnom 

pôsobení mesta L. Mikuláš pri porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, čo je znázornené v grafe č. 1. 

Na margo posledného obdobia je potrebné podotknúť, že na celkovú situáciu v našom meste 

má negatívny vplyv a dopad finančná kríza a nezamestnanosť (na úrovni okolo 14 %), ktorej 

následkom je podstatne nižšia finančná solventnosť našich obyvateľov. Druhou výraznou zmenou, 

ktorá zasiahla život v našom meste je vznik a rozmach nákupných centier, ktoré sú situované veľmi 

prístupne, spravidla v okrajových častiach mesta. Podstatne sa rozšírili aj podnikateľské aktivity pri 

Liptovskej Mare, hlavne v oblasti  Aqaparku Tatralandia a v Demänovskej doline, ktoré súčasne 

výrazne rozšírili svoje služby a aktivity tak, aby poskytovali návštevníkom maximálny komfort 

v snahe udržať a získať si ich vo svojom záujme vo svojich zariadeniach.  

 

 
 

Graf č. 1 : Porovnanie počtu priestupkov za roky 2008 – 2013 

 

Z uvedeného celkového počtu 2.977 napadnutých protiprávnych konaní v miestnej a vecnej 

pôsobnosti Mestskej polície v L. Mikuláši bolo zistených a odstúpených príslušným orgánom 10  

prípadov podozrenia z trestného činu. Z celkového počtu 2.977 priestupkov bolo 132 priestupkov 

odložených záznamom (neznámy páchateľ, priestupky maloletých osôb...). V zmysle platných 

právnych noriem určujúcich miestnu a vecnú príslušnosť na riešenie daného protiprávneho konania, 

bolo 1.626 priestupkov riešených v blokovom konaní a to udelením blokovej pokuty uloženej na 

mieste a blokom pokuty nezaplatenej na mieste v celkovej sume 18.288,- € (porovnanie - graf č.2) .  
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Graf č. 2: Porovnanie celkovej sumy uloženej v blokovom konaní za roky rokov 2008 až 2013 – suma je 

spolu s blokmi na pokuty nezaplatené na mieste (platené šekmi). 

 

 

V tabuľke č. 2 Vám predkladáme štatistický prehľad zaznamenaných udalostí, riešených 

priestupkov, zistených trestných činov, počet udelených blokových pokút a vybratej hotovosti 

príslušníkmi MsP v sledovaných rokoch 2008 až 2013, v grafe č. 3 je porovnaný počet riešených 

priestupkov podľa jednotlivých mestských častí nášho mesta v rokoch 2012 a 2013 a v grafe č. 4  je 

porovnaný počet priestupkov spáchaný občanmi Liptovského Mikuláša k celkovému počtu 

riešených priestupkov na území mesta v rokoch 2010 -2013. 

 

 

Rok 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

počet udalostí 4471 4589 5730 5190 4678 4237 

z toho priestupkov 3518 2904 4315 3902 3394 2977 

z toho  
trestné činy 79 41 60 47 38 10 

počet udelených BP 1630 1312 2029 1889 1843 1413 

vybrané pokuty v € 16 008,78 € 11 450,00 € 17 787,00 € 16 005,00 € 15 017,00 € 14 900,00 € 

udelené BP šekom 207 256 351 300 292 213 

udelené BP šekom v € 2 931,35 € 3 475,00 € 4 186,00 € 4 330,00 € 4 890,00 € 3 388,00 € 

 

Tabuľka č. 2: Štatistika udalostí, priestupkov a blokových pokút v rokoch 2008 – 2013 

 

 

 
 
 

        
         
Graf č. 3:  Štatistika riešených priestupkov podľa mestských častí v rokoch 2012 a 2013 
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Graf č. 4 – Štatistika priestupkov spáchaných obyvateľmi mesta L. Mikuláš 

k celkovému počtu spáchaných priestupkov na území mesta v rokoch 2010 – 2013 

                                 

 

Podrobné vyhodnotenie o prehľade činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš v územnom 

pôsobení mesta Liptovský Mikuláš v tabuľkovej podobe tvorí príloha č. 1 tejto správy, ktorou je 

Výkaz štatistických údajov o činnosti MsP v roku 2013, ktorý sa povinne zasiela aj na MV SR. 

 

 

3. Verejný poriadok – výkon hliadok MsP 
 

Výkon služby príslušníkov MsP je riadený a organizovaný na základe požiadaviek a 

podnetov od primátora mesta, ďalej vyplýva z uznesení mestského zastupiteľstva, z podnetov od 

poslancov mestského zastupiteľstva, od občanov a rôznych predstaviteľov organizácii pôsobiacich 

na území mesta, ako aj na základe výsledkov rôznych bezpečnostných analýz. Hliadky MsP plnia 

svoje úlohy v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov. Na základe týchto skutočností nebola činnosť príslušníkov MsP obmedzená len na 

riešenie a objasňovanie priestupkov uvedených v prílohách tejto správy, ale v roku 2013 jej 

príslušníci MsP vykonávali aj nasledovné činnosti a spoluprácovali: 

- v rámci súčinnosti a spolupráce s Policajným zborom Slovenskej republiky, príslušníci MsP v 

Liptovskom Mikuláši poskytovali 42 krát svoju súčinnosť pri vykonávaní úkonov v rámci trestného 

konania a to pri rekogníciách a domových prehliadkach ako nezúčastnené osoby,  

- v rámci odhaľovania a dokumentovania závažnej trestnej činnosti, príslušníci MsP v prípade 

potreby a požiadania zo ŠP zabezpečovali miesta pri dopravných nehodách na území nášho mesta,  

- spolupôsobili pri zabezpečovaní verejného poriadku pri organizovaní rôznych športových, 

kultúrnych a spoločenských podujatiach konaných na území mesta,  

- v 2 prípadoch predvádzali na OO PZ osoby za účelom odovzdania hľadanej osoby,  

- vykonali samostatne a podľa potreby aj v spolupráci s príslušníkmi PZ SR, 26 kontrol v zmysle 

zákona č. 214/2009,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 219/1996 o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov. Kontroly boli zamerané na podávanie a konzumáciu alkoholu 

osobami mladšími ako 18 rokov. Počas roku 2013 bolo takto zistených príslušníkmi MsP celkom  

43 prípadov požitia alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov, z toho bolo 8 maloletých  osôb do 15 

rokov. Pri kontrolách bolo aj zistené v 5 prípadoch porušenie zákona vo forme zdržiavaním sa 
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maloletých osôb po 21:00 hodine vo verejne prístupných zariadeniach, kde sa podávajú alkoholické 

nápoje - bez dozoru zákonného zástupcu( viď tabuľka č.3). Všetky prípady boli v zmysle 

príslušných ustanovení zákona č. 214/2009 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

a zákona č. 564/1991 o obecnej polícii v platnom znení odstúpené príslušnému obecnému resp. 

mestskému úradu v mieste bydliska maloletej alebo mladistvej osoby. Počas hodnoteného obdobia 

roku 2013 bolo tiež riešených 23 prípadov priestupkov spáchaných maloletými osobami. Všetky 

priestupky spáchané maloletými osobami sú v zmysle § 60, zákona č. 372/1990 o priestupkoch 

v platnom znení odstúpené Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a súčasne všetky priestupky 

mladistvých aj maloletých osôb sú ihneď oznamované zákonným zástupcom týchto osôb, 

 

Počet podania alkoholu osobám do 18.r., Počet maloletých v zariadeniach po 21. h. 

rok podania alkoholu osobám do 18 r. maloletí po 21:00 hod. 

2008 110 - 

2009 105 - 

2010 69 - 

2011 126 7 

2012 64 6 

2013 43 5 

 

Tabuľka č. 3: Štatistika zistených priestupkov pri podaní alkoholu osobám do 18 rokov 

 

- OR PZ v Liptovskom Mikuláši dlhodobo vyhodnocuje spoluprácu s MsP Liptovský Mikuláš ako 

veľmi dobrú a bezproblémovú a aj na základe tejto skutočnosti sme spolu zrealizovali v roku 2013 

tieto spoločné policajno - bezpečnostné akcie (PBA): 2 spoločné PBA pod názvom „ALKOHOL“ 

do ktorých sa zapojilo priebežne celkom 22 príslušníkov Mestskej polície, v spolupráci vykonali 14 

domových a iných prehliadok, pri ktorých 28 príslušníkov MsP vystupovalo ako nezúčastnená 

osoba na úkone podľa § 105 ods.2 Trestného poriadku. Zo spoločného hodnotenia MsP a OR PZ 

vyplýva, že spolupráca je na požadovanej úrovni v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v platnom znení a zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení. O celkovej 

bezpečnostnej situácii a spolupráci s MsP je hodnotené v informatívnej správe OOPZ Liptovský 

Mikuláš v prílohe č. 2. tejto správy. OR PZ a OO PZ udržiavajú dlhodobo s Mestskou políciou v 

Liptovskom Mikuláši veľmi dobré vzťahy, v prípade potreby je operatívne poskytovaná Mestskej 

polícii súčinnosť pri overovaní totožnosti predvádzaných osôb, ako aj pri zisťovaní potrebných 

údajov z evidencie motorových vozidiel, prípadne iných nevyhnutných informácií. Mestská polícia 

v prípade potreby naopak poskytuje potrebné údaje príslušníkom PZ SR zo svojho výkonu služby, 

alebo z kamerového systému MsP, pre potreby objasňovania priestupkov, alebo vyšetrovania 

trestných činov. V prípade narušenia verejného poriadku a nutnosti okamžitého zákroku s 

nasadením zvýšeného počtu príslušníkov ozbrojených zborov, v záujme znovunastolenia právneho 

stavu, sa sily a prostriedky organizačných zložiek PZ SR spájajú so silami a prostriedkami MsP. 

- Príslušníci MsP v rámci priameho výkonu služby realizovali ďalej aj nasledovné činnosti: 

monitorovali rizikové oblasti počas prívalových dažďov, povodní, prudkého sneženia a pri iných 

živelných pohromách, kde vykonávali prvotné úkony na problémových miestach (regulovali 

dopravu, pomáhali čistiť kanálové vpuste, realizovali dovoz kompetentných pracovníkov na 

posúdenie vážnosti stavu a nevyhnutnú koordináciu potrebných opatrení na odstránenie, alebo 

zníženie následkov mimoriadnych udalostí a pod.), 
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- zabezpečovali prevoz finančných prostriedkov, prípadne iných doprovodov a asistencií na 

zaistenie bezpečnosti pracovníkov MsÚ, MsP, školských a predškolských zariadení mesta 

Liptovský Mikuláš a mestského kina celkovo 269 krát, 

- v 37 prípadoch poskytovali 1. pomoc (v júni 2013 absolvovali všetci príslušníci MsP doškoľovací 

kurz 1. pomoci), prípadne zabezpečili zranenú osobu do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci, 

prípadne asistovali v nemocnici na požiadanie lekárov na oddeleniach pri agresívnych pacientoch, 

- pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom 

znení príslušníci MsP pravidelne spolupracovali s pracovníkmi Mestského úradu a to najmä s 

ekonomickým oddelením, s oddelením financií, miezd, daní a poplatkov, oddelením starostlivosti o 

občana (pokiaľ išlo o osoby obývajúce sociálne zariadenia mesta L. Mikuláš), oddelením vnútornej 

správy, predovšetkým na úseku právneho oddelenia, oddelenia výstavby a regionálneho rozvoja, 

- zabezpečovali verejný poriadok a nerušený priebeh na rôznych akciách kultúrneho, športového a 

spoločenského charakteru konaných na území mesta Liptovský Mikuláš, ktoré za účasti 

príslušníkov MsP prebiehali bez vážnejšieho narušenia verejného poriadku napr.: 68. výročie 

oslobodenia Liptovského Mikuláša, Deň ozbrojených síl, Beh oslobodenia Bodíc, Oslavy 1. mája 

a 9. výročia vstupu do EÚ, 165. výročie Žiadostí slovenského národa, Bambiriáda, Deň rodiny, Na 

kolesách proti rakovine, Stoličné dni 2013, 19. ročník Olympijského dňa, v dňoch 17. – 21.7.2013 – 

MS juniorov do 23 rokov vo vodnom slalome, Ondrašovská horička 2013, Bažant kinematograf, 

Street music night, Tatry tour 2013 – cyklopreteky, Old Timer Rallye Tatry, Mikulášske leto  2013, 

cyklotour - Po stopách Martina Rázusa, Oslava 69. výročia SNP, Medzinárodné cyklistické preteky 

okolo Slovenska, Mosty Gesharim 2013,  Deň chôdze – XVI. ročník, Október fest, zabezpečovanie 

bezproblémového priebehu futbalových zápasov Tatranu a zápasy hokejového mužstva MHK 32, 

oslavy 24. výročia Dňa boja za slobodu a demokraciu, Mikulášsky jarmok, Silvester 2013 a iné, 

- vykonávali takmer každodenné kontroly zamerané na majiteľov psov v súvislosti s dodržiavaním 

VZN mesta a súvisiacich zákonov, pričom boli vyhlasované a vykonávané preventívno – 

bezpečnostné opatrenia s názvom „PES“, kde bolo aj počas týchto opatrení odchytených 

pracovníkmi oprávnenými na odchyt psov spolu 70  voľne pobehujúcich psov, ktoré boli následne 

umiestnené do karanténnej stanice na území mesta. Útvar MsP preventívne pôsobí aj v oblasti 

viktimačnej prevencie s cieľom predchádzať vzniku neželaných javov a to vzniku obetí 

postihnutých napadnutím voľne pohybujúcimi  zvieratami a tak eliminuje nebezpečenstvo možnej 

ujmy na zdraví obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš a jeho návštevníkov, ako aj nebezpečenstvo 

vzniku závažných infekčných ochorení, kde najrizikovejšiu skupinu tvoria maloleté osoby. 

Eliminovanie a predchádzanie tomuto nebezpečenstvu patrí medzi všeobecne spoločensky 

prospešné činnosti samosprávy, zabezpečované útvarom MsP. Za hodnotené obdobie roku 2013 

spolu riešili príslušníci MsP 84 priestupkov v súvislosti s chovom a držaním psov, 

- trvalú úlohou plnili príslušníci MsP pri každodennom výkone služby zameranom na zisťovanie 

nedostatkov technického charakteru v meste, ktoré mohli výrazným negatívnym spôsobom 

ovplyvniť bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta, ako napr. chýbajúce poklopy kanalizácie, 

nefunkčné verejné osvetlenie, chýbajúce alebo poškodené dopravné značenie, poškodené 

komunikácie, čistotu chodníkov, nebezpečné námrazy na komunikáciách a budovách, mestská zeleň 

prerastajúca do chodníkov a pod.; pričom následne boli všetky zistené nedostatky (príslušníkmi 

MsP, prípadne občanmi) obratom oznamované kompetentným orgánom a zodpovedným osobám, 

- celkovo bolo v roku 2013 nahlásených na VPS mesta - 281 podnetov a na SSC spolu 26 podnetov, 

- medzi ďalšie činnosti patrilo vyhľadávanie motorových vozidiel, u ktorých bolo podozrenie na 

dlhodobé parkovanie na jednom mieste, resp. išlo o podozrenie, že sa jedná o vrak; príslušníci MsP 
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v prípade takéhoto motorového vozidla zistili jeho majiteľa, ktorého následne vyzvali na 

odstránenie motorového vozidla, v prípade že takéto motorové vozidlo, ktoré dlhodobo zaberalo 

parkovacie miesto a svojim vzhľadom, nefunkčnosťou, ale aj z hľadiska ochrany životného 

prostredia, zachovania estetického vzhľadu nášho mesta, zaistenia čistoty a poriadku na 

parkoviskách tvorilo dlhodobú prekážku v cestnej premávke, 

- dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení; konkrétna podoba 

tejto činnosti spočívala v kontrole na zastávkach autobusov MAD a SAD, kde je uvedeným 

zákonom stanovený zákaz fajčenia; celkom bolo počas týchto kontrol zistených 113 priestupkov, 

- trvalá úloha pre príslušníkov MsP v rámci zabezpečenia bezpečnosti osôb najmä žiakov 

základných škôl pri priechodoch pre chodcov v dňoch školského vyučovania, kde bol spravidla v 

čase od 7:00 do 8:00 hod. zabezpečovaný pravidelný dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky a 

žiakov vo vybraných problémových lokalitách v okolí základných škôl na území nášho mesta, 

- okrem uvedenej činnosti sa venovali príslušníci MsP zaradení v hliadkovej službe, rozširovaniu 

miestnej a osobnej znalosti v pridelených úsekoch miestnej územnej zodpovednosti; pri rozširovaní 

miestnej znalosti hlavne na sídliskách Nábrežie a Podbreziny, kde sa snažili získavať relevantné 

poznatky a informácie o páchateľoch jednotlivých protiprávnych konaní, ktoré slúžia zároveň k 

predchádzaniu protispoločenského konania za účelom zlepšovania tolerantného komunitného 

spolužitia na území mesta Liptovský Mikuláš a zisťovania ďalších požiadaviek, ktoré sú zo strany 

obyvateľov nášho mesta a ich zástupcov požadované od útvaru Mestskej polície pri zabezpečovaní 

jej úloh v oblasti zabezpečovania verejného poriadku,  

- stálou a pomerne veľkou záťažou v hliadkovej službe bolo doručovanie zásielok do vlastných rúk 

pre potreby jednotlivých oddelení MsÚ, vlastnej korešpondencie MsP pre potreby objasňovania 

priestupkov a iných inštitúcií, ktorá bola realizovaná v 361 prípadoch, ďalej rôznych súdnych a 

exekučných zásielok v počte 153, pre Ministerstvo obrany SR - Vojenské obranné spravodajstvo – 

27 správ o požadovaných osobách a vybavenie dožiadaní z iných mestských polícií  a organizácií v 

14 prípadoch; tieto boli  realizované v zmysle § 50 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho 

poriadku v znení zmien a doplnkov, § 49 zákona č. 233/1995 Z. z. Exekučného poriadku v znení 

zmien a doplnkov a § 24 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov; nie 

vždy sa však adresát zásielky pri doručovaní nachádza v mieste svojho bydliska alebo prevádzky a 

preto sa často krát stáva, že pokus o doručenie jednej zásielky vykonáva hliadka MsP opakovane aj 

niekoľkokrát, 

 - riešili na území mesta 144 narušení verejného poriadku bezdomovcami, prípadne inými 

neprispôsobivými osobami pod vplyvom rôznych návykových a omamných látok (v centre mesta, 

na sídliskách, v reštauračných zariadeniach a ich okolí, v štátnych a mestských inštitúciách, 

obytných domoch, nákupných centrách a pod.). K 31.12.2013 bolo na trvalý pobyt priamo na meste 

Liptovský Mikuláš nahlásených 313 občanov, pričom tento počet má stúpajúcu tendenciu, 

- príslušníci MsP pravidelne kontrolovali hlavne vo večerných hodinách okolie Komunitného centra 

v Hlbokom, hlavne v okolí nocľahárne pre občanov bez domova, ako aj vykonávali kontroly v 

samotnej osade, kde bolo počas roku 2013 riešených 13 priestupkov. 

Pravidelne sme verejnosti  poskytovali štatistický prehľad o riešení priestupkov príslušníkmi 

MsP. V mesačníku pre našich občanov „Mikuláš“ sme aktuálne prezentovali činnosť Mestskej 

polície v rubrike „Zo zápisníka Mestskej polície“, ako aj v rôznych samostatných článkoch 

k aktuálnym témam. Činnosť MsP, preventívne rady a informácie sme zverejňovali aj 

prostredníctvom verejno-právnych médií, ako aj na našej vlastnej webovej stránke MsP a stránke 

mesta Liptovský Mikuláš. 
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Výkon služby príslušníkov MsP bol negatívne ovplyvňovaný práceneschopnosťou 

niektorých príslušníkov MsP z dôvodu rôznych zranení a chorôb. Za obdobie v roku 2013 boli 

práceneschopní príslušníci MsP v celovom počte 3.908  hodín .Z toho najväčšiu časť tvorí 

celoročný výpadok nášho príslušníka MsP, ktorý je dlhodobo práceneschopný už od roku 2011. 

 O intenzite a početnosti celoročnej spolupráce v roku 2013 s organizáciami pôsobiacimi na 

území mesta Liptovský Mikuláš pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného 

prostredia a majetku mesta a jeho obyvateľov, ako aj ochrany zdravia obyvateľov a návštevníkov 

mesta svedčí prehľad spolupráce s inštitúciami:  NsP - 37 krát, OOPZ - 46, Železničná polícia – 6, 

HaZZ - 20, LVS (vodárne) - 7, Včelári - 3, Odchyt psov a umiestnenie do karanténnej stanice 

(prevádzkuje ju Občianske združenie Očami psa) - 70,  VPS - 260, RVS (Veterinári) - 2, SSC - 26, 

Doprovody (MsÚ. Kino, školy) - 269, BP - 4, Poľovnícky zväz - 7, SEZ (elektrárne) - 1, 

Doručovanie pošty hliadkami MsP – 361 krát, Kontakt (riešenie) s bezdomovcami – 144 krát. 

 

 

4. Činnosť MsP na úseku objasňovania a dokumentovania protiprávnych konaní 
 

Zvýšené nároky kladené na príslušníkov MsP v Lipt. Mikuláši v rámci dokumentovania a 

objasňovania protiprávnych konaní spáchaných občanmi, majúcich charakter priestupkov, ak ide o 

priestupky, ktoré sú oprávnení prejednávať v blokovom konaní podľa § 3 ods.1 písm. f) Zákona  č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení si vyžadujú  špecializáciu našich príslušníkov MsP, 

najmä v rámci samotného objasňovania a dokumentovania priestupkov. Na tomto oddelení MsP 

pracovali v roku dvaja príslušníci MsP – špecialisti. Ich činnosť spočíva v objasňovaní priestupkov, 

ktoré neboli príslušníkmi MsP doriešené na mieste (páchateľ si nebol vedomý svojho priestupku, 

alebo odmietol zaplatiť blokovú pokutu za spáchaný priestupok, alebo bol páchateľ neznámi), alebo 

riešenie priestupkov, ktoré si zo svojej povahy vyžadujú objasňovanie, to zn. získanie podkladov, 

potrebných na rozhodnutie správneho orgánu. Pod pojmom získanie potrebných podkladov sa 

rozumie, okrem získania potrebných informácií o páchateľovi priestupku aj získanie a spracovanie 

dôkazových materiálov, napr.: zistenie držiteľa motorového vozidla, zistenie miesta skutočného 

pobytu ak sa osoby, od ktorých je požadované vysvetlenie, nenachádzajú v mieste trvalého 

bydliska, predvolanie a vypočutie poškodených, svedkov, miestna obhliadka miesta, vyžiadanie 

potrebných podkladov a písomných materiálov od iných kompetentných orgánov a inštitúcií - 

vyčíslenie škody, potvrdenie o zaplatení poplatku a toto oddelenie zabezpečuje administratívne aj 

evidovanie blokov na pokutu nezaplatenú na mieste, zabezpečuje podklady k vymáhaniu 

oprávnených pohľadávok mesta, ktoré vznikli nezaplatením,  po nadobudnutí ich právoplatnosti. 

Za obdobie roku 2013 bolo na útvare MsP zaevidovaných celkom 109 priestupkových 

spisov. Z toho bolo spracovaných a ukončených 72 priestupkových spisov z roku 2013, navyše 16 

spisov z roku 2012 a 39 priestupkových spisov bude spracovaných a ukončených v roku 2014, v 

ktorých sa vykonávalo a bude vykonávať objasňovanie z nápadu protiprávnych činnosti z roku 

2013. v zmysle § 3 ods. 1 písm. f zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení. Za rok 

2013 v rámci priestupkového oddelenia MsP bolo celkom spracovaných 108 návrhov na začatie 

exekučného konania, ako vykonanie potrebných administratívnych úkonov s tým spojených, 

vrátane vedenia potrebných evidencií o exekučných konaniach. Tieto spisy boli priebežne 

spracované a postupne odstúpené exekútorovi na vymáhanie od jednotlivých priestupcov. Zo 

všetkých 164 návrhov zaslaných za bloky pokút neuhradených na mieste  za rok 2013 v celkovej 

dlžnej sume  1.583,- €, pričom bolo k 31.12.2013 priebežne v rámci vymáhania získaných 205,- €. 
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5. Kamerový monitorovací systém  
 

Kamerový monitorovací systém mesta Liptovský Mikuláš ktorý sa postupne budoval  od 

roku 2001, je účinným prostriedkom boja proti kriminalite, zabezpečuje obyvateľom 

a návštevníkom väčší pocit bezpečia v uliciach mesta a zároveň slúži ku zvyšovaniu efektívnosti 

zásahov príslušníkov MsP v Liptovskom Mikuláši. Je využívaný nielen na represiu, ale hlavne na 

prevenciu, nakoľko už len samotné zverejnenie informácie o skutočnosti, že určité miesto je pod 

stálym dohľadom kamery, odrádza potenciálnych páchateľov od realizácie protiprávnych konaní 

a v neposlednom rade slúži ako kvalitný prostriedok v prípade vzniku rôznych mimoriadnych 

udalostí pre potreby  prípadného krízového riadenia a IZS. 

Budovanie kamerového systému je však značne finančne náročné a preto je snahou MsP 

financovanie ďalších etáp zabezpečovať aj z mimo rozpočtových prostriedkov mesta, predovšetkým 

každoročným žiadaním finančnej dotácie zo štátneho rozpočtu formou preventívnych projektov. 

Prostriedky na financovanie týchto projektov sú spravidla poskytované z prostriedkov MV SR na 

základe odporučenia Rady vlády pre prevenciu kriminality. Na základe takejto výzvy sme  v januári 

2013 podali projekt na rozšírenie MKS, ktorý nebol podporený pri vyhodnotení a dňa 30.11.2013 

sme spracovali a zaslali znovu jeden projekt na rozšírenie kamerového systému mesta Liptovský 

Mikuláš o dve kamery a v súčasnosti čakáme na jeho vyhodnotenie. 

 Okrem ešte stále potrebného rozširovania kamerového monitorovacieho systému mesta, je 

nevyhnutné myslieť aj na servis, nákladnú údržbu a obnovu súčasného prevádzkovaného systému. 

Prevádzkované kamery sú v činnosti 365 dní v roku, pracujú nepretržite 24 hodín denne a dochádza 

tak k ich značnému opotrebovaniu.  Pokiaľ nebudeme  ich údržbe, servisu a obnove venovať 

patričnú pozornosť, nebude možné udržať úroveň práce a technický stav tohto systému na 

dosiahnutej úrovni, prípadne ju zlepovať. Občania aj návštevníci mesta sú informovaní, v zmysle 

zákona o skutočnosti, že príslušný priestor je monitorovaný kamerovým systémom MsP a to v 

zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Výstupy z našich kamier slúžia len pre 

služobné účely v rámci  objasňovania protiprávneho konania a ďalšie konkrétne výstupy sú 

poskytované len orgánom činným v trestnom konaní na základe ich písomného požiadania. Pre 

potreby OR PZ a OO PZ Liptovský Mikuláš bolo na základe žiadostí vydaných v roku 2013 spolu 

19 záznamov na nosičoch dát pre potreby trestných konaní, ktoré sa stali na území nášho mesta. 

Efektívnejšiemu využívaniu kamerového systému určite napomáha opakované zriadenie 

chránenej dielne v roku 2013 s určeným počtom maximálne 6 operátorov MsP, ktorých tvoria 

občania so zníženou pracovnou schopnosťou s viac ako 40-imi percentami zdravotného postihnutia 

pre zabezpečenie obsluhy kamerového systému. Opakované priznanie postavenia chránenej dielne 

bolo zrealizované v účinnosti od 1.7.2013, po podaní našej žiadosti v máji 2013 zo strany mesta 

Liptovský Mikuláš. Postavenie schválil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom 

Mikuláši, podľa § 55 ods. 1 a 6 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších 

predpisov a na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, podľa 

zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov zo 

dňa 26.6.2013. Na konci roku k 31.12.2013 pracovalo v našej chránenej dielni 5 zamestnancov so 

zníženou pracovnou schopnosťou, ktorí boli vybratí v rámci výberového konania po splnení 

požadovaných kritérií. 

Počas roku 2013 bolo prostredníctvom mestského kamerového systému zaznamenané 

pracovníkmi dispečingu 339 priestupkov, z ktorých 312 zaznamenali zamestnanci chránenej dielne, 

čím títo operátori značne prispeli k efektívnejšiemu využívaniu mestského kamerového systému. Za 
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obdobie roku 2013 boli za zistené priestupky kamerovým systémom udelené blokové pokuty na 

mieste v sume 1.440,- € za spolu zistených 166 priestupkov, ktoré boli udelené a vybraté priamo na 

mieste a v ďalej sume 385,- € za riešených 33 priestupkov, za ktoré boli udelené bloky na pokutu 

nezaplatenú na mieste. Z týchto 199 zistených priestupkov bolo 89 priestupkov na úseku dopravy, 

44 priestupkov za fajčenie na nedovolených miestach v meste, 48 priestupkov za znečistenie 

verejného priestranstva, 17 priestupkov proti VZN mesta a 1 priestupok za podanie alkoholu 

mladistvej osobe.  

V súčasnosti je v rámci kamerového systému MsP funkčných 14 kamier, z toho sú                                                         

dve stacionárne. Ďalej v rámci výkonu služby MsP využíva podľa aktuálnych potrieb prenosný 

kamerový systém, ako aj mobilný kamerový systém, ktorý je nainštalovaný v služobných 

motorových vozidlách MsP.  

 

 

6.  Pult centralizovanej ochrany 
 

Pult centralizovanej ochrany  MsP Liptovský Mikuláš bol zriadený v súlade so zákonom 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení a  slúži v prvom rade na osobnú ochranu, ako aj na 

ochranu majetku obce a jej obyvateľov pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Tento 

systém monitoruje a prijíma signály pri každom narušení elektrického zabezpečovacieho systému v 

chránenom objekte, prijíma signál z elektrickej požiarnej signalizácie, tiesňovom volaní v prípade 

napadnutia a potreby zdravotnej pomoci občanom v núdzi, kvalitným počítačovým systémom. 

Prenos informácií z objektov sa uskutočňuje nepretržite po chránených telefónnych linkách v 

nadhovorovom pásme (neobmedzuje telefónnu prevádzku) alebo je prenášaný rádiovým signálom. 

K 31.12.2013 bolo na PCO MsP Lipt. Mikuláš napojených spolu 56 objektov, z ktorých je 

17 objektov patriacich mestu Lipt. Mikuláš. V priebehu roku 2013 vykonali príslušníci MsP spolu 

217 výjazdov ku stráženým objektom po signalizácii ich narušenia, pričom ani v jednom prípade 

nedošlo ku závažnému protiprávnemu konaniu a nebolo teda potrebné zasahovať proti prípadným 

páchateľom protiprávnej činnosti na strážených objektoch, čo dokazuje opodstatnenosť a kvalitu 

stráženia v jednotlivých objektoch. Dôvody signalizácie poplachu a výjazdu našich hliadok MsP, 

boli prevažne z dôvodu rôznych porúch signalizačných zariadení, straty elektrického napätia, 

rôznych poveternostných výkyvov, pri nesprávnom zadaní kódu nových zamestnancov... . 

 

 

7. Použitie donucovacích prostriedkov 
 

Za obdobie roku 2013 príslušníci Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši počas priameho 

výkonu služby na území mesta Liptovský Mikuláš museli v 387 prípadoch aplikovať použitie 

donucovacích prostriedkov uvedených v § 13 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom 

znení. V 7 prípadoch sa jednalo o použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, 

slzotvorných prostriedkov a obušku, kde všetky tieto prípady použitia donucovacích prostriedkov, 

voči osobám konajúcim protiprávne konania, boli vyhodnotené náčelníkom Mestskej polície ako 

opodstatnené a všetky boli vykonané a zrealizované v súlade s § 13 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o 

obecnej polícii v platnom znení. V 380 prípadoch bolo použitie donucovacích prostriedkov v súlade 

so zákonom a realizované aplikovaním technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového 

vozidla (blokovacie zariadenie – BZ).      
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8. Preventívna činnosť MsP v roku 2013 

 

Prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v roku 2013 realizovala MsP v zmysle  § 

3 ods.1 pís. i/ zákona č. 564/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov o obecnej polícii a Priorít Stratégie 

prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2012-2015 rozpracovaných do 

plánu hlavných úloh mesta, Mestskej polície Liptovský Mikuláš. 

Počas roku 2013 preventistka MsP v spolupráci s príslušníkmi MsP realizovala množstvo  

preventívnych aktivít, ktoré je možné kategorizovať do troch hlavných oblastí: na projekty (tabuľka 

č. 4), na besedy (tabuľka č. 5) a jednorázové podujatia (tabuľka č. 6), z toho niektoré samostatne, 

ďalšie v spolupráci s inými inštitúciami, alebo na podnet iných organizátorov. 

 

Tabuľka č. 4 – Realizované projekty MsP v roku 2013 

 

Zo všetkých projektov, ktoré sú štatisticky uvedené v tabuľke č. 4 začiatkom roka 2013 MsP 

realizovala projekt s názvom Alkohol nie, zdravý život áno! Dlhodobým cieľom projektu bolo a 

bude upozorňovať na riziká spojené s užívaním alkoholických nápojov, eliminovať počet 

experimentujúcich a užívateľov. Jednotlivé kolektívy absolvovali v priestoroch MsP interaktívne 

exkurzie, kde boli žiaci informovaní komplexne o negatívnych účinkoch a následkoch požívania 

alkoholických nápojov (zdravotných, sociálnych, ekonomických a trestno-právnych). Projektu sa 

zúčastnilo 208 účastníkov z toho 154 žiakov základných škôl a 54  študentov stredných škôl počas 9 

interaktívnych exkurzií.  K uvedenej problematike bola realizovaná jedna samostatná beseda určená 

rodičom žiakov základnej školy pod názvom Ako pomôcť svojmu dieťaťu povedať „NIE“ 

návykovým látkam, avšak účasť rodičov bola strašne nízka, z čoho jasne vyplýva, že niektorým 

rodičom nezáleží na riešení problému požívania alkoholických nápojov svojich detí do 18 rokov. 

V mesiacoch apríl, máj, september a október 2013 bol realizovaný projekt Dopravná výchova 

teoreticky a prakticky. Počas teoretickej prípravy oboznamovala preventistka MsP žiakov 1.-4. 

ročníkov zo všetkých ZŠ v meste, s pravidlami cestnej premávky pre chodcov a cyklistov v súlade 

so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Teóriu 

dopravnej výchovy v počte 44 vyučovacích hodín v 56 triedach  absolvovalo 1065 žiakov.  

V jesenných mesiacoch  dopravná výchova pokračovala praktickými cvičeniami  na detskom 

dopravnom ihrisku (DDI) v spolupráci s Autoškolou Grešo&Grešová. Na DDI sa žiaci na 

bicykloch, kolobežkách a pedál-kárach učili uplatňovať pravidlá cestnej premávky v praxi. 

Príslušníci MsP a ŠP sa snažili na DDI spoločnými silami pripraviť žiakov na bezpečný pohyb 

v cestnej premávke a prispieť  takouto formou k znižovaniu dopravných nehôd spôsobených deťmi. 

P.č.  

Názov projektu 

Škola, 

 

Počet 

aktivít 

Počet 

účastníkov 

Počet 

hod.(45´) 

Spolu-

organizátor 

1. Alkohol nie, zdravý život áno! ZŠ, SŠ 8 208 26 - 

2. Dopravná výchova- teória 

Dopravná výchova- prax DDI 

ZŠ 

ZŠ 

44 

48 

1065 

989 

44 

64 

ORPZ, 

Autoškola 

3. Macko Uško v meste... MŠ 28 327 37 - 

4. Správaj sa normálne! ZŠ 18 117 18 ORPZ 

5. Vieme, že... ZŠ 4 18 8 CPPPaP 

SPO LU  150 2724 197  
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Pre  MŠ bol určený projekt s názvom Macko Uško v meste..., ktorého cieľom bolo poskytnúť 

deťom predškolského veku základné informácie a preventívne rady hravou formou s použitím 

pracovného zošita pre každé dieťa, aby sa cítili bezpečne, nedopúšťali sa nebezpečného konania, 

aby sa oboznámili s pravidlami, nestali sa obeťami kriminality,  mali informácie o dopravných 

pravidlách pre chodcov, o separácii odpadu atď. Projektu sa zúčastnilo 327 detí z 10 MŠ. 

V rámci prevencie kriminality MsP spolupracovala s ORPZ v ZŠ J. Kráľa a v ZŠ M. R. 

Martákovej pri realizácii preventívneho projektu  Policajného zboru SR Správaj sa normálne. Na 

projekte, ktorý sa skladá sa z desiatich tematických okruhov, sa zúčastnili žiaci piateho ročníka 

v počte 117. Do života si odniesli poznatky, informácie a rady z rôznych oblastí prevencie 

kriminality a prevencie  inej protispoločenskej činnosti, ktoré by im mali pomôcť  prekonávať  

nástrahy každodenného života a súčasne nadobudli vyššie právne vedomie. 

Ďalej MsP spolupracovala s  Centrom pedagogisko-psychologického poradenstva a prevencie 

na projekte Vieme, že..., ktorý je voľným pokračovaním projektu Správaj sa normálne, ale určený je 

pre žiakov od 7. ročníka ZŚ až po 2.ročník SŠ. Projekt je zameraný na boj proti zlu, násiliu, 

závislostiam, predsudkom, rasizmu a neproduktívnemu spôsobu života. V základnej škole na ul. 

Československej brigády sa ho zúčastnilo 18 žiakov počas 8 vyučovacích hodín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Tabuľka č. 5 – Besedy realizované MsP počas roku 2013 

Počas roku 2013 bolo uskutočnených  140 besied  na rôzne témy, ktoré sú podrobne uvedené v  

tabuľke č. 5. V MŠ bolo realizovaných 7 besied, v ZŠ bolo 105 besied a v SŠ bolo 20 besied. 

U našich seniorov bolo realizovaných 8 besied. Témy pre žiakov si na základe ponuky vyberali 

pedagógovia jednotlivých tried vychádzajúc z analýzy problémov, ktoré sa u detí a mládeže 

 

Témy besied o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

Názov témy Počet besied 

MsP v Liptovskom Mikuláši – prezentácia činnosti 1 

Mestská polícia radí žiakom 15 

Bezpečný kontakt so zvieratami 11 

Aj doma bezpečne 7 

Na ulici s Becepáčilom – dopravná výchova pre MŠ 4 

Ako sa správa chodec, cyklista na ulici + test (dopravná výchova) 8 

Ako sa správať k neznámym osobám 12 

Šikanovanie  z pohľadu paragrafov 15 

Myslíš, že vandalizmus a sprejerstvo sú nepostihnuteľné? 7 

Bezpečne vo virtuálnom svete 18 

Každý je iný! (extrémizmus) 5 

Škodlivé návykové látky a zákony 5 

Alkohol – hrozba ľudstva  9 

Rady pre študentov, ktorí túžia poznať svet a pracovať v zahraničí 7 

Zábavná pyrotechnika nemusí byť iba zábavná! 1 

Ako bezpečne zvládnuť nástrahy leta 5 

Ako nepodľahnúť hazardným hrám a herným automatom 3 

Zabezpečenie bytu alebo domu, ochrana domácnosti 3 

Majte oči všade – pozor na vreckových zlodejov 1 

Ako sa nestať obeťou kriminality 2 

Ako pomôcť svojmu dieťaťu povedať „NIE“ návykovým látkam 1 

SPOLU BESIED 140 
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vyskytujú, vzhľadom k už absolvovaným témam a v súlade s pedagogickými dokumentmi.  

Všetkých besied sa spolu zúčastnilo 3717 účastníkov, z toho 294 v MŠ, 2901 v ZŠ,  289 v SŠ a 233 

v iných zariadeniach pre dospelých. 

 

Tabuľka č. 6 – Jadnorázové podujatia realizované MsP v roku 2013 

 

V máji 2013 spolupracovala MsP s Centrom voľného času  a ORPZ pri organizovaní okresného 

kola detskej dopravnej súťaže Na bicykli bezpečne 2013, ktorej sa zúčastnilo spolu 44  cyklistov zo 

jedenástich ZŠ z celého okresu. Súťažiaci absolvovali 4 súťažné disciplíny. Vo veľkej konkurencii 

najlepšie obstálo družstvo zo ZŠ M. R. Martákovej, ktoré postúpilo reprezentovať okres Liptovský 

Mikuláš na krajské kolo súťaže do Žiliny. V mesiaci jún organizovala Autoškola Grešo&Grešová 

celoslovenskú detskú dopravnú súťaž Na bicykli bezpečne 2013 v rozsahu dvoch dní, na ktorej 

podstatnou mierou spolupracovalo 7 príslušníkov MsP a podieľalo sa na  úspešnej realizácii 

jednotlivých disciplín. Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev z jednotlivých krajov Slovenska v celkovom 

počte 28 žiakov. Víťazi postúpili do medzinárodného kola, ktoré sa konalo v Čiernej Hore. 

Špeciálne iba  pre deti MŠ sa konali 3 podujatia a to Na kolesách po Nábreží, Bezpečne 

a zdravo a Viacboj všestrannosti detí predškolského veku. Na prvom príslušníčky MsP učili deti 

jazdiť na kolobežkách a  korčuliach po uliciach Nábrežia A. Stodolu  bezpečne a dodržiavať 

pokyny. Na druhom sa deti krátko zoznámili s  činnosťou  MsP a učili sa jazdiť po detskom 

dopravnom ihrisku podľa najjednoduchších pravidiel v sprievode  MsP. Na  treťom podujatí, ktoré 

malo letnú a zimnú súťaž sa spolu zúčastnilo 88 súťažiacich detí, ktoré sa učili upevňovať si 

zdravie, zmysluplne využívať voľný čas športovaním,  učili sa dodržiavať súťažné pravidlá,  ale aj 

vyrovnať sa s umiestnením podľa výkonu. 

V roku 2013 pokračovala spolupráca aj s reťazcom StopShop na podujatí s názvom Dopraváčik, 

ktoré bolo zamerané na dopravnú výchovu, kde sa  deti učili jazdiť na kolobežke podľa pravidiel. 

V rámci Dňa detí a rodiny 2013, ktorý organizovalo mesto L. Mikuláš, príslušníci MsP 

prezentovali svoju prácu ukážkou časti  techniky, výstroja, pre deti pripravili rôzne zábavné súťaže, 

ale aj krátke testy pre chodcov, cyklistov a tiež prekážkovú dráhu, ktorú bolo potrebné absolvovať 

v opileckých okuliaroch. Vzhľadom na priaznivé  počasie bola návštevnosť veľmi početná. 

Pod názvom Bezpečný začiatok školského roka pre žiakov 1. ročníka po prvý krát a v spolupráci 

s Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, s oddelením bezpečnosti cestnej 

premávky (BECEP)  uskutočnila MsP pre žiakov podujatie s cieľom označiť a zviditeľniť 

P.č. Názov jednorázového podujatia Škola Počet 

aktiví

t 

Počet 

účastníkov 

Počet hod. 

(45´) 
Spolu-

organizátor 

1. Na bicykli bezpečne 2013- okr. kolo 

Na bicykli bezpečne 2013-Slovensko 

ZŠ 

ZŠ 

1 

1 

44 

28 

5,5 

13,5 

CVČ, ORPZ 

Autoškola, ORPZ   

2. Na kolesách po Nábreží MŠ 1 45 2 MŠ 

 Bezpečne a zdravo MŠ 1 75 2 HaZZ, MŠ 

3. Deň detí a rodiny všetci 1 100 7 mesto LM 

4. Dopraváčik -StopShop MŠ,ZŠ 1 130 2 StopShop 

5. Bezpečný začiatok šk. roka pre 

žiakov 1. ročníka 

ZŠ 5 279 5 BECEP 

6. Deň chôdze všetci 1 857 5,5 CVČ, AŠpV 

7. Deň otvorených dverí ZŠ 6 129 7 mesto LM 

8. Viacboj všestrannosti detí  MŠ 2 88 8 OZVV, OKL 

S P O L U   20 1775 57,5  
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reflexnými prvkami žiakov prvákov základnej školy, ako  najohrozenejšiu a najzraniteľnejšiu 

skupinu účastníkov cestnej premávky, tiež oboznámiť a upozorniť prvákov na bezpečný pohyb 

v cestnej premávke ako chodcov. Všetci  zúčastnení žiaci v počte 279 si prevzali reflexné prvky. 

V septembri MsP spolupracovala pri organizácii 17-teho ročníka Dňa chôdze, kde príslušníci 

MsP dohliadali nad  bezpečnosťou všetkých účastníkov pri priechodoch pre chodcov cez 

frekventované komunikácie, zabezpečovali registračné miesto č. 1 pri moste cez Smrečianku 

v Okoličnom a  pripravili pre účastníkov prekážkovú dráhu. Podujatia sa zúčastnilo spolu 2914 

účastníkov, z toho v priamom kontakte s MsP a cez registračné miesto č. 1 ich  prešlo 857. 

V mesiaci november 2013 mesto Liptovský Mikuláš  organizovalo Deň otvorených dverí,  

ktorého sa samozrejme zúčastnila aj MsP, aby prezentovala svoju činnosť, úlohy, oprávnenia 

a predstavila technické vybavenie, ktoré výraznou mierou napomáha pri policajnej práci 

príslušníkom v našom meste. Podujatia sa zúčastnilo 129 žiakov ZŠ. 

Členovia Komisie pre prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti mesta Liptovský 

Mikuláš (KPKIPČ) sa stretli počas roka 2013 - 2 krát, vypracovali plán zasadnutí a dohodli sa na 

spoločnej činnosti v roku 2013 aj na rok 2014. 

 Mestská polícia sa v roku 2013 zúčastnila súťaže Zodpovedne.sk, ktorej hlavným cieľom 

bolo zvyšovať povedomie, šíriť osvetu o zodpovednom používaní internetu, mobilnej komunikácie 

a nových technológií pre deti a mládež na Slovensku, na ktorej získala dve zlaté ocenenia. 

 Začiatkom roka 2013 preventistka MsP vypracovala  žiadosť o poskytnutie dotácie zo 

štátneho rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na projekt s názvom 

Dopravná výchova teoreticky a prakticky, avšak žiadosť nebola Radou vlády SR pre prevenciu 

kriminality schválená. 

Počas celého roka a pri všetkých podujatiach, súťažiach a aktivitách zameraných na prevenciu 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti organizovaných MsP, kde deti podávali svoje výkony 

a to vedomostné  alebo športové, boli odmeňované preventívno-výchovnými predmetmi a cenami, 

ktoré si na tento účel MsP zo svojho rozpočtu zakúpila. Finančné prostriedky na prevenciu 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti boli efektívne využité na učebné pomôcky 

a preventívne materiály a v tomto trende sa budeme snažiť pokračovať aj v nasledujúcom roku. 

  

 

9. Personálna oblasť 
 

V mesiaci máj 2012 bola Mestským zastupiteľstvom mesta Liptovský Mikuláš schválená 

nová Organizačná štruktúra Mestskej polície, podľa ktorej realizoval svoju činnosť celý útvar MsP 

aj v roku 2013. Za obdobie roku 2013 došlo v personálnej oblasti na útvare Mestskej polície v 

Liptovskom Mikuláši k niekoľkým zmenám, pričom boli prijatí traja zamestnanci na voľné 

pracovné miesta. Od 1.3.2013 sa vrátil jeden náš bývalý príslušník MsP, ktorí bol hneď zaradený do 

priameho výkonu služby a od 25.03.2013 nastúpili do zamestnania dvaja noví príslušníci, ktorí boli 

vybratí vo výberovom konaní a po absolvovaní povinnej odbornej prípravy v rozsahu 420 hodín 

a po úspešne vykonanej skúške dňa 17.6.2013  z odbornej spôsobilosti pracujú priamo vo výkone 

služby. Personálny stav ku 31.12.2013 tvorí teda aktuálny počet 35 príslušníkov Mestskej polície 

Liptovský Mikuláš (z toho 1 je na zastupovanie kolegu, ktorý je dlhodobo na PN). Navyše naďalej 

pracuje na Mestskej polícii v chránenej dielni 5 operátorov, ktorých tvoria občania so zníženou 

pracovnou schopnosťou, ktorí boli vybratí komisiou na výberovom konaní v mesiaci jún 2013.  
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10. Fyzická a strelecká príprava príslušníkov MsP 
 

Telesná príprava príslušníkov MsP Liptovský Mikuláš v roku 2013 prebiehala už tradične 

pod vedením skúsených inštruktorov telesnej a streleckej prípravy, pracujúcich na OR PZ v 

Liptovskom Mikuláši. Telesná príprava prebiehala spravidla v priestoroch mestského úradu v 

Liptovskom Mikuláši a bola zameraná na výcvik taktiky a sebaobrany. Taktický výcvik bol 

zameraný na zabezpečenie a postupnú ochranu narušeného objektu, alebo objektu v ktorom sa môže 

nachádzať hľadaná osoba. Príslušníci MsP cvičili taktiku zabezpečenia objektu vo dvojici a vo 

štvorici, ako modelovanú situáciu zákroku, ktorý vykonáva jedna a dve hliadky MsP. Tréning 

príslušníkov MsP bol zameraný hlavne na správny pohyb a zabezpečovanie priestoru so zbraňou. 

Podstatou bolo počínať si tak, aby dávali prípadnému páchateľovi čo najmenšiu šancu na použitie 

zbrane a pritom sa vzájomne so zbraňami neohrozovali.    

Strelecký výcvik príslušníkov MsP v roku 2013 bol realizovaný na súkromnej strelnici na 

Háji  Nicovô  a bol realizovaný ostrými streľbami v mesiacoch máj a október 2013, pod vedením 

odborných inštruktorov z OR PZ v Liptovskom Mikuláši.  

Previerky telesnej zdatnosti príslušníkov MsP v roku 2013 boli vykonané v mesiacoch apríl 

a október 2013, na základe nariadenia náčelníka MsP a v zmysle platnej „Smernice na vykonávanie 

telesných previerok“. Na základe dosiahnutých výsledkov pri preskúšaní telesnej zdatnosti môžeme 

konštatovať, že všetci príslušníci a príslušníčky MsP, ktorí sa zúčastnili previerok splnili stanovené 

kritéria. Drvivá väčšina preskúšaných preukázala pri previerkach veľmi dobrú fyzickú pripravenosť, 

pričom v aprílovom termíne 9 príslušníkov MsP a v októbrovom termíne 11 príslušníkov MsP 

ukončilo previerky s celkovým hodnotením „Výborný“ .  

 

 

 

11. Úsek kontrolnej činnosti 

 

Kontrolná činnosť bola aj počas roka 2013 zameraná predovšetkým na plnenie služobných 

úloh a povinností, na efektívne využívanie fondu pracovného času, ustrojenosť a výstroj hliadok 

MsP, používanie návykových látok a alkoholu pred a počas výkonu služby. Účinným nástrojom 

kontroly a riadenia hliadok vo výkone je systém GPS, ktorý je zabudovaný vo vysielačkách, s 

pomocou ktorého môže operačný príslušník MsP okrem kontroly pohybu hliadky MsP zistiť aj 

polohu hliadky MsP, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu potreby realizácie zákroku. Týmto 

spôsobom dochádza k skráteniu príchodového času na miesto určenia. 

Činnosť hliadok MsP bola kontrolovaná aj prostredníctvom kamerového systému. Kontrolnú 

činnosť vykonával náčelník MsP a jeho zástupca, prípadne kontrolu priameho výkonu služby 

príslušníkov MsP pravidelne vykonávali operační príslušníci MsP vo svojich zmenách. O takto 

vykonaných kontrolách boli spisované písomné záznamy, prípadne služobný zápis v knihe udalostí. 

Na zistené nedostatky menej závažného charakteru, boli príslušníci MsP upozorňovaní na dennom 

rozdelení, na pravidelných poradách s operačnými príslušníkmi MsP, ako aj na veľkých poradách 

všetkých príslušníkov MsP aj s termínom ich odstránenia. V priebehu roku nebolo zistené žiadne 

závažné porušenie pracovnej disciplíny u našich príslušníkov MsP spojené s priamym výkonom 

služby. Naopak, za vzorné plnenie si pracovných povinností, ako aj za výborné výsledky pri 

absolvovaní fyzického preskúšania, boli niektorí vybratí príslušníci MsP finančne odmenení 

v zmysle schválenej rozpočtovej kapitoly MsP. 
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12. Záver 

 

Mesto Liptovský Mikuláš vrátane Mestskej polície má neustály záujem zvyšovať celkovú 

bezpečnosť svojich obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Mestská polícia sa pre tento účel snaží 

systematicky podľa aktuálnej potreby uskutočňovať opatrenia a zmeny v organizácii svojej práce. 

Všetky implementované zmeny smerujú k tomu, aby boli dobre prijaté verejnosťou a aby čo možno 

najvýznamnejšie ovplyvňovali a ozdravovali bezpečnosť a verejný poriadok na území nášho mesta, 

pričom samotný občan je veľmi dôležitý článok v týchto skutočnostiach. Jeho participácia na správe 

vecí verejných je však veľmi dôležitá a v mnohých prípadoch aj nevyhnutná. Ochota každého 

občana pomôcť akýmkoľvek spôsobom dobrej veci  a nie jeho ľahostajnosť voči skutočnostiam, čo 

sa okolo neho dejú, značne pomáha uskutočňovať všetky potrebné zmeny na území mesta  a aj 

v oblasti prevencie a tým pomôcť vnášať do spoločenského prostredia takú atmosféru, po akej túži 

väčšina občanov. MsP Liptovský Mikuláš aj v roku 2013 potvrdila svoje nezastupiteľné miesto v 

štruktúre orgánov mesta Liptovský Mikuláš a už viac ako 22 rokov svojej existencie zabezpečuje 

verejný poriadok na území nášho mesta. Môžeme skonštatovať že činnosť Mestskej polície 

Liptovský Mikuláš a výkon služby jej príslušníkov v roku 2013 bol vykonávaný v súlade s platnou 

ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi a ostanými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

SR a smerovala tak k ochrane života, zdravia a majetku obyvateľov aj samotného mesta Liptovský 

Mikuláš, ako aj iných občanov nachádzajúcich sa v katastrálnom území nášho mesta. 

Kvalitný a profesionálny výkon služby príslušníkov MsP je jednak podmienený odbornou 

úrovňou právneho vedomia každého príslušníka MsP, ako aj vytvorením vhodných podmienok na 

jeho činnosť, či už materiálno-technickým vybavením, odpovedajúcim potrebám a náročnosti 

plnenia ich úloh, ale aj vhodnými prevádzkovými priestormi, kde túto činnosť všetci vykonávajú. Je 

našou neustálou snahou a úlohou dosiahnuť zabezpečenie vysokej úrovne právneho vedomia 

príslušníkov MsP, ktoré je možné dosiahnuť nielen formou pravidelných preškolení a oboznámení 

sa s právnymi predpismi v rámci operatívnych a pracovných porád, ktoré pravidelne realizujeme na 

našej MsP, ale takto požadovaný stav je možné dosiahnuť aj vďaka nutnému individuálnemu 

prístupu k samovzdelávaniu v čase osobného voľna každým príslušníkom MsP.  

Na záver môžeme konštatovať, že na základe hodnotiacich kritérií činnosti príslušníkov MsP 

Liptovský Mikuláš v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, sa podarilo udržať bezpečnostnú situáciu 

na území mesta Liptovský Mikuláš na dobrej úrovni. MsP Liptovský Mikuláš sa chce aj naďalej 

prioritne zameriavať na posilňovanie dôvery našich občanov vo vzťahu k Mestskej polícii, ako aj 

o rozvíjanie aktívnej spolupráce našich občanov pri plnení všetkých základných úloh MsP, kde patrí 

najmä ochrana verejného poriadku na území nášho mesta. Vzhľadom ku aktuálnej sociálnej, 

ekonomickej a bezpečnostnej situácii a aj vzhľadom k ekonomickým možnostiam, v akých sa mesto 

Liptovský Mikuláš v súčasnej dobe nachádza, ako aj s ohľadom na schválené rozpočtové kapitoly 

Mestskej polície Liptovský Mikuláš, sa budeme snažiť aj počas roku 2014 zabezpečovať všetky 

úlohy a zákonné požiadavky v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení 

aspoň na takej úrovni, ako tomu bolo počas roku 2013. 
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Príloha č. 1 
 
 

Výkaz štatistických údajov Správy o činnosti Mestskej polície 
v Liptovskom Mikuláši za obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013 

 
I. Počet príslušníkov obecnej polície 

1 Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 34 

1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 34 

2 Počet prijatých  príslušníkov obecnej polície 3 

3 Počet prepustených príslušníkov obecnej polície 0 

4 Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za 
spáchanie úmyselného trestného činu 

0 

5 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 

34 

 

 
II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 

1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 

1a Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 1 

 
 
III. Donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 

1 Počet vykonaných zákrokov 2977 

2 Počet prípadov použitia zbrane 1 

2a Z toho neoprávnených 0 

3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0 

3a Z toho neoprávnených 0 

4 Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 387 

4a Z toho neoprávnene 0 

5 Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby proti ktorej zákrok 
smeroval 

0 

6 Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby proti ktorej zákrok 
smeroval (do 24 h.) 

0 

7 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej 
osoby 

0 

8 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu  
nezúčastnenej osoby (do 24 h.) 

0 

9 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na 
majetku 

0 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 0 

10 Počet útokov na príslušníkov obecnej polície ( pri plnení úloh obecnej  
polície alebo v súvislosti s ich plnením) 

2 

10a Z toho so zranením príslušníka  obecnej polície 0 
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IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 

1 Počet osôb ktorým bola obmedzená osobná sloboda, zákrokom 
príslušníka obecnej polície 

6 

2 Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 11 

3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 2 

4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 4 

5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené 
pátranie  

0 

 
 

 
 

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

 § 47-48 § 49 § 50 § 22 VZN Ostat
né 

Spolu 

1 Celkový počet zistených 
 priestupkov vlastnou činnosťou 

 
211 

 
8 6 1771 268 158 2422 

2 
 

Celkový počet oznámených  
priestupkov na útvar obecnej 
 polície 

 
133 

 
37 

 
77 

 
166 

 
106 

 
36 

 
555 

3 Celkový počet uložených 
 priestupkov 

1 1 16 0 5 4 27 

4 Celkový počet odložených  
priestupkov 

23 9 32 38 21 9 132 

5 Celkový počet odovzdaných 
 priestupkov 

1 1 2 3 0 17 24 

6 
 

Celkový počet oznámených  
Priestupkov príslušnému 
orgánu 

 
4 

 
5 

 
0 

 
6 

 
2 

 
4 
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7 Celkový počet priestupkov  
prejednaných  v blokovom  
konaní  

 
141 

 
15 

 
19 

 
1234 

 
137 

 
80 

 
1626 

Výška finančnej hotovosti  v (€) 1640 260 410 13895 1455 728 18288 
8  Z toho (bod č.7) počet 

priestupkov prejednaných 
v blokovom konaní vydaním 
bloku na pokutu nezaplatenú  
na mieste 

36 7 13 84 51 22 213 

Výška finančnej hotovosti v (€) 595 140 305 1365 750 233 3388 
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Príloha č. 2 
 

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši 
Školská 2, 031 01  Liptovský Mikuláš 

 

                                            Liptovský Mikuláš  13.01.2014 
 

   

Správa o bezpečnostnej situácii za Obvodné oddelenie Policajného 

zboru Liptovský Mikuláš 
 

Činnosť OO PZ L. Mikuláš vychádza  zo zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 

neskorších predpisov a ďalších interných noriem riadenia MV SR a prezídia Policajného zboru.  

OO PZ v Liptovskom Mikuláši za hodnotené obdobie plnilo úlohy najmä na úsekoch: 

a) ochrany verejného poriadku, 

b) boja proti trestnej činnosti, 

c) zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 

d) odhaľovania, objasňovania, oznamovania a prejednávania priestupkov, 

a) Ochrana verejného poriadku 

Príslušníci služby poriadkovej polície zabezpečovali v roku 2013 kultúrne, športové a spoločenské 

podujatia organizované v rámci mesta L. Mikuláš a obcí dislokovaných v služobnom obvode OO 

PZ L. Mikuláš a pri bezpečnostných opatreniach organizovaných nadriadenými zložkami PZ, aj 

mimo služobného obvodu OO PZ L. Mikuláš. Vlastné bezpečnostné opatrenia boli prijímané hlavne 

v súvislosti s konaním dôležitých verejných a spoločenských zhromaždení s účasťou ústavných 

a vládnych činiteľov. Policajti obvodného oddelenia PZ pôsobia pri zabezpečení verejného 

poriadku, eliminácii „diváckeho násilia“, nápadu trestnej činnosti a priestupkov všetkého druhu pri 

konaní futbalových zápasov, pretekov vo vodnom slalome, pretekov v zjazdovom lyžovaní, 

športovom rybolove, jachtingu, a to neraz na európskej i celosvetovej úrovni. Policajti OO PZ 

Liptovský Mikuláš sa taktiež podieľali na ochrane ústavných činiteľov SR počas ich návštev 

v služobnom obvode OO PZ L. Mikuláš. Na základe požiadavky zo strany OO PZ a následnej 

vzájomnej dohody, ktorá vyplynula zo  stretnutia so starostami všetkých obcí, sú na OO PZ 

oznamované kultúrne, spoločenské a športové podujatia, ktorých organizátorom je mesto, resp. 

obec, alebo ktoré sú obci oznámené. Za uplynulé obdobie roka 2013 boli na požadovanej úrovni 

zabezpečené všetky akcie bez narušenia verejného poriadku a bez mimoriadnych udalostí. 

b) Boj proti trestnej činnosti 

OO PZ L. Mikuláš má v rámci mesta L. Mikuláš sledovanú aj uličnú kriminalitu. V rámci 

uličnej kriminality ide o krádeže vlámaním do motorových vozidiel, krádeže motorových vozidiel, 

vreckové krádeže, hlavne v obchodných centrách. K poklesu uličnej trestnej činnosti napomáha 

zabudovaný kamerový systém v centre mesta a na sídliskách Podbreziny a Nábrežie, ktorý je 

umiestnený v sídle MsP, ako aj  velenie hliadok do obvodov na základe analýzy trestnej činnosti. 

Vyhodnotenie výsledkov v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 na úseku trestnej činnosti je 

uvedené v tabuľke č. 1.  

c) Zabezpečovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky príslušníci OO PZ v Liptovskom Mikuláši 

prejednávajú priestupky v blokovom konaní a vyhľadávajú závažnejšie priestupky, ktoré následne 

predkladajú v zmysle zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení na konečné 
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rozhodnutie správnemu orgánu  Oddelenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a dopravných 

evidencií ODI OR PZ. V prípade, že si to bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky vyžaduje, 

aktívne sa podieľajú  na riadení cestnej premávky, hlavne  počas zimnej a letnej turistickej sezóny 

na ceste II/584 do Demänovskej doliny a II/584 do Aquaparku – L. Ondrašová, aj keď priepustnosť 

tejto cesty po vybudovaní kruhového objazdu pri hoteli Jánošík priniesla pozitívne výsledky. 

Pri plnení úloh na úseku bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke  bol kladený dôraz  na 

vyhľadávanie vodičov, ktorí riadia vozidlo pod vplyvom alkoholických nápojov, kde došlo v roku 

2013 k poklesu zistených skutkov v tejto oblasti. 

d) Odhaľovanie, objasňovanie, oznamovanie a prejednávanie priestupkov 

Príslušníci OO PZ v Liptovskom Mikuláši na úseku odhaľovania, objasňovania, oznamovania 

a prejednávania priestupkov odhaľovali priestupky a zisťovali ich páchateľov. Tieto podľa 

interných predpisov objasňovali, a ak zákon ustanovil, tiež ich oznamovali a prejednávali. Výsledky 

za hodnotené obdobie roka 2013 v porovnaní s rokom 2012 sú prehľadne znázornené v tabuľke č. 2.     

 

 

Vyhodnotenie výsledkov na úseku objasňovania TČ v celom obvode a v samotnom 

meste L. Mikuláš s porovnaním rovnakého obdobia za r. 2012 – 2013: 

 

Tabuľka č. 1: 

Obdobie Rok 2012 Rok 2013 rozdiel 

Celkový nápad trestnej činnosti v celom obvode 994 816 - 178 

Počet objasnených trestných činov 527 426 - 101 

Percento objasnenosti 53,02 52,21 - 0,81 

Nápad trestnej činnosti len v meste L. Mikuláš 602 486 - 116 

Počet objasnených trestných činov v meste L. M. 365 302 - 63 

Percento objasnenosti 60,63 62,14 + 1,51 

 

 

 

Vyhodnotenie výsledkov na úseku objasňovania priestupkov v celom obvode 

s porovnaním rovnakého obdobia za r. 2012 – 2013: 

 

Tabuľka č. 2: 

Obdobie Rok 2012 Rok 2013 rozdiel 

Skutočný počet  priestupkov  555 532 - 23 

Počet objasnených priestupkov 247 175 - 72 

Objasnenosť priestupkov v % 44,50 32,89 - 11,61 

 

 

 

Spracoval:      

 

                                                        

Riaditeľ OO PZ Lipt. Mikuláš                   

                      mjr. Mgr. Pavel Polesný v.r.     
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