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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2018
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. schvaľuje
1.

Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2017

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V predkladanej „Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2017“ je
rozpracovaná činnosť Mestskej polície Žilina (ďalej len MP Žilina).
- Mestská polícia Žilina je v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku,
ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí
primátora mesta. Mestská polícia je v zmysle ustanovenia § 10, ods. 2 zákona
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení výkonným orgánom mestského zastupiteľstva,
ktoré ju môže zriadiť alebo zrušiť všeobecne záväzným nariadením.
Jednou z činností na úseku verejného poriadku je kontrola dodržiavania verejného
poriadku pri kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach na území mesta. Na
základe požiadania a predpokladu narušenia verejného poriadku mestská polícia
rozhoduje o nasadení adekvátneho počtu príslušníkov MP Žilina a prostriedkov
potrebných na zabezpečenie verejného poriadku, ochrany života a zdravia všetkých
zúčastnených.
- Mestská polícia Žilina predkladá každoročne Mestskému zastupiteľstvu v Žiline
Správu o činnosti Mestskej polície Žilina.
-
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Úvod
Mestská polícia Žilina (ďalej len MP Žilina) je v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku,
ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.
Mestská polícia je v zmysle ustanovenia § 10, ods. 2 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení výkonným orgánom mestského zastupiteľstva, ktoré ju môže zriadiť alebo zrušiť
všeobecne záväzným nariadením.
Príslušníci mestskej polície sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie
verejného činiteľa. Ďalšími zamestnancami mesta sú aj zamestnanci s miestom výkonu práce
MP Žilina, ktorí vykonávajú práce, ktoré priamo nesúvisia s plnením úloh vyplývajúcich zo
zákona o obecnej polícii a nemajú postavenie verejného činiteľa.
Pracovnoprávne vzťahy všetkých zamestnancov s miestom výkonu práce na MP Žilina
upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme,
v prípade príslušníkov MP Žilina aj ustanovenia zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
Platové podmienky príslušníkov MP Žilina a zamestnancov s miestom výkonu práce MP
Žilina boli od 1.1.2017 upravené v Poriadku odmeňovania zamestnancov Mesta Žilina.
MP Žilina svoju činnosť vykonávala aj v súlade s Organizačným poriadkom a Pracovným
poriadkom Mestskej polície Žilina platnými od 1.1.2017.
Hospodárenie a financovanie MP Žilina je upravené zákonom č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Financovanie a hospodárenie je zabezpečované
prostredníctvom preddavku. Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických
prostriedkov MP Žilina určuje mestské zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh.
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1. ORGANIZAČNÉ ČLENENIE
MP Žilina je poriadkový útvar mesta. Činnosť mestskej polície riadi jej náčelník. Náčelníka
v čase jeho neprítomnosti zastupuje zástupca náčelníka v plnom rozsahu právomocí.
Dňom 01.01.2017 nadobudol účinnosť nový Organizačný poriadok MP Žilina, ktorým sa
upravila organizačná štruktúra MP Žilina nasledovne:
a) oddelenie výkonu služby, ktoré bolo na základe rajonizácie a územnej pôsobnosti
rozčlenené na štyri okrsky:
 okrsok Mesto – centrum,
 okrsok Vlčince,
 okrsok Hájik,
 okrsok Solinky.
b) oddelenie vzdelávania a policajných činností, ktoré bolo rozdelené na tieto referáty:
 referát priestupkov,
 referát prevencie,
 referát kynológie a odchytu zvierat,
 referát informatiky a mestského kamerového systému,
 Školiace stredisko – kadeti.
c) vnútorné a organizačné oddelenie, ktoré bolo rozdelené na tieto referáty:
 referát ekonomický,
 referát administratívy,
 referát hospodárskej správy.
Jednotlivé organizačné útvary MP Žilina medzi sebou úzko spolupracovali pri plnení úloh,
ktoré im vyplývali z platnej právnej úpravy a obsahovej náplne činnosti.
Prehľad pracovných zaradení na MP Žilina:
Vedenie MP Žilina – náčelník MP, zástupca náčelníka.
1 vedúci oddelenia výkonu služby
4 velitelia okrskov,
1 veliteľ oddelenia vzdelávania a policajných činností, ktorý riadil 9 príslušníkov MP, z toho
referát priestupkov – 2 príslušníci MP, referát kynológie – 1 príslušník MP, referát
informatiky a kamerového systému – 2 príslušníci MP, referát prevencie – 3 príslušníci MP,
1 vedúca oddelenia vnútorného a organizačného, ktorá riadila 7 zamestnancov – 4 THP,
3 POP.
Tab. 1 Personálna časť
Pracovné zaradenie
náčelník + zástupca náčelníka
vedúci oddelenia výkonu služby
oddelenie vzdelávania a policajných činností
oddelenie výkonu služby + okrsky
vnútorné a organizačné oddelenie

Spolu

policajti

THP/POP

2

0

1

0

9

0

66

0

2

3/3
86
3

Stav príslušníkov MP Žilina k 31.12.2016 – 83 osôb, k 31.12.2017 – 80 osôb.
V priebehu roka 2017 skončili pracovný pomer 10 zamestnanci zaradení na pracovnú
pozíciu – príslušník MP.
Skúšky odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície v mesiaci máj vykonali 3
zamestnanci – kadeti a v mesiaci december vykonali skúšky 4 zamestnanci – kadeti, ktorí
absolvovali odbornú prípravu v Školiacom stredisku MP Žilina.
Fyzický stav príslušníkov MP Žilina k 31.12.2017 – 80 osôb.
2. ČINNOSŤ ODDELENIA VÝKONU SLUŽBY MP ŽILINA
Mestská polícia ako fakultatívny orgán obecného zastupiteľstva primárnym a zásadným
spôsobom zabezpečuje obecné veci verejného poriadku. Dôsledným uplatňovaním zákonných
noriem, ktorými sa príslušníci MP Žilina riadia pri výkone svojho povolania zabezpečujú
verejný poriadok v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Výrazným prvkom situačnej prevencie
je moderný a stále sa dopĺňajúci kamerový systém mesta Žilina, ktorý je využívaný na
zisťovanie „pouličnej kriminality“, páchateľov priestupkov, trestných činov, dopravných
nehôd a celkového pohybu občanov a návštevníkov mesta Žilina. Okrem vyššie uvedeného
využívajú kamerový systém orgány činné v trestnom konaní, ktorým je v zmysle zákona
o ochrane osobných údajov podávané požadované informácie (záznamy kamerového
systému). Materiálne hodnoty v majetku mesta a fyzických osôb chráni MP Žilina
prevádzkou pultu centrálnej ochrany avšak najzásadnejším prvkom ochrany verejného
poriadku je dôsledný výkon pochôdzkovej služby uniformovaných príslušníkov MP Žilina.
Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné doplniť počet príslušníkov zodpovedajúci k počtu
obyvateľov mesta a geografickému členeniu, čo je však dlhoročný zásadný problém
vzhľadom ku celkovej spoločenskej situácii, situácii na trhu práce a atraktivite povolania.
Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, života,
zdravia a majetku občanov a ochrany životného prostredia v meste realizovala MP Žilina
prostredníctvom jednotlivých okrskov a oddelenia vzdelávania a policajných činností.
2.1 Rajonizácia mesta – miestna pôsobnosť jednotlivých okrskov MP Žilina
1. Okrsok Mesto – centrum:
Hliny 1 až 4, 8 po ulicu Mostná
Prímestské časti: Budatín, Zádubnie, Zástranie, Považský Chlmec, Vranie, Brodno
Hranice okrsku: Ľavobrežná, Bratislavská, Oceliarska, Priemyselná, Závodská cesta,
Mostná, Nemocničná, Na Horevaží, P.O. Hviezdoslava.
Hranice prímestských častí tvoria hranice katastra.
2. Okrsok Vlčince
Vlčince, Rosinky, Trnové, Mojšová Lúčka, Lesopark, Vodné dielo
Hranice okrsku: Nemocničná, Bôrická cesta, Na Malý Diel, Univerzitná, Lesopark –
hranice katastra, Rosinská, Pri Celulózke, Košická.
Hranice prímestských častí tvoria hranice katastra.
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3. Okrsok Solinky
Solinky, Partizánsky cintorín, Bytčica, Hliny 5, 6, 7 od ul. Mostná, Bôrik
Hranice okrsku: Rajecká, Kopanice, Univerzitná, Na Malý Diel, Mostná
Hranice prímestských častí tvoria hranice katastra.
4. Okrsok Hájik
Hájik, Závodie, Bánová, Strážov, Žilinská Lehota, Hradisko
Hranice okrsku: hranice katastra
Hranice prímestských častí tvoria hranice katastra.
Príslušníci
MP
Žilina
zaradení
v okrskoch
v roku
2017
zabezpečovali
policajno – bezpečnostné činnosti a výkon úloh v príslušných častiach mesta a mestských
častiach so zameraním sa na špecifiká jednotlivých častí, ktoré boli zistené vlastnou
činnosťou, sprostredkované cez poslancov jednotlivých častí alebo nahlasované priamo
občanmi.
Medzi najdôležitejšie úlohy MP Žilina bolo zabezpečovanie dodržiavania verejného poriadku
v meste, a to hlavne v pešej zóne a riešenie problematickej dopravnej situácie v centre mesta.
MP Žilina sa zameriavala na veľmi zlú situáciu s parkovaním vozidiel a následné porušovanie
zákona o cestnej premávke v centre mesta.
Iná situácia bola na sídliskách, kde bolo zistených najviac priestupkov spáchaných
parkovaním na trávnatých plochách, v križovatkách a na chodníkoch. Ako veľký problém sa
ukázalo odhaľovanie pôvodcov vandalizmu, ktorí ničili smetné nádoby, stromy a sídliskovú
zeleň.
Najproblematickejšou časťou z hľadiska počtu zásahov hliadok MP Žilina zostávali centrum
mesta a sídliská aj vzhľadom na vysoký počet a koncentráciu obyvateľov, menej
frekventovanou oblasťou boli mestské časti.
K závažným problémom patrilo aj nerešpektovanie nariadení mesta o chove a držaní psov,
a to hlavne zistením voľného pohybu psov, ktorý je príslušným VZN mesta zakázaný. Na
eliminovanie daného problému boli vykonávané kontrolné akcie zamerané na túto
problematiku.
Ďalším problémom bolo znečisťovanie verejných priestranstiev skupinami mladých ľudí,
ktorí sa stretávali v blízkosti obytných domov a konzumácia alkoholických nápojov na
verejnom priestranstve. Vzhľadom na rastúci trend požívania alkoholických nápojov MP
Žilina zvýšila v roku 2017 aj počet kontrol zameraných na konzumáciu alkoholu osobami
mladšími ako 18 rokov. V rámci týchto kontrol bolo zistené požívanie alkoholických nápojov
nielen mladistvými, ale i maloletými osobami. Priestupky, ktorých sa dopustili mladistvé
osoby boli v zmysle platných právnych noriem odstúpené príslušným mestským, resp.
obecným úradom, pokiaľ išlo o maloleté osoby, boli uvedené zistenia postúpené aj na
sociálny odbor úradu práce a rodiny.
MP Žilina vykonávala aj viaceré bezpečnostné akcie v spolupráci s príslušnými útvarmi
Policajného zboru SR.
Hliadková činnosť v nočných hodinách bola zameraná predovšetkým na kontrolu rušenia
nočného pokoja, ochranu života a zdravia obyvateľov a návštevníkov mesta, na ochranu
majetku mesta a občanov pred krádežami a poškodzovaním majetku vandalmi.
Významnými profylaktickými opatreniami na úseku dopravy bolo zabezpečovanie prechodov
pre chodcov v blízkosti školských zariadení pred začatím vyučovania. V priebehu roka 2017
hliadky MP Žilina zabezpečovali bezpečný priechod žiakov do škôl cez priechody pre
chodcov, ktoré boli z hľadiska bezpečnosti vyhodnotené ako najviac rizikové. V dňoch
školského vyučovania MP Žilina zabezpečovala celkom 12 rizikových priechodov pre
chodcov.
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MP Žilina sa zvýšenou mierou zameriavala aj na hliadkovú činnosť v pridelených mestských
častiach, čo v spolupráci s poslancami za jednotlivé volebné obvody viedlo k väčšej
spokojnosti občanov s prácou mestskej polície pri riešení vzniknutých problémov, ako aj
nárastu zistených a objasnených priestupkov hlavne na úseku verejného poriadku
a občianskeho spolunažívania. Každý okrsok MP Žilina zodpovedal za svoj pridelený obvod.
Hliadková činnosť v mestských častiach bola zameraná hlavne na kontrolu nepovolených
skládok, znečisťovanie vodných tokov vypúšťaním splaškovej vody a pod. Hliadky MP Žilina
vstupovali do riešenia susedských sporov, ktoré sa v daných lokalitách vyskytovali častejšie,
ako v ostatných častiach mesta.
Od 1.1.2017 bola na okrskoch Vlčince a Hájik zriadená stála služba, ktorá svoju pracovnú
činnosť vykonávala od 07.00 hod. do 15.00 hod. Príslušníci MP Žilina zaradení do okrskov
zabezpečovali a vykonávali preventívne, výchovné a vzdelávacie aktivity – dopravnú
výchovu pre základné a materské školy, poskytovali informácie v rámci prevencie seniorov,
informovali občanov ako sa správať pri stretnutí s divou zverou, doriešovali priestupcov
a spracovávali administratívnu agendu. Takisto úzko spolupracovali s ostatnými hliadkami
MP Žilina zaradenými na jednotlivé okrsky.
Plnenie úloh mestskej polície bolo vykonávané v zmysle ustanovení zákona o obecnej polícii.
Tab. 2 Prehľad činností pri plnení úloh MP Žilina
Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom
1
príslušníka mestskej polície
2
Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície
3
Počet osôb predvedených na útvar Policajného zboru
4
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
5
Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené
6
pátranie
Tab. 3 Štatistika riešenia priestupkov 2017
Zák. 372/1990 Zb. O
§ 21 § 24 § 30 § 47 §49 § 50
priestupkoch
Celkový počet zistených
1 priestupkov vlastnou
3
40 28 748 10
17
činnosťou
Celkový počet
oznámených
2
0
5 10 321 3
10
priestupkov na útvar
mestskej polície
SPOLU

3

45 38 1069 13

27

50
52
6
31
0
1

VZN
377/04 214/09
obce

Spolu

12739

1358

299

120

15362

5459

582

70

40

6500

18198

1940

369

160

21862

§ 22

3 Počet ostatných priestupkov

587

4 Celkový počet priestupkov

22 449

5 Zistené trestné činy
6 Hľadané osoby
7 Celkový počet ostatných udalostí

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21
32
8843
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Pozn.:
zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch:
§ 21 – priestupky proti poriadku v správe (úmyselné uvedenie nesprávneho alebo neúplného
údaju priestupcom)
§ 24 – priestupky na úseku podnikania (kontrola dodržiavania prevádzkových hodín)
§ 30 – priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
§ 47 – priestupky proti verejnému poriadku
§ 49 – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
§ 50 – priestupky proti majetku
§ 22 – priestupky na úseku dopravy
Zák. SNR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov:
§ 7 – zakazuje sa fajčiť,
Zák. SNR č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov:
Článok I., Odsek 1, § 2 odsek 2 a odsek 3.
Porušenie VZN
VZN 3/2011 o chove, vodení a držaní psov
VZN 15/2012 požívanie alkoholických nápojov v meste
VZN 15/2009 – všeobecná čistota
VZN 3/2012 – zariadenia RIP
VZN 8/2017 – o podmienkach vylepovania plagátov
VZN 5/2016 – čas predaja v prevádzkových jednotkách
VZN 29/2016 – o odpadoch
VZN 8/2010 – ochrana zelene
VZN 10/2016 – trhový poriadok
VZN 19/2015 – odvádzanie odpadových vôd, zneškodnenie obsahu žúmp
VZN 11/2011 – sezónne vonkajšie posedenie - terasy
Ostatné udalosti – sú udalosti, ktoré nenapĺňajú znaky trestných činov a priestupkov:
- hlásenia o narušení objektov napojených na PCO MP Žilina,
- asistencia RZP pri prevoze agresívnych pacientov,
- asistencia lekárom psychiatrického oddelenia pri ošetrovaní agresívnych pacientov,
- asistencia revízorom pri overovaní totožnosti čiernych pasažierov,
- preverovanie požívania alkoholu maloletými a mladistvými osobami,
- preverovanie oznamov o ležiacich osobách,
- preverovanie oznamov o túlavých zvieratách a kadáveroch,
- preverovanie oznamov o dlhodobo odstavených vozidlách a pod.,
- iné udalosti a pomoc občanom príslušníkmi MP.
Sťažnosti na príslušníkov MP Žilina
Prevažujúce predmety sťažnosti na príslušníkov mestskej polície:
Predmetom sťažnosti boli prevažne výhrady voči oprávnenosti a opodstatnenosti uloženia
sankcie v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a neprimerané správanie sa
príslušníkov mestskej polície pri prejednávaní priestupkov.
Počet sťažností na príslušníkov MP:
3
Vyhodnotené za neopodstatnené:
3
7

Vyhodnotené za opodstatnené:
0
Vyhodnotené za odložené:
0
Pochvaly na príslušníkov MP Žilina
Celkový počet pochvál na príslušníkov MP
v roku 2017:
7
2.2 Oddelenie vzdelávania a policajných činností
V rámci oddelenia vzdelávania a policajných činností (ďalej len OVPČ) boli zriadené
referáty, ktoré sa zaoberali špecializovanými druhmi činnosti.
Ich činnosť riadil a koordinoval veliteľ OVPČ MP Žilina:
- referát priestupkov,
- referát prevencie,
- referát kynológie a odchytu zvierat,
- referát informatiky a mestského kamerového
systému,
- Školiace stredisko – kadeti
Okrem uvedených referátov veliteľ oddelenia zabezpečoval v Školiacom stredisku MP Žilina
vzdelávanie príslušníkov obecných a mestských polícií SR pre získanie odbornej spôsobilosti
pre výkon práce príslušníka obecnej/mestskej polície.
V roku 2017 sa konali dva kurzy odbornej prípravy. Zúčastnilo sa ich 27 frekventantov,
z toho 7 boli pre Mestskú políciu Žilina.
V školiacom stredisku sa zároveň realizovalo vzdelávanie a preškoľovanie vlastných
príslušníkov MP Žilina počas celého roka. Jednalo sa predovšetkým o získavanie nových
vedomostí v oblasti právnych noriem, ktorými sa príslušník MP pri svojej činnosti riadi, a to
novely, resp. zmeny zákonov, VZN a iných všeobecne platných právnych noriem. Všetci
príslušníci MP absolvovali po preškolení i preskúšanie.
V roku 2017 sa uskutočnilo 2 x preškolenie všetkých príslušníkov MP, taktiež bolo vykonané
preškolenie a poučenie všetkých príslušníkov MP v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov.
Neoddeliteľnou a povinnou súčasťou práce príslušníka MP bolo aj získanie schopností,
zručností a návykov v oblasti streleckej prípravy, zdravotnej prípravy, telesnej prípravy
a sociálnej komunikácie s občanmi.
a/ Referát priestupkov
Referát priestupkov mestskej polície plnil úlohy na úseku objasňovania priestupkov. V roku
2017 vykonával administratívne úkony k zisteniu páchateľov priestupkov, ktoré príslušníci
MP pri výkone svojej činnosti zistili z úradnej povinnosti (ex offo) alebo boli oznámené
právnickými osobami, fyzickými osobami a organizáciami. Objasňovanie spočívalo
v zaobstaraní všetkých podkladov potrebných k rozhodnutiu správneho orgánu. Správy
o objasňovaní priestupkov boli zasielané na Okresný dopravný inšpektorát v Žiline
v celkovom počte 33 správ, Okresný úrad v Žiline v celkovom počte 28 správ, Mesto Žilina
v celkovom počte 31 správ a na iné úrady a inštitúcie celkom 10 správ.
Najviac zistených priestupkov bolo na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
predovšetkým nerešpektovaním ustanovení, ktoré regulujú zastavenie, státie a vjazd vozidiel.
Táto skutočnosť vyplýva z neustáleho zvyšovania sa stupňa motorizácie a väčšieho počtu
vozidiel v centre mesta. MP reagovala aj na oznámenia občanov, ktorí mali vyhradené svoje
parkovacie miesta a žiadali o pomoc pri ich zabratí inými účastníkmi cestnej premávky.
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Referát priestupkov v roku 2017 spracoval 151 správ týkajúcich sa porušenia zákazu požívať
alkoholické látky osobami mladistvými, ktoré boli odstúpené k prejednaniu na príslušný
obecný resp. mestský úrad v mieste trvalého bydliska mladistvého. Taktiež bolo zistených 9
maloletých osôb pod vplyvom alkoholu, pri ktorých boli vyrozumení zákonní zástupcovia
a sociálna kuratela. Referát priestupkov v roku 2017 spracoval 994 žiadostí od oprávnených
orgánov na preverenie spoľahlivosti a bezúhonnosti osôb. Referát zaregistroval a následne
odstúpil do výkonu 18 žiadostí o spoluprácu pri pátraní po nezvestných a hľadaných osobách.
b/ Referát prevencie
Referát prevencie realizoval prednášky a besedy predovšetkým pre cieľovú skupinu detí
a mládeže. Obsahom boli zamerané na prevenciu v oblasti sociálno-patologických javov.
Prednášok sa zúčastnilo 1291 žiakov stredných škôl. Príslušníci MP participovali aj na
projektoch „Čo slušnosť káže“ a „Priateľ policajt“. Uvedených projektov sa zúčastnilo
celkom 1138 detí.
Vzhľadom na kvalitne vybavené detské dopravné ihrisko a učebňu teórie je doménou referátu
prevencie mestskej polície vyučovanie dopravnej výchovy. Dopravná výchova sa realizovala
v dvoj až trojhodinových blokoch. V teoretickej príprave príslušníci MP školili deti
z pravidiel cestnej premávky podľa vekových osobitostí. V druhej časti prebiehala praktická
príprava na ihrisku, kde sa na modelových situáciách deti učili praktickým skúsenostiam.
V roku 2017 absolvovalo dopravnú výchovu celkom 2848 detí.
Nemenej dôležitá bola aj spolupráca so zväzom dôchodcov, v rámci ktorej boli vykonávané
besedy zamerané na bezpečnosť osôb a majetku so seniormi priamo v zariadeniach pre
dôchodcov .
Názov zariadenia
Počet seniorov
Denné centrum pre seniorov na nám.
Borodáča
Klub dôchodcov v Strážove
Denné centrum seniorov Bytčica
Úsmev – zariadenie pre seniorov na Osikovej
ulici
Letokruhy centrum pre seniorov na
Karpatskej ulici
Spolu

51
49
53
200
100
453

c/ Referát kynológie a odchytu zvierat
Náplňou uvedeného referátu bol hlavne odchyt voľne sa pohybujúcich zvierat - psov na
území mesta s následným vrátením pôvodnému majiteľovi. Pokiaľ išlo o opustené alebo
túlavé zviera alebo o zviera, ktorého majiteľa nebolo možné zistiť, bolo takéto zviera
umiestnené do útulku v Mojšovej Lúčke. MP Žilina v rámci svojich oddelení zabezpečovala
24 hodinový servis pre odchyt psov. Mimo prevádzkových hodín útulku boli zvieratá
umiestňované v núdzovom priestore, a to dočasne v koterci nachádzajúcom sa v objekte MP
Žilina. V roku 2017 bolo odchytených 205 psov.
Príslušník MP pracovne zaradený na referát kynológie a odchytu zvierat vykonával aj iné
činnosti ako napríklad: odchyt vtáctva išlo hlavne o mláďatá dravých vtákov a labute, plazov
a iných dravcov. Odchytené zvieratá a vtáctvo boli odovzdané správcovi Národného parku
Malá Fatra. Ďalšou činnosťou referátu bolo odstraňovanie uhynutých zvierat z verejných
priestranstiev a ich prevoz do asanačného zariadenia.
Občania často požadovali odchyt a umiestnenie mačiek do útulku, čo v súčasnej dobe nemá
koncepčné riešenie, odchyteným zvieratám iniciatívne našiel príslušník MP zaradený na
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referát kynológie a odchytu zvierat buď dočasnú starostlivosť resp. nový domov. Keďže
útulok pre mačky v Žiline, ale ani inde na Slovensku neexistuje, MP Žilina spolupracovala
s občianskym združením – Zvierací domov SOS Žilina, ktoré sa touto činnosťou zaoberá.
Tab. 4 Prehľad zákrokov referátu kynológie a odchytu zvierat
Počet odchytených psov
Umiestnené útulok M. Lúčka
Pes vrátený majiteľovi príslušníkom MP
Eutanázia zvieraťa vykonaná veterinárom
Odstránenie kadáveru – VAS Mojšová Lúčka
Veterinárne ošetrenie odchyteného zvieraťa
Sankcia uložená majiteľovi
Náhradná starostlivosť zvieraťa
Neúspešný odchyt
Preverenie oznamu od obyvateľov o pohybe , resp. zranení zvieraťa
alebo o mŕtvom zvierati

205
157
41
2
31
6
87
5
21

Pes odchytený občanom a odovzdaný na MP

19

349

d/ Referát informačných systémov
Na referáte informačných systémov boli zaradení dvaja príslušníci MP, ktorí zabezpečovali
komunikačnú, digitálnu a spojovaciu techniku MP. Spolupracovali pri rozšírení centrálneho
monitorovacieho systému pre kamerový systém. Zároveň prejednávali podmienky spojené so
samotným umiestnením kamier a ďalšie podmienky súvisiace s nákladmi na prevádzku
kamier. Spolupracovali tiež pri zabezpečovaní technologickej časti objektov pripojených na
pult centrálnej ochrany. Editovali doménu MP Žilina.
Mestská polícia Žilina využíva širokú škálu technológií na zabezpečenie výkonu služby.
Predovšetkým ide o spojovaciu a komunikačnú techniku.
Evidencia priestupkov bola nosnou činnosťou výkonu služby. Príslušníci MP využívali na
túto činnosť informačný systém „MP Manager“ prostredníctvom služobných mobilných
telefónov.
Mestská polícia prevádzkuje mestský kamerový systém predovšetkým na situačnú prevenciu
a odhaľovanie priestupkov.
V roku 2017 prebehlo rozšírenie centrálneho monitorovacieho systému kamerového systému
o 12 kamier. Kamerovým systémom bolo v roku 2017 zistených 250 priestupkov počas
výkonu, jednalo sa napr. o porušovanie parkovania na chodníkoch, parkovanie na zeleni,
porušovanie zákazových značiek, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti občanmi
slabšej sociálnej vrstvy ako i mladistvými a maloletými osobami. Ďalej boli zistené ležiace
osoby na chodníkoch, lavičkách v parkoch, poškodzovanie a krádeže majetku a na sídliskách
porušovanie VZN č. 3/2011 Mesta Žilina o chove a držaní psov.
Pre potreby štátnej polície bolo za rok 2017 vyhotovených 101 záznamov z kamerového
systému.
Ochrana majetku bola v technickej oblasti zabezpečovaná ústredňou zabezpečujúcou
signalizáciu (PCO). Na PCO bolo pripojených 107 objektov. Okrem ochrany objektov vo
vlastníctve Mesta Žilina MP poskytuje na základe zmluvy i ochranu súkromným subjektom.
MP Žilina sa počas roka pravidelne kontaktovala s občanmi, a to osobným kontaktom alebo
prostredníctvom internetu. Informácie a komunikácia s občanmi bola zabezpečená
prostredníctvom webovej adresy MP Žilina www.mpza.sk, kde boli občania informovaní
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o činnosti mestskej polície. Aktivity MP Žilina boli na webovej stránke pravidelne
aktualizované a boli tam uvádzané problémy týkajúce sa práce MP Žilina a života obyvateľov
mesta. Taktiež boli prostredníctvom stránky www.mpza.sk podávané návrhy, pripomienky
a sťažností na prácu príslušníkov MP.
3. OSTATNÉ ČINNOSTI MP ŽILINA
Medzi udalosti zaznamenané v roku 2017 patrili i hlásenia o narušení objektov napojených na
PCO MP Žilina, asistencia RZP pri prevoze agresívnych pacientov, preverovanie požívania
alkoholu maloletými a mladistvými osobami a všetky ostatné činnosti vykonávané
príslušníkmi MP Žilina v zmysle ustanovení zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
3.1 Plnenie úloh mestskej polície pri mimoriadnych udalostiach
Výpis mimoriadnych udalostí a trestných činov:
Výpis mimoriadnych udalostí a trestných činov:
15.6.2017 o 00:15 hod. Hliadkou boli vo Farskej uličke spozorované dve osoby, ktoré skúšali
kľučky na dverách prevádzkární a následne sa pokúsili odcudziť osvetlenie na Farských
schodoch. Keď osoby spozorovali hliadku dali sa na útek. Následne boli na ul. M. R.
Štefánika dostihnuté a vyzvané, aby preukázali svoju totožnosť. Pri stotožňovaní bola u jednej
osoby zistená mačeta s dĺžkou cca 50 cm a igelitové vrecko s obsahom neznámej sušenej
látky, o ktorej uviedol, že je to marihuana. Na miesto bola privolaná hliadka PZ SR, ktorá si
prevzala ďalšie riešenie.
21.7.2017 o 00:31 hod. Na stálu službu MP bol prijatý telefonický oznam od občana, ktorý
nahlásil výtržnosť- ruvačku viacerých osôb a následné rozbitie sklenenej výplne na okne
radnice z ul. Radničná a na dverách budovy a prevádzky Burianka na ul. Burianova
medzierka. Udalosť s popisom osôb bola nahlásená hliadkam MP. V krátkom čase hliadka
zistila 3 osoby. Poškodený uviedol, že ho údajne napadlo cca 6 osôb. Hliadke MP uviedol, že
bol fyzicky napadnutý, a následne od zlosti rozbil sklenenú okennú výplň na radnici
a sklenenú výplň na dverách na budove na ulici Burianova medzierka. Svojim konaním si
spôsobil krvácajúce - rezné poranenia ruky. Na mieste boli stotožnení aj dvaja svedkovia celej
udalosti. Pre podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva a ublíženia na zdraví bola na
miesto privolaná hliadka PZ SR a RZP Hliadkou MP bola poskytnutá predlekárska prvá
pomoc do príchodu RZP.
1.10.2017 o 21:52 hod. Bol prijatý sprostredkovaný telefonický oznam z linky IZS 112
ohľadom muža pod vplyvom alkoholu s poruchami správania, sediaceho vo vraku vozidla zn.
Peugeot na ul. Tichá č. 8. Hliadkou na mieste ani v okolí nebola zistená žiadna osoba
zodpovedajúca popisu. Pri jednej z garáží susediacich s bytovkou, na neosvetlenom mieste,
bolo hliadkou spozorované stojace vozidlo zn. Nissan, za ktorým sa ukrýval neznámy muž,
ktorý prvotne predložil občiansky preukaz iného držiteľa a na prítomnosť hliadky reagoval
nervóznym správaním a menením výpovedí o dôvodoch nachádzania sa na mieste. Počas
rozhovoru z priľahlej garáže vykročil ďalší neznámy muž s čelovým svietidlom na hlave,
ktorý uviedol, že je majiteľom stojaceho vozidla a garáže. Cez otvorené dvere hliadka
spozorovala na podlahe v garáži plynové bomby, sklenené odparovacie misky, rôzne
plechové nádoby, veľké množstvo liekov a sanitárny materiál. Z priestoru sa šíril výrazný
zápach po chemikáliách a rozmiestnenie uvedených predmetov pripomínalo laboratórium na
výrobu drog. Z dôvodu podozrenia, že na mieste pravdepodobne dochádza k trestnému činu
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nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, bola na miesto prostredníctvom
operačného strediska privolaná hliadka OO PZ Žilina – západ, ktorá si vec prevzala.
12.10.2017 o 03:00 hod. Na ulici Národná bol kamerovým systémom spozorovaný podozrivý
muž, ktorý sa snažil pomocou náradia schovaného pod bundou vypáčiť dvere na prevádzke
občerstvenia Kebap. Po neúspešnom pokuse o vniknutie sa presunul k PJ Iris obuv, kde sa mu
podarilo dvere vypáčiť. Následne muž vnikol do objektu. Po krátkej chvíli sa z prevádzky
rýchlou chôdzou odobral smerom na Hlinkovo námestie. Tu bol pri hoteli Astória zadržaný
pripravenými hliadkami MP Žilina. Za pomoci hmatov a chvatov bol muž spacifikovaný
a boli mu založené putá. Muž mal na rukách pracovné rukavice, pri sebe páčidlo,
skrutkovač, vreckový nôž, mobilný telefón a baterku. Jednalo sa o občana z ČR. Pri
vyťažovaní sa priznal k neúspešnému pokusu o vlámanie do mäsiarstva Gaško – Veľká
Okružná 3, čo bolo potvrdené hliadkou MP pri následnej kontrole. Na miesto bola privolaná
hliadka OO PZ SR Žilina – východ, ktorá si prevzala realizáciu prípadu. Hliadkami boli do
konca služby skontrolované prevádzkové jednotky v centre mesta, pričom boli zistené ďalšie
drobné poškodenia vstupných dverí niekoľkých PJ, na PJ Kebap a Gaško došlo k značnému
poškodeniu vstupných dverí. K veci bola spísaná potrebná agenda.
3.2 Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci,
ochrany životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach
Mestská polícia Žilina v roku 2017 zabezpečovala verejný poriadok, pôsobila pri ochrane
obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia a spolupôsobila pri ochrane
majetku mesta a jeho občanov pred jeho poškodením, zničením, stratou a zneužitím. A to
nielen v meste, ale aj v jeho mestských častiach s prihliadnutím na špecifiká jednotlivých
častí. Podľa počtu vykonaných zásahov hliadok MP Žilina najproblematickejšou časťou
mesta bolo samotné centrum a sídliská, a to v dôsledku vysokého počtu a koncentrácie
obyvateľov a návštevníkov mesta. Žilina ako krajské mesto s krajskými a okresnými
inštitúciami je spádovou oblasťou pre vysoký počet občanov a takisto kvôli rozvinutému
priemyslu je tu zamestnaný veľký počet občanov s trvalým pobytom mimo mesta aj okresu.
Hliadková činnosť MP Žilina bola preto zameraná hlavne v dotknutých častiach mesta.
V centre bola zameraná hlavne na problémy s parkovaním a vjazdom vozidiel do pešej zóny
(tu bolo zistených 3654 priestupkov) a dopravnú situáciu v zónach plateného a rezidentského
parkovania. Problémom sídlisk bolo parkovanie na trávnikoch, za rok 2017 bolo zistených až
840 týchto porušení zákona a parkovanie na chodníkoch 357.
Jedným z najvypuklejších problémov sídlisk bolo nerešpektovanie všeobecno-záväzných
nariadení mesta a to najmä VZN o podmienkach chovu a držania psov, hlavne
nerešpektovanie zákazu voľného pohybu psa a neodstraňovanie psích exkrementov. V reakcii
na neustále porušovanie týchto pravidiel boli v nepravidelných intervaloch realizované
kontrolné akcie s nasadením zvýšeného počtu príslušníkov MP Žilina. Výsledkom bolo 436
zistených priestupkov.
Ďalším z problémov bol aj neustále sa zvyšujúci počet prípadov ničenia imobiliáru mesta
hlavne smetných nádob, reklamných a informačných tabúľ a verejnej zelene skupinami
mladých ľudí, ktorí boli často pod vplyvom alkoholu. Vzhľadom na rastúci trend požívania
alkoholických nápojov príslušníci MP Žilina zvýšili počet kontrol zameraných na konzumáciu
alkoholu osobami mladistvými a maloletými a vykonávali bezpečnostné akcie v spolupráci
s príslušnými útvarmi PZ.
Hliadková činnosť MP Žilina v nočných hodinách bola zameraná hlavne na riešenia prípadov
rušenia nočného kľudu a na ochranu majetku obce a jej obyvateľov a návštevníkov, ako aj
ochrana ich života a zdravia.
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V mestských častiach boli v spolupráci s poslancami za jednotlivé obvody urýchlene riešené
hlavne špecifické požiadavky obyvateľov, predložené hlavne na stretnutiach s občanmi,
smerujúce k zvýšeniu životného štandardu a k zvýšeniu pocitu ich bezpečia. Poverení
príslušníci sa v roku 2017 zúčastnili 65 stretnutí vo všetkých volebných obvodoch.
3.3 Plnenie úloh mestskej polície pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov
a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov, alebo mladistvou do 18 rokov:
Kontrola dodržiavania zákazu predaja alkoholických a tabakových výrobkov maloletým
a mladistvým. V praxi ide o dôslednú kontrolu zák. NR SR č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických izieb,
zák. NR SR č. 377/2004 o ochrane nefajčiarov a VZN č. 15/2012 mesta Žilina o úprave
podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov. V zmysle zákona
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii príslušníci MP Žilina vykonávali kontrolu dodržiavania
zákazu požitia alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami, porušenie zákazu
oznamujú obci/mestu.
Okrem priameho výkonu boli vykonané aj mimoriadne akcie na zistenie dodržiavania zákazu
požívania alkoholu maloletými a mladistvými na celom území mesta. V spolupráci so štátnou
políciou bolo realizovaných 10 akcií, kde bol nasadený maximálny možný počet príslušníkov
mestskej polície a zúčastnili sa týchto akcií aj hliadky Policajného zboru Slovenskej
republiky. MP Žilina samostatne vykonala celkom 20 akcií.
Tab. 5 – Výsledky kontrol
Porušenie
§30 zák. 372/1990 Zb.

Počet zistení
38

VZN 15/2012 mesta Žilina

942

Zák. 377/2004 Z. z.

369

Zák. 214/2009 Zb.

160

Popis
Priestupky na úseku ochrany
pred alkoholizmom
Požívanie alkoholických
nápojov na verejných
priestranstvách
Priestupky na úseku ochrany
nefajčiarov
Oznamovanie maloletých a
mladistvých požívajúcich
alkoholické nápoje

3.4 Plnenie úloh mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci pri
organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo iných podujatí:
Prehľad zabezpečovaných akcií MP Žilina za rok 2017:
 Návšteva vládnych predstaviteľov na MsÚ v Žiline
 Fašiangový sprievod v Žiline
 Kontroly na alkohol na území mesta
 Trnovské hody
 Kladenie vencov Sad SNP
 Oslavy 1. mája
 Majáles
 Deň Sv. Floriána
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Staromestské slávnosti
JOJ-ka v meste
Žilinský triatlon
Budatínsky rínok
Návšteva prezidentov SR a Nemecka
Vianočné trhy
Vianočný beh
Mikuláš
Silvester
Futbalové a hokejové stretnutia MŠK a MŠHK Žilina.

MP - vykonané akcie z vlastnej iniciatívy, zamerané na:
- kontrolu požívania alkoholických nápojov na verejnosti mladistvými a maloletými
osobami v prevádzkových jednotkách,
- kontrolu zmapovania bezdomovcov + poradenstvo,
- kontrolu psíčkarov,
- kontrolu daní za vjazd a zotrvanie vozidiel v pešej zóne,
- kontrolu vodičov vozidiel taxi služieb,
- priechody pre chodcov počas celého školského roka,
- prevenciu – prednášky a ukážky práce mestskej polície pre ZŠ,
- pomoc poľovnému združeniu pri love na diviačiu zver na sídlisku Hájik.
3.5 Iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou obecnej polície:
Zriadením okrskov na sídliskách Vlčince, Hájik a Solinky sa zlepšila bezpečnostná situácia na
uvedených sídliskách a skrátila sa reakčná doba príchodu hliadok na miesto oznámenej
udalosti. Zároveň sa mestská polícia priblížila občanom na sídliskách. Príslušníci MP získali
lepší prehľad, o tom, čo sa v okrsku deje, aké problémy trápia obyvateľov a svojou prácou sa
v rámci svojich možností snažili zlepšiť sociálne a bezpečnostné prostredie nielen obyvateľov
sídliska, ale aj návštevníkov týchto sídlisk.
4. SPOLUPRÁCA S INÝMI ORGÁNMI A ORGANIZÁCIAMI
Povinnosť spolupráce s inými orgánmi je zakotvená priamo v § 24 zákona o obecnej polícii,
podľa ktorého obecná/mestská polícia spolupracuje pri plnení úloh s príslušným útvarom PZ,
orgánmi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce, s orgánmi štátnej zdravotníckej
správy, orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, orgánmi požiarnej ochrany
a s inými štátnymi orgánmi.
V rámci plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii spolupracovala MP Žilina
v roku 2017 s nasledovnými orgánmi a organizáciami.
1. Mestské a obecné polície v rámci celej SR – v zmysle požiadaviek príslušných OP, MP,
ktoré sa týkali najmä spolupráce pri objasňovaní priestupkov.
2. KR PZ Žilina, OR OZ Žilina a OO PZ v rámci celej pôsobnosti MP – poskytovanie
nezúčastnených osôb pri úkonoch vykonávaných OR PZ, spolupráca pri poskytovaní údajov
o osobách priestupcov, ktorých priestupky sa týkali § 50 zákona o priestupkoch, pomoc pri
pátraní po osobách, po ktorých bolo vyhlásené pátranie, pomoc pri hľadaných osobách,
spolupráca pri zabezpečovaní verejného poriadku pri kultúrnych a športových akciách
konaných v meste Žilina.
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3. Úrad justičnej a kriminálnej polície Žilina – ako pri ostatných už uvedených organizačných
zložkách PZ.
4. Železničná polícia Žilina – pri pátraní po osobách dopúšťajúcich sa trestnej činnosti a to
hlavnej majetkovej trestnej činnosti, spolupráca pri zisťovaní páchateľov priestupkov, taktiež
vo väčšine prípadov išlo o priestupky proti majetku.
5. Hasičský a záchranný zbor Žilina – spolupráca na úseku prevencie a ochrany života
a majetku občanov.
6. Okresné úrady v rámci celej SR – odstúpenie priestupkov k správnemu konaniu, prevencia.
7. Mestský úrad v Žiline – agenda týkajúca sa činnosti MP v súčinnosti na kompetencie MsÚ
v zmysle právnych noriem.
8. Materské, základné a stredné školy v Žiline, okres Žilina – prednášková činnosť +
prevenčné projekty.
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5. PLNENIE ROZPOČTU
PROGRAMOVÝ ROZPOČET
Mestská polícia Žilina v rámci programového rozpočtu Mesta Žilina zabezpečuje na základe
svojich kompetencií a úloh vyplývajúcich zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
verejný poriadok a obecné veci verejného poriadku v programe 5. – Bezpečnosť,
v podprograme 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť.
PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ
Zámer programu: Bezpečné mesto
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť
Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov
Zodpovednosť:
Mestská polícia
Podprogram 5.1. predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného
poriadku v meste Žilina, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta,
spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia,
životného prostredia, plnenie stanovených úloh na úseku prevencie.
5.1 Stabilizovať počet príslušníkov MP
Základnou úlohou príslušníkov MP v priamom výkone bolo zvýšenie bezpečnosti občanov
a návštevníkov mesta, ako i zvýšenie ochrany majetku mesta a občanov.
V roku 2017 prebehli dve výberové konania, ktorých sa zúčastnilo 23 uchádzačov o prácu
príslušníka MP, do druhého kola postúpili 7. Z uvedeného počtu uchádzačov všetci úspešne
vykonali psychotesty a nastúpili na kurz odbornej spôsobilosti. Osvedčenie získali 7 kadeti.
K 31.12.2017 bol stav príslušníkov MP 80 osôb.
5.2 Objasňovať protiprávne konanie na úseku páchania priestupkov
Vychádzajúc zo štatistík z predchádzajúcich rokov sme predpokladali, že počet zistených
priestupkov v nasledujúcom roku by sa mal pohybovať okolo 21 000. Najvyšší podiel
priestupkov z celkového počtu priestupkov sme predpokladali na úseku dopravy, a to
porušenie pravidiel parkovania v meste s následným použitím TPZOV („papuče“). Ďalšou
skupinou priestupkov podľa už spomenutých štatistík sú priestupky proti verejnému poriadku,
priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, priestupky proti majetku – drobné krádeže,
priestupkov proti VZN mesta – parkovanie na trávniku, resp. na chodníku. Predpokladali sme
i nárast priestupkov na úseku proti alkoholizmu a toxikománii – požívanie alkoholu
mladistvými a podávanie alkoholu mladistvým, nerešpektovanie zákazu fajčenia v zmysle
zákona o nefajčiaroch, a tiež na úseku chovu a držania psov na území mesta.
Počet priestupkov k 31.12.2017:
22 449 priestupkov
Členenie podľa druhu priestupku:
A. Priestupky na úseku dopravy :
18 198
z toho - použitie donucovacieho prostriedku TPZOV
7 716
B. Priestupky v zmysle zákona 372/1990 Zb.
1 195
C. Porušenie VZN
1 940
D. Priestupky v zmysle zákonov, objasňovanie ktorých je
v kompetencii mestských a obecných polícií
1 116
E. Zistené trestné činy
21
F. Hľadané osoby – dohľadané
32
16

G. Počet ostatných udalostí

8 843

5.3 Zvýšiť aktívnu bezpečnosť detí na cestách
Pre zabezpečenie tejto úlohy sú denne počas školského roka na vytypované priechody pre
chodcov v blízkosti škôl vysielané hliadky príslušníkov MP a to hlavne v ranných hodinách,
pri príchode žiakov do školy. Počet takto zabezpečovaných priechodov bol 12.
5.4. Zvýšiť pasívnu bezpečnosť detí na cestách
Boli zrealizované prednášky o bezpečnosti a správaní sa detí v cestnej premávke s aplikáciou
získaných vedomostí na dopravnom ihrisku ŠS MP Žilina. Cieľová skupina - žiaci ZŠ, avšak
podľa požiadaviek sa zapojili do tohto projektu i deti z materských škôl.
V priebehu roka 2017 sa prednášok zúčastnilo celkom 2848 detí v rámci 254 vyučovacích
hodín.
5.5. Monitorovať verejné priestranstvo kamerami za účelom predchádzania
protiprávnej činnosti na území mesta
Z celkového počtu kamier 81 je 79 nainštalovaných v uliciach mesta a 2 kamery sú
nainštalované v areáli úradovne MP Žilina na Hollého ul. č. 11.
5.6. Zabezpečiť realizáciu zákona o odpadoch
V praxi táto úloha znamenala hlavne zisťovanie nepovolených skládok a ich pôvodcov,
ďalšou oblasťou bolo zisťovanie dlhodobo stojacich vozidiel, tzv. vrakov na území mesta.
V roku 2017 bolo na území mesta zistených celkom 137 dlhodobo odstavených motorových
vozidiel (ďalej len vraky). Z uvedeného množstva bolo odtiahnutých 34 vrakov a 47 vozidiel
bolo odstránených majiteľom po výzve na ich odstránenie. Ostatné zostávajú v riešení odboru
dopravy MsÚ.
V sledovanom období bolo na území mesta zistených celkom 24 nepovolených skládok. Po
ich zdokumentovaní boli spisy postúpené k riešeniu na príslušné oddelenie MsÚ Žilina, ak
neboli doriešené v kompetencii MP Žilina.

POUŽITIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV- VÝDAVKY A PRÍJMY ZA ROK
2017:
Bežné výdavky:
- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície – mzdy, príplatky, odmeny, poistné
a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na energie, vodné a stočné,
poštové a telekomunikačné služby, výdavky na materiál, dopravné, údržbu, nájomné
za nájom, služby, bežné transfer - na členské príspevky, na nemocenské dávky

A)
Bežné výdavky z vlastných zdrojov:
Rozpočet: 2 046 097,00 €
Plnenie: 2 023 357,41 €
% plnenia:
98,89
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania: 1 296 415,00 € - plnenie
1 289 709,02 € – 99,48 %
- položka je čerpaná v súlade so schváleným rozpočtom
Poistné a príspevky do poisťovní: 448 641,00,00 € - plnenie 455 295,37 € - 101,48 %
- položka je mierne prekročená nad schválený rozpočet, otvorený druhý kurz odbornej
spôsobilosti
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Tovary a služby: 286 665,00 € - plnenie 264 775,83 € - 92,36 %
- výraznejšia úspora na vodnom a stočnom, ostatné položky boli čerpané v súlade s
rozpočtom
Bežné transfery: 14 376,00 € - plnenie 13 577,19 € - 94,44 %
- vysoké čerpanie položky je ovplyvnené častou práceneschopnosťou zamestnancov, ktoré
nevieme ovplyvniť, vyplatené odstupné a odchodné dvom zamestnancom
Plnenie – skutočnosť: 2 023 357,41 €

B)
Kapitálové výdavky spolu:
Rozpočet:
90 793,00 €
Plnenie:
75 538,40 €
% plnenia:
83,20
Nižšie čerpanie je ovplyvnené skutočnosťou, že prebehol Projekt „Kamerový systém mesta
Žilina – V. etapa“, ktorý bol vysúťažený za nižšiu sumu, ako sa predpokladalo. Financovanie
bolo z časti realizované z fin. prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR pre prevenciu kriminality
a za spoluúčasti mesta Žilina.

B1)
Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov:
Rozpočet:
64 394,00 €
Plnenie:
49 139,68 €
% plnenia:
76,31
713 – Rozšírenie kamerového systému – 38 494,00 € - plnenie 23 239,68 € - 60,37 %
714 – Nákup dvoch osobných služobných automobilov – 25 900,- € - plnenie 25 900,00 € –
100 %
B2)
Kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu:
Rozpočet:
26 399,00 €
Plnenie:
26 398,72 €
% plnenia:
100,00
713 - Projekt „Kamerový systém mesta Žilina – V. etapa“ – 26 399,00 € - plnenie 26 398,72 €
- 100 %

VÝDAVKY SPOLU:
Rozpočet celkom schválený:
z toho:
A)
Bežné výdavky:
Skutočnosť – plnenie
% plnenia:
B)
Kapitálové výdavky:
Skutočnosť - plnenie
% plnenia:

Celkom plnenie:

2 136 890,00 €
2 046 097,00 €
2 023 357,41 €
98,89
90 793,00 €
75 538,40 €
83,20

2 098 895,81 €
98,22 %
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PRÍJMY SPOLU:
Rozpočet celkom schválený
z toho :
1. Príjmy za porušenie predpisov (blokové pokuty)
Skutočnosť – plnenie
% plnenia:
2. Ostatné príjmy – služby pultu centrálnej ochrany
– výkony školiaceho a výcvikového strediska
Skutočnosť – plnenie
% plnenia:

Celkom plnenie:

313 600,00 €
300 000,00 €
283 753,05 €
94,58 %
13 600,00 €
19 636,30 €
144,38 %

303 389,35 €
96,74 %

19

Záver
Počas dvadsaťsedemročnej činnosti MP Žilina dokázala svoju opodstatnenosť a svoje
nezastupiteľné miesto bezpečnostnej služby mesta. Prínos Mestskej polície Žilina v oblasti
zabezpečovania ochrany života, zdravia a majetku občanov a mesta a dohľad nad
dodržiavaním verejného poriadku za dobu jej existencie je neodškriepiteľný.
Práca príslušníkov MP Žilina je náročná činnosť, ktorá vyžaduje plné psychické a fyzické
nasadenie počas celej pracovnej zmeny. Okrem znalostí právnych noriem potrebných pre
výkon práce príslušníka MP musí každý príslušník MP preukázať i schopnosť verbálnej
komunikácie, čo je v mnohých prípadoch veľmi náročné, nakoľko pri svojej práci prichádzajú
často do styku s osobami pod vplyvom alkoholu, s agresívnymi priestupcami, bezdomovcami,
ale i osobami zranenými, resp. chorými, ktorým je potrebné poskytnúť adekvátnu
predlekársku prvú pomoc. Je dôležité uvedomiť si, že drvivá väčšina príslušníkov MP Žilina
vykonáva svoju pracovnú činnosť priamo v teréne – v uliciach mesta a to za každého počasia,
počas celého roka, 24 hodín denne.
Docieliť ochranu verejného poriadku, života, zdravia a majetku občanov je možné iba
spoluprácou všetkých zložiek, ktoré participujú na zabezpečovaní verejného poriadku
a obecných vecí verejného poriadku v meste.
Základným predpokladom však naďalej zostáva spolupráca mestskej polície priamo
s verejnosťou. Občania sa javia ako najvnímavejší z hľadiska registrácie páchania
priestupkov, resp. páchania inej protispoločenskej činnosti. Snahou MP Žilina je získať si
kredit inštitúcie, ktorej je pomoc, ochrana občanov a majetku samozrejmosťou, kedy sa
občan môže obrátiť na príslušníka MP so žiadosťou o pomoc v každej situácii. Pokiaľ
požiadavku občana z hľadiska právomocí a oprávnení zákona o obecnej polícii nie je možné
riešiť, musí byť policajt tou osobou, ktorá poskytne informáciu o kompetencii jednotlivých
orgánov a organizácií, na ktoré sa môže občan so svojimi požiadavkami obrátiť.
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