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1. Úvod 

 

 Mestská polícia v Žiari na Hronom ( ďalej len MsP ) je poriadkový útvar mesta zriadený Mestským 

zastupiteľstvom ( MsZ ) formou prijatia všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 19 Zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení, pôsobiaci pri zabezpečovaní  verejného poriadku, ochrany majetku, ochrany 

životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, 

z uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta Žiar nad Hronom v zmysle Zákona SNR 

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov.  

Základné úlohy príslušníkov mestskej polície sú zakotvené v § 3 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii. Za účelom vyhodnotenia činnosti a jednotnosti sledovaných ukazovateľov mestských polícii 

bola vydaná Vyhláška č. 532/2003 Z. z. 24. novembra 2003, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a predpisov. Na základe uvedenej 

vyhlášky mestská polícia  vedie štatistický prehľad sledovaných ukazovateľov. 

 

2. Personálna oblasť. 

 

V priebehu roka 2012 stav príslušníkov Mestskej polície v Žiari nad Hronom bol stabilizovaný. Na   

MsP pracovalo k 31.12.2012 18 príslušníkov, ktorí spĺňajú podmienku odbornej spôsobilosti príslušníka 

obecnej polície na výkon zastávaných funkcií. Zloženie počtu príslušníkov MsP pozostáva z náčelníka 

mestskej polície, 13 starších inšpektorov a 4 inšpektorov. V mesiaci február 2012 bol na funkciu staršieho 

odborného inšpektora preradený Bc. Jozef Kováč.  

V sledovanom období sa flexibilným plánovaním služieb  zabezpečoval nepretržitý a plynulý chod 

Mestskej polície v Žiari nad Hronom. 

Jedným z dôležitých kritérií pre hodnotenia pracovnej disciplíny a plnenia si povinností jednotlivých  

príslušníkov MsP je  oblasť sťažností smerujúcich proti policajtom spojených s priamym výkonom služby. 

V priebehu roka 2012 bolo proti príslušníkom Mestskej polície podaných päť sťažnosti. Po prešetrení 

sťažností v zmysle zákona 9/2010 Z.z. o sťažnostiach boli dve odložené, jedna neopodstatnená. Dve 

sťažnosti boli vyhodnotené ako opodstatnené. Dvaja príslušníci boli riešení v disciplinárnom konaní za 

neuspokojivé plnenie si pracovných povinností.  K odstráneniu zistených nedostatkov bolo vykonané 

preškolenie príslušníkov MsP v rámci mesačných porád. O výsledku prešetrenia sťažností a prijatých 

opatreniach boli sťažovatelia oboznámení v zákonom stanovenej lehote.  V sledovanom období nebol 

zaznamenaný žiadny prípad trestného stíhania policajta Mestskej polície v Žiari nad Hronom. 

 

3. Oblasť  výkonu služby 

 

Príslušníci MsP boli v priebehu roka 2012 do výkonu služby zaraďovaní v 12 hodinových pracovných 

zmenách, čím bola zabezpečená nepretržitá 24 hod. činnosť Mestskej polície v katastrálnom území Žiar nad 
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Hronom, Šašovské Podhradie a Horné Opatovce. Počas hliadkovej činnosti sa príslušníci MsP zameriavali 

na plnenie si základných úloh vyplývajúcich zo zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších 

predpisov. Výkon služby Mestskej polície  Žiar nad Hronom bol na základe analýz bezpečnostnej situácie v 

katastrálnom území mesta Žiar nad Hronom zabezpečovaný inštruovaním hliadok o bezpečnostnej situácií 

a následnou orientáciou výkonu hliadkovej služby do častí mesta s najčastejším výskytom protispoločenskej 

činnosti s cieľom jej eliminácie. Službukonajúcim policajtom boli ukladané úlohy formou dennej inštruktáže 

pri nástupe do služby, pripomienkami reagujúcimi na aktuálne zistenia a požiadavky zabezpečovania potrieb 

samosprávy alebo občanov, ako aj priebežnou komunikáciou náčelníka  a stálej služby operačného 

strediska MsP. 

 V sledovanom období sa kládol dôraz na zvyšovanie odbornej úrovne a rastu príslušníkov MsP pri 

preverovaní, dokumentovaní a spracovaní spisových materiálov k priestupkov. Za týmto účelom bolo  počas 

pracovných porád vykonávané preškolenie z jednotlivých VZN, priestupkového zákona  a vyhodnocované 

spracovanie spisových materiálov pridelených jednotlivým príslušníkom MsP.  

V mesiaci marec 2012 bolo uskutočnené preškolenie vodičov MsP, ktorého sa zúčastnili všetci 

príslušníci mestskej  polície. V mesiaci jún 2012 sa jeden príslušník zúčastnil vyšetrenia v Ambulancií 

klinickej psychológie v JACHYM, s. r. o vo Zvolene za účelom získania oprávnenia na vedenie služobného 

motorového vozidla s VRZ. 

Dvaja príslušníci sa počas kalendárneho roku 2012 v mesiacoch máj a september zúčastnili školenia 

v školiacom centre  v Martine  so  zameraním na prejednávanie priestupkov a iných správnych deliktov. 

V oblasti ochrany mesta a majetku pred vandalizmom a poškodzovaním sa priamy výkon služby 

príslušníkov  zameriaval na pešie hliadky v okolí základných a materských škôl, prevádzok, pohostinstiev a 

priestorov na území mesta, pri ktorých sa najčastejšie vyskytoval vandalizmus a dochádzalo tam 

k protiprávnemu konaniu. Príslušníci MsP sa počas hliadkovej činnosti zameriavali na dodržiavanie 

verejného poriadku  hlavne v revitalizovanej časti mesta, kde boli vykonávané pešie hliadky v oddychovej 

zóne  a vo vytipovaných a problémových častiach mesta  - Ul. SNP - pohostinstvá, centrálna autobusová 

zastávka, časť Pod Kortínou, park Š. Moysesa, zahradkárskej oblasti pri Lutilskom potoku, v časti Píla 

v Šašovskom Podhradí , Slnečná stráň a v blízkosti obchodných a nákupných centier. 

     Príslušníci Mestskej polície v Žiari nad Hronom v roku 2012 vlastnou činnosťou zistili 1035 

priestupkov a celkový počet zaevidovaných priestupkov na MsP v Žiari nad Hronom bol 1450. Jednalo sa 

o priestupky prejednané na mieste v blokovom konaní v počte 997 priestupkov v sume 9.480,-€, 

z uvedeného počtu priestupkov boli uložené 4 blokové pokuty  nezaplatené na mieste v celkovej sume   

160,-€. Najpočetnejšou skupinou boli priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy 1035, ktoré 

boli zistené vlastnou činnosťou a časť uvedených priestupkov bola oznámená občanmi. Druhou 

najpočetnejšou skupinou priestupkov boli priestupky proti majetku, krádeže a poškodzovanie, kde bolo 

zaznamenaných 120 priestupkov. Z toho 54 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní na mieste, 14 

prípadoch sa predkladala správa o výsledku objasňovania, odložených bolo 19 a uložených 35 priestupkov. 

Treťou najpočetnejšou skupinou priestupkov boli priestupky proti verejnému poriadku a to v počte  92 
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priestupkov. Počas hliadkovej služby sa sledovalo dodržiavanie platných VZN, kde najviac porušení bolo 

zistených pri dodržiavaní VZN 1/2003 o podmienkach držania psov na území Mesta Žiar nad Hronom a to 

v 74 prípadoch.  

 

      Prehľad priestupkov (zákon Slovenskej národnej rad č. 372/1990 Zb. o priestupkoch          

      v znení  neskorších predpisov) 

 

§ 47- 48 § 49 § 50 § 22 

Všeobecne 

záväzné 

nariadenia 

obce 

Ostatn

é 
Spolu 

1 Celkový počet zistených priestupkov 
vlastnou činnosťou  

89 6 43 1035 120 52 1345 

2 Oznámených na MsP 4 6 77 1 7 10 105 

3 Celkový počet uložených 
priestupkov 

0 0 29 0 0 0 29 

4 Celkový počet odložených 
priestupkov 

0 0 18 0 1 1 20 

5 Celkový počet odovzdaných 
priestupkov 

15 2 18 11 5 44 95 

6 Celkový počet oznámených 
priestupkov príslušnému orgánu 

0 0 0 0 0 0 0 

7 

Celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom konaní   

19 8 48 825 75 22 997 

Výška finančnej hotovosti (€) 135 55 395 8005 730 160 9480 

8 

 
 
Celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom konaní 
vydaním bloku na pokutu  nez. na 
mieste 

0 0 1 3 0 0 4 

Výška finančnej hotovosti (€) 0    0 20 140 0 0 160 

 

3.1. Súčinnosť MsP  s inými zložkami  

 

Mestská polícia v Žiari nad Hronom: 

- spolupracovala s odbormi Mestského úradu, Okresného súdu, Okresnej prokuratúry,  

- spolupôsobila s PZ Žiar nad Hronom pri zabezpečovaní verejného poriadku pri konaní kultúrno-

spoločenských a športových akciách na území mesta ( Žiarsky polmaratón, City Fest, Žiarsky jarmok 2012, 

sviatky Všetkých svätých, koncerty hudobných skupín, športových podujatiach ),  



    
 

 
 

Strana        5 
 

- prebiehali súčinnostné stretnutia riadiacich pracovníkov OR PZ SR v  Žiari nad Hronom v zastúpení ODI,  

ÚJKP OR PZ,  OO PZ a KDI PZ  za účelom zamedzenia a eliminácie trestných činov a priestupkov 

v katastrálnom území mesta,    

 - prebiehali súčinnostné policajné akcie  - OR PZ SR Žiar nad Hronom, Colná správa Banská Bystrica, 

 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica a Inšpektorát práce,  v reštauračných zariadeniach 

za účelom kontroly požívania a  podávania alkoholu mladistvým osobám,  

 - odhaľovanie nedostatkov technického charakteru v meste,   ako   napr.    nefunkčné   verejné    osvetlenie, 

chýbajúce alebo poškodené dopravné značenie a následné oznamovanie zistených nedostatkov 

kompetentným orgánom, 

- v rámci spolupráce s Policajným zborom Slovenskej republiky príslušníci MsP v Žiari nad Hronom 

poskytovali súčinnosť pri vykonávaní úkonov v rámci trestného konania súdneho, a to pri rekogníciách a 

domových prehliadkach v rámci odhaľovania a dokumentovania závažnej trestnej činnosti, 

-  monitorovali rizikové oblasti počas prívalových dažďov a iných živelných pohromách, kde vykonávali 

prvotné úkony,  

- vykonávali doručovanie doporučených zásielok do vlastných rúk, ktoré boli realizované v zmysle § 50 Zák. 

č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení zmien a doplnkov, §  49 Zák. č. 233/1995 Z.z  

Exekučného poriadku v znení zmien a doplnkov v celkovom počte 902 ks, pričom z uvedeného počtu 

zásielok bolo doručených adresátom 749 : 

 MsÚ a jeho jednotlivé oddelenia 25 ks 

 oddelenie správneho konania MsP  217 ks 

 súdov 283 ks 

 exekútorských úradov 17 ks 

 Obvodný úrad 328 ks 

 Okresná prokuratúra   6 ks 

 ostatné subjekty  26 ks 

- počas hliadkovej činnosti bol kladený dôraz na výskyt automobilových vrakov v katastrálnom území mesta 

a ich zadokumentovanie. Následným zistením majiteľa sa zabezpečovalo odstraňovanie vrakov z ulíc mesta. 

V  roku 2012 bolo na území mesta zistených a zadokumentovaných 12 starých vozidiel, z toho bolo  10 

odstránených z verejného priestranstva majiteľmi a dvaja majitelia vraku boli odstúpení na oddelenie daní 

a poplatkov MsÚ v Žiari nad Hronom. 

-  MsP poskytla súčinnosť pri zabezpečovaní miesta pri dopravných nehodách do príchodu hliadky PZ 

a HaZZ 

- spolupôsobenie s HaZZ pri zabezpečovaní verejného poriadku v súvislosti so zásahom na miestach 

požiaru v katastrálnom území mesta. 

- na základe trvalej úlohy vykonávali  denné kontroly zamerané na povinnosti majiteľov psov v súvislosti s 

dodržiavaním VZN č. 1/2003 o Podmienkach držania psov na území mesta Žiar nad Hronom. Za obdobie 

roku 2012 hliadky MsP vykonávali  odchytov  voľne pobehujúcich sa  psov a týchto umiestnili do karanténnej 
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stanice Útulku pre psov, ktorý prevádzkuje Občianske združenie „ Strážny anjeli “, čím vo výraznej miere 

eliminovali možné nebezpečenstvo útokov týchto psov na občanov mesta a tým zabránili možným prípadom 

šírenia infekčných chorôb. Do útulku pre psov v priebehu roka 2012 bolo umiestnených 196 psov, z toho 38 

psov bolo vrátených majiteľovi, 160 psov bolo darovaných do opatery, 3 psi uhynuli a jeden pes bol utratený. 

 

3.2. Strelecká príprava 

 

V roku 2012 prebiehala strelecká príprava príslušníkov MsP  dvoch častiach, teoretickej a praktickej. 

Počas teoretickej prípravy na poradách MsP v rozsahu informácií noviel a zmien Zákona č. 190/2003 Z.z. 

o zbraniach a strelive v rozsahu 6 hodín a praktickej prípravy konanej na strelnici OZTaŠČ v Žiari nad 

Hronom pod vedením inštruktora streleckej prípravy spoločnosti SAS p. Norberta Michaláka. Cvičné ostré 

streľby v roku 2012 absolvovali príslušníci MsP v dvoch termínoch. Praktická príprava príslušníkov MsP 

zahŕňala cvičenia so zameraním na precvičenie zásad správneho zameriavania, spúšťania a držania zbrane, 

zdokonaľovanie presnosti streľby na medzinárodný pištoľový terč, terč nekryte ležiacej figuríny a streľbu 

v obmedzenom čase na skupinový cieľ. Účelom týchto cvičení bolo zdokonaľovanie sa v zaobchádzaní 

služobnou zbraňou počas zákroku a v kritických situáciách. V uplynulom roku 2012 bola časť prípravy 

venovaná aj spôsobu zneškodňovania útočiaceho psa pri napadnutí osôb, alebo na zasahujúceho 

príslušníka hliadky MsP počas služobného zákroku, pri odchyte psa, pri umiestnení v služobnom vozidle 

a následne  v útulku. 

Príslušníci MsP v Žiari nad Hronom v roku 2012  absolvovali teoretické a praktické cvičenia 

s výsledným hodnotením vyhovujúci a plne vedomostne, teoreticky aj prakticky ovládajú pridelené zbrane 

v rámci Zákona č. 190/2003 Z.z o strelných zbraniach a strelive a Zákona č. 564/1991 o obecnej polícii.  

 

3.3. Prevencia  

 

Prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti v uplynulom roku 2012 realizovala MsP v Žiari 

nad Hronom v zmysle platnej legislatívy a  Stratégie prevencie kriminality na roky 2012-2015 v pôsobnosti 

povereného príslušníka Mestskej polície Žiar nad Hronom, st. inšp. Bc. Jozefa Kováča.  

Pokračoval projekt dobrovoľných strážcov na prechodoch pred základnými školami v meste Žiar nad 

Hronom, ktorý sa stretol s pozitívnym ohlasom u občanov mesta. 

V priebehu kalendárneho roka 2012 bolo uskutočnených 8 akcií zameraných na prevenciu 

organizovaných Mestskou políciou Žiar nad Hronom  v spolupráci s CVČ Žiar nad Hronom a OR PZ SR Žiar 

nad Hronom.  

 

Preventívne akcie : 

 dňa 23.01.2012 – uskutočnené prednášky na 4. Základnej škole na Ul. Jilemnického v spolupráci  

s CVČ a OO PZ s názvom ”Nástrahy ulice – ako sa chrániť” pre žiakov 5. – 7. ročníkov, 
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 dňa 23.02.2012 – v spolupráci so sociálnym pracovníkom  Bc. Horváthom sa uskutočnila prednáška 

v časti Kortína (sociálne odkázaní a neprispôsobiví občania) týkajúca sa oboznámenia obyvateľov  s  

VZN č. 1/2003 o podmienkach držania psov na území  meste Žiar nad Hronom, jeho výklad 

a uplatnenie v praxi,  

 dňa 09.05.2012 – vykonaná prednáška na ZŠ s MŠ Š. Moysesa,  Ul. A. Kmeťa na tému : Únos detí, 

následky drog a iných návykových látok  spojená s besedou a ukážkami sebaobrany, 

 dňa 21.06.2012 usporiadala Mestská polícia v Žiari nad Hronom v spolupráci s CVČ prednášky na 

ZŠ s MŠ Š.Moysesa, Ul. A. Kmeťa. Prednášajúcim bol príslušník MsP Bc. Jozef Kováč a 

zamestnanec CVČ Radovan Černák. Témou prednášky boli „Nástrahy ulice". Prednášajúci 

vysvetľovali  žiakom nebezpečenstvo spojené s užívania drog, alkoholu a iných návykových látok 

a ich dopady pre ďalší život a uplatnenie v spoločnosti. Ďalšia časť prednášky sa zaoberala 

šikanovaním.  Bol vysvetlený pojem – „šikana“, čo robiť a ako sa správať v prípade zistenia 

šikanovania v  okolí alebo v prípade, ak je páchané konkrétne na ich osobe, 

 dňa 8.11.2012 na II. ZŠ príslušník MsP Žiar nad Hronom Bc. Jozef Kováč v spolupráci s OR PZ Žiar 

nad Hronom (kpt. Jana Šmondrková) a CVČ Žiar nad Hronom ( Radovan Černák)  uskutočnili 

prednáškový blok na tému  „Informovaný sa vie chrániť“,   

 13.11.2012 sa uskutočnili  prednášky  pre  žiakov IV. ZŠ, II.ZŠ a Gymnázia v Žiari nad Hronom 

v spolupráci  s CVČ a OR PZ v Žiari nad Hronom. Žiaci boli oboznámení o nebezpečenstve  

užívania drog a iných omamných látok.  Otvorila sa aj téma „ Násilie“, kde sa  žiaci dozvedeli, čo je 

to vlastne násilie a ako sa zachovať v prípade, že by bolo páchané na ich osobe. Ďalšou témou bola 

ochrana svojho majetku, či už pred profesionálnymi zlodejmi, alebo príležitostnými, 

 19.11.2012  bola v X. MŠ na Ul. A. Kmeťa vykonaná prednáška na tému  - práca polície, prevencia 

detí a únos detí. 

       Preventívne činnosti majú veľký spoločenský prínos a sú zároveň  efektívnejšie a lacnejšie ako 

represia, je im potrebné venovať neustále veľkú pozornosť. Cieľom prevencie je zapojenie čo najväčšieho 

počtu detí, mládeže a občanov mesta do projektov, ktoré budú zrozumiteľným a hravým spôsobom 

informovať a zvyšovať ich právne vedomie, ktoré bude viesť k bezpečnejšiemu každodennému životu.  

4. Oblasť materiálno technického zabezpečenia. 

 

 Mestská polícia disponuje označeným služobným motorovým vozidlom Citroën Beringo, ktoré je 

vybavené výstražným zvukovým a svetelným zariadením, GPS ( z dôvodu ochrany príslušníkov MsP 

v prípade sťažnosti na výkon služby ) vozidlovou rádiostanicou, rovnako, ako stála služba základňovou 

rádiostanicou MOTOROLA CM140. Na výkon služby je v súčasnosti k dispozícii 9 Rdst. CP 040. Mestská 

polícia v Žiari nad Hronom je od roku 2010 držiteľom rozhodnutia vydaného telekomunikačným úradom 

o používaní Rdst. s platnosťou na 3 roky s frekvenciou 12.5 kHz.  
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Operačné stredisko MsP je vybavené zariadením na zaznamenávanie telefonických hovorov a 

hovorov z rádiostaníc, opatrené náhradným zdrojom zabezpečujúcim funkčnosť nahrávacieho zariadenia, 

v prípade výpadku elektrickej energie.  

Ako neoddeliteľná súčasť technického vybavenia hliadky pre samotný výkon hliadkovej služby je 

digitálny fotoaparát a videokamera, ktoré sa využívajú pri objasňovaní a dokumentovaní protiprávneho 

konania. MsP má k dispozícii prenosnú kameru a fotopascu.  Pri plnení úloh príslušníci mestskej polície 

používajú ďalšie prostriedky ako sú napríklad: zastavovacie terče, reflexné vesty, služobné krátke guľové 

zbrane (ČZ 75 D), baterky, narkotizačná puška (na odchyt psov za asistencie veterinára). Pri zabezpečovaní 

chránených objektov napojených na PCO SRP, verejného poriadku na kultúrnych a športových podujatiach 

prípadne pri mimoriadnych opatreniach (pátranie po nebezpečnom páchateľovi závažného trestného činu), 

používajú príslušníci mestskej polície nepriestrelné vesty. Ďalej mestská polícia disponuje analyzátorom 

obsahu alkoholu ( Drägar Alcotest ) - prístrojom na meranie množstva alkoholu v dychu. Prístroj mestská 

polícia používa pri policajno-bezpečnostných akciách zameraných na zákaz podávania, predávania  

alkoholu osobám mladším ako 18 rokov.   

Na plnenie administratívnych úloh je mestská polícia vybavená výpočtovou technikou 

s príslušenstvom. V roku 2012 bol zakúpený počítač a multifunkčná tlačiareň. 

Mestská polícia v Žiari nad Hronom pre výkon služby disponuje 18 kusmi krátkych guľových zbraní 

ČZ 75 D compact cal. 9 mm Luger a 3 kusmi krátkych guľových zbraní ČZ 100 cal. 9 mm Luger. na základe 

vydanej zbrojnej licencii.  Počas roka boli všetky zbrane plne funkčné, bez technických závad. Výdaj zbraní 

a streliva vykonáva SSOS a je zaznamenaný v Záznamovej knihe držiteľa zbrojnej licencie  skupiny E,F – 

údaje o vydávanom a prijímanom strelive do zbraní kategórie A-C a v Záznamovej knihe držiteľa zbrojnej 

licencie E,F – údaje o vydávaných a prijímaných zbraniach kategórie A-C. Knihy boli riadne zaevidované na 

OR PZ v Žiari nad Hronom.  

Mestská polícia Žiar nad Hronom je vystrojená rovnošatou v zmysle  § 1 vyhlášky Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 532/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej 

národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Pri práci príslušníci Mestskej 

polície využívajú  dva druhy rovnošiat -  štandardnú a maskáčovú.  

 

4.1. Pult centrálnej ochrany 

 

Pult centrálnej ochrany (PCO) bol zriadený v súlade so zákonom 564/1991 Zb. o obecnej polícii v 

platnom znení, slúži v prvom rade na osobnú ochranu, ako aj ochranu majetku mesta a jej obyvateľov. Tento 

systém monitoruje a prijíma signály o každom narušení chráneného elektrického zabezpečovacieho systému 

v chránenom objekte PCO strediska registrácie poplachov. Jedná sa o technológiu firmy SPIN s. r. o.  

s použitím CMOS technológie zaručujúcou minimálnu spotrebu elektrickej energie. Softwer Dunaj, ktorý sa 

využíva na MsP,  slúži na nepretržitý rýchli prenos informácií z objektov po chránených telefónnych linkách 

v nadhovorovom pásme, alebo je prenášaný rádiovým signálom. Umožňuje ovládanie rôznych úrovní 



    
 

 
 

Strana        9 
 

programu nastavením správcom systému, ktorá sa vykonáva zadaním prístupového hesla. K 31.12.201 bolo 

na pulte centrálnej ochrany MsP Žiar nad Hronom strediska  pripojených 76 objektov. V počte uvedených 

objektov sú aj zahrnuté objekty patriace mestu (základné a materské školy, MsÚ ....). Ďalej MsP 

zabezpečuje výjazdy na objekty firmy Cerberos, s.r.o. k 5 objektom, Ochranná služby, s.r.o. k 3 objektom 

a firmy Securitas, s.r.o. k 6 objektom. Prostredníctvom strediska registrácie poplachov bolo v priebehu roka 

2012 uskutočnených 785 výjazdov zásahovej skupiny na chránený objekt. Vo väčšine prípadov boli 

narušenia objektov vyhodnotené ako chyba majiteľa, alebo ich príčina nebola špecifikovaná. Za kalendárny 

rok 2012 boli zo strany MsP uplatnené  sankcie formou upozornení  majiteľov objektov v 16 prípadoch 

a udelené zmluvné pokuty v 5 prípadoch na celkovú sumu spolu 99,60 €. V  jednom prípade došlo 

k narušeniu chráneného objektu,  páchateľ bol zadržaný v objekte v súčinnosti s hliadkou OO PZ v Žiari nad 

Hronom. 

 

4.2. Monitorovací kamerový systém  

 

Monitorovací kamerový systém ( ďalej len MKS) pozostávajúci z 12 kamier v meste Žiar nad 

Hronom.  MKS slúži predovšetkým na monitorovanie a dokumentovanie priestupkov a trestnej činnosti, ich 

analýzy,  vypracovanie postupov na zamedzenie protispoločenskej činnosti preventívnou činnosťou 

príslušníkov MsP a OR PZ v Žiari nad Hronom. Realizáciou monitorovacieho systému je vykonávaný skrytý 

dohľad nad dodržiavaním zákonov vo vybraných lokalitách mesta. Možnosťou monitorovania chránených 

objektov počas narušenia je zabezpečená vzájomná korešpondencia pultu ochrany objektov s kamerovým 

systémom. 

Monitorovací kamerový systém nenahradí policajtov prvého kontaktu v uliciach mesta, ale 

v súčinnosti s nim vytvára silný preventívny a objasňovací nástroj v boji s mestskou kriminalitou. Výsledky 

z využívania MKS predstavujú zistenia protispoločenskej  činnosti (priestupky, iné správne delikty,  trestné 

činy....) v monitorovaných lokalitách mesta prostredníctvom kamier. Tieto výsledky sú zaznamenané 

v digitálnej forme „Knihy záznamov MKS“ . V roku 2012 bolo Mestskou políciou v Žiari nad Hronom pomocou 

MKS  zistených  87 priestupkov, z toho 77 prípadoch boli priestupky riešené v blokovom konaní a v 10 

prípadoch sa jednalo o napomenutie. 

Najviac zistených priestupkov cez MKS v roku 2012 s počtom 82 zistení predstavujú priestupky proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Ide o širokú 

skupinu priestupkoch podľa § 25 ods. 1 zák. č. 8/2009 o cestnej premávke ako napr. státie na vyhradenom 

parkovisku, nerešpektovanie zákazových dopravných značiek, státie na prechodoch pre chodcov, na 

chodníkoch, v odbočovacom alebo pripájacom pruhu a pod. V dvoch prípadoch sa jednalo o znečistenie 

verejného priestranstva, v jednom prípade išlo o hrubé správanie, v jednom prípade sa jednalo o založenie 

čiernej skládky a v jednom prípade sa jednalo o nedovolené vylepovanie plagátov.  

V roku 2012 Mestská polícia v Žiari nad Hronom registrovala z dôvodu prevádzkovania kamerového 

systému  žiadosti o sprístupnenie záznamov MKS zo štátnych orgánov a žiadosti občanov. Žiadosti občanov 
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sú zahrnuté v „Knihe záznamov MKS“. V tomto prípade sa jedná o žiadosti konkrétnych fyzických osôb za 

účelom zistenia, či protispoločenskú činnosť nezachytila kamera MKS. Týchto žiadostí bolo v roku 2012 

zaevidovaných 8. Jednalo sa najmä o rôzne straty, alebo odcudzenie vecí (kabeliek, peňaženiek...) 

a drobného poškodenia majetku. 

Mestská polícia v Žiari nad Hronom v rámci súčinnosti s OR PZ SR vykonáva aj analýzu záznamov 

z kamier MKS a sprístupňuje záznamy v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 

osobných údajov § 10 ods. 7. Záznamy, ktoré obsahujú relevantné informácie na objasnenie 

protispoločenskej činnosti sú na základe žiadosti poskytované OR PZ. V roku 2012 bolo zaevidovaných 19 

žiadostí zo zložiek policajného zboru. V dvoch prípadoch nebolo možné vyhotoviť požadovaný záznam 

z dôvodu technickej závady na kamerách a v jednom prípade z dôvodu uplynutia lehoty (záznam sa 

neuchoval na nahrávacom zariadení). Vo všetkých 16 ostatných prípadoch  sa vyhotovoval záznam 

(napálenie priamo na médium DVD-R) za účelom jeho ďalšieho využitia ako dôkazového materiálu 

v trestnom konaní resp. konaní o priestupkoch v súlade z § 13 ods. 7. zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane 

osobných údajov. 

 

5. Správne konanie. 

  

Správne konanie na mestskej polícii vykonávajú st.inšp. Ing. Róbert Šiška a st.inšp. Juraj Horváth na 

základe písomného poverenia primátora mesta v súlade s novelizáciou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení - § 13 ods. 5 a to buď delikty, ktoré rieši obec na základe originálnej kompetencie, alebo na základe 

prenesenej pôsobnosti štátnej správy na obec. Jedná sa o priestupky a iné správne delikty na úseku 

ochrany nefajčiarov v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, na úseku 

zneužívania alkoholických nápojov v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení 

zákona č. 214/2009 a na úseku cestnej dopravy § 30 písm. f) zák. č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave a nasl. 

a v súlade s § 3 ods. 2, zákona č. 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.                                                                             

  V roku 2012 mestská polícia v správnom konaní riešila 67 iných správnych deliktov a priestupkov 

podľa vyššie uvedených zákonov. Všetky predstavujú iné správne delikty na úseku zneužívania 

alkoholických nápojov a iných návykových látok. Priestupky na úseku ochrany nefajčiarov a  na úseku 

cestnej dopravy neboli v roku 2012 v správnom konaní riešené, nakoľko ani jedno podanie nebolo tohto 

charakteru. 

Z uvedeného počtu správnych deliktov bolo 26 zistených vlastnou činnosťou mestskej polície. 

Rovnaké množstvo 26 bolo postúpených z OO PZ v Žiari nad Hronom. Oznámenia prijaté zo Všeobecnej 

nemocnice v Žiari nad Hronom predstavovali 13 z celkového množstva iných správnych deliktov a dve  

postúpenia veci od iných subjektov. Konkrétne sa jednalo o 1 postúpenie od MsP v Žiline a 1 postúpenie 

veci od OÚ VVS v Žiari nad Hronom. 
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Správne delikty na úseku  zneužitia alkoholických nápojov predstavujú už každoročne najväčší 

objem deliktov riešených v správnom konaní mestskou políciou. Jednalo sa hlavne o porušenie § 2 ods. 2 

zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb v znení novely zákona č. 214/2009 Z.z. a to až v 61 prípadoch. Išlo 

o porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov  osobami maloletými do 15 rokov a mladistvými do 18 

rokov. Porušenie § 2 ods. 3 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a teda zdržiavanie sa maloletých osôb bez 

dozoru svojich zákonných zástupcov po 21:00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa 

podávajú alkoholické nápoje boli zaznamenané v 3 prípadoch. V jednom prípade išlo o porušenie osobitných 

povinností právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie podľa § 3 ods. 1 zákona č. 

219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke 

protialkoholických záchytných izieb. jednalo sa o prípad kde FO – podnikateľ nemal vo svojej prevádzke 

upozornenia na zákazy uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) a b) a v odseku 2 predmetného zákona (upozornenia 

na zákaz  predaja alkoholu osobám mladším ako 18 rokov, osobám zjavne ovplyvneným alkoholom, 

vodičom.......). Jeden skutok predstavoval priestupok podľa § 30 ods. 1 písm. c) zák. č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch t. j. nepodrobenie sa opatreniu postihujúcemu nadmerné požívanie alkoholických nápojov, 

ktoré spočívalo v uložení zákazu navštevovania verejne prístupných miest a miestností, v ktorých sa 

podávajú alkoholické nápoje na základe rozhodnutia mesta Žiar nad Hronom, ktorý bol vrátený na 

prejednanie OÚ VVS v Žiari nad Hronom. V jednom prípade išlo o trojnásobnú recidívu a preto bol skutok 

postúpený orgánom činným v trestnom konaní na OO PZ ako podozrenie z trestného činu ohrozovania 

mravnej výchovy mládeže zo strany zákonného zástupcu podľa § 211 zák. č. 300/2005 trestného zákona. 

  Z množstva 67 iných správnych deliktov bolo v súlade s § 20 zák. č. 71/1967 - Správneho poriadku 

10 postúpených iným obciam, kde majú uvedené maloleté a mladistvé osoby trvalý pobyt, v 2 prípadoch 

došlo k vráteniu spisového materiálu, 1 prípad bol postúpený ako podozrenie z trestného činu na OO PZ 

a až 54 bolo riešených v správnom konaní na Mestskej polícii v Žiari nad Hronom. Vo všetkých 54 prípadoch 

bolo ustanovené ústne pojednávanie, ktoré predchádzalo vydaniu rozhodnutia. Na základe rozhodnutia 

mesta Žiar nad Hronom bolo v 43 prípadoch udelené pokarhanie a v 6 prípadoch boli udelené pokuty 

v úhrnnej hodnote 145,-€. V 5 prípadoch bolo rozhodnutím mesta Žiar nad Hronom okrem pokarhania 

udelený aj zákaz navštevovania verejne prístupných miest, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.  

Zo 67 iných správnych deliktov prejednávaných podľa zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred 

zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb boli dva 

prípady porušenia zákazu požitia iných návykových látok než je alkohol. V prvom prípade sa jednalo o užitie 

látky THC (tetrahydrocannabinol) - marihuana a v druhom prípade o užitie látky diazepam – bez 

naordinovania lekárom. V dvoch prípadoch sa jednalo o zdržiavanie sa maloletých osôb bez dozoru svojich 

zákonných zástupcov po 21:00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické 

nápoje ( kultúrna akcia City fest). V ostatných 63 prípadoch sa jednalo o porušenie zákazu požívania 

alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov. Treba tiež podotknúť, že viac ako polovica prípadov (37) 
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porušenia zákazu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok zaznamenaných v roku 2012 

tento zákaz porušili osoby ženského pohlavia.  

 

Prehľad spôsobu riešenia a udelených sankcií v správnom konaní 

ALKOHOL A 

INÉ NÁVYK. 

LÁTKY 

POČET 
SPÔSOB 

RIEŠENIA 
POČET DRUH SANKCIE  

 

mladistvé 

osoby 
54 

postúpenie podľa 

§ 20 zák. č. 

71/1967 

8 z toho 1 x TČ  

 

vrátenie 

spisového 

materiálu 

1   

 

Rozhodnutie 45 

pokarhanie 40  

pokarhanie + zákaz 

navštevovať VP 
5 

 

maloleté 

osoby 

(postihnutý 

zákonný 

zástupca) 

12 

postúpenie podľa 

§ 20 zák. č. 

71/1967 

3   

 

vrátenie 

spisového 

materiálu 

1   

 

Rozhodnutie 8 
pokarhanie 2  

pokuta 6 145,-€ 

FO oprávnená 

na podnikanie 
1 Rozhodnutie 1 pokarhanie 1  

SPOLU 67  67 ROZHODNUTIA 54  

 

Všetky vydané rozhodnutia v roku 2012  nadobudli  právoplatnosť. Ani voči jednému rozhodnutiu 

vydanému v roku 2012 nebol podaný riadny opravný prostriedok a zatiaľ ani mimoriadny opravný 

prostriedok. 

 

6. Oblasť legislatívy  

 

Činnosť Mestskej polície Žiar nad Hronom je upravená všeobecne záväzným naradením č. 7/2008 

zo dňa 11.12.2008. Organizáciu mestskej polície, jej úlohy,  postavenie, oprávnenia a povinnosti 
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príslušníkov, vzťahy a spoluprácu s inými orgánmi upravuje zákon č. 564/1991 z. o obecnej polícií v znení 

neskorších predpisov, Štatút mesta Žiar nad Hronom, Služobný poriadok Mestskej polície v Žiari nad 

Hronom.    

Príslušníci mestskej polície dohliadajú počas výkonu hliadkovej služby na dodržiavanie prijatých 

všeobecne záväzných  nariadení mesta Žiar nad Hronom a to: 

 VZN č.   1/2000 – Ochrana verejného priestranstva 

 VZN č. 14/2009 – Ochrana proti odpadom 

 VZN č. 12/2009 – Trhový poriadok 

 VZN č.   4/2009 – Poškodzovanie zelene 

 VZN č.  1/2003 – Podmienky držania psov na území mesta 

 VZN č.  5/2008 – Podmienky vylepovania plagátov na verejných priestranstvách 

 VZN č.  3/2009 – Zákaz používať pyrotechnické predmety na území Mesta Žiar nad Hronom. 

 VZN č.  4/2010 -  O podmienkach   predaja    výrobkov a poskytovaní   služieb    na    trhových 

miestach a o zmene a doplnení VZN Mesta Žiar nad Hronom č. 12/2009 Trhový poriadok 

 VZN č.  5/2010 – Trhový poriadok pre Mestskú tržnicu 

 VZN č.  7/2010 -  Trhový poriadok pre príležitostný trh – Žiarsky jarmok 

 VZN č.  2/2011 - Trhový poriadok pre príležitostný mestský trh 

 VZN č.  4/2011 - Trhový poriadok pre Novú tržnicu 

 VZN č.  5/2011 - Trhový poriadok pre Svätokrížsku tržnicu 

 VZN č. 6/2012 – Trhový poriadok 

 VZN č.  10/2012 -  Ktorým    sa   mení  VZN   č.   14/2009 o spôsobe nakladania s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Žiar nad Hronom. 

   

7. Záver 

 

 Mestská polícia v Žiari nad Hronom aj v roku 2012 v plnom rozsahu zabezpečovala základné úlohy 

vymedzené zákonom o obecnej polícii č.564/91 Zb., pričom prioritou bolo zabezpečovanie verejného 

poriadku v meste Žiar nad Hronom, ochrana obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia.  

Hlavné priority Mestskej polície v Žiari nad Hronom v roku 2012  boli  zamerané na posilňovanie 

dôvery občanov mesta k polícií,  rozvíjanie aktívnej spolupráce s občanmi a poslancami Mestského 

zastupiteľstva pri ochrane verejného poriadku. V týchto invenciách a službách pre obyvateľov mesta Źiar 

nad Hronom a v boji s protiprávnym konaním bude mestská polícia  ešte aktívnejšie pokračovať aj v roku 

2013. 

 

  


