SPRÁVA O DELIKVENCII NA ÚZEMÍ MESTA
A SPRÁVA O ČINNOSTI MSP PEZINOK
ZA ROK 2012
ZA OBDOBIE OD 01.01.2012 – DO 31.12. 2012.

V zmysle plánu práce Mestského zastupiteľstva v Pezinku na rok 2012 a v súlade s ust.
zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov predkladám
„Správu o delikvencii na území Mesta a správu o činnosti MsP Pezinok za rok 2012“ z pohľadu
činnosti Mestskej polície za hodnotiace obdobie t.j. od 01.01.2012 do 31.12. 2012“.

ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE
Úvod:
Mestská polícia Pezinok (ďalej len „MsP“) je poriadkový útvar mesta, zriadený
mestským zastupiteľstvom v zmysle ust. § 19 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a to Nariadením mestského zastupiteľstva č. 16/1991 o mestskej polícii, dňa
19.09.1991. Rovnako, ako po minulé roky, aj v roku 2012 potvrdila svoje nezastupiteľné
miesto v štruktúre orgánov mesta Pezinok.
Základné úlohy príslušníkov mestskej polície (ďalej len „príslušník MsP“) a teda určenie
ich vecnej pôsobnosti sú zakotvené v ust. § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v
znení neskorších predpisov. Organizácia a systém práce MsP boli počas celého hodnoteného
obdobia vykonávané v súlade so zákonom o obecnej polícii, Služobným poriadkom MsP,
Pracovným poriadkom MsP, VZN mesta Pezinok a inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi vzťahujúcimi sa na činnosť MsP.
Organizácia a systém práce útvaru MsP:
Mestská polícia Pezinok, ako poriadkový útvar Mesta pôsobiaci pri zabezpečovaní
mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva
a rozhodnutí primátora mesta, vykonáva svoju činnosť v zmysle ustanovení zákona SNR č.
564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
Personálne vybavenie MsP tvorí v súčasnosti 28 zamestnancov Mesta Pezinok - 27
príslušníkov, ktorí majú odbornú spôsobilosť. V mesiaci marec 2013 sa realizovalo výberové
konanie na 1 voľné pracovné miesto. Výkon služby v rámci 24 hodinovej nepretržitej
prevádzky zabezpečovalo v uplynulom roku celkom 22 policajtov. V roku 2012 jeden
príslušník MsP rozviazal s mestom Pezinok pracovný pomer a štyria príslušníci MsP rozšírili
personálny zostav MsP.
Úlohy na úseku prevencie zabezpečovali dvaja príslušníci MsP. Administratívne
práce vykonávala jedna zamestnankyňa mesta Pezinok - mestskej polície.
Kontrolnú organizačnú a riadiacu činnosť MsP vykonáva náčelník MsP, zástupca
náčelníka MsP a velitelia pracovných zmien a oddelení.
V hodnotenom období nebola na činnosť príslušníkov MsP podaná žiadna sťažnosť.

1

Zo strany náčelníka a jeho zástupcu bolo vykonaných 24 kontrol, ktoré boli
zamerané na činnosť príslušníkov MsP. Kontroly boli vykonávané najmä v nočných hodinách
a boli zamerané na dôsledné plnenie úloh, dodržiavanie zákonov, interných normatívnych
právnych aktov, na dodržiavanie pracovnej disciplíny príslušníkmi MsP jednotlivých
pracovných zmien. Pri každej kontrole bola u príslušníkov MsP vykonaná skúška na zistenie
alkoholu v dychu.
V rámci zefektívnenia a skvalitnenia práce príslušníkov MsP boli v sledovanom
období na výkon dennej a nočnej služby v rámci „inštruktáže“ hliadkam MsP vydávané denné
pokyny. V rámci týchto pokynov mali policajti určenú formu zabezpečovania výkonu služby
či už ako strážna, hliadková služba, stacionárna, alebo dynamická hliadka vykonávaná na
pešo alebo služobným dopravným prostriedkom, stanovenie pochôdzkovej činnosti
v územných častiach mesta, kontroly rizikových oblastí, prestávky v práci, ako i cieľ a
zameranie ich činnosti. Práca príslušníkov MsP bola v sledovanom období pravidelne
hodnotená a analyzovaná v mesačných hodnoteniach. Náčelník MsP a zástupca náčelníka
MsP pre výkon služby boli prostredníctvom denných hlásení podávaných veliteľmi zmien,
pravidelne informovaní o činnosti hliadkovej a stálej služby.
Vedúci jednotlivých pracovných skupín (skupina prevencie kriminality, vodičov
referentských vozidiel, pre odbornú služobnú prípravu) pravidelne predkladali pracovné plány
prace, ako aj samotné vyhodnotenie činnosti za príslušné obdobie. Táto činnosť bola zároveň
kontrolovaná a analyzovaná spoločne s veliteľmi zmien a v prípade zistenia nedostatkov, boli
vydané pokyny na ich odstránenie. V rámci denného hlásenia bola zároveň vykonávaná aj
kontrola spisových materiálov k priestupkom, pričom v prípade zistenia vecných
a obsahových nedostatkov resp. iných náležitostí, boli policajti poučení aj o spôsobe ich
odstránenia. V súvislosti s uvedeným možno konštatovať, že v sledovanom období nebolo ani
u jedného príslušníka MsP zistené také neplnenie pracovných povinností, ktoré by si
vyžadovalo písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny alebo riešenie formou
zníženia osobného príplatku policajta. Menšie nedostatky zistené v rámci kontrolnej činnosti
boli so zamestnancami okamžite riešené na úrovni vedenia MsP.
O činnosti MsP je pravidelne – každý pracovný deň informovaný primátor mesta,
ktorému náčelník MsP odovzdáva tzv. „zvodky“ (priebeh služby). Zvodka sa spracováva
k zaisteniu pravidelnej a úplnej informovanosti predstaviteľov mesta o bezpečnostnej situácii
v meste a činnosti MsP. Zaznamenávajú sa do nej udalosti a vykonané opatrenia počas
výkonu služby, súhrn výsledkov (spáchané priestupky a spôsob ich doriešenia, výzvy, oznamy,
zásahy, služobné zákroky, policajné opatrenia a akcie, spolupráca s PZ SR a i.). Zvodka sa doplňuje
informáciami z OO PZ aktuálnymi udalosťami o trestnej činnosti v meste, ktoré sa získavajú
dotazom na OO PZ Pezinok v dobe od 06,00 hod. do 07,00 hod. denne.
Obsahom zvodky sú udalosti za uplynulých 24 hodín výkonu služby dvoch (denná
a nočná zmena) slúžiacich pracovných zmien. Úlohy dané primátorom mesta, ako aj prípadné
podnety nespokojnosti s činnosťou MsP sa tieto operatívne riešia - zapracujú sa do
pracovného plánu činnosti a nedostatky v činnosti sa bezodkladne odstraňujú.
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Vzdelávanie a výcvik polície
Rok 2012 mal veľký význam aj v oblasti vzdelávania príslušníkov MsP. Zvyšovalo sa
nielen ich právne vedomie prostredníctvom vzdelávania, či už išlo o oboznamovanie sa s
prijatými VZN mesta, vykonávané pravidelnými preškoleniami v rámci odborno –
bezpečnostnej prípravy, ale aj vykonanými testami odborných vedomostí z oblasti
priestupkového a trestného zákona, ako aj iných zákonov a právnych predpisov súvisiacich s
výkonom služby príslušníka MsP. Dôraz sa kládol najmä na vzdelávanie príslušníkov
referátu objasňovania priestupkov, ktorí takto získané vedomosti a poznatky, či nové
informácie, následne prenášali na ostatných príslušníkov MsP. Pre prácu príslušníkov MsP je
dôležité poznať tie všeobecne záväzné nariadenia mesta Pezinok, ktoré upravujú činnosť MsP
a ktorých dodržiavanie kontroluje práve mestská polícia. Práve prostredníctvom úseku
vzdelávania, sme sa snažili oboznamovať príslušníkov MsP nielen s novoprijatými VZN, ale i
s tými, ktoré sú stále v platnosti. Takto bola ich aplikácia v praxi omnoho účinnejšia a
postupne sa odstraňovali chyby a nedostatky, ktoré vznikli práve zle vysvetlenými a
pochopenými pojmami uvedených VZN.
V hodnotiacom období príslušníci MsP absolvovali povinné školenia v oblasti
právnych predpisov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ďalej
lekárske prehliadky potrebné pre výkon práce v noci, preverenie zdravotnej a psychickej
spôsobilosti (absolvovanie lekárskej prehliadky a psychologického vyšetrenia) vodičov vozidiel
s právom prednostnej jazdy. Príslušníci MsP tiež absolvovali v mesiaci december vedomostné
previerky, fyzické previerky absolvovali v mesiaci november a odbornú – služobnú prípravu
(ostré cvičné streľby zo služobných strelných zbraní absolvovali v mesiaci máj, jún a september,
nácvik sebaobrany v používaní donucovacích prostriedkov, taktiky a techniky služobných zákrokov 4
hodiny každý kalendárny mesiac v roku). V budúcnosti plánujeme pokračovať vo vzdelávacích

programoch mestskej polície, v absolvovaní rôznych seminárov a kurzov.
Fyzická a strelecká príprava príslušníkov MsP bola v roku 2012 realizovaná vo
výcvikových dňoch pod vedením inštruktora telesnej a streleckej prípravy. Ak nebolo
potrebné zabezpečovať mimoriadne úlohy, tak každá zmena absolvovala fyzickú prípravu
vždy dva výcvikové dni v mesiaci počas celého roka, okrem mesiacov júl a august. Súčasťou
fyzickej prípravy bol nácvik prvkov sebaobrany, riešenie rôznych druhov taktických situácií,
kondično-silové cvičenia v posilňovni MsP.
Súčasťou streleckej prípravy bol teoretický a praktický výcvik na strelnici v meste
Pezinok, v rekreačnej oblasti Stupy – bývalý kameňolom. Strelecký výcvik príslušníkov MsP
v roku 2012 bol vykonávaný striedaním mierenej streľby na pevný kruhový terč, na
vzdialenosť 25 m a praktickej streľby Combat IPSC. Pri mierenej streľbe bol výcvik
sústredený hlavne na správne zaobchádzanie so zbraňou a odstraňovanie chyby spojenej so
strhávaním zbrane počas odpaľovania. Strelecký výcvik spôsobom Combat IPSC bol
zameraný na nácvik rýchlopaľby, správnej taktiky, rýchleho prebíjania zbrane a správneho
presúvania sa s nabitou zbraňou.
Previerky telesnej spôsobilosti príslušníkov MsP v roku 2012 boli vykonané v rámci
výcvikových dní, v mesiaci november. Po vykonaní jednotlivých disciplín bol každý
z preverených príslušníkov hodnotený podľa stanovených kritérií a zároveň bola spracovaná
správa z preskúšania telesnej spôsobilosti príslušníkov MsP spolu s jej podrobným
vyhodnotením. Preskúšania sa celkovo zúčastnilo 26 príslušníkov MsP.
V rámci neriadeného výcviku (v mimopracovnom čase) mali policajti možnosť
zvyšovať si fyzickú kondíciu v posilňovni.
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Dohľad štátu nad činnosťou obecnej polície
V mesiaci marec 2013 bola na základe zákona NR SR č. 333/2003, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií v znení neskorších predpisov zaslaná na
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium policajného zboru, oddelenie pre dohľad
nad mestskými a obecnými políciami v Slovenskej republike - Správa o činnosti Mestskej
polície za kalendárne obdobie roku 2012.
Organizačná štruktúra a personálny zostav Mestskej polície Pezinok
k 31.03.2012
( 29 zamestnancov Mesta Pezinok – 28 príslušníkov Mestskej polície )
Náčelník MsP
kpt. JUDr. Ľudovít Farbula

Referát objasňovania
Mm
priestupkov
serž. Mgr. Igor SCHWARZ
(vedúci referátu)

Zástupca náčelníka MsP
por. Mgr. Miloslav BILA

st.inšp. Igor ŠTRBÍK
st. inšp. Jozef ČEKEĽ

Samostatný odborný
referent

Koordinátor prevencie
kriminality

Beáta DADAJOVÁ

1. zmena

inšp. Bc. Miroslav SCHLESINGER

2. zmena

Veliteľ
serž. Roman TÓTH

Karanténna a odchytová
stanica
serž. Miroslav ČERNÁK
pol. Peter URBAN

3. zmena

Veliteľ

4. zmena

Veliteľ

Veliteľ

st.inšp. Miroslav GÉC

serž. Bc. Róbert MIKULOVIČ serž. Miloš ŽENIŠ
serž. Vladimír SNOPEK
(servis a údržba MTZ)
st.inšp. Roman ŠTEFÍK
st.inšp. Lucia KORYTÁROVÁ st.inšp. Ivan PETRÁŠ

inšp. Ing. Peter MARČEK

pol. Juraj VAŠÍK

pol. Vladimíra SLIMÁKOVÁ

pol. Ondrej SLAŠŤAN

(údržba sanity MsP)

pol. Bc. Pavol POLÁK

pol. Ján KOVAČOVIČ
(údržba a servis posilňovne)

pol. Michal KUKUMBERG

pol. Marianna ŠTEVČEKOVÁ

Inštruktor odbornej – služobnej
prípravy – strelecká a telesná
príprava policajtov
Ing. Peter MARČEK
Bc. Miroslav SCHLESINGER
Údržba služobných vozidiel
Referent služobných vozidiel :
st.inšp. Jozef ČEKEĽ
Vodiči zmien :
1. zmena - Vladimíra SLIMÁKOVÁ
2. zmena - Juraj VAŠÍK
3. zmena - Michal HORÁK
4. zmena - Juraj ŠIMONOVIČ

pol. Michal HORÁK
neobsadené

Zamestnanci vykonávajúci
odchyt psov:
koordinátor odchytu psov
Miroslav ČERNÁK
Roman TÓTH
Peter MARČEK Ing.
Róbert MIKULOVIČ Bc.
Ondrej SLAŠŤAN
Lucia KORYTÁROVÁ
Vladimír POLÁK Bc.
Vladimír SNOPEK
Igor SCHWARZ Mgr.
Igor ŠTRBÍK
Peter URBAN

pol. Andrea PIKUSOVÁ
pol. Juraj ŠIMONOVIČ

Zamestnanci vykonávajúci
prevenciu kriminality

vedúci prevencie
Bc. Miroslav SCHLESINGER

Lucia KORYTÁROVÁ

.
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ŠTATISTICKÁ SPRÁVA ČINNOSTI MSP PEZINOK
 za celé obdobie roka 2012 mestská polícia v Pezinku zistila spolu 2 393 priestupkov, ktoré
následne doriešila v zmysle príslušných právnych predpisov (zákona o priestupkoch a zákona o
obecnej polícii) čo je o 594 priestupkov viac, ako v roku 2011;
 v blokovom konaní prejednala 1 976 priestupkov, (o 521 priestupkov viac, ako v roku 2011),
pričom uložila pokuty v celkovej výške 36 468 € čo je o 13 820 € viac, ako v roku 2011 (rok 2011
– 22 648,-€);
 v 323 prípadoch bolo započaté objasňovanie priestupku;
 napomenutím bolo doriešených 94 priestupkov;


1 831 priestupkov (76,51 %) mestská polícia zistila vlastnou činnosťou; z toho 186 (7,77 %)
priestupkov kamerovým systémom



562 priestupkov (23,49 %) na mestskú políciu oznámili občania;

Grafické ( percentuálne) zobrazenie celkového počtu spáchaných priestupkov v meste
Pezinok za rok 2012 - riešených mestskou políciou Pezinok

PRIESTUPKY PODĽA KVALIFIKÁCIE 2012
199; 8%

130; 6%

115; 5%

30; 1%

33; 1%

1886; 79%

PRIESTUPKY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI CESTNEJ PREMÁVKY 1886
PRIESTUPKY PROTI PORIADKU V SPRÁVE 299
PRIESTUPKY PROTI VEREJNÉMU PORIADKU 130
PRIESTUPKY PROTI MAJETKU 115
PRIESTUPKY PROTI OBČIANSKEMU SPOLUNAŽÍVANIU 30
PRIESTUPKY INÉ 33

Najviac priestupkov bolo zaznamenaných na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
v počte 1 886 spáchaných priestupkov, druhou skupinou spáchaných priestupkov, ktoré mestská
polícia riešila, čo sa počtu týka, sú priestupky proti poriadku v správe - spolu 199 priestupkov, ďalej v
130 prípadoch sa jednalo o priestupok proti verejnému poriadku ďalej sú to priestupky proti majetku v
počte 115 spáchaných priestupkov, v 30 prípadoch išlo o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
nakoniec sa jednalo o ostatné – iné priestupky (Zákon o podmienkach držania psov -13; Zákon
o odpadoch - 10;Zákon o ochrane nefajčiarov 4; Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom - 6;
– spolu 33 priestupkov.
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Porovnanie celkovo riešených priestupkov za roky 2011 - 2012
nárast o 33 %
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Z celkového počtu riešených priestupkov ( 2 393 ) bolo 874 priestupcov, ktorí majú
trvalý pobyt v meste Pezinok. V 1 597 (66,74 %) prípadoch bol páchateľom priestupku muž
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a v 699 (29,21 %) prípadoch spáchala priestupok žena. V 97 (4,05 %) prípadoch je páchateľ
priestupku neznámy (najmä pri priestupkoch proti majetku – priestupky sú uložené záznamom).
Ako vecne príslušná na prejednávanie priestupkov v blokovom konaní v roku 2012
vyriešila MsP v meste Pezinok 1 976 priestupkov - pokutou v blokovom konaní. Na pokutách
v blokovom konaní vybrala spolu – 36 468 €. (Celkový počet priestupkov prejednaných
v blokovom konaní vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste bolo 154 priestupkov v sume 4
558 € ).

Z tohto počtu prejednaných priestupkov bolo 1 681 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky (§ 22 priestupkového zákona) – vyčíslenie v € (30 136 €); 133 priestupkov
proti poriadku v správe (§ 46 priestupkového zákona – porušenie VZN) – vyčíslené v € (2 548 €);
35 priestupkov proti majetku (§ 50 priestupkového zákona) – vyčíslené v € (882 €); 82
priestupkov proti verejnému poriadku (§ 47,48 priestupkového zákona) – vyčíslené v € (1 790
€); 27 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49 priestupkového zákona) – vyčíslené
v € (693 €); – 1 (30 €) priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom § 30 priestupkového
zákona, 12 (240 €) priestupkov - porušenie Zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov; a 5 (149 €) priestupky – porušenie Zákona o odpadoch.

Porovnanie uložených pokút v blokovom konaní za rovnaké obdobia 2008 – 2012
(počet priestupkov riešených v blokovom konaní)
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Suma za vybraté pokuty v rámci prejednania priestupkov za obdobie
2008 – 2012
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Okrem toho bolo 94 priestupkov vyriešených – napomenutím, čo je najmiernejšia
forma riešenia priestupku (o 20 priestupkov viac, ako v roku 2011 – 74 priestupkov doriešených
napomenutím). Podstata spočíva v tom, aby prístupným a prijateľným spôsobom bolo
priestupcovi oznámené a vysvetlené, akého porušenia právneho predpisu sa dopustil.
Podstatné je, aby priestupca toto dohováranie prijal a uznal a dohovárajúcemu príslušníkovi
MsP bolo jasné a zrejmé, že takýto postup postačí na riešenie priestupku.
Z celkového počtu 94 priestupkov, ktoré boli doriešené napomenutím; v 46 prípadoch
sa jednalo o priestupok proti verejnému poriadku; v 37 prípadoch o priestupok proti poriadku
v správe, v 7 prípadoch o priestupok proti majetku a v 4 prípadoch sa jednalo o porušenie
zákona o ochranu nefajčiarov.
Porovnanie priestupkov podľa ulíc za rok 2012
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Priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky:
Jedným z akútnych problémov mesta sa stále javí zlá dopravná situácia v meste a to
najmä stály nárast motorových vozidiel v Pezinku, čoho dôsledkom je naďalej pretrvávajúci
nedostatok parkovacích miest (najmä na sídliskách) v meste. Tento akútny problém je nutné
riešiť napriek tomu, že sa už vybudovalo niekoľko nových parkovacích miest, ktoré ale ani
zďaleka nevyriešili problém súvisiaci s parkovaním v meste.
V zmysle § 3 ods.1 písm. f) zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii je MsP
oprávnená ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravnej
značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania,
prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia
zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko a zo všeobecnej úpravy
cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel. V danej súvislosti je
príslušník MsP oprávnený uložiť blokovú pokutu až do výšky 60 € a v prípade, že osoba
závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky - zastavením a státím na vyhradenom
parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je
parkovacie miesto vyhradené, až do výšky 150 eur.
V hodnotenom období MsP zaznamenala a zaevidovala na úseku dopravy celkom 1 886
priestupkov, čo je o 535 priestupkov viac, ako v roku 2011 (v roku 2011 MsP riešila 1 351
priestupkov). 1 686 priestupkov MsP zistila vlastnou činnosťou (89,4 %) z toho 154
priestupkov zistila MsP kamerovým systémom (8,17 %) a 200 (10,60 %) priestupkov bolo na
MsP oznámených. V 32 prípadoch (1,70 %) sa jednalo o porušenie zákazu zastavenia alebo
státia na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo
postihnutú osobu; v 952 prípadoch (50,48 %) o nedovolené zastavenie a státie s vozidlom na
platenom parkovisku, ak vodič nemá zaplatený poplatok za parkovanie (platené parkovanie);
v 97 prípadoch (5,14 %) o nedovolené zastavenie a státie na chodníku; v 36 prípadoch (1,91
%) o nedovolené zastavenie a státie na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni;
a v 769 prípadoch (40,77 %) bolo zistené porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu
o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (Porušenie zákazov vyplývajúcich z dopravného
značenia).
Dopravný priestupok bol spáchaný v 1867 prípadoch (98,99 %)
s osobným
motorovým vozidlom, v 17 prípadoch (0,9 %) s nákladným vozidlom a v 1 prípade (0,05 %)
s motocyklom a v 1 prípade (0,05 %) s autobusom. Najviac priestupkov bolo spáchaných
v čase medzi 09,00 hod. a 16,00 hod (spolu 1 469 priestupkov).V 1 274 prípadoch sa priestupku
dopustil muž (67,55 %) a v 612 prípadoch priestupok spáchala žena (32,45 %).
Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom konaní prejednaných
1 681 priestupkov (89,13 %). Za udelené blokové pokuty policajti na úseku cestnej premávky
vybrali pokuty v celkovej výške 30 136,- €. Na prejednanie priestupku bolo zaslaných
správnemu orgánu spolu 16 priestupkových spisov (0,85 %); 188 priestupkov (9,97 %) bolo
odložených záznamom a 1 (0,05 %) priestupok bol uložený záznamom.
Príslušníci MsP v súvislosti s cestnou premávkou aktívne pôsobia aj v oblasti
zabezpečovania ochrany života a zdravia občanov. Má sa tým na mysli činnosť MsP
zameranú na prevádzanie detí a školskej mládeže cez vozovku v blízkosti školy alebo
predškolského zariadenia a zabránenie možnej kolízie - kontaktu týchto osôb s dopravným
prostriedkom. Túto činnosť vykonáva MsP denne v čase od 07,15 hod. do 08,00 hodiny počas
školského roka pri mestskom Gymnáziu, na Fándlyho ZŠ a podľa počtu slúžiacich
príslušníkov MsP, aj na Kupeckého ZŠ. Pri plnení tejto úlohy využívajú príslušníci MsP
technické prostriedky, akými sú zastavovacie terče, elektrické lampáše s červeným svetlom a
11

reflexné vesty. Prijaté opatrenia prinášajú žiaduci efekt. Vodiči motorových vozidiel spravidla
už pri samotnom zaregistrovaní príslušníka MsP na týchto miestach spomalia, resp. aj
zastavia pri prechádzaní žiakov cez cestu. Túto preventívno – bezpečnostnú akciu bude MsP
uskutočňovať aj v budúcnosti.

Porovnanie spáchaných priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky za
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Spáchanie priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
- porovnanie podľa ulíc rok 2012
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Porovnanie spáchaných priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
v roku 2012 podľa typu (továrenskej značky) motorového vozidla.
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Priestupky na úseku verejného poriadku:
Verejný poriadok vo všeobecnosti predstavuje systém spoločenských vzťahov
regulovaný sociálnymi normami, ktoré zodpovedajú záujmom spoločnosti a ktorých cieľom je
ochrana práv, života a zdravia občanov, majetku a ochrana verejného poriadku na verejnosti
a miestach verejnosti prístupných. Zabezpečovanie verejného poriadku patrí medzi základné
úlohy MsP vyjadrené v §3 zákona o obecnej polícii. Priestupky proti verejnému poriadku sú
definované v § 47 a 48 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
Mestská polícia zasahovala aj pri narušovaní verejného poriadku. V roku 2012
vyriešila spolu 130 priestupkov proti verejnému poriadku. Oproti roku 2011 sme zaznamenali
nárast o 41 priestupkov. V 95 (73,08 %) prípadoch bol priestupok na MsP oznámený
občanmi, 35 (26,92 %) priestupkov zistila MsP vlastnou činnosťou, z toho 9 priestupkov
(6,92 %) bolo zistených kamerovým systémom MsP. Najviac priestupkov bolo
zaznamenaných v čase medzi 22,00 hod. a 24,00 hodinou (54 spáchaných priestupkov) a to
predovšetkým v centrálnej mestskej zóne a na sídlisku Sever.
V 108 (83,08 %) prípadoch sa priestupku dopustil muž a v 22 (16,92 %) prípadoch
priestupok spáchala žena. V 122 (93,85 %) prípadoch spáchala priestupok osoba dospelá (18
a viac rokov); v 8 prípadoch (6,15 %) spáchala priestupok mladistvá osoba.
Priestupkov sa osoby dopúšťali najmä týmito konaniami - porušením nočného kľudu 81
prípadov (62,30 %), znečisťovaním verejného priestranstva 44 prípadov (33,85 %);
neuposlúchnutím výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci v 5 prípadov (3,85 %).
Z celkového počtu takto spáchaných priestupkov MsP doriešila pokutou v blokovom
konaní 82 priestupkov (63,08 %), za ktoré MsP vybrala pokuty v celkovej výške 1 790,- €. V
1 prípade (0,77 %) bol priestupok odložený záznamom a v 1 prípade (0,77 %) bol priestupok
uložený záznamom V 46 prípadoch (35,38 %) bol páchateľ priestupku proti verejnému
poriadku mestskou políciou doriešený napomenutím.
Porovnanie spáchaných priestupkov proti verejnému poriadku za obdobie rokov
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Priestupky proti majetku:
Mestská polícia zaevidovala v roku 2012 spolu 115 priestupkov majetkovej povahy,
čo je o 39 priestupkov menej, ako v roku 2011. Skutková podstata týchto priestupkov spočíva
v úmyselnom spôsobení škody na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom,
zničením alebo poškodením takejto veci, pričom spôsobená škoda nesmie presahovať výšku –
266 €. Priestupku sa dopustí aj ten, kto sa o takéto konanie pokúsi.
V 5 prípadoch (4,35 %) boli priestupky zistené vlastnou činnosťou MsP a v 110
prípadoch (95,65 %) boli priestupky zistené na základe oznámení od občanov, ktorí sa v
súvislosti s takýmto priestupkom stali poškodenými alebo boli svedkami konania, ktoré
svojimi znakmi naplnilo skutkovú podstatu priestupku proti majetku. V 43 prípadoch (37,39
%) bol páchateľom priestupku muž; v 10 prípadoch (8,70 %) priestupok spáchala žena a v 62
prípadoch (53,91 %) sa MsP nepodarilo objasňovaním zistiť páchateľa majetkového deliktu.
Najviac priestupkov bolo spáchaných v čase medzi 09,00 hod. a 18,00 hodinou (spolu
89 spáchaných priestupkov).
Páchatelia sa zameriavali na krádeže tovaru rôzneho druhu v predajniach, krádeže
vecí osôb; krádeže bicyklov na verejných priestranstvách, váz a ozdôb na náhrobných
kameňoch na cintoríne, poklopov kanálov a iných predmetov z kovu, nádob na separovaný
odpad, ako aj na poškodzovanie majetku súkromného aj mestského (dopravných značiek,
zastávok, a i.). Páchateľmi priestupkov proti majetku sú osoby rôzneho veku a sociálneho
postavenia. V 3 prípadoch (2,61 %) sa priestupku proti majetku dopustili osoby maloleté (deti
– mladšie ako 15 rokov); v 6 prípadoch (5,22 %)) mladistvé osoby (osoby staršie ako 15 a mladšie ako
18 rokov) a v 44 prípadoch (38,26 %) sa priestupku dopustili osoby dospelé (staršie ako 18
rokov), z toho v 7 prípadoch sa priestupku dopustili osoby staršie ako 60 rokov. V 62
prípadoch (53,91 %) sa objasňovaním priestupku nepodarilo zistiť páchateľa.
Mestská polícia v 35 prípadoch (30,44 %) priestupok doriešila v blokovom konaní,
pričom na pokutách vybrala spolu 882 €.
V 73 prípadoch bolo realizované objasňovanie priestupku, kedy v 12 prípadoch (10,42
%) bol priestupok odložený záznamom, nakoľko priestupok spáchala maloletá osoba alebo sa
priestupok nestal; v 6 prípadoch (5,22 %) bol objasňovací spis odovzdaný policajnému orgánu
na ďalšie konanie vo veci, nakoľko objasňovaním bolo zistené, že bola naplnená skutková
podstata trestného činu krádeže alebo poškodzovania cudzej veci. V 55 prípadoch (47,83 %)
sa MsP nepodarilo objasňovaním priestupku zistiť páchateľa priestupku. V 7 prípadoch (6,09
%) bol páchateľ priestupku doriešený napomenutím.
Porovnanie spáchaných priestupkov proti majetku za obdobie rokov
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Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu:
Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustí ten, kto najmä-inému ublíži
na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech, inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,
úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením
na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým
správaním.
Mestská polícia riešila v roku 2012 spolu 30 priestupkov, pri ktorých bola naplnená
skutková podstata priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, čo je o 3 priestupky viac,
ako v roku 2011. 12 priestupkov (40,00 %) MsP zistila vlastnou činnosťou, z toho v 2
prípadoch (6.67 %) kamerovým systémom a 18 priestupkov (60,00 %) bolo na MsP
oznámených. V 28 prípadoch (93,33 %) priestupok spáchal muž a v 2 prípadoch (6,67 %)
bola páchateľom priestupku žena. Najviac priestupkov bolo spáchaných v čase medzi 17,00
hod. a 24,00 hodinou (spolu 20 spáchaných priestupkov) a v troch prípadoch sa priestupku
dopustili mladistvé osoby (osoby staršie ako 15 a mladšie ako 18 rokov). Najviac priestupkov bolo
spáchaných na ulici Holubyho (11 priestupkov) a na sídlisku Sever (7 priestupkov).
Z celkového počtu riešených priestupkov bolo 27 priestupkov (90,00 %) vyriešených
pokutou v blokovom konaní, pričom na pokutách mestská polícia vybrala spolu 693 €. V 2
prípadoch (6,67 %) bolo realizované objasňovanie priestupku, kedy bol priestupok odložený
záznamom, nakoľko priestupok spáchala maloletá osoba alebo sa priestupok nestal; v 1
prípade (3,33 %) bol objasňovací spis odovzdaný policajnému orgánu na ďalšie konanie vo
veci, nakoľko objasňovaním bolo zistené, že bola naplnená skutková podstata trestného činu
ublíženie na zdraví.
So zabezpečovaním ochrany života a zdravia úzko súvisia aj zásahy MsP, kedy nie sú
priamo ohrozené alebo poškodené významné spoločenské vzťahy páchaním delikvencie,
akými sú život a zdravie občana, ale príslušník mestskej polície je aj v takýchto prípadoch
povinný vykonať nevyhnutné úkony a opatrenia na záchranu života a zdravia človeka. V 19
prípadoch zasahovala MsP za účelom záchrany života a zdravia, kedy bola privolaná LS PP
so sídlom v Pezinku, - v prevažnej väčšine sa jednalo o zranenia osôb spôsobených
pošmyknutím a následným pádom, pádom na zem v dôsledku opojenia alkoholom, nadmerné
požitie alkoholu , náhla nevoľnosť osoby a i. Počas výkonu služby v rámci hliadkovej služby
boli nájdené hliadkou v 92 prípadoch osoby pod vplyvom alkoholu a z toho v 43 prípadoch
boli tieto osoby hliadkou odvezené do miesta trvalého bydliska a odovzdané rodinným
príslušníkom ( najmä v zimných mesiacoch z dôvodu možného podchladenia takejto osoby ).
Porovnanie spáchaných priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu za obdobie rokov
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Priestupky proti poriadku v správe vykonávanej Mestom:
Za veľmi významnú úlohu MsP možno považovať vykonávanie všeobecne záväzných
nariadení (ďalej „VZN“) mesta Pezinok, v zmysle kontroly dodržiavania VZN a v prípade ich
porušovania aplikovať voči osobe sankčné opatrenia v zmysle zákona. Porušenie VZN je
priestupkom proti poriadku v správe vykonávanej mestom.
Vo všetkých prípadoch zistenia porušenia VZN mesta Pezinok MsP priestupky z
úradnej povinnosti doriešila alebo odovzdala na riešenie príslušnému oddeleniu mestského
úradu mesta Pezinok (odd. životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy a na referát
podnikania a bytovej agendy).
Mestská polícia v roku 2012 zistila porušenie VZN v 199 prípadoch, čo je o 43
priestupkov viac, ako v roku 2011. Hliadky MsP v jednotlivých územných častiach mesta
permanentne vykonávajú kontroly, občanov pri porušení VZN upozorňujú na príslušné VZN
upravujúce reguláciu správania sa v meste v rôznych oblastiach a tým postupne zvyšuje
právne povedomie občanov.
Z počtu 199 priestupkov proti poriadku v správe bolo 133 priestupkov (66,84 %)
doriešených v blokovom konaní (pokutou), pričom na pokutách vybrala spolu 2 548 €;
29 priestupkov bolo doriešených v rámci objasňovania priestupku, (20 priestupkov – 10,05 %
boli uložené záznamom; 8 priestupkov – 4,02 % bolo odložených záznamom; 1 priestupok –
0,50 % bol odstúpený na prejednanie a rozhodnutie správnemu orgánu - Mestu Pezinok) a
v 37 prípadoch (18,59 %) bol priestupca doriešený napomenutím.
V 115 prípadoch (57,79 %) bol priestupok na MsP oznámený občanmi; 84 priestupkov
(42,21 %) zistila MsP vlastnou činnosťou, z toho v 21 prípadoch (10,55 %) bol priestupok
zistený kamerovým systémom. V 132 prípadoch (66,33 %) bol páchateľom priestupku muž
a v 45 prípadoch (22,61 %) spáchala priestupok žena. V 22 prípadoch (11,06 %) sa v rámci
objasňovania nepodarilo zistiť páchateľa priestupku. V 172 prípadoch (86,43 %) priestupok
spáchala dospelá osoba; 3 priestupky (1,51 %) spáchala mladistvá osoba a v 24 prípadoch
(12,06 %) sa nepodarilo objasňovaním priestupku zistiť páchateľa.
Porovnanie spáchaných priestupkov proti poriadku v správe za obdobie rokov
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Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami:
Tohto priestupku sa dopustí v zmysle ust. § 30 priestupkového zákona ten, kto okrem
iného predá, podá alebo inak umožní požitie alkoholických nápojov osobe mladšej ako 18
rokov. V roku 2012 MsP zistila priestupok vlastnou činnosťou v 1 prípade, čo je o 8 prípadov
menej, ako v roku 2011. Páchateľ priestupku bol za spáchanie priestupku doriešený pokutou
v blokovom konaní vo výške 30 €.
Mestské zastupiteľstvo v roku 2008 schválilo VZN Mesta Pezinok č. 9/2008 o úprave
podmienok predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území mesta
Pezinok (VZN nadobudlo účinnosť 01.01.2009). Toto VZN upravuje podmienky obmedzenia
alebo zákazu predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území mesta
Pezinok resp. zákaz konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. V roku
2012 MsP riešila spolu 32 priestupkov proti poriadku v správe vykonávanej mestom,
porušením uvedeného všeobecne záväzného nariadenia. V 27prípadoch (84,38 %) priestupok
zistila MsP vlastnou činnosťou, z toho v 18 prípadoch (56,25 %) bol priestupok zistený
kamerovým systémom a 5 priestupkov (15,62 %) bolo na MsP oznámených.
Priestupky boli spáchané najmä v čase od 21,00 hod. do 24,00 hodiny a na uliciach
Mladoboleslavská; Gogoľova; Holubyho; Šancová; Farská; Gogoľová; Za hradbami. V 28
prípadoch (87,50 %) priestupok spáchal muž a v 4 prípadoch (12,50 %) bola páchateľom
priestupku žena. V 2 prípadoch (6,25 %) bola páchateľom priestupku osoba mladistvá (15-17
rokov) a v 30 prípadoch (93,75 %) priestupok spáchala osoba dospelá (18 a viac rokov). V 4
prípadoch (12,50 %) boli priestupky doriešené napomenutím; v 28 prípadoch (87,50 %) boli
priestupky doriešené pokutou v blokovom konaní, pričom na pokutách mestská polícia
vybrala spolu 479 €.
Podľa Zákona NR SR č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických
nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb osoby maloleté a do
15 rokov a mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové
látky a sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu
testovacím prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. Osoby maloleté do
15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21 hodine na
verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Za takéto porušenie
zákazu maloletou osobou môže obec uložiť zákonnému zástupcovi maloletého pokutu do
výšky 33 eur. Za porušenie zákazu požívania alkoholických nápojov alebo iných návykových
látok mladistvou osobou do 18 rokov uloží jej obec pokarhanie.
V odôvodnených prípadoch uloží aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta
a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje.
Na právne oddelenie mestského úradu Pezinok MsP v zmysle zákona odovzdala 4
úradné záznamy – oznámenie o porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a iných
návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.
Porušenie iných zákonov:
V roku 2012 MsP riešila 5 prípadov porušenia zákona o odpadoch. V 3 prípadoch
(75,00 %) bolo porušenie zákona oznámené na MsP obyvateľmi a v 2 prípadoch (25,00 %)
priestupok zistila MsP vlastnou činnosťou. V 1 prípade páchateľ uložil alebo ponechal odpad
na inom mieste, ako na mieste na to určenom a v 4 prípadoch páchateľ priestupku zneškodnil
odpad inak, ako v súlade so zákonom o odpadoch. Vo všetkých prípadoch bol páchateľom
priestupku muž.
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Priestupky boli páchané na uliciach Fajgalská cesta; Za dráhou, Pánsky chodník,
Glejovka, rekreačná oblasť Kučišdorfská dolina.
Páchatelia priestupkov boli doriešení pokutou v blokovom konaní, pričom na pokutách
sa vybralo 149 €.
V roku 2012 MsP zistila spáchanie 12 priestupkov súvisiacich s dodržiavaním
podmienok držania psov, ktoré sú upravené v zákone NR SR č. 282/2002 Z.z.; ktorým sa
upravujú podmienky držania psov a v 63 prípadoch mestská polícia zistila porušenie VZN č.
1/2003 o niektorých podmienkach držania psov. Priestupky boli zistené vo všetkých
lokalitách mesta a najmä v čase medzi 18,00 hod. a 22,00 hodine.
V 54 prípadoch MsP konala na základe oznámenia občanov a v 21 prípadoch
priestupok zistila vlastnou činnosťou. V 46 prípadoch bol páchateľom priestupku muž a v 29
prípadoch priestupok spáchala žena. Vo všetkých prípadoch spáchala priestupok osoba staršia
ako 18 rokov.
Mestská polícia všetky priestupky prejednala v blokovom konaní. Za porušenie
príslušných ustanovení zákona NR SR č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú podmienky psov
pričom na pokutách vybrala spolu 1 353 €.
Skutková podstata priestupku spočívala v :
 2 x pes nemal evidenčnú známku na obojku;
 71 x voľný pohyb psa bez vôdzky na verejnom priestranstve;
 2 x znečistenie verejného priestranstva psími výkalmi;
Priestupky páchané maloletými a mladistvými osobami:
Z celkového počtu riešených priestupkov mestskou políciou v 3 prípadoch spáchala
priestupok osoba maloletá (osoba mladšia ako 15 rokov) a v 20 prípadoch spáchala priestupok
osoba mladistvá (osoba staršia 15 rokov a mladšia ako 18 rokov).
Maloleté osoby spáchali 3 priestupky proti majetku. Skutková podstata týchto
priestupkov spočívala v úmyselných drobných krádežiach železných predmetov zo záhrad na
ulici Krížna a v krádeži tovaru v obchode. V prípade uvedených krádeží boli tieto delikty na
útvar mestskej oznámené. Priestupky proti majetku spáchal ten istý páchateľ, 13 ročný
chlapec.
Priestupky boli v zmysle zákona vo všetkých troch prípadoch odložené záznamom, nakoľko
priestupok nebolo možné prejednať pre nedostatok veku páchateľa. O spáchaní priestupku
boli písomne úradným záznamom informovaní : odd. školstva a sociálnej starostlivosti
mestského úradu Pezinok, zákonní zástupcovia maloletej osoby a škola, ktorú táto maloletá
osoba navštevuje.
Mladistvé osoby spáchali v roku 2012 spolu 20 priestupkov, z toho v 6 prípadoch sa
jednalo o priestupky proti majetku; v 8 prípadoch o priestupky proti verejnému poriadku; v 3
prípadoch o priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v 3 prípadoch o priestupky proti
poriadku v správe vykonávanej obcou (porušenie VZN – v 2 prípadoch VZN o úprave podmienok
predaja, podávania alebo požívania alkoholických nápojov na území mesta Pezinok; v 1 prípade VZN
o verejnom poriadku).

V 14 prípadoch (70,00 %) bol priestupok na MsP oznámený a v 16 prípadoch (30,00
%) priestupok zistila MsP vlastnou činnosťou, z toho 4 priestupky boli zaznamenané
kamerovým systémom. V 16 prípadoch (80,00 %) spáchal priestupok muž a v 4 prípadoch
(20,00 %) priestupok spáchala žena.
V 15 prípadoch (75 %) bol priestupok doriešený pokutou v blokovom konaní, pričom
na pokutách bolo vybratých 207 € a v 5 prípadoch bol priestupca doriešený napomenutím.
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Hliadková služba:
Hliadky MsP plnia úlohy v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov. Výkon hliadkovej služby zabezpečujú štyri zmeny, pričom
každá zmena je zložená prevažne z dvoch hliadok. Hliadku tvoria dvaja príslušníci mestskej
polície. MsP Pezinok vykonáva hliadkovú činnosť v nepretržitom 24-hodinovom cykle a je
rozdelená do dvanásťhodinových pracovných zmien. V súčasnosti je v hliadkovej službe
zaradených 20 príslušníkov MsP. Ich riadenie a koordináciu zabezpečuje náčelník MsP,
zástupca náčelníka MsP a veliteľ zmeny – stála služba. Veliteľ zmeny priamo koordinuje ich
činnosť na základe požiadaviek obyvateľov a iných osôb v meste (telefonické, prípadne osobné
oznamy) a zabezpečuje ich okamžité riešenie. Účinným nástrojom riadenia hliadok vo výkone
je GPS, s pomocou ktorého môže stála služba okrem kontroly pohybu hliadky, zistiť aj
hliadku, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu oznamu. Týmto spôsobom dochádza k
skráteniu príchodového času na miesto určenia. V rámci ranných a poobedných zmien je
podľa možností činnosť hliadok orientovaná do pridelených sektorov. Mesto Pezinok je pre
potreby mestskej polície rozdelené 4 sektorov. Každý sektor je pridelený jednej pracovnej
zmene a príslušné ulice v sektore konkrétnemu policajtovi. Nočné zmeny sú orientované do
oblastí spoločenskej aktivity: diskotéky, zábavy, obchodné domy a do oblastí, v ktorých bolo
zistené pretrvávajúce protispoločenské konanie. V pridelených sektoroch si hliadky formou
kontaktu s obyvateľmi budujú sieť informátorov, ktorí im výraznou mierou napomáhajú pri
odhaľovaní páchateľov priestupkov v rôznych oblastiach. Z dôvodu zlepšenia kontaktu
hliadok MsP s obyvateľmi, bola zavedená povinnosť hliadky vykonávať pešiu hliadkovú
činnosť tridsať minút z každej hodiny. Od tejto povinnosti môže hliadka upustiť len v
odôvodnenom prípade a to v prípade preverovania oznamu, vykonávania zásahu alebo
služobného zákroku. Príslušníci MsP sa okrem zisťovania priestupkov zameriavajú aj na
zisťovanie nedostatkov, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť bezpečnosť obyvateľov
mesta. Tieto nedostatky sa týkali chýbajúcich poklopov kanalizácie, nefunkčného verejného
osvetlenia, chýbajúcich alebo poškodených dopravných značiek, poškodených komunikácií,
stromov a kríkov, ktorých konáre prerastajú do chodníkov a pod.
Služobné zákroky - zásahy:
V roku 2012 príslušníci MsP vykonali 24 služobných zákrokov voči osobám, ktoré
boli buď priamo prichytené pri páchaní trestného činu alebo bezprostredne po ňom, alebo
bolo nutné použiť zákonný postup v zmysle obmedzenia osobnej slobody osoby alebo
predvedenie osoby buď na útvar MsP alebo na útvar OO PZ Pezinok. Po vykonaní
služobného zákroku bola 2 páchateľom trestných činov obmedzená mestskou políciou osobná
sloboda a boli ihneď predvedení na miestne príslušný základný útvar PZ, t.j. na obvodné
oddelenie PZ v Pezinku. Jednalo sa v 2 prípadoch o naplnenie skutkovej podstaty trestného
činu Útok na verejného činiteľa a v jednom prípade o spáchanie trestného činu Ohrozovanie
pod vplyvom návykovej látky.
V 7 prípadoch bol objasňovací spis odovzdaný Mestskou políciou Policajnému zboru,
kedy sa pri objasňovaní priestupku zistilo, že konaním páchateľa boli naplnené všetky znaky
skutkovej podstaty trestného činu a teda sa nejednalo o priestupok, ale o trestný čin.
(V 6 prípadoch sa jednalo o trestný čin Krádeže; a v 1 prípade o trestný čin Ublíženie na zdraví.)
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Hliadky MsP vykonávali zásahy a služobné zákroky aj na požiadanie OO PZ Pezinok
z dôvodu, že v čase oznamu občana nemali hliadku, ktorá by bola schopná v čo najrýchlejšom
čase preveriť oznam, resp. vykonať služobný zákrok. Len v roku 2012 MsP vykonala 108
takýchto zásahov resp. služobných zákrokov.
Mestská polícia predviedla na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti (8 osôb) alebo za
účelom požadovania vysvetlenia na objasnenie priestupku (4 osoby) spolu 12 osôb.
Osoby boli predvedené na útvar mestskej polície za účelom požadovania vysvetlenia,
potrebného pre objasnenie skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku a zistenie jeho
páchateľa.
V 1364 prípadoch príslušníci MsP použili v súlade so zákonom donucovacie
prostriedky, pričom v 1351 prípadoch sa jednalo o použitie technického prostriedku na
zabránenie odjazdu motorového vozidla.
Policajno – bezpečnostné akcie:
V hodnotiacom období v mesiaci Október, bola mestskou políciou v spolupráci s PZ
SR vykonaná v mestských prevádzkach policajno-bezpečnostná akcia, ktorá bola zameraná na
kontrolu dodržiavania zákazu podávania, predávania alebo inak umožnenia požívania
alkoholických nápojov a tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov,
zisťovanie prítomnosti maloletých a mladistvých osôb v čase školského vyučovania
v pohostinských zariadeniach, reštauráciách a herniach a na pátranie po hľadaných osobách.
Cieľom tejto policajnej akcie bolo zistiť, do akej miery sú v jednotlivých prevádzkach na
území Mesta Pezinok dodržiavané zákazy, obmedzenia alebo povinnosti, ktoré im ukladajú
príslušné ustanovenia zákonov, ktorými sa zabezpečuje ochrana spoločnosti pred
nedovoleným nakladaním s alkoholickými nápojmi, omamnými a psychotropnými látkami
s osobitným zreteľom na ochranu detí a mládež.
Kontrola bola vykonaná v 8 prevádzkach reštauračného a pohostinského charakteru, pri
ktorej bolo v 65 prípadoch overovaná totožnosť osôb (vek osôb), u 20 osôb zisťovala mestská
polícia alkotesterom alkohol v dychu. Ani v jednom prípade sa kontrolou nezistilo požitie
alkoholického nápoja mladistvou osobou. V druhej časti bola policajná akcia vo forme
kombinovaných hliadok príslušníkov OO PZ Pezinok a MsP Pezinok zameraná na kontrolu
dodržiavania zákazu konzumácie alkoholických nápojov u vodičov motorových vozidiel.
Ďalej na konzumáciu alebo prechovávanie omamných a psychotropných látok, na pátranie po
hľadaných osobách a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti. Skontrolovaných bolo 70
motorových vozidiel resp. ich vodičov, pričom v dvoch prípadoch bolo vodičom zadržané
osvedčenie o evidencii od vozidla a v jednom prípade bola uložená vodičovi pokuta za zlý
technický stav motorového vozidla.
V termínoch od 01. februára až do 06. marca 2012 mestská polícia vykonala policajnú
akciu zameranú na dodržiavanie ustanovení Zákona NR SR č. 282/2002 Z. z o niektorých
podmienkach držania psov a VZN mesta Pezinok č. 1/2003 o „Podmienkach držania psov“.
Počas tejto policajno bezpečnostnej akcie bolo skontrolovaných 111 osôb – tzv. psičkárov.
V 13 prípadoch zistené porušenie vyššie uvedených právnych noriem, pričom v 12
prípadoch bol priestupok doriešený pokutou v blokovom konaní a v 1 prípade bol priestupca
doriešený napomenutím. V 11 prípadoch sa jednalo o zakázaný voľný pohyb psa na
verejnom priestranstve, v 1 prípade o neodstránenie psieho exkrementu a v 1 prípade nemal
pes evidenčnú známku.

21

Referát objasňovania priestupkov:
Mestská polícia v roku 2012 v rámci schválenej organizačnej štruktúry zriadila referát
objasňovania priestupkov. Úlohou tohto referátu je, odbremeniť príslušníkov mestskej polície
zaradených do priameho výkonu hliadkovej služby od administratívnych činností súvisiacich
s objasňovaním priestupkov a skvalitniť operatívno pátraciu činnosť na tomto úseku, rovnako,
ako aj skvalitniť vykonávanie procesných úkonov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou
objasňovania spáchaných priestupkov. Zaradenie inštitútu objasňovania priestupkov do
procesnoprávnej úpravy priestupkového práva má svoj nesporný význam, nakoľko práve
inštitút objasňovania slúži na rýchle, často bezprostredné a operatívne zistenie o tom, či
skutok možno považovať za priestupok a či ho spáchal podozrivý z priestupku. Personálne
vybavenie uvedeného referátu tvoria traja príslušníci mestskej polície s viac, ako 20 ročnou
praxou v oblasti policajno bezpečnostných služieb.
Referát objasňovania priestupkov mestskej polície Pezinok v roku 2012 eviduje 337
spáchaných priestupkov.
Z uvedeného počtu bolo najviac priestupkov oznámených na útvar MsP Pezinok
z oblasti majetkových deliktov v počte 79 priestupkov. V prevažnej väčšine sa jednalo
o krádeže rôznych kovových predmetov v záhradkárskych osadách nachádzajúcich sa na
území mesta Pezinok. Referát objasňovania priestupkov v záhradkárskej osade na ulici Krížna
v Pezinku, odhalil a objasnil krádeže kovových predmetov, ktorých sa dopustili dvaja
páchatelia. Vec bola odovzdaná PZ SR z dôvodu podozrenia zo spáchania trestného činu
krádeže. Referát objasňovania priestupkov MsP, ďalej eviduje nezanedbateľné množstvo
krádeží plastových smetných nádob na separovaný zber, ale aj značné množstvo priestupkov
spáchaných vo forme úmyselného poškodzovania majetku mesta Pezinok / lavičky, zariadenia
zámockého parku, budovy kultúrneho centra , škôl, infocentra, cintorína atď/. Občanmi mesta
Pezinok boli na útvar MsP Pezinok, nahlásené aj úmyselné poškodzovania motorových
vozidiel a to najmä poškodenie laku vozidla rôznymi nápismi, symbolmi, ako aj úmyselným
poškodenie pneumatík vozidiel a krádeže kolies. Krádeže kanalizačných poklopov eviduje
referát objasňovania priestupkov každoročne, ale v tejto oblasti je počet priestupkov klesajúci
a to najmä preto, že príslušníci referátu objasňovania priestupkov MsP Pezinok v priebehu
roka vykonávajú pravidelne kontrolu výkupní druhotných surovín a prípadné snahy
o odovzdanie poklopu do výkupu, sú telefonicky oznámené na útvar MsP Pezinok. Referát
objasňovania priestupkov eviduje aj krádeže rôzneho tovaru a to v prevažnej miere
v hypermarketoch Billa, Tesco, Hypernova. Páchatelia krádeží sú spravidla zadržaní na
mieste spáchania deliktu a vo väčšine prípadoch je vec doriešená na mieste pokutou
v blokovom konaní.
Referát objasňovania priestupkov MsP Pezinok objasňoval v roku 2012 desať
priestupkov proti verejnému poriadku. .V ôsmich prípadoch boli referátom objasňovania
priestupkov zistení konkrétni páchatelia rôzneho protiprávneho konania na úseku ochrany
verejného poriadku. Priestupky boli objasnené a páchatelia doriešení pokutami v blokovom
konaní.
Na úseku objasňovania priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu bolo
objasňovaných osem priestupkov. V piatich prípadoch bola referátom objasňovania
priestupkov zistená konkrétna podozrivá osoba. Jednalo sa o protiprávne konanie, ktorým
podozrivé osoby, spôsobili inej osobe drobné ublíženie na zdraví, či sa voči inej osobe hrubo
správali. V jednom prípade bol priestupok odovzdaný PZ SR pre podozrenie zo
spáchania trestného činu ublíženia na zdraví, pričom bola objasňovaním taktiež zistená
podozrivá osoba.
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V oblasti objasňovania priestupkov proti poriadku v správe bolo objasňovaných
dvadsať priestupkov. V siedmych prípadoch boli referátom objasňovania priestupkov MsP
Pezinok zistení konkrétni páchatelia rôzneho protiprávneho konania, pričom išlo hlavne
o porušovanie VZN mesta Pezinok. Priestupky boli objasnené a páchatelia doriešení pokutami
v blokovom konaní. Vo väčšine prípadoch išlo o založenie nelegálnej skládky, pričom boli
skládky páchateľmi priestupkov aj odstránené.
Činnosť referátu objasňovania priestupkov bola v roku 2012 zameraná aj na
objasňovanie priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
v počte päť priestupkov. Konzumácia alkoholu maloletou a mladistvou osobou bola v zmysle
príslušných právnych predpisov oznámená Majetkovo – právnemu oddeleniu MsÚ Pezinok
a na oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ Pezinok.
V roku 2012 referát objasňovania priestupkov odhalil a objasnil 215 priestupkov na
úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Uvedené priestupky boli zistené
kamerovým systémom mestskej polície Pezinok. Z uvedeného počtu priestupkov bolo 30
priestupkov zistených príslušníkmi MsP Pezinok, vykonávajúcich stálu službu a 185
priestupkov bolo zistených príslušníkmi referátu objasňovania priestupkov. Z uvedeného
počtu priestupkov bolo 132 doriešených pokutou v blokovom konaní, pričom priestupky
prejednali príslušníci referátu objasňovania priestupkov. V 18 prípadoch referát objasňovania
priestupkov predložil správu o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu
orgánu /okresný dopravný inšpektorát/.
Referát objasňovania priestupkov z vyššie uvedeného množstva priestupkov vlastnou
činnosťou zistil 185 priestupkov. Oznámených na referát priestupkov bolo 152 priestupkov.
Spolu 337 priestupkov.
Referát objasňovania priestupkov MsP Pezinok, sústavne pracuje na skvalitňovaní
systému práce v rámci objasňovania, odhaľovania a vyhľadávania priestupkov
a ich páchateľov, pričom veľký dôraz sa kladie najmä na odbornú, profesionálnu pracovnú
úroveň s cieľom zabezpečiť odbornú a kvalitnú pomoc obyvateľom a návštevníkom mesta
Pezinok.
Odchyt psov a Karanténna stanica:
Mestská polícia v rámci plnenia úloh vykonávala do 20. novembra 2009 aj odchyt
psov voľne sa pohybujúcich na verejnom priestranstve bez dozoru majiteľa. Uvedeným dňom
nadobudlo účinnosť VZN Mesta Pezinok č. 10/2009 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003
o niektorých podmienkach držania psov. Z tohto VZN bola vypustená úloha pre mestskú
políciu v zmysle vykonávania odchytu voľne sa pohybujúcich psov na verejnom priestranstve
bez dozoru držiteľa takéhoto psa mestskou políciou. Schválením VZN č. 4/2012, ktorým sa
novelizovalo VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov, mestská polícia začala
opäť vykonávať odchyt psov na území mesta Pezinok.
Uvedenú činnosť mestská polícia vykonáva od mesiaca júl 2012. Problém výskytu túlavých
psov, ktoré predstavujú pre okolie hroziace nebezpečenstvo (prenos chorôb a infekcií, napádanie
ľudí a zvierat) rieši Mesto Pezinok prostredníctvom mestskej polície.
Odchyt psov vykonávajú len tí príslušníci mestskej polície, ktorí absolvovali odborné
školenie v Inštitúte výchovy a vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach a získali
osvedčenie z odbornej spôsobilosti k výkonu odchytu túlavých zvierat. V súčasnosti ide o 11
príslušníkov mestskej polície. Dvaja príslušníci sú organizačne zaradení pod referát
karanténnej a odchytovej stanice. Ostatní príslušníci sú zaradení do jednotlivých pracovných
zmien tak, aby bolo možné riešiť problém s túlavými psami nepretržite, t.j. 24-hodín denne.
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Činnosť odchytu psov a ich karantény bola vykonávaná na základe dočasného
schválenia Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Senec od júna 2012, ktorá určila
karanténne podmienky pre odchytených a karanténu psov. Zmluvný veterinárny lekár odborne
kontroluje a dohliada na činnosť odchytu túlavých psov, kontroluje ich zdravie, prípadne
rozhoduje o usmrtení a vykonáva usmrtenie psov v zmysle zákona. Informovaný je o každom
odchytenom, či prijatom psovi do karantény. Odchyt je zaznamenaný do evidenčnej knihy
psov, kde následne veterinárny lekár zaznamená zdravotný stav zvieraťa a neskôr aj dôvod
uvoľnenia zvieraťa z karantény. K usmrteniu zvierat sa pristupuje veľmi uvážlivo a je to vždy,
len krajné riešenie. Ide hlavne o prípady rozsiahleho poranenia, choroby, príp. veku psa alebo
ak ide o nechcené zviera a nie je mu možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť. Odvoz
utratených zvierat zabezpečuje mestská polícia.
Karanténna stanica pozostáva zo šiestich kotercov s búdami a je umiestnená
v priestore dvora na ul. Fajgalská cesta v Pezinku (bývalá motokárová dráha). K odchytu sa
používa motorové vozidlo osobitne určené na tieto účely, pričom sú k dispozícii špeciálne
pracovné pomôcky, ako napríklad obruč so sieťou, odchytová tyč, klietka,
obojky, vôdzky, náhubky, ochranné kožené rukavice a pracovný odev s označením Mestskej
polície Pezinok. V prípade, že počas odchytu je pes útočný a agresívny, má príslušník MsP
možnosť použiť k paralyzovaniu takéhoto zvieraťa strelnú zbraň so šípkou s uspávacou
látkou. S touto látkou môže manipulovať len veterinárny lekár.
Okrem uvedeného, Mestská polícia v Pezinku úzko spolupracuje s občianskym
združením „Pes v núdzi“ a „Psia duša“. Cieľom spolupráce je nájsť psom v karanténe
náhradnú starostlivosť, resp. nových majiteľov, čo sa nám úspešne darí.
Plné užívanie priestorov budovy karanténnej stanice a kotercov bolo schválené
kolaudačným rozhodnutím príslušného stavebného úradu a odobrené stanoviskami
dotknutých orgánov štátnej správy (Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
v Pezinku; Inšpektorát práce v Bratislave; Regionálny úrad verejného zdravotníctva; Regionálna
veterinárna a potravinová správa Senec).

Mesto Svätý Jur, ako príslušný stavebný úrad preskúmal návrh, ktorý podal stavebník
Mesto Pezinok dňa 10.12.2012 a pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním,
ktoré sa konalo dňa 15.01.2013. Pri miestnej obhliadke, ktorej predmetom bol objekt
prevádzkovej budovy, ako aj kotercov, neboli zistené nedostatky.
Len v roku 2012 (Júl - December 2012) mestská polícia odchytila v rôznych lokalitách
na území mesta 61 psov, ktoré sa voľne pohybovali na verejnom priestranstve bez dozoru
majiteľa. Z tohto počtu 10 psov odovzdal do karanténnej stanice občan, ktorý psa odchytil
a odovzdal mestskej polícii.
Následne boli odchytené psi umiestnené v kotercoch mestskej polície. Z toho 31 psov
bolo vrátených majiteľom, 12 psov mestská polícia zverila do opatery novému majiteľovi a
18 psov bolo darovaných občianskemu združeniu. Ani jeden pes nebol utratený.
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Prevencia kriminality:
V priebehu realizácie projektu „Poznaním k hodnotnému životu“ sme oslovili na
prednáškach spolu 3 546 žiakov, 5 základných, 2 stredné a 3 materské školy v Pezinku.
Celkovo sme uskutočnili 152 prednášok a ostatných preventívnych akcií za rok, za ktoré sme
získali 82 pochvalných vyjadrení. Najväčší záujem bol o nasledovné témy prednášok:
1. Úcta a sebaúcta (586 žiakov), 17,8 %
2. Životné hodnoty – pozitívna motivácia (541 žiakov), 16,43 %
3. Bezpečná škola (511 žiakov), 15,52 %
4. Dopravná výchova (352 žiakov), 10,69 %
5. Prevencia počítačovej kriminality (297 žiakov), 9,02 %
6. Prevencia drogových závislostí (195 žiakov), 5,92 %
7. Prevencia šikanovania a domáceho násilia (172 žiakov), 5,22 %
8. Sociálno-psychologický program (155 žiakov), 4,70 %
9. Prevencia grafity (114 žiakov), 3,46 %
10. Prevencia manipulácie v citových vzťahoch mladistvých a rodičovstvo (110 žiakov),
3,34 %
11. Prevencia siekt a deštruktívnych spoločenstiev (98 žiakov), 2,97 %
12. Sebaobrana (70 žiakov), 2,12 %
13. Exkurzie spojené s besedou (66 žiakov), 2%
14. Prevenčno-bezpečnostný program pre seniorov (25 žiakov), 0,75 %
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Záujem škôl o konkrétne témy v percentách
3 546 zúčastnených žiakov z 5. základných, 2. stredných
a 4. materských škôl
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Najaktívnejšou školou v oblasti prevencie bola ZŠ Kupeckého, ktorá v priebehu roka
vytvorila v spolupráci s koordinátorom prevencie kriminality nový systém osvety pre rodičov.
Okrem toho vznikol na škole krízový tím zložený z vedenia školy, psychologičky a našich
dvoch pracovníkov prevencie kriminality. Výsledkom týchto aktivít boli pravidelné besedy
pre rodičov na rôzne aktuálne témy prevencie, okamžité riešenie vzniknutých problémov na
škole (nežiaduce prejavy jednotlivcov alebo žiackych kolektívov), aktualizovanie obsahu
preventívnych programov, zníženie počtu udelených pokarhaní a znížených známok zo
správania.
V rámci projektu sme zrealizovali 5 väčších prevenčných akcií, počas ktorých bolo
oslovených cca. 1 133 osôb.
Ukážky činnosti počas akcie OR HaZZ v Pezinku (cca. 300 osôb)
Športovo-preventívna súťaž pre všetky základné školy v Pezinku (120 žiakov)
Detský športovo-náučný tábor (43 detí)
Večer bojových umení Mesta Pezinok uskutočnený pri príležitosti 20. výročia
založenia Mestskej polície Pezinok (cca. 250 osôb)
Mikulášska akcia (cca. 420 žiakov)
Z ostatných údajov projektu uvádzame nasledovné fakty:
Poradenskú činnosť a konzultácie využilo 21 osôb, (prevažne rodičov
a študentov VŠ)
Príspevkov odvysielaných v televíziách (PK TV, TV Karpaty, RTVS, TV JOJ,
TV LUX) bolo 13.
Príspevkov v miestnych, regionálnych novinách a v denníku SME bolo
uverejnených 9.
Príspevkov na našej webovej stránke bolo uverejnených 28.
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Realizovali sme 8 mediálnych kampaní zameraných na osvetu v oblasti
prevencie kriminality. Celkový počet oslovených aj vďaka médiám presiahol
200 000, nakoľko sme mali odvysielané príspevky aj v hlavných správach
verejnoprávnej televízii.
Úspechy projektu „Poznaním k hodnotnému životu“ boli nasledovné:
 Zlaté ocenenie v národnej súťaži za prevenciu počítačovej kriminality
a bezpečné používanie nových technológii.
 Prvé miesto v národnej súťaži prevencie kriminality.
 Úspešná reprezentácia Pezinka a súčasne Slovenskej republiky vo finále (na
Cypre) medzi najlepšími projektmi realizovanými v Európskej únii. Prezentovali
sme inovatívne prvky v prevencii, ktoré zatiaľ žiadna krajina ešte nerealizuje,
pričom sme získali záujem o preklady našich materiálov do anglického jazyka.
 O pravidelnú hospitačnú prax pre denných študentov na našom pracovisku nás
oficiálne požiadala zástupkyňa Katedry pedagogických štúdií pre vzdelávaciu
činnosť Mgr. Kristína Liberčanová, PhD. Táto prax bola zahájená v prvej polovici
r. 2012.
 Za doterajšiu spoluprácu v oblasti prevencie kriminality získal náš koordinátor
prevencie kriminality inšp. Bc. Miroslav Schlesinger ďakovnú plaketu od Mestskej
polície Vysoké Tatry. (Poznámka: uvedené ocenenie dokladuje, že pomáhame aj
iným kolegom rozvíjať a skvalitňovať prevenciu.)
Počas roka sme aktívne spolupracovali s viacerými subjektmi realizujúcimi
prevenciu kriminality. Išlo o nasledovné:
OR PZ Pezinok
OR HaZZ Pezinok
Oddelenie sociálnych vecí MsÚ
Oddelenie kurately a sociálno-právnej ochrany detí
Krajský koordinátor prevencie kriminality v Bratislave
Ministerstvo vnútra SR (policajný psychológ)
Občianske združenie – spoločne proti kriminalite (OZ-SPK)
1. Judo Club Pezinok
1. Karate Club Pezinok
Rímsko-katolícky farský úrad Pezinok a kapucíni
Malokarpatská knižnica v Pezinku.
Vzhľadom k uvedeným faktom považujeme rok 2012 doteraz za najúspešnejší,
nakoľko sme získali za našu prácu najviac významných ocenení. Za dvadsať rokov našej
činnosti sa nám podarilo dosiahnuť nadštandardné výsledky práce, vďaka ktorým sme už
trikrát reprezentovali SR na medzinárodnej súťaži EÚ. Prezentujeme tak dobré meno Pezinka
nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, pričom profesionálne zabezpečujeme bezpečnosť
obyvateľov i návštevníkov mesta.
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Kamerový systém Mesta Pezinok:
V roku 2006 sme v rámci svojich preventívnych aktivít uskutočnili realizáciu projektu
„Zabezpečenie mesta Pezinok monitorovacím kamerovým systémom“. Cieľom realizácie
tohto projektu je zníženie resp. eliminovanie páchania delikvencie v meste Pezinok,
zabezpečenie ochrany významných spoločenských vzťahov, akými sú život, zdravie, majetok
obyvateľov a návštevníkov mesta Pezinok. Do konca roka 2008 bolo v meste Pezinok
inštalovaných 7 DOME kamery za účelom zabezpečenia verejného poriadku na verejných
priestranstvách. Všetky sú v centrálnej mestskej zóne. Posledná siedma kamera bola
nainštalovaná na ulicu Moyzesova v mesiaci jún 2008.
Financovanie zariadení (kamera, monitor), inštalácie resp. prenos signálu bolo
realizované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Vplyvom kamerového monitorovacieho systému sa podarilo vandalizmus a popíjanie
alkoholu na verejných priestranstvách v centre mesta takmer vytlačiť, ale toto nežiaduce
správanie sa presunulo do okolia centra mesta, resp. na okrajové časti mesta, kde kamery
nemajú dosah.
V týchto častiach mesta zvýšila MsP pohyb hliadok za účelom eliminovania tohto
nežiaduceho protispoločenského javu. Kamerový monitorovací systém je preventívny
prostriedok. Výstupy z neho však pomáhajú aj orgánom činným v trestnom konaní pri
odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti podozrivých osôb. Vďaka kamerovému
systému mestská polícia odhalila páchanie trestnej činnosti na verejných priestranstvách.
Jednalo sa o trestné činy - výtržníctvo, poškodzovanie cudzej veci, krádež. V týchto
prípadoch mohla MsP včas zasiahnuť a tak eliminovať možnosti následkov trestného činu
(ochrana ľudského života, zdravia a majetku).
Tiež bolo prostredníctvom kamerového systému odhalených veľa priestupkov proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, proti občianskemu spolunažívaniu, proti poriadku
v správe, proti verejnému poriadku.
Prostredníctvom samostatného kamerového systému zabezpečuje MsP ochranu
mestského majetku a to jednou kamerou na ulici Fajgalská cesta (Dubový vŕšok) v zbernom
dvore; a dvomi kamerami objekt multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Kupeckého.
Prostredníctvom kamerového systému sme od jeho zavedenia do apríla 2012 zistili
523 priestupkov (15 priestupkov proti majetku,1 porušenie zákona o ochrane nefajčiarov,
9 proti občianskemu spolunažívaniu, 38 proti verejnému poriadku, 110 proti poriadku
v správe a 350 proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke). V roku 2012 bolo
prostredníctvom kamerového systému zistených 186 priestupkov.
V 42 prípadoch boli kamerovým systémom zaznamenané trestné činy (predovšetkým
TČ – Výtržníctvo). Najviac deliktov bolo zaznamenaných v čase medzi 08,00 hod. a 17,00
hod.; a 20,00 hod. a 02,00 hodinou.
Kontroly vykonávané Mestskou políciou:
V priebehu hodnoteného obdobia bolo hliadkami MsP vykonaných 1 135 kontrol
objektov (napr. objekty školských a predškolských zariadení, cintoríny, kultúrne centrum,
nocľaháreň,
trhoviská, garáže a pod.), parkovísk, obytných blokov a iných verejných
priestranstiev, zameraných na ochranu verejného poriadku a majetku. Počet uvádzaných
kontrol však nie je zhodný s počtom skutočne vykonaných kontrol mestskou políciou,
nakoľko evidujeme len kontroly, ktoré z hľadiska ochrany verejného poriadku považujeme za
najdôležitejšie.
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Mestská polícia vykonáva kontroly v rámci vlastného výkonu hliadkovej služby počas
24 hodín v oblasti dodržiavania zákonov, VZN mesta a ochrany majetku, pričom nie vždy
príde k zisteniu určitého skutkového stavu a preto nie je účelné ani vhodné papierovo
vykazovať všetky kontroly, ak nedošlo k porušeniu právneho predpisu.
Verejno-kultúrne, spoločenské, športové podujatia:
V zmysle plnenia úloh MsP v hodnotenom období zabezpečovala verejný poriadok na
rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach organizovaných mestom alebo inými
organizáciami, ako napr. oslavy 1.mája, zábavy, plesy, fašiangové posedenia, koncerty,
stužkové slávnosti, festivaly, Deň otvorených pivníc, Vinné trhy, Vianočné trhy, Keramické
trhy, ďalej doprovod procesií a i., ako aj rôzne športové podujatia.
Okrem uvedených podujatí MsP zabezpečovala verejný poriadok aj počas konania
oberačkových slávností – Vinobranie 2012, na ktorom nebolo zaznamenané vážnejšie
protiprávne konanie v zmysle spáchania trestného činu.
Nálezy:
V roku 2012 zaevidovala MsP 102 nálezov, ktoré prevzala od občanov, resp. našla pri
výkone činností; napr.: 35 x osobné doklady (Občiansky preukaz, Vodičský preukaz, karty
poistencov, bankové karty); 33 x peňaženky a tašky; 10 x cennosti (mobilné telefóny, retiazky zo
žltého kovu, hodinky, fotoaparát); 13 x kľúče (domy, byty, motorové vozidlá) 8 x; evidenčné čísla
motorových vozidiel; 3 x iné veci (detský kočík, detská motokára);
finančná hotovosť 1981,54 eur – peniaze boli vrátené banke alebo osobne majiteľovi;.
Uvedené nálezy boli mestskou políciou v 47 prípadoch vrátené majiteľovi, v 17
prípadoch odovzdané PZ SR (napr. občianske preukazy), v 2 prípadoch boli odovzdané banke
(peniaze) a v 36 prípadoch sú nálezu uložené na útvare MsP.
Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami:
Spolupráca príslušníkov, ale aj civilného zamestnanca MsP so zamestnancami
mestského úradu, je samozrejme neodmysliteľná. Príslušníci MsP intenzívne spolupracovali
so zamestnancami mestského úradu (najmä oddelením ekonomiky a miestnych daní, oddelením
školstva a sociálnej starostlivosti, oddelením majetko právnym, oddelením životného prostredia,
komunálnych služieb a dopravy a i.) pri zabezpečovaní úloh, vyplývajúcich zo zákona o obecnej

polícii. Prostredníctvom preventistu MsP sa rozvíjala spolupráca s odborom školstva
a sociálnej starostlivosti a to predovšetkým v preventívno – výchovnej činnosti .
Príslušníci MsP v priebehu roka zabezpečovali bezpečnosť pracovníčok pokladne
MsÚ pri preberaní a odvádzaní hotovosti v Prima banke Slovensko, a.s.
Pri rôznych zdvorilostných a významných návštevách a akciách usporiadaných mestom
Pezinok zabezpečovali príslušníci MsP verejný poriadok .
V 56 prípadoch MsP úradným záznamom informovala príslušné oddelenia mestského
úradu na nedostatky, ktoré zistila pri plnení svojich úloh, a ktorých riešenie nespadá do
pôsobnosti mestskej polície. Konkrétne na :
 Oddelenie životného prostredia komunálnych služieb a dopravy 42 x
 Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti 4 x
 Referát podnikania 3 x
 Majetkovo Právne oddelenie 7 x
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Okrem toho mestská polícia zabezpečovala doručovanie zásielok

Pre potreby Súdov SR a Exekučných úradov bola poskytnutá súčinnosť pri doručovaní
doporučených zásielok v prípadoch, kedy doporučené zásielky nebolo možné doručiť iným
spôsobom. Takto bolo mestskou políciou doručovaných až 53 doporučených zásielok.
 Súdy 30 x
 Exekútorský úrad 23 x

Mestská polícia tiež oznamovala poruchy a nedostatky mimo mestským organizáciám
akými sú napr. fy. Petmas a Bratislavská vodárenská spoločnosť. Na firmu Petmas bolo
mestskou políciou oznámených 32 zistených závad, nedostatkov rôzneho charakteru (napr.
nefunkčné verejné osvetlenie na konkrétnych uliciach, poškodenie dopravného značenia, znečistenie
verejného priestranstva, preplnenie kontajnerov na odpad najmä v chatových oblastiach a i.).

Bratislavská vodárenská spoločnosť bola mestskou políciou upozornená resp. informovaná v
15 prípadoch na poruchu vodovodného potrubia z ktorého vyteká voda, vo väčšine prípadov
na pozemnú komunikáciu.
Spolupráca s poslancami mestského zastupiteľstva:
Obyvatelia mesta svoje požiadavky, týkajúce sa zabezpečenia verejného poriadku
a životného prostredia často prednášajú aj prostredníctvom poslancov MsZ, preto je
spolupráca MsP s poslancami MsZ nesmierne dôležitá. Aj vďaka tomu, že táto spolupráca je
na vysokej úrovni, je možné efektívnejšie zabezpečovať verejný poriadok, ochraňovať
majetok a zdravie obyvateľov mesta.
V súvislosti so zabezpečením lepšej efektivity práce MsP sme pristúpili
k prerozdeleniu jednotlivých rajónov resp. sektorov policajtov tak, aby tieto korešpondovali
s volebným obvodom konkrétnych poslancov mestského zastupiteľstva. Zároveň
s prerozdelením rajónov bolo príslušníkom MsP formou rozkazu náčelníka vydané
usmernenie, v zmysle ktorého mali za úlohu nadviazať kontakt a rozvinúť spoluprácu
s poslancom určeného rajónu (sektoru).
Účelom a cieľom tohto rozhodnutia bolo priblížiť prácu MsP poslancom mestského
zastupiteľstva, zlepšiť vzájomnú informovanosť a spoluprácu, ako aj zabezpečiť okamžité
analyzovanie a riešenie problematiky súvisiacej s činnosťou MsP v danej oblasti, prípadné
spracovanie a realizácia návrhov sledujúcich zlepšenie ochrany verejného poriadku,
spolupráce s občanmi a pod.
Spolupráca mestskej polície s Policajným zborom a inými subjektmi:
Mestská polícia pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, počas usporiadania
kultúrno-spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatí prioritne spolupracuje
s Policajným zborom – konkrétne s Obvodným oddelením PZ so sídlom v Pezinku.
Spolupráca spočíva aj vo vzájomnom vymieňaní informácií v oblasti zistenej
delikvencie a trestnej činnosti a to denne vo forme zvodiek MsP resp. výberu z informačných
správ operačného strediska VO OR PZ Pezinok, aktualizácie zoznamu hľadaných osôb a vecí;
informácií o kultúrnych, športových alebo iných spoločenských podujatí, konaných na území
mesta, a pod. Zároveň bude prehodnotená možnosť vypracovania písomnej dohody
o spolupráci medzi PZ a mestskou políciou.
Tiež úzko spolupracujeme v oblasti pátrania po hľadaných osobách, motorových vozidlách
a veciach a pri konaní policajno bezpečnostných alebo policajno preventívnych akciách.

30

Mestská polícia spolupracuje aj s ďalšími orgánmi, ako sú obvodné úrady (odbor
Všeobecnej vnútornej správy) pri riešení priestupkov; s orgánmi štátnej zdravotnej správy –
s pracovníkmi rýchlej zdravotnej služby pri ošetrení agresívnych pacientov, osôb pod
vplyvom alkoholu alebo zásahov ku ktorým boli privolaní hliadkami MsP; s orgánmi
požiarnej ochrany, prioritne s Hasičským a záchranným zborom najmä pri otvorení bytu
za splnenia podmienok uvedených v zákone o obecnej polícii, v prípade zistenia požiarov
mestskou políciou, so železničnou políciou pri objasňovaní priestupkov proti majetku
a trestnej činnosti, ktorých sa dopustili občania mesta na majetku Železníc Slovenskej
republiky.
Osobitná forma spolupráce MsP je s poradnou komisiou samosprávy pre ochranu
verejného poriadku, s orgánmi životného prostredia na úseku ochrany zelene v meste a pri
odhaľovaní nepovolených skládok; s oddelením školstva a sociálnych vecí pri mestskom
úrade pri riešení problémov súvisiacich s páchaním delikvencie maloletými a mladistvými
osobami.
Ďalšou formou spolupráce je doručovanie zásielok, ktoré si adresáti odmietli prevziať
poštou, napríklad súdne zásielky, zásielky správnych orgánov a zásielky pre exekútorský
úrad.
Materiálno technické zabezpečenie mestskej polície:
Pre kvalitné zabezpečenie úloh MsP je dôležité materiálno technické zabezpečenie
tohto poriadkového útvaru. Mestská polícia disponuje označenými 3 služobnými motorovými
vozidlami, ktoré sú vybavené vozidlovými rádiostanicami, rovnako, ako stála služba
základňovou rádiostanicou a hliadky prenosnými rádiostanicami. Uvedené technické
zariadenia sú nevyhnutné pre samotný výkon hlásnej služby. Vozidlá sú tiež vybavené
zvláštnymi výstražnými a zvukovými zariadeniami.
Mestská polícia tiež disponuje zariadením na zaznamenávanie hovorov (telefonických
a hovorov z rádiostaníc). Pri objasňovaní a dokumentovaní priestupkov využíva digitálne
fotoaparáty a videokameru. Pri zabezpečovaní verejného poriadku na kultúrnych a športových
podujatiach prípadne pri mimoriadnych opatreniach (pátranie po nebezpečnom páchateľovi
závažného trestného činu) používajú príslušníci MsP balistické – nepriestrelné vesty. Pri
zabezpečovaní ochrany majetku používa MsP prístroj na nočné videnie. Rovnako disponuje
tiež ďalekohľadom na denné videnie. Tieto zariadenia sa používajú najmä na sídliskách
(kontrola parkovísk) a vo vinohradoch v čase dozrievania a zberu hrozna. Ďalej mestská polícia
disponuje prístrojom na meranie množstva alkoholu v dychu. Prístroj MsP používa pri
policajno bezpečnostných akciách zameraných na zákaz podávania, predávania alebo inak
umožnenia podávania alkoholu osobám mladším ako 18 rokov.
Tento rok (2012) MsP zakúpila prenosný defibrilátor AED iPAD. Ide o poloautomatický
externý defibrilátor vhodný pre používanie aj nevyškolenými osobami. Je určený pre použitie
pri ventrikulárnej fibrilácii a rýchlej ventrikulárnej tachykardii. Tieto dve sú najčastejšie
príčiny náhlych zástav srdca. Tento stav môže nastať náhle a bez varovania u človeka
akéhokoľvek veku. Jediným efektívnym riešením pri tomto stave je aplikácia defibrilačného
šoku, práve uvedeným prístrojom. Myšlienka zakúpiť uvedené zariadenie vznikla z praxe,
kedy príslušníci MsP priamo, ako prví, zasahujú pri záchrane ľudského života a zdravia.

31

Pri plnení úloh príslušníci mestskej polície používajú ďalšie iné prostriedky ako sú
napríklad: reflexné vesty, elektrické lampáše (baterky); narkotizačné pušky (na odchyt psov);
služobné krátke guľové zbrane (ČZ 75 D); zastavovacie terče, pláštenky do dažďa a iné.
Na plnenie administratívnych úloh súvisiacich napríklad s objasňovaním priestupkov,
spracovávaním úradných záznamov zo zásahov a služobných zákrokov, zápisov o plnení úloh
z výkonu služby (zvodky) je MsP vybavená výpočtovou technikou s príslušenstvom.
Záver :
Mesto má záujem rozviazať problematické uzle na území mesta, zvýšiť bezpečnosť
obyvateľov i návštevníkov. Mestská polícia za týmto účelom v roku 2011 a 2012 uskutočnila
zmeny v organizácii a práci, zriadením dvoch nových pracovísk (referát objasňovania
priestupkov a oddelenie Karanténnej a odchytovej stanice), ktoré sú uvedené v tejto správe.
Veríme, že budú úspešne implementované a dobre prijaté verejnosťou a môžu významne
ovplyvniť a ozdraviť bezpečnosť a poriadok v našom meste. Občan je dôležitým článkom v
týchto záujmoch. Jeho participácia na správe vecí verejných je dôležitá a v mnohých
prípadoch nevyhnutná. Ochota pomôcť dobrej veci, nie jeho ľahostajnosť voči tomu, čo sa
okolo neho deje, pomáha uskutočňovať potrebné zmeny aj v oblasti prevencie a vnášať do
spoločenského prostredia atmosféru, po ktorej túži väčšina ľudí.
Náčelník Mestskej polície Pezinok
JUDr. Ľudovít FARBULA
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