SPRÁVA O DELIKVENCII NA ÚZEMÍ MESTA
A SPRÁVA O ČINNOSTI MSP PEZINOK
ZA ROK 2015
ZA OBDOBIE OD 01.01.2015 – DO 31.12. 2015.

V zmysle plánu práce Mestského zastupiteľstva v Pezinku na rok 2015 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 2015“ z pohľadu
činnosti Mestskej polície za hodnotiace obdobie t.j. od 01.01.2015 do 31.12. 2015“.

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. Mestská polícia tvorí
integrálnu súčasť systému samosprávy Mesta Pezinok a zohráva nezastupiteľnú úlohu pri riešení
problematiky bezpečnosti, ochrany života, zdravia a majetku občanov, ako aj majetku mesta. Za 23
rokov svojej existencie MsP Pezinok pomerne úspešne čelila a zápasila s problémami a rôznymi
udalosťami, ktoré sa vyskytli na území nášho mesta a dlhodobo tak preukazovala svoju
opodstatnenosť, ako neodmysliteľná súčasť mesta 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.
V zmysle ustanovenia § 26a ods. 1 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, obec, ktorá
má zriadenú obecnú políciu, je povinná do 31. marca každého roka zaslať Ministerstvu vnútra
Slovenskej republiky správu o činnosti obecnej polície za predchádzajúci kalendárny rok.
Dňa 29. marca 2016 bola na základe citovaného zákona 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
2015.
Nakoľko správa predkladaná ministerstvu má prevažne štatistický charakter, bola útvarom
mestskej polície v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii,
vypracovaná predmetná správa, ktorá pre potreby primátora mesta a mestského zastupiteľstva, podáva
konkrétnejší prehľad o činnosti mestskej polície na území mesta Pezinok v roku 2015.

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.
Mestská polícia ako zástupca samosprávy preberá na seba zodpovednosť takmer za všetko
čo súvisí so zabezpečovaním verejného poriadku, s bezpečnosťou občanov a ich majetku, s ochranou
životného prostredia, ochranou majetku mesta i zákonnosťou vo vzťahoch.
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Nárast a charakter kriminality na území mesta Pezinok je kompatibilný so spôsobom života
jednotlivca. Mestská polícia sa stretávala vo väčšine prípadov ktoré riešila s krajnými okolnosťami, či
už v oblasti životných podmienok (badateľný nárast počtu osôb žijúcich v pásme chudoby) alebo v
oblasti spoločenských vzťahov ovplyvnených sociálnym darvinizmom, dopadmi ekonomickej
transformácie spoločnosti, rozvodovosťou, silovým prístupom, či nezamestnanosťou. Voči hliadkam
mestskej polície sa arogantne správa stále viac občanov. Paradoxne je práve občan ústrednou
hodnotou samosprávy.
Personálne vybavenie MsP tvorí v súčasnosti 26 zamestnancov Mesta Pezinok - 25
príslušníkov MsP, ktorí majú odbornú spôsobilosť. Schválený personálny stav mestskej polície na rok
2015 bol 28 zamestnancov mesta resp. príslušníkov mestskej polície. Dve tabuľkové miesta sú
neobsadené. V mesiaci marec 2016 bolo vykonané výberové konanie na doplnenie personálneho stavu
mestskej polície. V roku 2015 bol s dvomi príslušníkmi mestskej polície rozviazaný pracovný pomer.
Jeden príslušník mestskej polície je z dôvodu pracovného úrazu dlhodobo práceneschopný (PN od
mesiaca november 2015 a PN pretrváva). Výkon služby príslušníkov MsP bol teda negatívne
ovplyvňovaný aj práceneschopnosťou niektorých príslušníkov MsP z dôvodu rôznych zranení a
chorôb. Len v roku 2015 bolo evidovaných 1 145 hodín práceneschopností príslušníkov mestskej
polície, kedy bol výrazne oslabený výkon hliadkovej služby. Prijatými opatreniami posilnením
pracovných zmien inými príslušníkmi mestskej polície, z iných pracovných zmien formou práce
nadčas, sme čiastočne eliminovali uvedený problém.
Služby v rámci 24 hodinovej nepretržitej prevádzky zabezpečovalo v uplynulom roku
celkom 22 policajtov v štyroch pracovných zmenách. Výkon dopravnej a parkovacej služby
v pracovné dni, v čase od 07,30 hod. do 16,00 hod. formou hliadkovej služby, zabezpečovali traja
príslušníci MsP. Procesné úkony súvisiace s objasňovaním priestupkov vykonávali na referáte
objasňovania priestupkov traja príslušníci MsP. Činnosti súvisiace odchytom psov, ich ustajnením,
starostlivosťou v karanténnej a odchytovej stanici mesta Pezinok zabezpečovali dvaja príslušníci MsP.
Úlohy na úseku prevencie kriminality zabezpečoval jeden príslušník 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 bola na činnosť príslušníkov MsP podaná jedna sťažnosť, pričom bola
vyhodnotená ako neopodstatnená.
Zo strany náčelníka, zástupcu náčelníka a veliteľov zmien bolo vykonaných 37 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
hodnotiacom období nebol žiadny príslušník MsP riešený za porušenie pracovnej disciplíny.
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, pre odchyt psov,) 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.

2

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.
Vzdelávanie a výcvik polície
Rok 2015 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. Príslušníci MsP tiež absolvovali fyzické previerky absolvovali v mesiaci október a
odbornú – služobnú prípravu (ostré cvičné streľby zo služobných strelných zbraní absolvovali v
mesiaci apríl, jún a október, nácvik sebaobrany v používaní donucovacích prostriedkov, taktiky a
techniky služobných zákrokov 4 hodiny každý kalendárny mesiac v roku). V roku 2015 absolvovali vo
Zvolene traja inštruktori odbornej služobnej prípravy mestskej polície kurz v obore strelectvo
a sebaobrana. Uvedený kurz organizoval Zväz branných športov, akreditované vzdelávacie zariadenie
Ministerstva školstva SR (MŠ SR). Po absolvovaní akreditovaného školenia získali inštruktori
mestskej polície Pezinok odbornú spôsobilosť inštruktora prvého kvalifikačného stupňa, na základe
ktorého môžu vykonávať svoju činnosť a viesť odborné teoretické a praktické tréningy. Oprávnenie
vykonávať takúto činnosť má podľa zákona iba inštruktor s platným certifikátom MŠ SR.
V budúcnosti plánujeme pokračovať vo vzdelávacích programoch mestskej polície, v
absolvovaní rôznych seminárov a kurzov.
Fyzická a strelecká príprava príslušníkov MsP bola v roku 2015 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.
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Strelecký výcvik príslušníkov MsP v roku 2015 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, manipuláciu 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 2015 boli vykonané v rámci
výcvikových dní, v mesiaci máj. 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 24 príslušníkov MsP.
V rámci neriadeného výcviku (v mimopracovnom čase) mali policajti možnosť zvyšovať si
fyzickú kondíciu v posilňovni.
Funkčné zaradenie príslušníkov Mestskej polície Pezinok
k 31.03.2016
( 28 zamestnancov Mesta Pezinok – 27 príslušníkov Mestskej polície )
Náčelník MsP

Referát objasňovania
priestupkov
Mm

kpt. JUDr. Ľudovít Farbula

Karanténna a odchytová
stanica a služobná kynológia

serž. Mgr. Igor SCHWARZ

(vedúci referátu) – odchyt psov
st.inšp. Igor ŠTRBÍK – odchyt psov
st. inšp. Jozef ČEKEĽ – vedúci
vodičov pracovných zmien

Zástupca náčelníka MsP
por. Mgr. Miloslav BILA

inšp. Peter URBAN – odchyt psov
(vedúci referátu)

Samostatný odborný
referent
Beáta DADAJOVÁ

1. zmena
Veliteľ

2. zmena
Veliteľ

3. zmena

4. zmena

Veliteľ

Veliteľ

serž. Roman TÓTH

serž. Bc. Róbert MIKULOVIČ

serž. Miloš ŽENIŠ

serž. Vladimír SNOPEK

inštruktor streleckej prípravy,
odchyt psov

odchyt psov

servis a údržba MTZ

odchyt psov

st.inšp. Miroslav GÉC

st.inšp. Roman ŠTEFÍK

st.inšp. Ivan PETRÁŠ

zástupca veliteľa zmeny

zástupca veliteľa zmeny

zástupca veliteľa zmeny

inšp. Ing. Peter MARČEK

pol. Juraj VAŠÍK

pol. Bc. Pavol POLÁK

vedúci inštruktor odbornej
služobnej prípravy, odchyt psov

vodič zmeny

odchyt psov

pol Michal KUKUMBERG

pol. Michal HORÁK

inštruktor telesnej prípravy, vodič
zmeny, odchyt psov

pol. Jaroslav KANKA

st.inšp. Ján KOVAČOVIČ
pol. Juraj ŠIMONOVIČ
odchyt psov, vodič zmeny

pol. Lukáš ARVAY

vodič zmeny
údržba a servis posilňovne

Dopravná a parkovacia služba
st.inšp. Lucia KORYTÁROVÁ
koordinátor prevencie kriminality,
údržba sanity MsP, odchyt psov

pol. Vladimíra SLIMÁKOVÁ
pol. Marianna VAŠÍKOVÁ

Poznámka : Dve miesta sú neobsadené – prebieha výberové konanie.

Personálny stav mestskej polície – podľa veku
príslušníkov mestskej polície
21 – 25 rokov
1 príslušník
25 – 30 rokov
3 príslušníci
30 – 40 rokov
4 príslušníci
40 – 50 rokov
14 príslušníci
50 – 60 rokov
2 príslušníci
nad 60 rokov
1 príslušník

Personálny stav mestskej polície – podľa odpracovaných rokov
príslušníkov mestskej polície
1 – 5 rokov
7 príslušníci
5 – 10 rokov
3 príslušníci
10 – 15 rokov
6 príslušníci
15 – 20 rokov a viac 0 príslušníkov
20 – 25 rokov
9 príslušníci (6 príslušníci - 24 rokov)
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Delikvencia :
Delikvenciu možno charakterizovať ako asociálny, až antisociálny čin, ktorý vedie ku konfliktom
so zákonom. Delikt je teda čin, porušujúci zákonný, či právny predpis, protiprávny trestný čin, ako aj
priestupok.
V súvislosti s tým, je zákonom stanovená pôsobnosť pre mestskú políciu riešiť priestupky.
Priestupok je zákonom definovaný ako zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem
spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v priestupkovom alebo v inom zákone, ak nejde
o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov alebo o trestný čin.
Mestská polícia ako najvýznamnejšia civilno bezpečnostná organizácia, sa síce priamo vo svojej
činnosti stretáva aj s páchaním závažnej protispoločenskej činnosti, akou je trestná činnosť, ale trestné
činy nevyšetruje. Zo zákona o obecnej polícii vyplýva pre príslušníkov mestskej polície povinnosť
oznamovať v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec policajnému zboru alebo prokurátorovi.
Novelou zákona o priestupkoch, ako aj zákona o obecnej polícii sa zvýšili od 01. októbra 1994
právomoci mestských polícií v zmysle objasňovania priestupkov, ktoré sú oprávnené prejednať v
blokovom konaní.

ŠTATISTICKÁ SPRÁVA ČINNOSTI MSP PEZINOK
 za celé obdobie roka 2015 mestská polícia v Pezinku zistila spolu 1 883 priestupkov, ktoré
následne doriešila v zmysle príslušných právnych predpisov (zákona o priestupkoch a zákona o
obecnej polícii) čo je o 111 priestupkov viac, ako v roku 2014 (rok 2014 – 1 772 priestupkov);
 v blokovom konaní prejednala 1 396 priestupkov, (o 16 priestupkov menej, ako v roku 2014),
pričom uložila pokuty v celkovej výške 24 055 € čo je o 1 216 € menej, ako v roku 2014 (rok
2014 – 25 271,-€);
 v 133 prípadoch bolo započaté objasňovanie priestupku (rok 2014 – 224 priestupkov);
 napomenutím bolo doriešených 354 priestupkov, čo je o 218 priestupkov viac, ako v roku 2014
(rok 2014 – 136 priestupkov);


1 432 priestupkov (76,05 %) mestská polícia zistila vlastnou činnosťou; z toho 57 (3,03 %)
priestupkov kamerovým systémom;



451 priestupkov (23,95 %) na mestskú políciu oznámili občania.

 V roku 2015 sa na mestskú políciu prostredníctvom telefonických liniek občania obrátili o
pomoc alebo upozornilo na rôzne udalosti, či protizákonnú činnosť v 6 594 prípadoch z toho
v 528 prípadoch na linku tiesňového volania 159.
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Grafické (percentuálne) zobrazenie celkového počtu spáchaných priestupkov v meste
Pezinok za rok 2015 - riešených mestskou políciou Pezinok

PRIESTUPKY PODĽA KVALIFIKÁCIE 2015
87; 5%

75; 4% 25; 1%

13; 1%

203; 11%

1480; 78%

PRIESTUPKY PROTI BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI CESTNEJ PREMÁVKY 1480
PRIESTUPKY PROTI PORIADKU V SPRÁVE 203
PRIESTUPKY PROTI VEREJNÉMU PORIADKU 87
PRIESTUPKY PROTI MAJETKU 75
PRIESTUPKY PROTI OBČIANSKEMU SPOLUNAŽÍVANIU 25
PRIESTUPKY INÉ 13

Najviac priestupkov bolo zaznamenaných na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
v počte 1480 spáchaných priestupkov, druhou skupinou spáchaných priestupkov, ktoré mestská polícia
riešila, čo sa počtu týka, sú priestupky proti poriadku v správe - spolu 203 priestupkov, ďalej v 87
prípadoch sa jednalo o priestupok proti verejnému poriadku ďalej sú to priestupky proti majetku v
počte 75 spáchaných priestupkov, v 25 prípadoch išlo o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
nakoniec sa jednalo o ostatné – iné priestupky (Zákon o podmienkach držania psov - 4; Zákon o
odpadoch - 3; Zákon o ochrane nefajčiarov 1; Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom 3;Zákon o pohrebníctve – porušenie prevádzkového poriadku pohrebiska -2; – spolu 13 priestupkov.
Porovnanie celkovo riešených priestupkov za roky 2014 – 2015
(nárast priestupkov o 6,26 %)

rok 2015
1883
1900
1850
1800

rok 2014
1772

1750
1700
1

2

6

Počet priestupkov za obdobie 1996 – 2015
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Z celkového počtu riešených priestupkov (1 883) bolo 792 priestupcov, ktorí majú trvalý
pobyt v meste Pezinok. V 1 179 (62,61 %) prípadoch bol páchateľom priestupku muž a v 653 (34,68
%) prípadoch spáchala priestupok žena. V 51 (2,71 %) 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 2015 vyriešila
MsP v meste Pezinok 1 396 priestupkov - pokutou v blokovom konaní. Na pokutách v blokovom
konaní vybrala spolu – 24 055 €. (Celkový počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní
vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste bolo 91 priestupkov v sume 2 355 €).
Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je priestupok spoľahlivo zistený a
obvinený z priestupku je ochotný pokutu zaplatiť (tzv. skrátené konanie).
Z tohto počtu prejednaných priestupkov bolo 1 165 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky (§ 22 priestupkového zákona) – vyčíslenie v € (19 420 €); 131 priestupkov proti poriadku v
správe (§ 46 priestupkového zákona – porušenie VZN) – vyčíslené v € (2 430 €); 20 priestupkov proti
majetku (§ 50 priestupkového zákona) – vyčíslené v € (502 €); 55 priestupkov proti verejnému
poriadku (§ 47,48 priestupkového zákona) – vyčíslené v € (1 063 €); 18 priestupkov proti
občianskemu spolunažívaniu (§ 49 priestupkového zákona) – vyčíslené v € (500 €); – 3 (70 €)
priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom § 30 priestupkového zákona, 2 (40 €) priestupkov porušenie Zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov; a 2 (30 €) priestupky –
porušenie Zákona o odpadoch.
644 priestupkov (45,98 %) mestská polícia doriešila pokutou vo výške 10 eur, v 546 prípadoch (39,22
%) bol páchateľ priestupku doriešený pokutou vo výške 20 eur, v 174 prípadoch (12,50 %) bola
uložená pokuta vo výške 30 eur, v 5 prípadoch (0,36 %)bola uložená pokuta vo výške 33 eur, v 10
prípadoch (0,72 %) bola uložená pokuta vo výške 40 eur, v 7 prípadoch (0,50 %) bola uložená pokuta
vo výške 50 eur a v 10 prípadoch (0,72 %) bol páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky doriešený pokutou vo výške 60 eur.
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Porovnanie uložených pokút v blokovom konaní za rovnaké obdobia 2011 – 2015
(počet priestupkov riešených v blokovom konaní)
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Suma za blokové pokuty za obdobie 1996 – 2015
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Počet uložených blokových pokút podľa výšky (sumy 10 € až 60 €)
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Okrem toho bolo 354 priestupkov vyriešených – napomenutím, čo je najmiernejšia forma
riešenia priestupku (o 218 priestupkov viac, ako v roku 2014 – 136 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 354 priestupkov, ktoré boli doriešené napomenutím; v 254 prípadoch sa
jednalo o priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, v 30 prípadoch sa jednalo o
priestupok proti verejnému poriadku; v 63 prípadoch o priestupok proti poriadku v správe, v 2
prípadoch o priestupok proti majetku a v 2 prípadoch sa jednalo o porušenie zákona, ktorým sa
upravujú povinnosti držiteľov psov, v 1 prípade bol porušený zákon o ochrane nefajčiarov a v 2
prípadoch bol porušený zákon o pohrebníctve – prevádzkový poriadok pohrebísk.

9

Porovnanie priestupkov podľa ulíc za rok 2015
Meisslova; 92
M.R.Štefánika; 52

Mladoboleslavská
+Zám.park; 28

Moyzesova; 100
Myslenická; 19

L.Novomeského ; 31
Kupeckého; 6

Na bielenisku ; 13

Kollárova; 88
Hroznová ; 10
Hrnčiarska; 10

ostatné ulice ; 181
Potočná; 96

Holubyho; 460

Radničné
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á ; 69

Tehelná; 10

Cajlanská ; 12
Bystrická; 13
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Za hradbami ; 21

Porovnanie zistených priestupkov podľa ich kategórie za porovnateľné obdobia
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Porovnanie zistených priestupkov podľa ich kategórie za porovnateľné obdobia
2011 až 2015
(pod ostatné sú zahrnuté aj priestupky proti majetku,
proti občianskemu spolunažívaniu a proti poriadku v správe)
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OSTATNÉ

DOPRAVNÉ

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. Mesto už v roku 2009 začalo realizovať systémové
riešenie dopravnej situácie statickej dopravy v centrálnej mestskej zóne formou plateného parkovania.
Táto zmena sa výrazne prejavila aj v činnosti mestskej polície Pezinok.
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 50 € 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 1 480
priestupkov, čo je o 115 priestupkov viac, ako v roku 2014 (v roku 2014 MsP riešila 1 365
priestupkov). 1 282 priestupkov MsP zistila vlastnou činnosťou (86,62 %) z toho 27 priestupkov zistila
MsP kamerovým systémom (1,82 %) a 198 (13,38 %) priestupkov bolo na MsP oznámených.
V 16 prípadoch (1,08 %) sa jednalo o porušenie zákazu zastavenia alebo státia na mieste
vyhradenom pre vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu; v 775
prípadoch (52,36 %) o nedovolené zastavenie a státie s vozidlom na platenom parkovisku, ak vodič
nemá zaplatený poplatok za parkovanie (platené parkovanie)- na porovnanie v roku 2014 mestská
polícia riešila 708 páchateľov takéhoto priestupku; v 50 prípadoch (3,38 %) o nedovolené zastavenie
a státie na chodníku; v 40 prípadoch (2,70 %) o nedovolené zastavenie a státie na cestnej zeleni a inej
verejne prístupnej zeleni; a v 599 prípadoch (40,48 %) bolo zistené porušenie všeobecne záväzného
právneho predpisu o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (Porušenie zákazov vyplývajúcich z
dopravného značenia).
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Dopravný priestupok bol spáchaný v 1 469 prípadoch (99,26 %) s osobným motorovým
vozidlom, v 9 prípadoch (0,61 %) s nákladným vozidlom a v 2 prípadoch (0,13 %) motocyklom.
Najviac priestupkov bolo spáchaných v čase medzi 09,00 hod. a 15,00 hod. (spolu 1 233 priestupkov).
V 930 prípadoch sa priestupku dopustil muž (62,84 %) a v 550 prípadoch priestupok spáchala žena
(37,16 %).
Z uvedeného počtu dopravných priestupkov bolo v blokovom konaní prejednaných 1 165
priestupkov (78,72 %). Za udelené blokové pokuty policajti na úseku cestnej premávky vybrali pokuty
v celkovej výške 19 420,- €. Na prejednanie priestupku bolo zaslaných správnemu orgánu spolu 17
priestupkových spisov (1,15 %); 44 priestupkov (2,98 %) bolo odložených záznamom. V 254
prípadoch (17,15 %) bol páchateľ priestupku doriešený napomenutím.
V 809 prípadoch mestská polícia v rámci svojich zákonných oprávnení osadila na motorové
vozidlo z dôvodu spáchania priestupku a zistenia jeho páchateľa, technický prostriedok na zabránenie
odjazdu vozidla.
Dňa 30.10.2009 Mestské zastupiteľstvo v Pezinku (ďalej len „MsZ“) schválilo zónu plateného
parkovania na Radničnom námestí v Pezinku (P1, P2, P3). Dňa 20.09.2011 prijalo MsZ v Pezinku
Uznesenie, ktorým rozšírilo lokalitu plateného parkovania o zónu pred Kultúrnym domom a na časti
Potočnej ulici (P4) a na Holubyho ulici (P5). Dňa 16.05.2013 prijalo MsZ v Pezinku Uznesenie,
ktorým rozšírilo zónu plateného parkovania o zónu (P6) Kollárova ulica a (P7) ulica M.R. Štefánika.
Vychádzajúc zo štatistických ukazovateľov mestská polícia od schválenia zóny plateného
parkovania v Meste Pezinok, t.j. od roku 2009 do 31.12. 2015 vyriešila spolu 11 974 priestupkov proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky; z toho 5 890 priestupkov v zóne s plateným alebo
regulovaným státím. Napriek tomu, že prejednávanie a objasňovanie priestupkov proti bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky je len jednou zo základných úloh mestskej polície ktoré taxatívne
upravuje zákon o obecnej polícii, policajno bezpečnostná situácia v centrálnej mestskej zóne vyžaduje
nasadenie najväčšieho počtu síl a prostriedkov mestskej polície práve na tento úsek činností.
Vysoká vyťaženosť príslušníkov mestskej polície na úseku riešenia dopravnej situácie v centrálnej
mestskej zóne dáva hliadkam mestskej polície menej priestoru pre zabezpečovanie verejného poriadku
resp. plnenia úloh v iných častiach mesta. Z dôvodu zefektívnenia činnosti mestskej polície, mestská
polícia od mesiaca September 2013, presunula štyroch príslušníkov mestskej polície z výkonu
hliadkovej služby pracovnej zmeny, pod riadiacu činnosť referátu objasňovania priestupkov.
Dopravná a parkovacia služba v čase prevádzkovej doby v lokalitách plateného parkovania vykonáva
stály dohľad nad dodržiavaním podmienok plateného parkovania, resp. vykonávať dohľad nad
dodržiavaním právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Hliadky
jednotlivých pracovných zmien majú viac časového priestoru pre plnenie úloh v okrajových častiach
mesta, na sídliskách.
Dopravná a parkovacia služba (t.j. v roku 2015 a tohto času traja príslušníci mestskej polície)
v roku 2015 vyriešila spolu 775 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, resp.
vykonala zásah v prípade podozrenia zo spáchania priestupku v centrálnej mestskej zóne Mesta
Pezinok. V blokovom konaní prejednala spolu 615 priestupkov, pričom za uložené pokuty vybrala
spolu 8 780 eur. V 127 prípadoch bol páchateľ priestupku doriešený napomenutím. V 7 prípadoch bol
priestupok odstúpený na prejednanie správnemu orgánu t.j. na Okresný dopravný inšpektorát v
Pezinku, nakoľko podozrivý z priestupku odmietol prejednať priestupok v skrátenom – blokovom
konaní. V 26 prípadoch sa nepreukázalo, že sa priestupok stal (osoba dodatočne preukázala zaplatenie
poplatku za parkovanie).
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 07,30 hod. do 08,00 hodiny počas školského roka pri mestskom Gymnáziu, na Fándlyho ZŠ ako aj
pri ZŠ Jána Kupeckého, pri ZŠ Bielenisko a pri cirkevnej škole na ulici Komenského. Pri plnení tejto
úlohy využívajú príslušníci MsP technické prostriedky, akými sú zastavovacie terče, elektrické
lampáše s červeným svetlom a 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.
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Porovnanie spáchaných priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky za obdobie
rokov 2011 až 2015
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Porovnanie spáchaných priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
podľa kategórie rok 2015
parkovanie na chodníku +
vodorovné značenie,(120)
zóna s plateným parkovaním,
(775)

30
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parkovanie na trávniku, (40)
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160

ostatné priestupky proti
bezpečnosti a plynulosti CP,
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zákaz vjazdu, (147)
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16

40

zákaz zastavenia a státia, (192)
prikázaný smer jazdy, (30)
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Spáchanie priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
porovnanie podľa ulíc rok 2015

ul. Holubyho, (405)
ostatné ulice, (234)
80
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83

83

ul. Kollárová, (86)

352

93

ul. Potočná, (93)
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ul. Radničné námestie,
(83)
ul. Meisslova, (80)

405

ul. Farská, (64)
ul. Moyzesova, (83)
ul.Záhradná, (352)

Porovnanie spáchaných priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v roku
2015 podľa typu (továrenskej značky) motorového vozidla.
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AUDI; 43
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BMW; 51
CITROEN; 72

HONDA; 32
FIAT ; 40

DAEWOO; 8

DACIA; 19
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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 2015 vyriešila spolu
87 priestupkov proti verejnému poriadku. Oproti roku 2014 sme zaznamenali pokles o 27 priestupkov.
V 52 (59,77 %) prípadoch bol priestupok na MsP oznámený občanmi, 35 (40,23 %) priestupkov zistila
MsP vlastnou činnosťou z toho v 4 prípadoch (4,60 %) kamerovým systémom. Najviac priestupkov
bolo zaznamenaných v čase medzi 22,00 hod. a 06,00 hodinou (75 spáchaných priestupkov) a to
predovšetkým v centrálnej mestskej zóne.
V 70 (80,46 %) prípadoch sa priestupku dopustil muž, v 16 (18,39 %) prípadoch priestupok
spáchala žena a v 1 prípade (0,88 %) sa nepodarilo zistiť páchateľa priestupku. V 110 (96,49 %)
prípadoch spáchala priestupok osoba dospelá (18 a viac rokov); v 3 (2,63 %) prípadoch spáchala
priestupok mladistvá osoba a v 1 (1,15 %) prípadoch bol páchateľ priestupku neznámy. V 56
prípadoch spáchala priestupok osoba vo veku od 17 do 30 rokov.
Priestupkov sa osoby dopúšťali najmä týmito konaniami - porušením nočného kľudu 58
prípadov (66,67 %), znečisťovaním verejného priestranstva 22 prípadov (25,28 %); neuposlúchnutím
výzvy verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci v 7 prípadoch (8,05 %).
Z celkového počtu takto spáchaných priestupkov MsP doriešila pokutou v blokovom konaní 55
priestupkov (63,22 %), za ktoré MsP vybrala pokuty v celkovej výške 1 063,- €. V 1 prípade (1,15 %)
bol priestupok odložený záznamom, v 1 prípade (1,15 %) bol priestupok odstúpený na prejednanie a
rozhodnutie správnemu orgánu a v 30 prípadoch (34,48 %) 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 2015 spolu 75 priestupkov majetkovej povahy, čo je o 20
priestupkov menej, ako v roku 2014.
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 15 prípadoch (20,00 %) boli priestupky zistené vlastnou činnosťou MsP z toho v 3
prípadoch (4,00 %) kamerovým systémom a v 60 prípadoch (80,00 %) 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
18 prípadoch (24,00 %) bol páchateľom priestupku muž; v 12 prípadoch (16,00 %) priestupok
spáchala žena a v 45 prípadoch (60,00 %) sa MsP nepodarilo objasňovaním zistiť páchateľa
majetkového deliktu. Najviac priestupkov bolo spáchaných v čase medzi 09,00 hod. a 17,00 hodinou
(spolu 60 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, obytných domov a i.). Páchateľmi
priestupkov proti majetku sú osoby rôzneho veku a sociálneho postavenia. V 8 prípadoch (10,67 %) sa
priestupku proti majetku dopustili osoby maloleté (deti – mladšie ako 15 rokov); v 4 prípadoch (5,33
%) mladistvé osoby (osoby staršie ako 15 a mladšie ako 18 rokov) a v 18 prípadoch (24,00 %) sa
priestupku dopustili osoby dospelé (staršie ako 18 rokov). V 45 prípadoch (60,00 %) sa objasňovaním
priestupku nepodarilo zistiť páchateľa majetkového deliktu.
Mestská polícia v 20 prípadoch (26,66 %) priestupok doriešila v blokovom konaní, pričom na
pokutách vybrala spolu 502 €.
V 53 prípadoch bolo realizované objasňovanie priestupku, kedy v 11 prípadoch (14,67 %) bol
priestupok odložený záznamom, v 5 prípadoch (6,67 %) 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 37 prípadoch (49,33 %) sa MsP
nepodarilo objasňovaním priestupku zistiť páchateľa priestupku. V 2 prípadoch (2,67 %) bol páchateľ
priestupku proti majetku doriešený napomenutím.
Porovnanie spáchaných priestupkov proti majetku za obdobie rokov
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Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu:
Mestskí policajti aj v roku 2015 vstupovali do nekontrolovateľných reakcií spúšťajúcich
násilie v rôznych formách a s rôznou intenzitou. Od verbálnych hrozieb, nadávok, ponižovania, až po
spektrum fyzických foriem násilia s viditeľnými následkami. Stúpol počet psychicky narušených osôb,
zdravotníci žiadali mestskú políciu o asistencie pri ich zvládnutí. V ostatných rokoch sa objavujú
signály vyslané na adresu mestskej polície zo strany pedagógov, ktoré naznačujú, že problémy so
žiakmi v školách sú zložitejšie. Evidujeme agresívne správanie mladých ľudí voči autoritám –
príslušníkom policajných služieb, či už voči mestskej, ako aj štátnej polície.
U tejto skupiny deliktov teda rezonuje problém spoločnosti - zlé medziľudské vzťahy, čo sa prejavuje v
hrubostiach, urážkach, fyzických napádaniach medzi osobami, pričom uvedené konania napĺňajú
skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Citeľná je tu vysoká latencia, čo sa
prejavuje aj v nízkom počte zistených priestupkov na tomto úseku. Uvedené formy správania sa
najviac prejavujú v rodinách (konflikty medzi manželmi, rodičmi a deťmi, medzi súrodencami), ale aj
na verejnosti (verejne prístupných miestach) na pracoviskách a i. Mestská polícia pokiaľ nie je sama
svedkom protiprávneho konania, je schopná vo veci konať len na základe oznámenia občana, čo sa ale
stáva v takýchto prípadoch zriedkavo.
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 2014 spolu 25 priestupkov, pri ktorých bola naplnená skutková
podstata priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, čo je o 1 priestupok viac, ako v roku 2014.
12 priestupkov (48,00 %) MsP zistila vlastnou činnosťou a 13 priestupkov (52,00 %) bolo na MsP
oznámených. V 21 prípadoch (84,00 %) priestupok spáchal muž a v 3 prípadoch (12,00 %) bola
páchateľom priestupku žena. V 1 prípade (4,00 %)sa nepodarilo zistiť páchateľa priestupku.
Najviac priestupkov bolo spáchaných v čase medzi 05,00 hod. a 17,00 hodinou (spolu 19 spáchaných
priestupkov). V 19 prípadoch (76,00 %) priestupok spáchala dospelá osoba (staršia ako 18 rokov), v 5
prípadoch (20,00 %) spáchala priestupok maloletá osoba (mladšia ako 15 rokov) a v 1 prípade (4,00
%) sa mestskej polícii nepodarilo zistiť páchateľa priestupku. Najviac priestupkov bolo spáchaných v
centrálnej mestskej zóne.
V 24 prípadoch (96,00 %) sa jednalo o hrubé správanie a v 1 prípade (4,00 %) o ublíženie na
zdraví.
Z celkového počtu riešených priestupkov bolo 18 priestupkov (72,00 %) vyriešených pokutou
v blokovom konaní, pričom na pokutách mestská polícia vybrala spolu 500 €. V 7 prípadoch (28,00
%) bolo realizované objasňovanie priestupku, kedy v 5 prípadoch (20,00 %) bol priestupok odložený
záznamom, v 1 prípade (4,00 %) bol priestupok uložený záznamom, nakoľko sa v jednomesačnej
lehote nepodarilo zistiť páchateľa priestupku. V 1 prípade (4,00 %) bol spis z objasňovania odovzdaný
orgánom činným v trestnom konaní, nakoľko vzniklo dôvodné podozrenie, že konanie páchateľa
naplnilo znaky skutkovej podstaty trestného činu ublíženia na zdraví.
Mestská polícia v roku 2015 zasahovala v 33 prípadoch priamo v rodinách. Jednalo sa o
problémy spojené s občianskym spolunažívaním v prevažnej miere medzi manželmi, druhom a
družkou, medzi súrodencami, vo viacerých prípadoch právne kvalifikované buď, ako návrhové delikty
alebo občiansko právne spory. V prípade, ak sa jednalo o návrhové delikty, o ktorých možno konať len
na návrh navrhovateľa a ktoré mestská polícia nie je oprávnená objasňovať, tieto osoby poučila o
spôsobe, akým majú postupovať, resp. ktorému orgánu môžu priestupok oznámiť. V prípade
občiansko právnych sporov boli osoby mestskou políciou poučené o možnosti riešenia problému
prostredníctvom súdu.
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 22 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.
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Počas výkonu služby v rámci hliadkovej služby boli nájdené hliadkou v 69 prípadoch osoby pod
vplyvom alkoholu a z toho v 40 prípadoch boli tieto osoby hliadkou odvezené do miesta trvalého
bydliska a odovzdané rodinným príslušníkom ( najmä v zimných mesiacoch z dôvodu možného
podchladenia takejto osoby ).
V jednom prípade hliadka mestskej polície v spolupráci s hasičským a záchranným zborom otvárala
byt, nakoľko vznikla dôvodné podozrenie, že v byte sa nachádza zomrelá osoba a hrozilo
nebezpečenstvo z omeškania. Žiaľ, v otvorenom byte bola nájdená osoba, ktorá už nejavila známky
života.
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 2015 zistila porušenie VZN v 203 prípadoch, čo je o 43 priestupkov
viac, ako v roku 2014. 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 203 priestupkov proti poriadku v správe bolo 131 priestupkov (64,54 %) doriešených
v blokovom konaní (pokutou), pričom na pokutách vybrala spolu 2 430 €;
9 priestupkov bolo doriešených v rámci objasňovania priestupku, (5 priestupkov – 2,46 % bolo
odstúpených na prejednanie a rozhodnutie priestupku správnemu orgánu; 2 priestupky – 0,99 % boli
uložené záznamom; 2 priestupky – 0,98 % boli odložené záznamom) a v 63 prípadoch – 31,03 % bol
priestupca doriešený napomenutím.
V 123 prípadoch (60,59 %) bol priestupok na MsP oznámený občanmi; 80 priestupkov (39,41
%) zistila MsP vlastnou činnosťou, z toho v 20 prípadoch (9,85 %) bol priestupok zistený kamerovým
systémom. V 130 prípadoch (64,04 %) bol páchateľom priestupku muž a v 70 prípadoch (34,48 %)
spáchala priestupok žena.
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V 3 prípadoch (1,48 %) sa v rámci objasňovania nepodarilo zistiť páchateľa priestupku. V 193
prípadoch (95,07 %) priestupok spáchala dospelá osoba; 5 priestupkov (2,46 %) spáchala mladistvá
osoba, 1 prípade (0,49 %) priestupok spáchala maloletá osoba a v 4 prípadoch (1,98 %) sa nepodarilo
objasňovaním priestupku zistiť páchateľa.
Jednalo sa o porušenie VZN č.1/2002 - o verejnom poriadku a to v 27 prípadoch, čo je o 27
priestupkov menej, ako v roku 2014. Príslušníci MsP pri plnení úloh zistili na území mesta 74 vrakov,
zjavne nepojazdných vozidiel a vozidiel bez tabuliek s evidenčným číslom vozidla, čo je o 45 vrakov
viac, ako v roku 2014.
V rámci objasňovania priestupku boli zistení majitelia týchto vozidiel a priestupky doriešené v
zmysle príslušných právnych predpisov. Vozidlá boli priebežne z verejného priestranstva ich
majiteľmi odstránené.
V 8 prípadoch bolo zistené porušenie ust. § 7 VZN o verejnom poriadku – nočný kľud (porušenie práv
občanov na odpočinok a regeneráciu síl). V 2 prípadoch bolo porušené ustanovenie § 11 VZN –
správanie na verejnosti a v 4 prípadoch ustanovenie § 12 VZN – osobitné ustanovenia o zabezpečení
verejného poriadku v rekreačných oblastiach.
Ďalšími VZN mesta Pezinok, nad dodržiavaním ktorých vykonáva MsP dohľad, sú VZN Trhový poriadok (o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste) –
zistený 1 priestupok; VZN – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi –
zistený 1 priestupok; VZN – o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb –
zistených 13 priestupkov; VZN o informačnom systéme Mesta a mestskej výlepovej službe – zistený 1
priestupok; v 119 prípadoch MsP zistila porušenie VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania
psov; a v 42 prípadoch išlo o VZN o úprave podmienok predaja, podávania alebo požívania
alkoholických nápojov na území mesta Pezinok, kedy porušením VZN bol spáchaný priestupok.
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
2014 MsP zistila priestupok vlastnou činnosťou v 3 prípadoch. Páchatelia priestupku boli 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).
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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 2015 MsP riešila spolu 42 priestupkov proti poriadku v správe
vykonávanej mestom, porušením uvedeného všeobecne záväzného nariadenia. V 38 prípadoch (90,47
%) priestupok zistila MsP vlastnou činnosťou, z toho v 15 prípadoch (35,71 %) bol priestupok zistený
kamerovým systémom a 4 priestupky (9,53 %) bolo na MsP oznámených.
Priestupky boli spáchané najmä v čase od 18,00 hod. do 23,00 hodiny a od 05,00 hod. do
06,00 hodiny a na uliciach Mladoboleslavská v Zámockom parku; Holubyho; M. R. Štefánika;
Záhradná a Farská. V 38 prípadoch (90,48 %) priestupok spáchal muž a v 4 prípadoch (9,52 %) bola
páchateľom priestupku žena. V 39 prípadoch priestupok spáchala osoba dospelá (18 a viac rokov), v 2
prípadoch priestupok spáchala osoba mladistvá (staršia ako 15 a mladšia ako 18 rokov) a v jednom
prípade sa nepodarilo zistiť páchateľa priestupku.
V 16 prípadoch (38,10 %) boli priestupky doriešené napomenutím; v 25 prípadoch (59,53 %) boli
priestupky doriešené pokutou v blokovom konaní, pričom na pokutách mestská polícia vybrala spolu
510 € a v 1 prípade (2,37 %) bol priestupok odstúpený na prejednanie a rozhodnutie správnemu
orgánu.
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.
Porovnanie spáchaných priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými
toxikomániami za obdobie rokov 2011 až 2015
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Porušenie iných zákonov:
V roku 2015 MsP riešila 2 prípady porušenia zákona o odpadoch. V obidvoch prípadoch bolo
porušenie zákona oznámené na MsP obyvateľmi. Skutková podstata uvedených priestupkov spočívala
v tom, že páchateľ uložil alebo ponechal odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom. V 1
prípade bol páchateľom priestupku muž a v 1 prípade sa nepodarilo objasňovaním priestupku zistiť
páchateľa.
Priestupky boli páchané na uliciach Malacká cesta a Trnavská. V jednom prípade bol páchateľ
priestupku doriešený pokutou v blokovom konaní a v jednom prípade bol priestupkok uložený
záznamom, nakoľko sa v jednomesačnej lehote nepodarilo zistiť páchateľa priestupku.
V roku 2015 MsP zistila spáchanie 4 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 119 prípadoch mestská polícia zistila porušenie VZN č. 1/2003 o niektorých
podmienkach držania psov. Skutková podstata priestupkov spočívala vo voľnom pohybe psa bez
vôdzky na verejnom priestranstve. Priestupky boli zistené vo všetkých lokalitách mesta a najmä v čase
medzi 08,00 hod. a 20,00 hodine.
V 102 prípadoch MsP konala na základe oznámenia občanov a v 21 prípadoch priestupok
zistila vlastnou činnosťou. V 67 prípadoch bol páchateľom priestupku muž a v 56 prípadoch
priestupok spáchala žena. Vo všetkých prípadoch spáchala priestupok osoba staršia ako 18 rokov.
Mestská polícia prejednala 82 priestupkov 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 1 380 € a 41 páchateľov priestupkov doriešila napomenutím.
V 2 prípadoch mestská polícia zistila porušenie zákona o pohrebníctve a to nedodržiavaním
ustanovení prevádzkového poriadku pohrebiska mesta Pezinok. Jednalo sa o neoprávnený vstup osoby
mimo času prevádzky na cintoríne (v nočných hodinách). Páchatelia priestupku boli doriešení
napomenutím.
V roku 2015 MsP zistila v 1 prípade porušenie zákona o ochrane nefajčiarov. Vo všetkých
prípadoch boli priestupky zistené vlastnou činnosťou mestskej polície pri výkone hliadkovej služby.
Išlo o fajčenie na autobusovej zastávke a priestupcovia boli na mieste doriešení napomenutím.

Mladí ľudia, nemiestne správanie, vandalstvo, výtržnosti, rušenie nočného pokoja
Ambícia vyniknúť akýmkoľvek spôsobom je premietnutá aj v týchto štatistických číslach,
ktoré predstavujú súčet priestupkov proti verejnému poriadku podfarbené aroganciou,
bezohľadnosťou, nemiestnym správaním, hlučnosťou najmä zo strany mladých ľudí pod vplyvom
alkoholu. Narušovanie verejného poriedku mladými ľuďmi vo veku od 15 do 20 rokov bolo zistené v
108 prípadoch.
Nemiestne, vulgárne a hlučne sa správali v okolí zábavných podnikov, škôl, rušili nočný pokoj hudbou
šíriacou sa z bytov a zo zaparkovaných motorových vozidiel, dopúšťali sa vandalských prejavov
prevracaním nádob na smeti, poškodili 14 dopravných značiek. Pri poškodzovaní dopravných značiek,
pri prevracaní nádob na smeti a pri ich umiestňovaní do stredu vozovky zadržali mestskí policajti 11
osôb. Vandalské prejavy mladých ľudí v roku 2015 hraničili s trestnou činnosťou. Agresívne
správanie mladých ľudí smerovalo často aj proti príslušníkom mestskej polície. V rámci služobných
zákrokov boli takéto osoby predvedené na útvar mestskej polície a to aj za použitia donucovacích
prostriedkov. Takéto agresívne prejavy správania boli zaznamenané v neskorých nočných respektíve v
skorých ranných hodinách, kedy tieto osoby opúšťali prevádzky so sídlom v centre mesta. (03,00 až
04,00 hodina). Vždy bol hlavným dôvodom takéhoto agresívneho a protiprávneho konania mladých
ľudí alkohol. Kriminalitu akceleruje spoločenský faktor vývinu. Kriminalita prináša nové riziká a
ovplyvňuje život na rôznych úrovniach, ohrozuje bezpečnosť mesta a dotýka sa v prevažnej miere
práve mladých ľudí. Mestská polícia v rámci svojich kompetencií teda preverovala aj prípady s ňou
súvisiace.
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Priestupky páchané maloletými a mladistvými osobami:
Z celkového počtu riešených priestupkov mestskou políciou v 14 prípadoch spáchala
priestupok osoba maloletá (osoba mladšia ako 15 rokov) a v 12 prípadoch spáchala priestupok osoba
mladistvá (osoba staršia 15 rokov a mladšia ako 18 rokov).
Maloleté osoby spáchali 8 priestupkov proti majetku. Skutková podstata v 4 týchto
priestupkov spočívala v úmyselných drobných krádežiach železných predmetov zo záhrad v lokalite
Glejovka. V 4 prípadoch uvedených krádeží boli tieto delikty na útvar mestskej oznámené a v 4
prípadoch boli uvedené delikty zistené vlastnou činnosťou – hliadkovou službou mestskej polície.
Priestupky proti majetku spáchali 4 deti vo veku od 10 do13 rokov. V 1 prípade spáchali dvaja chlapci
vo veku 11 a 13 rokov priestupok proti majetku poškodením fasády obytného domu grafitmi (na ul. 1.
mája) a dvaja 10 roční chlapci poškodili reklamnú tabuľu na autobusovej zastávke na ulici
Bratislavská. V 6 prípadoch sa deti dopustili priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Dve
rómske deti vo veku 11 a 12 rokov verbálne - vulgárne a fyzicky napadli učiteľku a v 4 prípadoch deti
vo veku 10 a 11 rokov vulgárne napádali predavačku v potravinách.
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 : orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
so sídlom v Pezinku, odd. školstva a sociálnej starostlivosti mestského úradu Pezinok, zákonní
zástupcovia maloletej osoby a škola, ktorú táto maloletá osoba navštevuje. Vo všetkých prípadoch bol
za prítomnosti zákonného zástupcu maloletej osoby vykonaný príslušníkmi mestskej polície
(preventívno výchovný) pohovor s dieťaťom, ktoré sa protiprávneho konania dopustilo.
Mladistvé osoby spáchali v roku 2015 spolu 12 priestupkov. Z toho v 4 prípadoch sa jednalo o
priestupky proti majetku – a to v troch prípadoch poškodenie cudzej veci (informačnej tabule)
kresbami grafity a v jednom prípade krádež tovaru v potravinách; v 2 prípadoch o priestupky proti
verejnému poriadku – a to znečistením verejného priestranstva; v 1 prípade o priestupok spáchaný
porušením zákona o ochrane nefajčiarov a to fajčením v priestore autobusovej zastávky v 5 prípadoch
o priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (porušenie VZN – 2 x konzumácia alkoholu
na verejnom priestranstve a 3 x voľný pohyb psa bez vôdzky na verejnom priestranstve).
V 5 prípadoch (41,67 %) bol priestupok na MsP oznámený a v 7 prípadoch (58,33 %)
priestupok zistila MsP vlastnou činnosťou, z toho v 4 prípadoch (33,33 %) kamerovým systémom. V 8
prípadoch spáchal priestupok muž a v 4 prípadoch spáchala priestupok žena.
V 7 prípadoch (58,33 %) bol priestupok doriešený pokutou v blokovom konaní, pričom na
pokutách bolo vybratých 90 € a v 5 prípadoch (41,67 %) bol priestupca doriešený napomenutím.

Bezdomovci – osoby bez domova:
Adekvátne k už spomínaným zhoršujúcim sa spoločenským podmienkam je smerovanie ľudí s
nízkou kvalitou života k závislostiam. Počet bezdomovcov – osôb bez domova a počet priestupkov
týchto osôb má stúpajúcu tendenciu. Vychádzajúc z informácie oddelenia školstva a sociálnej
starostlivosti MsÚ Pezinok v súčasnosti evidujeme v meste Pezinok cca 86 osôb bez domova a z tohto
počtu je cca 40 osôb, ktorí prevažnú časť dňa trávia tzv. na ulici. Verejný poriadok narúšali v roku
2015 najmä ľudia bez prístrešia popíjajúci alkoholické nápoje na verejnom priestranstve, v priestoroch
železničnej stanice, kde obťažovali cestujúcich, okoloidúcich svojim správaním a žobraním.
Z verejného priestranstva, ale aj z objektov v správe majetku mesta mestskí policajti opakovane
vykázali 167 ležiacich osôb (tie isté osoby), vo väčšine prípadov bezdomovcov, často silne pod
vplyvom alkoholu alebo pod vplyvom omamných látok. Zranení telesne i duševne, apatickí k životu
odmietali akúkoľvek pomoc, napriek tomu, že Mesto Pezinok malo aj v roku 2015 pre takéto osoby
záchytný bod – Nocľaháreň Mesta Pezinok. Sociálne odkázaní však nedokázali prijať podmienky
domového poriadku a prispôsobiť sa pravidlám. Hliadky mestskej polície vykonávajú pravidelne
kontrolu dodržiavania prevádzkového poriadku priamo v objekte Nocľahárne. V spolupráci s
personálom, na ich podnet zasahujú proti osobám, ktoré závažným spôsobom (najmä pod vplyvom
alkoholu) narúšajú spolunažívanie v uvedenom zariadení.
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Mestská polícia hľadala možnosti ako osobám pomôcť v daných situáciách už aj s prihliadnutím na
chladné počasie v zimnom období, na následky ktorého mohli prísť o svoje zdravie i život. Mestskí
policajti privolali k zraneným ležiacim osobám 33 krát rýchlu zdravotnú pomoc.
Aj tieto osoby sa svojim správaním dopúšťajú priestupkov. Ide najmä o konzumáciu alkoholu na
verejnom priestranstve, znečisťovanie verejného priestranstva.
Často sú hliadky MsP privolávané zamestnancami do Domu kultúry, kde sa uvedené osoby zdržiavajú
buď na toaletách, kde si perú svoje oblečenie, alebo prespávajú na kreslách umiestnených v objekte
tohto zariadenia. Mestská polícia zvýšila v priebehu dňa výkon kontrolnej činnosti priestorov domu
kultúry a uvedený problém týmto opatrením čiastočne odstránila.
Iné, závažnejšie formy páchania deliktov u týchto osôb neevidujeme. Vymáhanie pokút od sociálne
slabších osôb je problém sám o sebe, bezprostredne sa však mestskej polície a riešenia priestupkov
dotýka. Domnievame sa, že skôr, ako problém bezpečnostný sa v tomto prípade jedná viac o problém
sociálny, prípadne zdravotný. Na mestskú políciu je často vyvíjaný tlak, aby radikálnejšie postupovala
voči osobám bez domova. Polícia všeobecne, má v takýchto prípadoch zviazané ruky. Je neprípustná
kriminalizácia len na základe spoločenského postavenia danej osoby. Aj týmto osobám sú garantované
občianske práva. Príslušník MsP je pri plnení úloh povinný najmä dodržiavať zákony a iné všeobecne
záväzné právne predpisy a v zmysle zásady humanity je povinný dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť
občanov.

Rómska komunita:
Problémy s rómskou komunitou žijúcou priamo v aglomeráciách spoločensky a inak
neizolovanou od samotných územných celkov pokračovali aj v roku 2015. Obyvatelia mesta Pezinok
hodnotia prácu mestskej polície v zásade podľa vývoja miestnej kriminality a problémy s rómskou
menšinou výrazne negatívne podporujú ich mienku. Tie ale nie sú riešiteľné bez efektívnej podpory
občanov i štátnych pák. Policajné zásahy môžu len čiastočne ovplyvniť situáciu, zásadne meniť
charakteristické rysy súčasnej kriminality páchanej zo strany Rómov len týmto spôsobom, je nemožné.
Intolerancia väčšinového obyvateľstva, ktorú vyvolávajú špecifiká života Rómov nezapadajúce do
štruktúry majoritnej komunity, je prenášaná v mnohých prípadoch na plecia mestskej polície v plnom
rozsahu, lebo práve od nej sa očakáva radikálne riešenie situácie, ale v zle pochopenom kontexte jej
práce. Výrazne sa to prejavuje pri páchaní majetkových trestných činov, ktoré sú dlhodobo, niekoľko
rokov páchané v záhradkárskej osade v lokalite Glejovka. Od mestskej polície sa očakáva vyriešenie
tohto problému, pričom na odhaľovanie, vyšetrovanie kriminality, konkrétne trestných činov, na
zisťovanie páchateľov trestných činov nie je kompetenčne ani odborne – personálne vybavená.
Policajný zbor Slovenskej republiky disponuje špecializovanými pracoviskami, personálom a
technológiami potrebnými na potlačenie resp. eliminovanie uvedenej kategórie trestných činov. Sú to
práve orgány činné v trestnom konaní (prokurátor a príslušník PZ) a súdy (nie mestské polície), ktoré v
prípade spáchania trestných činov (nie priestupkov) svojou činnosťou zabezpečujú, aby trestné činy boli
náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní. Napriek uvedenému, je každý
deň situovaný príslušník mestskej polície – psovod so služobným psom do záhradkárskej časti tejto
lokality, kde zabezpečuje svojou osobnou prítomnosťou (hliadková služba je vykonávaná peši) ochranu
majetku a je v stálom osobnom kontakte s majiteľmi záhradiek.
Mestská polícia rovnako, ako aj po minulé roky, venovala mimoriadnu pozornosť časti mesta
obývanej rómskymi občanmi. Napriek úsiliu zvládnuť čistotu a poriadok a napriek upozorneniam
adresovaným Rómom, dochádzalo k opakovanému porušovaniu verejného poriadku ( vyhadzovanie
odpadkov z okien domov, zakladanie skládok odpadu, znečisťovanie verejného priestranstva, spaľovanie
odpadu, voľný pohyb psov na verejnom priestranstve, rušenie nočného kľudu, krádeže, poškodzovanie cudzích
vecí a pod.). Mestská polícia vykonala niekoľko policajných opatrení za účelom eliminovania páchania
delikvencie – (páchania priestupkov) a narušovaniu verejného poriadku rómskymi občanmi žijúcimi v

našom meste. Predovšetkým sa zvýšil výkon hliadkovej služby mestskej polície v lokalite Glejovka.
Každý deň je plánovaný výkon hliadkovej služby počas dennej a nočnej pracovnej zmeny v obytnej
časti rómskej komunity. Zvýšil sa výkon kontroly, najmä verejného poriadku a voľného pohybu psov
v časti Glejovka, kde žijú Rómovia.
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Aj v roku 2015 mestská polícia zaevidovala zvýšenú agresivitu, verbálne útoky, hrubé
správanie rómskych detí, ktoré po odchode zo Špeciálnej základnej školy do miesta bydliska na
verejných priestranstvách prevažne na sídlisku Juh alebo v potravinách hrubo urážali obyvateľov
mesta alebo predajcov. Svojim správaním vzbudzovali verejné pohoršenie, dopúšťali sa priestupkov
proti verejnému poriadku a proti občianskemu spolunažívaniu. Podnety na hrubé správanie mestská
polícia dostala aj priamo zo školy, ktorú rómske deti navštevujú, kedy sú hrubými vulgarizmami, ale
aj fyzickými útokmi atakovaní priamo pedagógovia.
Okrem toho, že konkrétne prípady hrubého správania mestská polícia z úradnej povinnosti
objasňovala a vykonala za prítomnosti pedagógov a zákonných zástupcov s rómskymi deťmi pohovor.
O vzniknutej situácii resp. o uvedenej závažnej protiprávnej činnosti rómskych detí boli osobne
mestskou políciou, respektíve úradným záznamom informovaný kompetentný štátny orgán a to Úrad
práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok – oddelenie sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Mestská polícia naďalej, od roku 2014 v koordinácii s oddelením školstva a sociálnej
starostlivosti MsÚ Pezinok (Mgr. Milan Hyll) priebežne, minimálne 3 x do týždňa vykonáva ráno
doprovod rómskych detí do Špeciálnej základnej školy so zameraním na správanie maloletých
rómskych žiakov na verejnosti počas ich cesty do a zo školy, záškoláctvo, dodržiavanie všeobecných
pravidiel slušného správania a vyjadrovania sa v priestoroch školy a na verejných priestranstvách, ako
aj predchádzanie drobným krádežiam v obchodoch. Kontroluje sa pravidelná dochádzka rómskych
detí do školy. Doprovod rómskych detí sa vykonáva aj v popoludňajších hodinách, keď rómske deti
opúšťajú priestory školy a presúvajú sa do Glejovky. Vykonané opatrenia sú priebežne
vyhodnocované.

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..
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Služobné zákroky - zásahy:
V roku 2015 príslušníci MsP vykonali 11 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. Podľa policajnej terminológie je služobný zákrok zákonom ustanovená a v
jeho medziach vykonávaná činnosť policajta, pri ktorej sa bezprostredne zasahuje do základných práv
a slobôd osoby.
Po vykonaní služobného zákroku bola 8 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 8 prípadoch o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu Krádeže; v jednom prípade o
spáchanie trestného činu Výtržníctvo a v 2 prípadoch o trestný čin Ohrozovanie pod vplyvom
návykovej látky.
V 10 prípadoch hliadka mestskej polície oznámila podozrenie zo spáchania trestného činu zisteného
počas výkonu hliadkovej služby priamo PZ SR – na OO PZ Pezinok.
V 6 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, pričom v 5 prípadoch sa
jednalo o trestný čin Krádeže a v 1 prípade sa jednalo o trestný čin Ublíženie na zdraví.
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 zásah alebo služobný zákrok. Len v roku 2015 MsP vykonala 96
takýchto zásahov resp. služobných zákrokov.
Mestská polícia predviedla na útvar MsP za účelom zistenia totožnosti alebo za účelom požadovania
vysvetlenia na objasnenie priestupku spolu 9 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 14 prípadoch hliadka mestskej polície obmedzila osobnú slobodu osobe, ktorá narúšala
verejný poriadok, napádala iné osoby, ničila majetok obyvateľov alebo mesta.
V 819 prípadoch príslušníci MsP použili v súlade so zákonom donucovacie prostriedky,
pričom v 809 prípadoch sa jednalo o použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu
motorového vozidla. V 10 prípadoch hliadky MsP použili voči páchateľovi deliktu v súlade so
zákonom miernejšie donucovacie prostriedky akými sú hmaty, chvaty a putá.
Mestská polícia v roku 2015 zasahovala v 95 prípadoch priamo v rodinách, kedy v 75
prípadoch sa jednalo problémy spojené s občianskym spolunažívaním v prevažnej miere medzi
manželmi, druhom a družkou (majetko právne a občianskoprávne spory), a v 15 prípadoch sa jednalo o
návrhové delikty. Nakoľko sa jednalo o návrhové delikty, o ktorých možno konať len na návrh
navrhovateľa a ktoré mestská polícia nie je oprávnená objasňovať, tieto osoby poučila o spôsobe,
akým majú postupovať, resp. ktorému orgánu môžu priestupok oznámiť.
U tejto skupiny deliktov rezonuje vážny problém - zlé medziľudské vzťahy, čo sa prejavuje v
hrubostiach, urážkach, fyzických napádaniach, pričom uvedené konania napĺňajú skutkovú podstatu
priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Práve v tejto oblasti protispoločenského konania je
citeľná latencia, čo sa prejavuje aj v počte zistených priestupkov na tomto úseku. Uvedené formy
správania sa najviac prejavujú v rodinách (konflikty medzi manželmi, rodičmi a deťmi, medzi súrodencami),
ale aj na verejnosti (verejne prístupných miestach) na pracoviskách a i. Mestská polícia pokiaľ nie je
sama svedkom protiprávneho konania, je schopná vo veci konať - zasiahnuť len na základe oznámenia
občana, čo sa ale stáva v takýchto prípadoch zriedkavo.
Každý služobný zákrok sa vyhodnocuje z hľadiska dodržania zásad, taktiky a techniky jeho
vykonania. Prípadné nedostatky – chyby (zákonnosť, opodstatnenosť, primeranosť a i.) sa analyzujú a na
ich základe sa zabezpečuje školenie a výcvik príslušníkov mestskej polície. Činnosťou mestskej
polície nesmie občanovi vzniknúť bezdôvodná ujma a prípadný zásah do práv a slobôd občana nesmie
prekročiť mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom.
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Policajno – bezpečnostné akcie:
V hodnotiacom období v mesiaci marec a december, bola mestskou políciou 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 35 prevádzkach reštauračného a pohostinského charakteru, pri ktorej bolo v
68 prípadoch overovaná totožnosť osôb (vek osôb), u 25 osôb zisťovala mestská polícia alkotesterom
alkohol v dychu. V piatich prípadoch sa kontrolou zistilo požitie alkoholického nápoja mladistvou
osobou. Vo veci spáchania priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom mestská polícia započala
objasňovanie priestupku, v rámci ktorého boli páchatelia uvedeného deliktu doriešení v blokovom
konaní.

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. Cieľom objasňovania priestupkov
je, aby v prípadoch, kde nie je známy páchateľ deliktu, bol tento operatívno pátracou činnosťou
vypátraný a nezvratnými dôkaznými prostriedkami mohlo byť realizované jeho zákonné potrestanie
(uloženie sankcie).
Referát objasňovania priestupkov mestskej polície Pezinok v roku 2015 eviduje 99
spáchaných priestupkov, kedy bolo započaté objasňovanie priestupku.
Z uvedeného počtu bolo najviac priestupkov oznámených na útvar MsP Pezinok z oblasti
majetkových deliktov v počte 59 priestupkov. V 14 prípadoch sa jednalo o krádež bicykla. Pri
objasňovaní priestupku a zisťovaní páchateľa krádeže sa často využívajú záznamy z kamerového
systému MsP. Kamerovým systémom bol zistený konkrétny páchateľ krádeže bicykla, ktorý sa k
svojmu protiprávnemu konaniu priznal. Nezanedbateľné množstvo spáchaných priestupkov proti
majetku má charakter poškodzovania verejnoprospešných zariadení, ako sú napríklad zastávky SAD,
ale aj rôzne reklamné plochy. To do značnej miery súvisí aj so zvýšeným počtom priestupkov na
úseku verejného poriadku resp. so správaním na verejnosti, ktoré je v rozpore so všeobecne platnými
pravidlami slušného správania. V oblasti zabezpečenia ochrany majetku pred poškodením referát
objasňovania priestupkov MsP vykonal opatrenia na zamedzenie protiprávnej činnosti v areáli
cintorína na ulici Senecká, a to inštaláciou fotopascí aktívnych po prevádzkovom čase cintorína.
Pomocou fotopascí boli v areáli cintorína zadržané hliadkami MsP v nočných hodinách podozrivé
osoby. Na základe týchto opatrení sa do značnej miery znížil počet priestupkov proti majetku v zmysle
poškodzovania majetku „GRAFITMI“ /napr. dom smútku ai./.

26

Nakoľko sú miesta pietneho odpočinku stále lákadlom pre páchanie rôznej protispoločenskej
činnosti prevažne v hodinách, kedy je areál pre verejnosť uzatvorený, bude mestská polícia v
kontrolnej a preventívnej činnosti naďalej pokračovať a realizáciu ochrany najmä majetku,
skvalitňovať.
Referát objasňovania priestupkov MsP Pezinok objasňoval v roku 2015 spolu 8 priestupkov
proti verejnému poriadku. V 7 prípadoch boli referátom objasňovania priestupkov MsP zistení
konkrétni páchatelia rôzneho protiprávneho konania na úseku ochrany verejného poriadku. Za
priestupky boli páchatelia doriešení pokutami v blokovom konaní. V 1 prípade bol priestupok
odoslaný na prejednanie a rozhodnutie vecne príslušnému správnemu orgánu. Verejný poriadok bol
narušovaný tým, že páchatelia porušovali nočný kľud alebo nerešpektovali výzvu príslušníka MsP pri
obnove verejného poriadku a od protiprávneho konania neustúpili. Pri monitorovaní a obnove
verejného poriadku boli taktiež použité záznamy z kamerového systému MsP, čo do značnej miery
prispelo k zisteniu konkrétnych páchateľov priestupkov.
Na úseku objasňovania priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu bolo objasňovaných 14
priestupkov. V 7 prípadoch bola referátom objasňovania priestupkov zistená konkrétna podozrivá
osoba. Jednalo sa o protiprávne konanie, kedy osoba spôsobila inej osobe drobné ublíženie na zdraví,
alebo sa voči inej osobe hrubo správala. V 1 prípade bol spis z objasňovania priestupku odovzdaný PZ
SR z dôvodu podozrenie zo spáchania trestného činu ublíženia na zdraví, pričom bola objasňovaním
zistená podozrivá osoba.
V oblasti objasňovania priestupkov proti poriadku v správe bolo objasňovaných 16
priestupkov. V 8 prípadoch boli referátom objasňovania priestupkov MsP Pezinok zistení konkrétni
páchatelia. Priestupky boli objasnené a páchatelia doriešení pokutami v blokovom konaní. Jednalo sa
o porušovanie VZN Mesta Pezinok, ako napríklad nedodržanie ustanovení prevádzkového poriadku
pohrebísk, konzumácia alkoholu na verejnosti, nedodržanie prevádzkových časov prevádzok. atď./. V
oblasti objasnenia priestupkov na úseku nakladania s odpadmi boli zistení páchatelia v 3 prípadoch.
V jednom prípade bol zistený páchateľ, ktorý založil nelegálnu skládku stavebného odpadu
väčšieho rozsahu vo viniciach.
Vec bola ex offo vo forme správy o výsledku objasňovania priestupku odovzdaná na riešenie, na
oddelenie životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy MsÚ Pezinok.
Činnosť referátu objasňovania priestupkov bola v roku 2015 zameraná aj na objasňovanie
priestupkov na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami a to v počte 3 priestupky.
Konzumácia alkoholu maloletou a mladistvou osobou v 5 prípadoch bola v zmysle príslušných
právnych predpisov oznámená na majetko právne oddelenie a na oddelenie školstva a sociálnej
starostlivosti MsÚ Pezinok.
Referát objasňovania priestupkov MsP Pezinok, pracuje na skvalitňovaní systému práce
v rámci objasňovania, odhaľovania a vyhľadávania priestupkov a ich páchateľov.
V priebehu roka 2015 referát objasňovania priestupkov zaviedol monitorovanie režimových
areálov akými sú Zámocký park, cintorín na ulici Senecká, areál ZŠ Jána Kupeckého formou inštalácie
fotopascí a to v čase, keď je objekt pre verejnosť zatvorený z dôvodu ochrany majetku, verejného
poriadku a dodržiavania všeobecne platných pravidiel občianskeho spolunažívania. Nakoľko sa
mestskej polícii tento spôsob monitorovania verejne prístupných miest osvedčil, bude mestská polícia
v tejto činnosti naďalej pokračovať, činnosť rozširovať a skvalitňovať. Príslušníci referátu
objasňovania priestupkov v priebehu roka 2015 vykonávali aj činnosti v rámci prevencie, či už
účasťou a spoluorganizovaním športového dňa pre deti základných škôl a špeciálnej školy, ale aj
spoluúčasťou na riešení problémov v rámci správania sa detí v školskom prostredí, pričom išlo najmä
o deti rómskych spoluobčanov. Referát objasňovania priestupkov pravidelne informuje oddelenie
školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ Pezinok o zistených skutočnostiach, vykonaných opatreniach a
plánuje spoločnú činnosť hlavne s terénnym sociálnym pracovníkom v problémových lokalitách.
Pracovníci referátu objasňovania priestupkov vykonávajú aj činnosti v rámci obsluhy kamerového
systému MsP Pezinok. Archivujú záznamy pre potreby vlastného objasňovania priestupkov, ale v
nemalej miere aj pre potreby objasňovania trestnej činnosti PZ SR. V rámci práce na kamerovom
systéme sa vykonáva aj samotné monitorovanie verejného priestranstva za účelom dohľadu v oblasti
ochrany majetku, verejného poriadku a kontroly resp. dohľadu na úseku bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky.
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Príslušníci MsP funkčne zaradení na plnenie úloh referátu objasňovania priestupkov ďalej vykonávajú
činnosti zamerané na skvalitnenie práce ostatných príslušníkov MsP, ktorí sú zaradení do priameho
výkonu hliadkovej služby a to tým, že jednotlivé výstupy práce konkrétnych policajtov spracované pre
potreby objasňovania priestupku resp. ďalšieho konania vo veci, sú spoločne konzultované pre účely
skvalitnenia nielen predkladaných administratívnych náležitosti, ale aj metodiky a taktiky postupov
vykonania samotného služobného zákroku a jeho následného administratívneho spravovania. Tejto
činnosti bude referát objasňovania priestupkov MsP spoločne s veliteľmi jednotlivých pracovných
zmien venovať v budúcnosti zvýšenú pozornosť. Bude k tomu využívať formy a postupy „supervízie“,
metódy nepretržitého skvalitňovania profesionálnej úrovne policajta.

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. Jeden príslušník mestskej polície
je organizačne zaradený 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.
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“ ako aj s fyzickými osobami - s Miroslavou Holíkovou a Mgr. Jozefom Miklášom, ktorí
aktívne participujú pri hľadaní nových majiteľov pre odchytených a nechcených psov. Cieľom
spolupráce je teda nájsť psom v karanténe náhradnú starostlivosť, resp. nových majiteľov, čo sa nám
úspešne darí.
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V roku 2015 mestská polícia odchytila v rôznych lokalitách na území mesta 120 psov, čo je o
35 psov viac, ako v roku 2014 (v roku 2014 odchytených 85 psov), ktoré sa voľne pohybovali na
verejnom priestranstve bez dozoru majiteľa. Z tohto počtu 20 psov odovzdal do karanténnej stanice
občan, ktorý psa odchytil a odovzdal mestskej polícii. 100 psov odchytila mestská polícia. Následne
boli odchytené psi umiestnené v kotercoch mestskej polície. Z toho 84 psov bolo vrátených majiteľom,
26 psov mestská polícia zverila do opatery novému majiteľovi a 6 psov bolo darovaných občianskemu
združeniu. Štyria psi sú stále umiestnené v karanténnej stanici. V roku 2015 nebol utratený ani

jeden pes umiestnený v karanténnej stanici.
Kontrolu činnosti mestskej polície a ochrany spoločenských zvierat – psov umiestnených v
karanténnej stanici vykonáva v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti a vyhláškou o
podrobnostiach a ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre
zvieratá - Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec. Kontrola mestskej polície na tomto
úseku činnosti bola v roku 2015 vykonaná v mesiaci január a v mesiaci júl. Kontrolou neboli zistené
žiadne nedostatky na uvedenom úseku činnosti, či porušenie zákona.
V mesiaci apríl bola v miestnej časti Glejovka, v rómskej osade vykonaná kontrola
zdravotného stavu a počtu psov. V spolupráci z občianskym združením ,,Pes v núdzi“ a zmluvným
veterinárnym lekárom MVDr. Petrom Freyom, bolo zaočkovaných 7 rómskych psov proti besnote a
iným prenosným chorobám. Po dohode s majiteľmi psov, bol jeden pes rasy neurčitej vykastrovaný,
jedna fenka rasy neurčitej bola vysterilizovaná a jej päť šteniatok bolo odobratých a ponúknutých na
adopciu. MsP Pezinok bude aj v budúcnosti vykonávať pravidelné kontroly so služobným psom v
miestnej časti Glejovka (záhradkárska oblasť) zameranú na predchádzanie majetkovým deliktom,
monitorovať bezpečnostnú situáciu, vykonávať kontrolu a odchyt túlavých psov v uvedenej lokalite,
ako aj činnosti spojené s očkovaním, kastráciou a sterilizáciou psov v spolupráci s uvedenou
organizáciou. Dôvodom uvedených bezpečnostných opatrení je odstránenie hroziaceho
nebezpečenstva v zmysle zabránenia možného útoku psa na človeka, ako aj predchádzanie
premnožovania psov a zabránenie vytvárania psích svoriek nebezpečných pre okolie.
V mesiaci máj mestská polícia vykonala na území mesta letákovú, preventívnu činnosť na
sídliskách a v centre mesta, zameranú na poučenie obyvateľov (majiteľov psov) na dodržiavanie
zákonom ustanovených povinností majiteľov psov.
V mesiaci august bola obyvateľom mesta požiadaná mestská polícia – karanténna a odchytová
stanica o pomoc pri odchyte túlavej mačky, ktorá pohrýzla jeho 6 ročnú dcéru. Uvedené zviera bolo
mestskou políciou v krajnej núdzi odchytené a vyšetrené u veterinárneho lekára, či nie je zviera choré
na besnotu alebo inú prenosnú chorobu.
V mesiaci september požiadal občan mesta Pezinok o pomoc pri odchyte svojho psa, ktorý
útočí na majiteľa, čím môže byť nebezpečný aj pre okolie. Uvedený pes bol mestskou políciou
odchytený a prevezený k veterinárnemu lekárovi, kde majiteľ psa rozhodol o jeho utratení.
V mesiaci november požiadalo OO PZ Pezinok o spoluprácu mestskú políciu pri zásahu.
Jednalo sa o odchytenie dvoch psov rasy Nemecký ovčiak z areálu firmy, kde došlo k úmrtiu
neznámej osoby nezisteným spôsobom a agresívne strážne psi bránili zasahujúcim policajným
zložkám vykonať obhliadku mŕtvej osoby a miesta činu. Uvedené psi boli za asistencie veterinárneho
lekára odchytené s použitím narkotizačnej zbrane, ktorej držiteľom je mestská polícia.
V mesiaci december bola MsP Pezinok požiadaná o riešenie situácie pohybu divej zvery líšok v areáloch základných a materských škôl. Z dôvodu ochrany života a zdravia detí bol vykonaný
odchyt troch líšok, ktoré si po odchyte prevzalo poľovnícke združenie.
Príslušník mestskej polície zaradený na plnenie úloh v karanténnej stanici pravidelne počas
celého roka vykonáva kontroly – hliadkovú činnosť na celom území mesta Pezinok. Kontroly sú
zamerané na dodržiavanie povinností majiteľov psov a odchyt túlavých a zabehnutých psov. Cieľom
tejto činnosti je zabrániť vytváraniu psích svoriek, ktoré predstavujú vážne hroziace nebezpečenstvo
útoku psa na človeka alebo na iné zviera, ako ja na zabránenie prenosu rôznych infekčných,
prenosných chorôb.
Činnosť karanténnej a odchytovej stanice mestskej polície Pezinok, bola v uplynulom roku
publikovaná na internetovej stránke mesta Pezinok, webovej stránke MsP, v mesačníku Pezinčan, v
mestskej televízii TV Pezinok a TV JOJ.
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Prevencia kriminality:
V roku 2015 v rámci oddelenia prevencie kriminality MsP Pezinok zrealizovali príslušníci oddelenia
prevencie kriminality 86 prednášok a ostatných preventívnych akcii na ktorých sa zúčastnilo 2 777
osôb rôznej vekovej kategórie.

Záujem o konkrétne témy v percentách
Seniori "Mať pocit
Drogová závislosť
bezpečia"
4%
Exkurzia na MsP
1%
Bezpečná
0%
škôlka
23%

Bezpečná
škola
37%

Dopravná výchova
35%

Najväčší záujem bol o nasledovné témy prednášok :
1. Bezpečná škôlka / 708 žiakov /
2. Dopravná výchova / 661 žiakov /
3. Bezpečná škola / 431 žiakov /
4. Drogová závislosť / 77 žiakov /
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5. Seniori „Mať pocit bezpečia“ / 20 seniorov /
6. Exkurzia na MsP / 5 žiakov /
Január začal prednáškami na tému „Dopravná výchova“ V druhej polovici januára na základe
podnetu občanov o neustálom narúšaní verejného priadku na sídlisku Juh žiakmi rómskeho pôvodu
Spojenej školy v Pezinku, bolo dňa 29.01.2015 v priestoroch Spojenej základnej školy na ul.
Komenského v Pezinku zorganizované stretnutie s pedagógmi školy a žiakmi rómskeho pôvodu.
Stretnutie bolo zamerané na poučenie rómskych detí na správanie sa na verejnosti, dodržiavanie
všeobecných pravidiel slušného správania, vyjadrovania sa v priestoroch školy a na verejných
priestranstvách, drobných krádeží v obchodoch a záškoláctvo.
Február, Marec, Apríl bol zahájený program „Bezpečná škôlka, Bezpečná škola“ „Látkové a
nelátkové závislosti“
Dňa 08.04.2015 sa konal Medzinárodný deň Rómov, tento deň bol zameraný hlavne na Rómske deti
pre ktoré oddelenie prevencie kriminality MsP Pezinok nachystalo rôzne športové hry. Dňa 16.17.04.2015 sa zúčastnili serž. Mgr. Igor Schwarz a st.inšp. Lucia Korytárová konferencie v Modre
„Obec – Škola – Mediácia„
Máj – Jún boli zamerané na praktickú časť „Dopravnej výchovy“.
Dňa 03.05.2015 ku príležitosti Sv. Floriána, MsP Pezinok pripravila ukážkovú činnosť sebaobrany
a policajných pomôcok MsP.
Dňa 29.05.2015 usporiadalo oddelenie prevencie kriminality „Deň detí“ pre Spojenú základnú školu
v Pezinku, akcie sa zúčastnilo cca 90 detí.
Dňa 19.06.2015 organizovala Mestská polícia Pezinok branno-športový deň pre žiakov 5. ročníkov
základných škôl mesta Pezinok, kde boli okrem iných vykonané aj 3 ukážky obrany so služobným
psom proti páchateľovi, ktorý sa pokúša utiecť s odcudzenou vecou, proti páchateľovi, ktorý ohrozuje
hliadku so zbraňou a proti páchateľovi, ktorý sa pokúša odcudziť motorové vozidlo. Na uvedenom
podujatí sa zúčastnilo 150 detí.
August v dňoch od 01.08 – 08.08.2015 sa konal detský športovo náučný tábor v škole prírode
Piesočná v lokalite obce Moravský Svätý Ján. Tábora sa zúčastnilo 55 detí vo veku 6-13 rokov z
Pezinských materských a základných škôl.
Dňa 11.8.2015 sa konala prednášková činnosť pre MŠ v Pezinku téma „Bezpečná škôlka“.
Október, November, December bol zameraný na program „ Bezpečná škola“, „Drogové závislosti“ a
taktiež na prevenciu šikanovania a domáceho násilia.
Dňa 11.09.2015 sa konala na MsP Pezinok exkurzia pre deti s Centra voľného času ku téme
„Polícia“.
Dňa 6.11.2015 sa uskutočnila beseda zo Seniormi na tému „Mať pocit bezpečia“.
Dňa 9.11.2015 vznikol nový projekt „Zosilni a prežiješ“ určený pre zamestnancov a zamestnankyne
MsÚ Pezinok.
Dňa 4.12.2015 bol príjemným spestrením pre 580 deti, ZŠ Na bielenisku, MŠ Holubyho, CMŠ sv.
Jozefa, Spojená škola na ul. Komenského, ako aj seniorov v Dome sociálnych služieb a to
Mikulášskou nádielkou.
Dňa 16.12.2015 Spolupráca s pracovníkmi sociálneho oddelenia MsÚ Pezinok a pracovníkmi
oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a so. Kurately Pezinok v spojenej škole na ul. Komenského
v Pezinku v riešení problémových žiakov.
Ako po minulé roky bola rodičom, ako i študentom k dispozícii bezplatná poradenská a
konzultačná činnosť. Taktiež bolo odvysielaných a uverejnených, niekoľko príspevkov v televízii a
novinách /TV Pezinok, Pezinsko, Pezinčan /.
V roku 2015 sa do preventívnych aktivít najviac zapájala ZŠ Na bielenisku, Špeciálna základná škola
Komenského a CMŠ sv. Jozefa v Pezinku.
Celoročne bola vykonávaná letáková, publikačná a osvetová činnosť :
 Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky bezpečná chôdza, bezpečná jazda na
bicykli.
 Na úseku ochrany majetku počas konania Vinobrania, sviatku Všetkých svätých a Pamiatka
zosnulých a taktiež v Predvianočnom období.
 Na úseku povinností majiteľov a chovateľov psov.
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Počas roka sme aktívne spolupracovali s viacerými subjektmi realizujúcimi prevenciu kriminality a to
konkrétne s OR PZ Pezinok; OR HaZZ Pezinok; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny; Oddelenie
kurately a sociálno-právnej ochrany detí; Malokarpatská knižnica v Pezinku.
Ponúkané prednášky a besedy na rok 2015
Prevenčné programy pre materské školy :
 Bezpečná škôlka : Náučný program s témou prevencie kriminality, ktorý je obsahovo
prispôsobený deťom v predškolskom veku. Prostredníctvom hier a didaktických pomôcok sú
deťom priblížené rôzne témy a riziká aké im hrozia doma i na ulici. Deti v rámci tohto
programu oboznamujeme aj s uniformami a pomôckami polície.
 Dopravná výchova: Náučný program, počas ktorého si deti taktiež formou zážitkového
učenia osvojujú základné znalosti z tejto témy. Príslušníci oddelenia prevencie kriminality
využívajú počas programu viacero didaktických pomôcok a jednu hru.
Obidva uvedené programy sú prípravou na prácu s deťmi v školskom prostredí na základných
školách. Každoročne ich absolvujú všetky predškolské zariadenia v meste. Pozitívny vplyv
týchto programov bol už dokladovaný výskumom.
Prevenčné programy pre základné školy :
 Bezpečná škola: Náučný program s témou prevencie kriminality je zameraný pre žiakov 1 –
4. ročníkov ZŠ. Program je obdobou toho, ktorý realizujeme pre deti materských škôl, je však
prispôsobený danej vekovej skupine. Žiakov postupne informujeme o nebezpečnosti fajčenia,
alkoholu, drog a aj o nevhodnosti sledovania filmov s násilnou tematikou.
Prednášky a besedy pre základné a stredné školy :
 Dopravná výchova pre žiakov I. stupňa ZŠ.
 Prevencia drogových závislostí.
 Prevencia počítačovej kriminality – riziká sociálnych sietí.
 Prevencia kriminality – ako nebyť okradnutý, ako správne opísať neznámu osobu.
 Prevencia šikanovania a domáceho násilia.
 Prevencia obchodovania s ľuďmi.
Mimoškolské aktivity
 Náučné programy zamerané na rôzne oblasti prevencie.
 Poradenská činnosť pre uvedenú cieľovú skupinu.
 Športové programy zamerané na bojové umenia a sebaobranu.
 Vytváranie spoločných programov s cieľom skvalitňovať život v meste.
Iné preventívne aktivity
 Prevenčno-bezpečnostné programy pre seniorov.
 Prevenčno-bezpečnostné akcie pre širšiu verejnosť (Bezpečný vchod).
 Športovo-prevenčné akcie pre deti a širšiu verejnosť.
 Charitatívno-preventívne akcie (Mikulášske akcie pre deti a seniorov).
 Publikačné a osvetové aktivity pre obyvateľov i návštevníkov mesta Pezinok.
Taktiež bola možnosť iných prednáškových tém a besied - po predchádzajúcej vzájomnej dohode.
Na rok 2016 pripravujeme nové prednášky na tieto témy :
 Prevencia a následky užívania zakázaného dopingu (doplnok k prednáške sú témy – anorexia,
bulímia, zdravotný štýl).
 Výchova k ľudským právam (doplnok k prednáške sú témy – mier a násilie, úcta a sebaúcta,
diskriminácia a xenofóbia, sekty).
 Bezpečný kontakt zo zvieratami.
Prácu mestskej polície sme publikovali v prvom rade na našej internetovej stránka
www.msppezinok.sk, v mestských novinách Pezinčan, mestskej televízii TV Pezinok, ale aj
celoštátnych médiách .
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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 2015 bolo v meste Pezinok inštalovaných 19 kamier za účelom
zabezpečenia verejného poriadku na verejných priestranstvách.
Sedem kamier je umiestnených v centrálnej mestskej zóne, dve kamery sú nainštalované na verejnom
priestranstve pred železničnou stanicou a šesť kamier monitoruje verejné priestranstvo na sídlisku
Sever (V roku 2015 bol rozšírený kamerový systém mesta o ďalšie tri kamery na sídlisku Sever z vlastného
rozpočtu mesta Pezinok). Prostredníctvom kamerového systému zabezpečuje MsP aj ochranu mestského
majetku a to jednou kamerou na ulici Fajgalská cesta (Dubový vŕšok) v zbernom dvore; dvomi
kamerami objekt multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Kupeckého a jednou kamerou areál futbalového
ihriska klubu CFK Cajla Pezinok na ulici Cajlanská.
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. V roku 2015 poskytla mestská polícia v Pezinku
PZ SR spolu 27 záznamov z kamerového systému.
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).
Práve inštalovaním kamier na sídlisku Sever sa výrazne znížil počet majetkových trestných
činov v zmysle krádeží motorových vozidiel v tejto lokalite.
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 kamerového systému sme od jeho zavedenia do 31. decembra 2015 zistili
612 priestupkov (20 priestupkov proti majetku, 3 porušenie zákona o ochrane nefajčiarov, 11 proti
občianskemu spolunažívaniu, 48 proti verejnému poriadku, 138 proti poriadku v správe a 392 proti
bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke). V 48 prípadoch boli kamerovým systémom
zaznamenané trestné činy (predovšetkým TČ – Výtržníctvo). Najviac deliktov bolo zaznamenaných v
čase medzi 09,00 hod. a 17,00 hod.; a 21,00 hod. a 02,00 hodinou.
Budovanie kamerového systému je však značne finančne náročné a preto je snahou MsP
financovanie ďalších etáp zabezpečovať aj z mimo rozpočtových prostriedkov mesta, predovšetkým
žiadaním finančnej dotácie zo štátneho rozpočtu formou preventívnych projektov.
V mesiaci december 2014 sa na základe výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti
prevencie kriminality pre rok 2015, rozhodlo mesto Pezinok – mestská polícia, požiadať o finančnú
dotáciu na rozšírenie kamerového monitorovacieho systému mestskej polície Pezinok a to vo výške 57
237,48 eur. Dotáciu mestská polícia žiada na dobudovanie – rozšírenie kamerového monitorovacieho
systému v meste Pezinok o ďalších päť kamier na sídlisku Sever. Uvedená dotácia nebola mestu
Pezinok schválená. V auguste 2015 na základe výzvy Rady vlády pre prevenciu kriminality
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 27.07.2015 požiadala mestská polícia opäť o dotáciu v
sume 20 000 eur na dobudovanie – rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v meste Pezinok
o ďalšie dve kamery na sídlisku Sever. Ani v uvedenom prípade nebola mestu Pezinok dotácia
schválená ! V tomto roku (2016) pribudne jedna kamera na futbalovom štadióne v Grinave, ktorou sa
bude monitorovať verejné priestranstvo v okolí rómskej lokality od železničnej trati a areál
futbalového štadióna, ktorý je často objektom útokov rómskych detí (poškodzovanie zariadení
futbalového klubu a neoprávnený vstup detí na trávnatú plochu ihriska).
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So snahou mesta Pezinok rozširovať kamerový systém je nevyhnutne potrebné zabezpečiť do
budúcna aj navýšenie personálneho stavu mestskej polície. Už dnes pociťujeme v tejto oblasti činnosti
deficit.
So zvyšovaním počtu kamier v meste sa zvyšuje aj potreba nepretržitého monitorovania verejných
priestranstiev príslušníkmi MsP. V prípade kumulácie funkcií (napr. stála služba – kamerový systém)
sa stáva táto činnosť málo efektívna.
Na základe uvedeného, mestská polícia plánuje v blízkej budúcnosti predložiť mestskému
zastupiteľstvu návrh na zmenu organizačnej štruktúry mestskej polície, ktorá by v rámci novej
organizačnej štruktúry tohto poriadkového útvaru mesta, už upravovala aj operačné pracovisko
kamerového systému s navýšeným, potrebným počtom príslušníkov MsP.

Kontroly vykonávané Mestskou políciou:
V priebehu hodnoteného obdobia bolo hliadkami MsP vykonaných 1 114 kontrol objektov
(napr. objekty školských a predškolských zariadení, cintoríny, dom kultúry, nocľaháreň, Zámocký
park, trhovisko, garáže, vinohrady, železničná stanica 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.
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.
V rámci pešej hliadkovej služby v jednotlivých lokalitách – sektoroch mesta, zistila mestská
polícia 7 motorových vozidiel bez platnej technickej a emisnej kontroly, ktoré zaberajú verejné
priestranstvo (parkovací box). Porušenie zákona bolo mestskou políciou oznámené na Okresný úrad
Pezinok odbor cestnej dopravy a komunálnych služieb.
Mestská polícia zabezpečuje vlastnými silami a prostriedkami kontrolu dodržiavania
prevádzkových (záverečných) časov jednotlivých prevádzok v meste Pezinok (reštauračných a
pohostinských zariadení, barov, herní, potravín ai.). Len v roku 2015 mesto vydalo rozhodnutím 57
výnimiek z času predaja a prevádzky služieb, t.j. povolenie na prevádzkovanie po 22,00 hodine, kedy
mestská polícia vykonáva kontrolu dodržiavania záverečných časov v jednotlivých podnikoch. Len v
roku 2015 mestská polícia vlastnou činnosťou zistila v 27 prípadoch porušenie podmienok uvedených
v rozhodnutí, teda nedodržanie prevádzkového času, o čom úradným záznamom vec odovzdala na
ďalšie konanie referátu podnikania majetko právneho oddelenia MsÚ Pezinok.
Veľmi výrazne sa mestská polícia spolupodieľa na ochrane majetku mesta prípadne iných
významných zariadení sídliacich v meste, kedy je 11 objektov zabezpečovacím zariadením priamo
napojených na špeciálnu telefónnu linku mestskej polície. V prípade narušenia objektu, je signál
okamžite poslaný na útvar mestskej polície, ktorá vyšle na miesto určenia motorizovanú hliadku za
účelom preverenia dôvodu narušenia chráneného objektu. Takýto zásah vykonala mestská polícia v
roku 2015 v 45 prípadoch. Ani v jednom prípade sa nezistilo násilné vniknutie do chráneného objektu
cudzou, nepovolanou osobou.

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, Pivný pezinský festival, Vinné trhy, Vianočné trhy, Keramické trhy, varenie
fazuľovice, ďalej doprovod procesií a i., ako aj rôzne športové podujatia, akými sú Beh Pezinkom,
Cyklopromenáda, In line Pezinok, Street Games.
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Okrem uvedených podujatí MsP zabezpečovala verejný poriadok aj počas konania
oberačkových slávností – Vinobranie 2015, na ktorom nebolo zaznamenané vážnejšie protiprávne
konanie v zmysle spáchania trestného činu.
V súvislosti s touto činnosťou je to práve mestská polícia, ktorá zabezpečuje vlastnými silami a
prostriedkami uzatvorenie verejného priestranstva, kde sa dané podujatie koná.

Nálezy:
V roku 2015 zaevidovala MsP 145 nálezov, ktoré prevzala od občanov, resp. našla pri výkone
činností; napr.: 64 x osobné doklady (Občiansky preukaz, Vodičský preukaz, karty poistencov, bankové
karty); 26 x peňaženky a tašky; 13 x cennosti (mobilné telefóny, retiazky zo žltého kovu, hodinky,
fotoaparát); 21 x kľúče (domy, byty, motorové vozidlá) 1 x; evidenčné čísla motorových vozidiel; 6 x
iné veci (detský kočík, bicykel);
V 14 prípadoch sa jednalo o finančnú hotovosť 236,00 eur – peniaze boli vrátené banke alebo osobne
majiteľovi;
Uvedené nálezy boli mestskou políciou v 75 prípadoch vrátené majiteľovi, v 20 prípadoch
odovzdané PZ SR (napr. občianske preukazy), v 1 prípade bol nález odovzdaný banke (peniaze), v 13
prípadoch bola finančná hotovosť odovzdaná majiteľovi a v 32 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 95 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 69 x
 Oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti 31 x
 Referát podnikania 27 x
 Majetkovo Právne oddelenie 5 x
 Oddelenie výstavby, realizácie a územného plánu 1 x
 Mestský podnik služieb 19 x (odvoz uhynutých zvierat z ciest po strete z vozidlom).
Z uvedených oddelení mestská polícia najviac podnetov priamo z ulice postupuje na priame vybavenie
resp. riešenie na oddelenie životného prostredia komunálnych služieb a dopravy. Jedná sa v prevažnej
miere o zistenia nedostatočného alebo zlého riešenia dopravnej situácie v uliciach alebo na sídliskách,
neosvetlené ulice, chýbajúce alebo poškodené dopravné značenia a kanalizačné poklopy, výtlky na
vozovke, ktoré môžu spôsobiť závažné škody na vozidle, zlé alebo ošúchané vodorovné dopravné
značenia a podobne.
Mestská polícia veľmi výrazne spolupracuje so základnými školami. V mesiaci november
2015 sa na pôde Mestského úradu Pezinok uskutočnilo pracovné stretnutie vedenia mesta Pezinok s
riaditeľmi
štyroch
základných
škôl,
ktoré
pôsobia
v
našom
meste.
Dôvodom týchto pracovných stretnutí bolo vytvoriť jednotný postup riešenia ochrany majetku (budov,
športových zariadení) nachádzajúcich sa v areáloch základných škôl.
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Nedostatočné zabezpečenie areálov základných škôl na území mesta Pezinok priestorovou ochranou,
predovšetkým neuzamykania vstupných brán v nočných hodinách uvedených objektov a neriešená
regulácia vstupov na športoviská resp. do areálov škôl osobami v čase mimo vyučovacieho procesu,
dávalo priestor pre páchanie rôznej delikvencie.
Mestská polícia v minulosti zaznamenala prípady poškodzovania zariadení školy, ako napríklad
rozbitie sklenených výplní okien, postriekanie resp. pomaľovanie fasád školy, ale aj krádež vlámaním
do školy. Často mestská polícia zasahovala voči osobám, ktoré v areáli školy v neskorých nočných
hodinách konzumovali alkohol. Len v rokoch 2013 až 2015 zaznamenala mestská polícia 10 prípadov
spáchania majetkových deliktov, pri ktorých vola vyčíslená škoda na majetku takmer 2 000 eur.
Páchateľmi uvedených deliktov boli maloleté osoby – deti. Riaditelia základných škôl boli
informovaní o nedostatočnom zabezpečení ochrany majetku mesta – konkrétne objektov v areáloch ZŠ
pred možným poškodením alebo zničením osobami, ktoré sa do uvedeného areálu dostali v
ktorýkoľvek deň a hodinu. Areál školy bol de facto nepretržite prístupný verejnosti. Mestská polícia
zvýšila v mesiacoch august a september 2015 výkon kontrol možnosti voľného vstupu (kontrolu
uzamykania brán) do areálov základných škôl, pričom zistila, že problém s neuzamykaním brán
pretrvával na všetkých základných školách. Na základe zistených skutočností boli prijaté potrebné
bezpečnostné opatrenia, na základe ktorých riaditelia základných škôl zabezpečili, že všetky brány,
ktoré umožňujú vstup do areálu základnej školy od 18.00 do 6.00 h budú zamknuté, pričom len dve
brány základnej školy Kupeckého a základnej školy Bielenisko zo strany od potoka Saulak; hlavná
brána do základnej školy Fándlyho z Fándlyho ulice a hlavná brána z ulice Oriešie základnej školy s
materskou škôlkou Orešie môžu byť otvorené, a to len do 22.00 h, z dôvodu športových aktivít v
telocvični alebo jazykových kurzov v škole. Od 22.00 h do 6.00 h v pracovné dni a od 21.00 do 8.00 h
v sobotu, nedeľu a počas štátnych sviatkov areál základnej školy nie je verejnosti prístupný a
porušenie zákazu vstupu do areálov základných škôl je možné orgánmi polície postihovať.
Regulatív s uvedením režimu vstupu do areálov základných škôl bol vo forme oznámenia –
upozornenia umiestnený na viditeľných miestach – na vstupných bránach škôl. Od 01. marca do 31.
októbra od 8.00 do 21.00 hodiny je vstup detí a mládeže na športoviská v areáloch základných škôl v
sobotu a v nedeľu a počas sviatkov povolený. Dočasne otvára a zatvára vstupné brány na športoviská
základných škôl cez víkend a sviatky mestská polícia.
Okrem toho mestská polícia zabezpečovala doručovanie zásielok
Pre potreby Súdov SR a Exekučných úradov, ale aj Okresného úradu Pezinok, odboru
všeobecnej vnútornej správy bola poskytnutá súčinnosť pri doručovaní doporučených zásielok v
prípadoch, kedy doporučené zásielky nebolo možné doručiť iným spôsobom.
Takto bolo mestskou políciou doručovaných až 48 doporučených zásielok.




Súdy 6 x
Exekútorský úrad 35 x
Okresný úrad Pezinok 7 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 43 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 8 prípadoch na poruchu
vodovodného potrubia z ktorého vyteká voda, vo väčšine prípadov na pozemnú komunikáciu.
Mestská polícia úzko spolupracuje aj s poľovnými združeniami. Len v roku 2015 mestská
polícia nahlásila v súlade so zákonom o lesoch jednotlivým členom poľovných združení 16 prípadov
nájdenia uhynutej zvery (diviaky, srnky) v katastri mesta Pezinok.

36

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
podobne.

Spolupráca mestskej polície s Policajným zborom a inými subjektmi:
S prihliadnutím na charakter a rozsah úloh mestskej polície sa v ustanovení § 24 zákona o
obecnej polícii zakotvujú základné podmienky pre rozvoj spolupráce mestskej polície s príslušnými
štátnymi orgánmi, ktoré sa v rámci svojej pôsobnosti podieľajú na zabezpečovaní ochrany verejného
poriadku, životného prostredia, životov, ako aj zdravia a majetku. Rozsah tejto spolupráce vyplýva z
konkrétnej potreby zabezpečovania úloh mestskej polície a predpokladá spoluprácu nielen so
základným útvarom Policajného zboru Slovenskej republiky, Hasičského a záchranného zboru
Slovenskej republiky, či orgánmi štátneho dozoru vo veciach životného prostredia, ale aj ďalšími
štátnymi orgánmi.
Za zabezpečovanie verejného poriadku v meste je predovšetkým zodpovedné mesto. Iné
orgány napríklad Policajný zbor, spolupôsobia pri zabezpečovaní verejného poriadku. Ochrana života,
zdravia a majetku je prvoradou povinnosťou Policajného zboru, preto mestská polícia spolupôsobí pri
ochrane osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Obdobne mestská polícia spolupôsobí pri
ochrane majetku mesta, občanov alebo akéhokoľvek iného majetku. Medzi Policajným zborom a
mestskou políciou musí byť vzťah vzájomnej spolupráce a pomoci. V žiadnom prípade nemôže byť
postavený na vzťahu nadriadenosti - podriadenosti a suplovania činností. Mestská polícia nenahrádza
policajný zbor, a platí to aj naopak. Mestská polícia a policajný zbor sa vo svoje činnosti musia
vzájomne dopĺňať.
Mestská polícia pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, počas usporiadania rôznych
kultúrno-spoločenských, športových, cirkevných a politických podujatí využívala vlastné sily a
prostriedky, pričom vo väčšom rozsahu spolupracovala s Policajným zborom – konkrétne s
Obvodným oddelením PZ so sídlom v Pezinku najmä pri zabezpečovaní verejného poriadku počas
konania Vinobrania.
Spolupráca medzi základným útvarom PZ a mestskou políciou v Pezinku aj v roku 2015
spočívala najmä 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 Okresného
riaditeľstva PZ Pezinok, aktualizácie zoznamu hľadaných osôb a vecí; informácií o kultúrnych,
športových alebo iných spoločenských podujatí, konaných na území mesta, a pod..
Spolupráca sa veľmi výrazne prejavuje počas priameho výkonu hliadkovej služby, kedy je
často služobný zákrok proti narušiteľom verejného poriadku vykonávaný spoločne, zasahujúcimi
príslušníkmi PZ a príslušníkmi mestskej polície.

37

Schéma kategorizácie policajno – bezpečnostných služieb
Policajno – bezpečnostné služby
štátne

univerzálne

špeciálne

Policajný zbor

- Vojenská polícia
- Železničná polícia
- Zbor väzenskej a
justičnej stráže
- Slovenská
Informačná služba
- Colníci

neštátne

iné špeciálne

- poľná stráž
- lesná stráž
- poľovná stráž
- vodná stráž
- rybárska stráž
- stráž prírody

civilné policajno - bezpečnostné
služby

verejné
obecná polícia

súkromné – bezpečnostné služby

súkromné
- detektívna služba
- strážna služba
- technická služba

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, pri odstraňovaní nečistôt (olejových škvŕn a pod.)
z cesty zistených 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.
V roku 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.
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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.
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 :
Naším cieľom je rovnako, ako v predchádzajúcich obdobiach naďalej pokračovať v
nastúpenej ceste a vytvoriť občanom a návštevníkom nášho mesta čo najväčší pocit bezpečia.
Problémy zhrnuté a načrtnuté v predloženej správe žiaľ pretrvávajú. Dôležité v rámci
hodnotenia v tomto smere je, v akom rozsahu a v akej intenzite. Mestská polícia respektíve
príslušníci mestskej polície v rámci plnenia úloh a povinností pri všetkej snahe tento problém
sami nevyriešia - nezvládnu. Veľká vyťaženosť a nízky počet príslušníkov mestskej polície na
stále sa rozširujúce teritórium mesta; počet obyvateľov, presuny kompetencií zo štátu na
samosprávy, a s tým súvisiace zvyšujúce sa nároky na prácu príslušníkov mestskej polície,
spôsobujú vážny problém vo fyzických možnostiach tohto mestského poriadkového útvaru pri
realizácií a vybavení všetkých požiadaviek obyvateľov mesta súvisiacich so zabezpečovaním
verejného poriadku.
Sú súčasťou záujmu v boji proti delikvencii a kriminalite v reťazci laikov; odborníkov,
policajtov v štátnych zložkách a iných ľudí snažiacich sa zlepšiť podmienky pre nerušenú
prácu a oddych priamo i nepriamo každého občana v našom meste - štáte.
Som presvedčený, že príslušníci mestskej polície aj napriek uvedeným problémom
pomáhajú výraznou mierou v uliciach nášho mesta zabezpečovať verejný poriadok a že
pomôžu a poradia v konkrétnych situáciách všetkým občanom, ktorí o to požiadajú. Zároveň
si dovolím vyjadriť presvedčenie, že sú to práve občania, ktorí svojím pričinením a
spoluprácou môžu pomôcť príslušníkom mestskej polície pri výkone ich neľahkej profesie.
Len vzájomnou spoluprácou môžeme dosiahnuť zlepšenie existujúceho stavu, či už v
oblasti zabezpečovania verejného poriadku alebo prevencie kriminality. Na základe tejto
spolupráce sa môžeme pokúsiť o zabezpečenie obojstrannej spokojnosti. Dobrá spolupráca
vytvára predpoklad, že táto snaha môže priniesť želaný úspech.
Náčelník Mestskej polície Pezinok
JUDr. Ľudovít FARBULA
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Zo zvodiek mestskej polície – rok 2015
Prehľad niektorých vykonaných zásahov a služobných zákrokov
Maloletí sprejeri
Príslušníci mestskej polície z referátu objasňovania priestupkov objasnili prípad poškodenia
fasád viacerých objektov tzv. grafitmi. V prípade zo dňa 09. až 10.01.2015, kedy došlo k poškodeniu
fasády obytného domu na ul. 1. mája bolo zistené, že páchateľmi sú dvaja chlapci vo veku 12 rokov,
obaja bytom z Pezinka. Nakoľko sa jednalo o maloleté osoby, trestnoprávny postih nebol možný,
avšak rodičia boli povinný uhradiť spôsobenú škodu.
Mestská polícia zadržala páchateľa trestnej činnosti.
Dňa 23.01.2015 o 14,35 hodine preverovala hliadka mestskej polície v spolupráci s
príslušníkmi OO PZ Pezinok oznam, že na ul. Bystrická sa neznámy páchateľ na bicykli, pokúsil
vytrhnúť okoloidúcej žene z ruky mobilný telefón. Po neúspešnom pokuse o krádež z miesta ušiel, na
neznáme miesto. Hliadka mestskej polície v priľahlom okolí vykonala hliadkovú činnosť, ale
páchateľa sa spozorovať nepodarilo. Následne o 15,00 hod. prijala stála služba mestskej polície
telefonický oznam, že v areály firmy EURO stavebniny s.r.o. na ul. Nová, sa nachádza neznámy
podozrivý muž, ktorý preskočil oplotenie areálu. Hliadka mestskej polície vykonala na mieste
obhliadku, pričom bol v objekte firmy muž spozorovaný. Neznámemu mužovi bola po vykonaní
bezpečnostnej prehliadky mestskou políciou obmedzená osobná sloboda. Nakoľko sa popis zadržanej
osoby zhodoval s popisom muža, ktorý sa o 14,35 hod. dopustil pokusu trestného činu krádeže
mobilného telefónu na ul. Bystrická, bola na miesto privolaná hliadka OO PZ Pezinok. Ďalším
šetrením bolo zistené, že sa jedná o 31 ročného, P.Š., bytom z Pezinka, ktorý sa priznal aj k pokusu
krádeže mobilného telefónu. Páchateľ uvedeného trestného činu bol stíhaný väzobne, nakoľko bol
podozrivý zo spáchania viacerej trestnej činnosti.
Zadržaný vlamač
Dňa 24.02.2015 o 21,20 hodine preverovala hliadka mestskej polície oznam, že na ul.
Sládkovičova č. 15 pravdepodobne dochádza k vlámaniu do neobývaného domu. Mestskí policajti na
mieste zistili, že brána do objektu je pootvorená a následne vykonali kontrolu objektu. Počas kontroly
vybehla z objektu neznáma osoba, ktorá sa napriek výzvam príslušníkov mestskej polície pokúšala
ujsť na Mladoboleslavskú ulicu. Po krátkom prenasledovaní bol neznámy muž dostihnutý a za použitia
donucovacích prostriedkov mu bola obmedzená osobná sloboda. Ďalším šetrením bolo zistené, že sa
jedná o 19 ročného L.P., bytom z Pezinka. Nakoľko sa jednalo o podozrenie zo spáchania trestného
činu krádeže vlámaním, prípad na mieste prevzalo na ďalšie šetrenie OO PZ Pezinok.
Útočník v centre mesta
Dňa 20.03.2015 o 01,40 hodine spozoroval príslušník mestskej polície prostredníctvom
kamerového systému skupinu osôb na ul. Holubyho, pričom sa dvaja muži vzájomne fyzicky napádali.
Vyslaná hliadka mestskej polície na mieste aktérov napádania vyzvala, aby upustili od ďalšieho
protiprávneho konania, čo aj učinili. Ďalším preverovaním bolo zistené, že napadnutou osobou je 24
ročný K.P., bytom Pezinok, ktorého mal bezdôvodne napadnúť jeden z prítomných mladíkov.
Nakoľko označený útočník odmietol preukázať svoju totožnosť a aj naďalej sa správal agresívne, bol
za použitia donucovacích prostriedkov predvedený na útvar mestskej polície. Jednalo sa o 19 ročného,
M.K., bytom Pezinok. U tohto mladého muža bola vykonaná dychová skúška na zistenie požitia
alkoholických nápojov, pričom mu bolo v dychu namerané 0,64 mg/l, čo je 1,33 promile alkoholu.
Páchateľ priestupku proti občianskemu spolunažívaniu bol za protiprávne konanie doriešený pokutou
v blokovom konaní.
Úmrtie osoby
Dňa 23.03.2015 o 17,05 hodine preverovala hliadka mestskej polície oznam, že na ul. Bernolákova
leží nehybne na zemi neznáma osoba. Mestský policajti na mieste obhliadkou zistili, že sa jedná o
staršieho muža, ktorý nedýcha a nemá hmatateľný pulz.
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Zasahujúca hliadka okamžite začala s resuscitáciou (masáž srdca, umelé dýchanie) a súbežne bola na
miesto privolaná Rýchla zdravotnícka pomoc. Privolaní zdravotníci napriek resuscitácii konštatovali u
muža úmrtie. Jednalo sa o 60 ročného Š.H, bytom Pezinok. Vec na mieste prevzalo OO PZ Pezinok.
Poškodený spoznal svoj odcudzený bicykel
Dňa 06.04.2015 oznámil poškodený P T., že na ulici Suvorovova v Pezinku spozoroval neznámeho
muža, ktorý má pri sebe bicykel o ktorom sa domnieva, že je jeho. Bicykel mu mal byť odcudzený
neznámym páchateľom. Hliadka mestskej polície oznam okamžite preverila, pričom zistila, že muž s
bicyklom sa nachádza na ul. Kupeckého. Šetrením na mieste bolo zistené, že sa jedná o osobu R.B.,
bytom Glejovka Pezinok, ktorý uviedol, že bicykel mu dal neznámy muž. Poškodený však spoznal
svoj bicykel, ktorý mu bol odcudzený zo stojanu na bicykle z priestoru železničnej stanice v Pezinku.
Podozrivý R.B. následne bicykel dobrovoľne hliadke mestskej polície vydal a vo veci podozrenia zo
spáchania priestupku proti majetku krádežou, bolo započaté objasňovanie priestupku.
Poranení cyklisti
Dňa 06.04.2015 o 16,35 hodine počas výkonu hliadkovej služby v časti Kejda spozorovala hliadka
mestskej polície nehybne ležiacu neznámu osobu, pri ktorej sa nachádzali dve ženy a jedno dieťa.
Mestskí policajti zistili, že u ležiaceho muža sa jedná o poranenia spôsobené pádom z bicykla. Udalosť
sa stala krátko pred príchodom mestských policajtov. Poranený muž opakovane strácal vedomie, čo
naznačovalo vážnejšie poranenia. Okrem poraneného muža, 32 ročného F.S. bytom Pezinok, došlo aj
k poraneniu jeho maloletého syna, ktorého pred závažnejším poranením uchránila cyklistická prilba.
Na miesto bola privolaná Rýchla zdravotnícka pomoc, pričom jeden z príslušníkov mestskej polície z
dôvodu rýchlej lokalizácie nehody navigoval sanitné vozidlo z ulice Hasičská, čím značne urýchlil
príchod zdravotnej pomoci. Oboch zranených prevzali sanitné vozidlá, - muža previezli do Fakultnej
nemocnice v Bratislave a poranené dieťa do Detskej Fakultnej nemocnice Bratislava - Kramáre.
Kamera mestskej polície odhalila výtržníkov
Dňa 26.04.2015 o 02,50 hodine spozorovali príslušníci mestskej polície prostredníctvom kamerového
systému na ul. Farská, trojicu mladých mužov, ktorí fyzicky zaútočili na ďalšieho muža. Agresívna
trojica hrubým spôsobom, údermi a kopancami, muža napadla a po útoku z miesta ušla. Na miesto
bola okamžite vyslaná hliadka mestskej polície, ktorá na zemi našla zraneného muža s krvácajúcim
poranením ruky a poranením chrbtice. Jednalo sa o 26 ročného P.P., bytom Vinosady. Na miesto bola
privolaná RZP, ktorá muža previezla do nemocnice v Bratislave. Súbežne hliadka mestskej polície
pátrala po útočníkoch a svedkoch udalosti. Jedného z páchateľ sa podarilo mestskej polícii zadržať v
ulici Fortna, kde mu bola obmedzená osobná sloboda. Jednalo sa o 18 ročného M.Š. bytom Vinosady.
Na útvare mestskej polície vykonal útočník dychovú skúška na zistenie alkoholu v dychu, pričom mu
bola nameraná hodnota 1,71 promile. Nakoľko vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu
výtržníctva a ublíženia na zdraví, bol páchateľ tohto protiprávneho konania predvedený na OO PZ
Pezinok za účelom ďalšieho šetrenia.
Mestská polícia zadržala zlodeja bicykla
Dňa 21.05.2015 v nočných hodinách spozorovala stála služba mestskej polície
prostredníctvom kamerového systému pred železničnou stanicou neznámeho muža, ktorý sa správal
podozrivo. V čase o 23,35 hodine táto osoba veľkými kliešťami prestrihla reťaz, ktorou bol
zabezpečený odložený bicykel. Privolaná hliadka mestskej polície po krátkom prenasledovaní, zlodeja
pomocou donucovacích prostriedkov obmedzila na osobnej slobode. Na miesto činu bola privolaná aj
hliadka OO PZ Pezinok, ktorá s mestskou políciou spolupracovala pri predvedení osoby na útvar
mestskej polície. Páchateľom majetkového deliktu je 29 ročný M.M., bytom Pezinok. Že sa nejedná o
zlodeja amatéra, ale o „profesionála“ svedčí rôznorodé vlamačské náradie, ktoré mal počas služobného
zákroku pri sebe. Po vykonaní procesných úkonov si z útvaru mestskej polície, páchateľa krádeže
prevzalo OO PZ Pezinok. Aj kolegom zo štátnej polície mal vo veciach vyšetrovania spáchania ďalšej
protiprávnej činnosti čo vysvetľovať.
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Mŕtvy muž v byte
Dňa 09.06.2015 o 10,40 hodine preverovala hliadka mestskej polície oznam, že v obytnom dome na
ul. Záhradná, sa z jedného bytu šíri neznesiteľný zápach. Byt údajne obýva nájomník, ktorého už
niekoľko dní nebolo vidieť. Na zvonenie a búchanie vyslanej hliadky mestskej polície nikto
nereagoval. Po celom dome a najmä v okolí bytu, sa šíril zápach, preto bola na miesto privolaná
hliadka OOPZ Pezinok a HaZZ Pezinok. Privolaní príslušníci HaZZ Pezinok byt otvorili, pričom bolo
zistené, že v byte sa nachádza ľudské telo bez známok života, patriace 54 ročnému nájomníkovi. Telo
bolo prevezené do nemocnice s poliklinikou Antolská Bratislava, za účelom vykonania súdnej pitvy.
Vec prevzalo OO PZ Pezinok.
Útočník napadol dve ženy
Dňa 11.10.2015 o 03,00 hodine spozorovali hliadkujúci mestskí policajti pred prevádzkou Mango Bar
na Farskej ulici neznámeho muža, ako fyzicky napadol mladú ženu. Hliadka muža vyzvala, aby
okamžite upustil od protiprávneho konania a predložil doklad totožnosti. Útočníkom bol 26 ročný
M.S., bytom Pezinok, ktorý následne vypovedal na útvare mestskej polície. Šetrením bolo zistené, že
M.S. fyzicky napadol dve mladé ženy, prechodne bytom Praha, ČR. Uvedené konanie bolo
kvalifikované ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, za čo bola útočníkovi uložená
bloková pokuta.
Mŕtvy muž a agresívne psy
Dňa 02.11.2015 o 13,25 hodine požiadalo OO PZ Pezinok o súčinnosť pri odchyte dvoch agresívnych
psov rasy nemecký ovčiak v areáli firmy PALPOT na ul. Šenkvická v Pezinku. Zasahujúci príslušníci
mestskej polície na mieste zistili, že v objekte firmy došlo k úmrtiu staršieho muža zatiaľ nezisteným
spôsobom, pričom dva agresívne strážne psy bránia zasahujúcim zložkám v záchranných úkonoch a
obhliadke miesta činu. Vyslaný príslušník Karanténnej a odchytovej stanice MsP, za asistencie
prítomného veterinárneho lekára psov uspal narkotizačnou zbraňou. Následne boli psy dočasne
ustajnené v karanténnej a odchytovej stanici mestskej polície Pezinok. Mužom bez známok života, bol
73 ročný V.B., bytom Vinosady. Vec je štádiu vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní.
Zlodeja usvedčili kamery
Dňa 12.11.2015 v centre mesta na ul. Holubyho poškodenej osobe počas nákupov neznámy
páchateľ odcudzil bicykel, ktorý mala pred predajňou. Krádežou jej vznikla škoda 169 €. Počas
objasňovania krádeže bolo zistené, že pravdepodobným páchateľom je neznámy muž, ktorý už o
niekoľko minút po krádeži nastupoval na železničnej stanici s odcudzeným bicyklom na vlak.
Následne dňa 03.12.2015 bol v rovnakom čase spozorovaný prostredníctvom kamerového systému
totožný muž, ktorý prišiel vlakom do mesta a podozrivo sa správal. Hliadka mestskej polície po
operatívnom zákroku muža zadržala. Na útvare MsP bolo od muža požadované vysvetlenie, pričom
bolo u neho nájdené náradie na krádež bicyklov. Po predložení dôkazov z kamerového systému, sa
muž priznal ku krádeži zo dňa 12.11.2015. Páchateľom bol 33 ročný, M.O. bytom Bratislava, voči
ktorému pokračuje ďalšie šetrenie.
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