MESTSKÁ POLÍCIA HOLÍČ
Námestie mieru č. 6, 908 51 Holíč

SPRÁVA O ČINNOSTI
MESTSKEJ POLÍCIE HOLÍČ
ZA OBDOBIE OD 1.1.2007 DO 31.12.2007

V HOLÍČI, DŇA 10.1.2008

Ladislav FLAMÍK
náčelník MsP

Zdenko ČAMBAL
primátor mesta

Úvod
Rok 2007 bol veľmi významným rokom tou skutočnosťou, že dňa 27.8.2007 sme
oslávili 16. výročie existencie Mestskej polície Holíč (ďalej len MsP) ako neodmysliteľnej
súčasti Mesta Holíč pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, ochrane jeho
obyvateľov a iných osôb pred ohrozením života, zdravia i majetku, ochrany životného
prostredia a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení, z uznesení
mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.
MsP Holíč bola zriadená mestským zastupiteľstvom v zmysle §19 Zák. č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení uznesením č. 46/1991 dňa 27.8.1991 ako poriadkový útvar mesta. Po
celú dobu od svojho vzniku MsP riešila problémy, pričom takto za svoje 16 ročné
pôsobenie preukázala svoju opodstatnenosť a nezastupiteľnosť v štruktúre orgánov Mesta
Holíč.
Správa o činnosti MsP Holíč za rok 2006 bola prerokovaná MsZ na jeho zasadnutí dňa
25.4.2007, kde bola komplexne hodnotená činnosť za celkové obdobie roka 2006 a na
základe Zák. č. 333/2003, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov bola predložená na Ministerstvo vnútra SR, prezídium
policajného zboru, oddelenie pre dohľad nad mestskými a obecnými políciami
v Slovenskej republike.
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1. Úsek personalistiky
Na úseku personálnej práce sme v roku 2007 , tak ako aj po iné roky, nezaznamenali
žiadnu fluktuáciu príslušníkov, takže sa dá konštatovať, že stav je stabilizovaný.
K 31.12.2007 pracovalo na MsP 11 príslušníkov, 4 operátorky, 1 administratívna
pracovníčka, celkove 17 zamestnancov, vrátane náčelníka MsP.

2. Úsek vzdelávania
Veľký význam sme prikladali zvyšovaniu právneho vedomia príslušníkov MsP
prostredníctvom ich vzdelávania, či už išlo o oboznamovanie sa s novoprijatými VZN
mesta, vykonávanými pravidelnými preškoleniami v rámci odbornej prípravy.
Akékoľvek nové vedomosti a poznatky sú pre prácu MsP vítané, dôležité
a predovšetkým potrebné. I v budúcnosti sa plánuje pokračovať vo vzdelávacích
programoch, v absolvovaní rôznych seminárov a kurzov.

3. Úsek ekonomický
Ekonomický úsek MsP Holíč vychádzal z rozpočtu MsP, odsúhlaseným mestským
zastupiteľstvom na rok 2007. Stanovili ho osobitné normy na základe ktorých, MsP
vykonávala a samostatne hospodárila so svojim majetkom a finančnými zdrojmi,
zostavovala rozpočet a hospodárila aj s inými hospodárskymi prostriedkami, ktoré boli
pridelené na krytie jednotlivých činností. Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu
a hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta v zmysle schváleného rozpočtu sa
riadilo platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami mesta
Holíč.
Hospodárenie MsP bolo rozdelené do dvoch oblastí – oblasť príjmov, ktoré plynuli do
rozpočtu mesta z vlastných zdrojov – blokových pokút a pultu centrálnej ochrany a oblasť
výdavkov, ktoré sa vynakladali na financovanie konkrétnych činností MsP. Na výšku
výdavkov mali vplyv nielen samotné potreby MsP, ale aj rozsah zodpovednosti
a právomocí MsP na zabezpečenie činnosti vyplývajúcich z jej povinností.
Základnou a neodmysliteľnou súčasťou rozpočtu boli bežné výdavky zabezpečujúce
predovšetkým plynulý chod MsP – mzdy a platy, poistné a príspevky do poisťovní, plyn,
tepelná energia, elektrická energia, vodné, stočné, poplatky za telekomunikačné služby,
výstroj a výzbroj príslušníkov, pohonné hmoty, zákonné a havarijné poistenie služobných
vozidiel, poistenie príslušníkov a pod.. Ak v priebehu roka vznikla potreba úhrady, ktorá
nebola v rozpočte rozpočtovej kapitoly zabezpečená, úhrada sa realizovala zmenou
rozpočtu, t. z. presunmi rozpočtových prostriedkov. Spracovávanie, sledovanie rozpočtu,
realizácia rozpočtu v praxi, rozpočtové presuny , to sú základné prvky ekonomického
úseku MsP.
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4. Úsek materiálno-technického zabezpečenia
Materiálne a technické zabezpečenie MsP bolo realizované na základe požiadaviek
a potrieb odsúhlasených v rozpočte pre rok 2007. Prioritou bolo dokončenie prestrojenia
príslušníkov MsP do jednotných uniforiem mestských a obecných polícií Slovenskej
republiky. Úlohu sa nám podarilo splniť a k 31.12.2007 bola 100 percentná prestrojenosť
do novej rovnošaty.
V priebehu roku 2007 na úseku materiálno-technického zabezpečenia sme vykonali
opravu a nákup prostriedkov potrebných pre plnenie služobných povinností. Príslušníci
MsP s ohľadom na danú situáciu využívali pri plnení úloh nasledovné prostriedky :
- motorové vozidlá 2 ks (Škoda Felícia a Dácia Logan),
- rádiostanice MOTOROLA ( 1 ks základňová, 1 ks vozidlová, 6ks prenosných),
- pištole (12 ks, 1 ks narkotizačná puška),
- prostriedok na zabránenie odjazdu motorových vozidiel 4 ks.
Ďalej ďalekohľad, digitálny fotoaparát, reflexné vesty, nepriestrelné vesty 2 ks, putá a 3 ks
svetlomety.

5. Úsek praktickej činnosti
Úsek praktickej činnosti MsP sa riadil Zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, trestným
zákonom, uzneseniami MsZ, VZN mesta a inými predpismi a rozhodnutiami.
5.1. Operátorky pultu centrálnej ochrany a kamerového systému
Operátorky pracujú nepretržite počas 24 hodín. Okrem reagovania na činnosť na
pulte centrálnej ochrany, kamerového systému, vedú rôzne evidencie. Ich neoddeliteľnou
súčasťou je aj komunikácia s tými inštitúciami pri zisťovaní a zabezpečovaní požiadaviek
potrebných k náprave protiprávnych konaní, je to s oddeleniami MsÚ, OO PZ, lekárskou
službou prvej pomoci, hasičským zborom, vodárenskou spoločnosťou, elektrikármi a inými
inštitúciami podľa požiadaviek vyplývajúcich z konkrétnej situácie. Vykonávajú tiež obsluhu
rádiostanice.
Za rok 2007 operátorky zaevidovali 5476 osobných alebo telefonických oznámení od
občanov mesta, ktoré boli následne preverované hliadkou MsP.
5.2. Hliadková a dopravná služba
Táto služba je nepretržitá 24 hod. denne, vykonáva sa striedavo pešo, motorovými
vozidlami a postriežkovými službami. V priebehu služby sú v neustálom spojení
s operátorkou, z dôvodu operatívneho presúvania a zabezpečovania plnenia úloh na
úseku verejného poriadku, pultu centrálnej ochrany, hlavne keď je potrebné okamžite
reagovať na požiadavky občanov. Hliadky vykonávajú činnosti zamerané hlavne na
porušenie VZN mesta, držanie psov, odchyt psov, čistotu v meste, vytváranie čiernych
skládok, zásahy na PCO a iné činnosti. Zameriavajú sa aj na zisťovanie a riešenie
dopravných priestupkov. V rámci zabezpečenia plynulosti cestnej premávky v pracovných
dňoch medzi 7.15 a 8.00 hod., pred začiatkom vyučovania, zabezpečujú bezpečný
prechod žiakov cez priechody v blízkosti školy a na Sasinkovej ulici.
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5.3. Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami
Mestská polícia z hľadiska svojho zamerania orientovala spoluprácu v prevažnej
miere na Policajný zbor a z jeho zložiek hlavne Obvodné oddelenie PZ v Holíči.
Okrem OO PZ Holíč bola spolupráca rozvíjaná aj s inými zložkami OR PZ, ako je ODI PZ
a kriminálnou políciou, hlavne v oblasti krádeží a v odstupovaní poznatkov.
Naďalej spolupracujeme i s ďalšími inštitúciami ako hasičský zbor, OSC, VPP, LSPP,
BVS.
5.4. Spolupráca s poslancami MsZ
Spolupráca s poslancami MsZ bola v priebehu roka 2007 na veľmi dobrej úrovni.
Vytvorením policajných okrskov v minulosti sa upevnili vzájomné vzťahy medzi poslancami
a príslušníkmi MsP. Príslušníci MsP sa snažili v rámci legislatívnych možností vybavovať
požiadavky poslancov a občanov mesta, pokiaľ je možné, k ich spokojnosti. Príslušníci
MsP spolupracovali pri zabezpečovaní verejného poriadku so všetkými komisiami, najviac
ale s poslancami a členmi komisie na ochranu verejného poriadku.
5.5. Spolupráca s pracovníkmi mestského úradu
Príslušníci MsP pri zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo Zákona o obecnej polícii
dennodenne spolupracujú s pracovníkmi mestského úradu a to hlavne na úseku hlavného
kontrolóra, správy majetku, stavebným odborom – úsekom dopravy, sociálnym oddelením
MsÚ.

6. Úsek prevenčnej a osvetovej činnosti
Na MsP Holíč sa v roku 2007 venovala významná pozornosť práci v oblasti prevencie,
kde bola činnosť zameraná na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta, zabezpečenia
podmienok dodržania verejného poriadku v meste ako aj na prezentovanie práce
a informovanie občanov mesta o práci MsP. Príkladom spolupráce MsP a PZ v oblasti
prevencie je účasť na projekte pre žiakov 5. ročníkov ZŠ „Správaj sa normálne“ . Projekt je
financovaný a materiálne zabezpečovaný zo strany Policajného zboru a preventista MsP
sa na ňom zúčastňuje po absolvovaní školenia a získaní osvedčenia o spôsobilosti ako
lektor. MsP tento projekt vykonáva na I.ZŠ Holíč. V SR prebieha tento projekt už niekoľko
rokov a stretol sa s pozitívnym ohlasom detí aj ich rodičov.

7. Monitorovací kamerový systém MsP
Monitorovací a kamerový systém je nosným pilierom preventívnej činnosti MsP. Cieľom
uvedeného projektu je zabezpečiť občanom a návštevníkom mesta pocit bezpečia
v uliciach mesta, a to ako v denných, tak aj v nočných hodinách. Má byť prostriedkom
účinného boja proti kriminalite predovšetkým jej presunom do okrajových častí mesta.
Zároveň má slúžiť k zvýšeniu efektívnosti zásahov MsP. Budovanie kamerového systému
je značne finančne náročné. V súčasnosti je funkčných 5 kamier.
Priebežným sledovaním záberov z jednotlivých kamier operátorkami kamerového
systému sa dosiahlo efektívnejšie využívanie kamier pre potreby zisťovania protiprávneho
konania v lokalitách umiestnenia jednotlivých kamier. Celkove je evidovaných 186
udalostí, ktoré boli hliadkami MsP riešené podľa závažnosti konania. Jedná sa najmä
o znečisťovanie verejného priestranstva močením, zvratkami a iným odpadom, dopravné
priestupky, porušovania VZN mesta a iné negatívne a protispoločenské konania.
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8. Ostatné činnosti
8.1 Pult centrálnej ochrany (PCO).
Na PCO MsP Holíč bolo v roku 2007 celkove napojených 82 objektov, z čoho je 20
objektov mesta.
Celkove bolo vykonaných 454 zásahov. V priebehu roku nedošlo k narušeniu ani
jedného objektu. Za túto službu bola do rozpočtu mesta uhradená suma 1 086 900,- Sk.
8.2. Odchyt túlavých psov.
V roku 2007 bolo príslušníkmi MsP celkove odchytnutých 74 túlavých psov.
8.3. Sťažnosti na príslušníkov MsP.
V roku 2007 nebola zaznamenaná ani jedna sťažnosť na činnosť príslušníkov MsP.
8.4. Ďalšie činnosti.
K ďalším činnostiam príslušníkov MsP patrí zabezpečovanie kultúrnych,
spoločenských, politických a náboženských akcií v meste ako cibuľové dni, rytierske hry,
jarmoky, vianočné trhy, božie telo, božské srdce, beh o pohár primátora a iné, pričom ani
na jednej z týchto akcií nedošlo k žiadnym negatívnym javom a narušeniam verejného
poriadku.

9. Úsek kontrolnej činnosti
Veľký význam pri zabezpečovaní úloh príslušníkmi MsP plní kontrolná činnosť. Táto
bola v priebehu roka 2007 zabezpečovaná náčelníkom MsP, jeho zástupcom, primátorom
mesta a jeho zástupcom. Kontroly sa vykonávali priebežne v priebehu celého roka a to
v dobe dennej i nočnej, ako i v dňoch pracovného pokoja.
Výkon kontrol bol zameriavaný na plnenie si služobných úloh príslušníkmi na pracovisku.
Hlavný dôraz bol položený na výkon v teréne, pri výkone na priechodoch pre chodcov pri
základných školách v ranných hodinách, počas dňa a v nočných hodinách na plnenie
výkonu služby, na stav a situáciu riešenia v pridelených sektoroch na úseku verejného
poriadku. Vykonávané boli kontroly nástupov a ukončovania služieb, kompletnosť výstroje
a výzbroje, ich funkčnosť, celkový vzhľad, estetika a ustrojenosť. Veľkým prínosom pre
výkon služby sa stali kontroly realizované počas víkendu pri plnení služobných povinností,
ich vyhodnocovanie a prijímanie opatrení k ďalšiemu postupu.
Za hodnotené obdobie nebol zistené závažnejšie porušenie pracovných povinností.
Porušenia menšieho rázu boli riešené na mieste.
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Záver
V závere predloženej „Správy o činnosti Mestskej polície Holíč za rok 2007“ môžeme
plne konštatovať, že na úseku verejného poriadku, ochrany života a zdravia občanov, ako
aj ich majetku bol vykonaný veľký kus práce.
V nastúpenom trende a predsavzatí budeme pokračovať i v nastávajúcom roku 2008
ako poriadkový útvar mesta Holíč, ktorého prioritou bude naďalej zabezpečovať
bezpečnosť a ochranu obyvateľov mesta. Na základe toho, aby sa úlohy kladené na MsP
mohli plniť stále kvalitnejšie a efektívnejšie, musíme v priebehu roka 2008 venovať
pozornosť nasledovným skutočnostiam :
- v súvislosti od finančných možností pristúpiť k realizácii ďalších etáp mestského
kamerového systému v lokalitách :
park Bernolákova ulica, park Loretánská kaplnka, horná časť Námestia mieru,
priestory areálu zámku,
- zvážiť výmenu motorového vozidla Felícia za nové ( ojazdené od roku 2001 a
často poruchové ),
- zakúpiť videokameru a nový digitálny fotoaparát,
- zakúpiť novú narkotizačnú pušku .
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Výkaz štatistických údajov správy o činnosti Mestskej polície v Holíči
za obdobie od 1.1.2007 do 31.12.2007

I. Počet príslušníkov mestskej polície
Plánovaný počet príslušníkov mestskej
1
polície
Skutočný počet príslušníkov mestskej polície
1a
Počet prijatých príslušníkov mestskej polície
2
Počet prepustených príslušníkov mestskej polície
3
Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí boli právoplatne
odsúsení za
4
spáchanie úmyselného trestného činu
Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí sú držiteľmi
5
osvedčenia
o odbornej spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991
Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov

12
12

12

II. Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície
Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej
1
polície
Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej
2
polície

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov mestskej polície
Počet vykonaných zákrokov
1
3189
Počet prípadov použitia
2
zbrane
Z toho neoprávnených
2a
Počet prípadov použitia varovného výstrelu do
3
vzduchu
Z toho neoprávnených
3a
Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov
4
161/164
Z toho neoprávnených
4a
Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej
5
zákrok
smeroval
Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej
zákrok
6
smeroval (do 24 hod.)
7
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu
8
nezúčastnenej
osoby (do 24 hod.)
Počet prípadov, v ktorých došlo pri k spôsobeniu škody na
9
majetku
Z toho so spôsobením škody na majetku
9a
obce
Počet útokov na príslušníkov mestskej polície ( pri plnení úloh
10
mestskej polície alebo v súvislosti s ich plnením )
Z toho so zranením príslušníka mestskej polície
10a

IV. Činnosť pri plnení úloh mestskej polície

1

3
4
5
6

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda
zákrokom príslušníka
mestskej polície
Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície
Počet osôb predvedených na útvar Policajného zboru
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených motor, vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené
pátranie

Celkový počet zistených
priestupkov vlastnou činnosťou
Celkový počet oznámených
priestupkov na útvar mestskej
polície
Celkový počet uložených
priestupkov
Celkový počet odložených
priestupkov
Celkový počet odovzdaných
priestupkov
Celkový počet oznámených
priestupkov príslušnému orgánu
Celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom konaní
výška finančnej
hotovosti ( Sk )
Celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom konaní
vydaním bloku na pokutu
nezaplatenú ne mieste
výška finančnej
hotovosti ( Sk )
Pokarhanie

OOPZ,Tč

29
4

par.
47

par.
49

par.
50

par.
22

VZN ostatné
46,48

206

0

2

470

260

8

946

39

12

29

62

52

16

210

1

0

12

0

0

0

13

1

4

4

0

0

0

9

0

1

7

1

4

15

28

0

1

2

0

8

0

11

239

5

4

529

300

9

1086

52600

3200

1900

235300

0

0

0

0

0

0

0

0
4

0
1

0
2

0
2

0
0

0
0

0
9

1500 110900 65200

Spolu

V roku 2007 bol riešených celkom 1156 priestupkov.
Bolo vybraných celkom 235 300,- Sk blokových pokút.
§ 47 priestupky proti verejnému poriadku
§ 50 priestupky proti majetku

§ 49 priestupky proti občianskemu
spolunažívaniu
§ 22 priestupky proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej
premávky

