Správa o činnosti Mestskej polície Myjava
za rok 2017
Predložený materiál vychádza zo správy, ktorá bude zaslaná Ministerstvu vnútra SR
v zmysle § 26a Zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
a Vyhlášky MV SR č.532/2003 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.
Správa za rok 2017 pre Mestské zastupiteľstvo Myjava je obsiahlejšia a podrobnejšia.
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1.Organizačná štruktúra
Mesto Myjava zriadilo Mestskú políciu Myjava dňa 20.6.1991 uznesením mestského
zastupiteľstva č.12/1991/A. Sídlo Mestskej polície Myjava je na Nám. M.R.Štefánika 560/4,
907 14 Myjava.
V roku 2017 Mestskú políciu Myjava tvorilo stabilne 13 príslušníkov MsP, vrátane
náčelníka, , ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 25 Zákona SNR
č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. K 31.07.2017 dal výpoveď
jeden príslušník.
Činnosť MsP Myjava sa riadi zákonom o obecnej polícii a organizačným poriadkom
MsP Myjava a ďalšími všeobecne záväznými nariadeniami mesta Myjava.
Organizačná štruktúra MsP Myjava za rok 2017 bola nezmenená.
-Riadiacu zložku tvorí náčelník, ktorý riadi, organizuje, vyhodnocuje a koordinuje činnosť
hliadok MsP
-Zástupca náčelníka slúžiaci vo výkone služby, ktorý zastupuje náčelníka v čase jeho
neprítomnosti.
-Hliadková zložka 11 príslušníkov. Tvoria ju príslušníci, ktorí sú držiteľmi osvedčenia.
-Technická zložka 1 pracovník zabezpečuje drobné opravy a údržbu materiálno-technického
vybavenia MsP, realizuje odchyt túlavých zvierat na území mesta a umiestnenie do
karanténnej stanice a zabezpečuje obsluhu kamerového systému a informačného pultu.
-Obsluha kamerového systému 4 pracovníčky zabezpečujú obsluhu kamerového systému.
Zaznamenané udalosti a poruchy eviduje v knihe kamerového systému. Ďalej prijaté
telefonické a osobné oznámenia od občanov eviduje v knihe oznámení a podľa okolností
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ihneď informuje vedenie MsP alebo veliteľa zmeny. Zabezpečuje základné úkony v prípade
signalizácie narušenia objektu na stredisku registrácie poplachov (PCO),
-Informátor na informačnom pulte 1 pracovníčka MsÚ poskytuje občanom informácie
o umiestnení oddelení a referátov v budove MsÚ. K imobilným občanom volá požadovaného
zamestnanca MsÚ. Ďalej zabezpečuje hlásenia v mestskom rozhlase a ďalšie úlohy.

2.Materiálne a technické vybavenie
-Mestská polícia Myjava používala služobné vozidlo Škoda Roomster Scout, s označením
MESTSKÁ POLÍCIA MYJAVA. Služobným vozidlom bolo za rok 2017 najazdených
23099 km / za rok 2016 23038 km / .
-Pri výkone služby sa používali tri pištole ČZ-75D a tri revolvery Taurus MI, fotoaparát,
ďalekohľad a 3 blokovacie zariadenia na zabránenie odjazdu motorového vozidla
a fotopascu.
-vybavenie na odchyt túlavých zvierat a narkotizačná puška.
2.1 Kamerový monitorovací systém
Kamerový monitorovací systém, ktorý bol zavedený v roku 2005, pozostáva z 10
kamier (štyri statické a šiestich motorické), triplexného digitálneho záznamu, ovládacej
klávesnice a dvoch monitorov 32“ a 55“. Snímanie, prenos a ukladanie obrazu je plne
digitálne.
Kamerový systém má veľký význam pri odhaľovaní priestupkov aj v doprave ,
trestných činov a nezanedbateľný prínos má kamerový systém i z preventívneho hľadiska –
v monitorovaných úsekoch mesta registrujeme zníženie protiprávnych aktivít .
Zisťovanie páchateľov sa vykonáva i spätne prezeraním záznamov, ktoré sú uložené
v systéme v zmysle zákona do sedem kalendárnych dní. Po tomto čase sa automaticky
vymazávajú. Záznamy z kamerového systému na požiadanie využíva aj Policajný zbor, napr.
pri riešení dopravných nehôd, rôznej trestnej činnosti, pátranie po osobách a podobne. Za
rok 2017 si vyžiadal 10- kamerových záznamov a 2 záznamy z fotopasce.
2.2. Stredisko registrácie poplachov
Na MsP bolo umiestnené stredisko registrácie poplachov zn. GENOVA PCO 60 –
elektronické zabezpečovacie zariadenia na ochranu objektov. Na MSP je napojených v
strážení 38 objektov. Nakoľko systém bol zastaraný, sa od konca roku 2017 nabieha na nový
moderný, digitálny systém.
V čase stráženia objektov bolo zaevidovaných 86 signalizácií / v roku 2016 – 108/
signalizácií.
3.Plnenie úloh mestskej polície
Mestská polícia sa pri plnení svojich úloh riadi Zákonom SNR č.564/1991 Zb. o obecnej
polícii v znení neskorších predpisov , ktorý priamo vymedzuje kompetencie príslušníkov
mestskej polície .
Príslušníci mestskej polície sú oprávnení riešiť priestupky podľa zákona 372/1990 Zb
o priestupkoch .
Iné porušovanie zákona oznamujú kompetentným orgánom . / napr. príslušníci MsP
zaevidovali 4 porušenia zákona s podozrením na trestný čin , čo bolo odstúpené orgánom
činným v trestnom konaní /, na oddelenie výstavby a životného prostredia a oddelenia
sociálnych služieb.
3.1.Riešenie priestupkov
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- Dopravné priestupky / § 22 / počet za rok 2017 – 159 v statickej doprave , pričom sa
zameriavali na dodržiavanie zákazu zastavenia v centre mesta , nedovolené parkovanie na
vyhradených parkoviskách v centre mesta a pred obchodnými sieťami .
- Priestupky na úseku podnikania / § 24 / počet za rok 2017- 6 boli riešené na základe
podnetov od občanov – tie sa týkali hlavne nedovoleného podomového predaja , hliadky
oproti tomu riešili po vypátraní vlastnou činnosťou hlavne : nedovolený predaj priamo na
ulici , respektíve nedovolené vyberanie tzv. darov od občanov – tu boli riešení prevažne
občania cudzej národnosti – rumunskej a maďarskej , títo – zintenzívňovali činnosť hlavne
v čase rôznych sviatkov.
- Priestupky proti verejnému poriadku / § 47/ počet za rok 2017 - 146 boli prevažne za
porušenie ustanovenia c /, t.j vzbudenie verejného pohoršenia. Pričom najčastejšími
priestupcami boli tzv. bezdomovci. Za ustanovenie písmena b / - rušenie nočného kľudu
boli riešení priestupcovia , ktorí sa správali hlučne , buď priamo na ulici , alebo v bytoch , kde
rušili susedov.
- Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu / § 49 / Počet za rok 2017 – 26 boli
hlavne za urážky medzi občanmi . Z týchto priestupkoch bolo najviac odstúpených na odbor
všeobecnej vnútornej správy – odbor priestupkov .
- Priestupky krádeže a poškodenia majetku / § 50 / Počet za rok 2017 – 7 boli prevažne na
MsP oznamované – a . Páchatelia , ktorí spáchali opakovanú krádež boli predvádzaní
z dôvodu podozrenia z trestného činu na oddelenie OOPZ Myjava.
- Priestupky podľa § 48– Všeobecne záväzné nariadenia mesta –/ďalej len VZN /
-VZN O chove, Počet za rok 2017 – 51 nesplnením si povinností pri chove , respektíve
neprihlásenie psov k evidencii .
-VZN o Čistote v meste a ochrane verejnej zelene . Počet za rok 2017 – 18
-VZN o Komunálnom odpade. Počet za rok 2017 - 20
Mestská polícia Myjava použila 25 - krát donucovacie prostriedky, 22 krát. z
toho technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla podľa ustanovenia §
16a zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polície v znení neskorších predpisov. A 3 krát,
počas predvedenia na OOPZ Myjava.
Mestská polícia Myjava eviduje za rok 2017 celkovo 433 priestupkov, z toho
zistených vlastnou činnosťou bolo 257 a oznámených na útvar mestskej polície bolo 176.
Riešených v blokovom konaní 183 priestupkov v sume 2492 € .
Spisom bolo riešených 11 priestupkov z toho 2 boli uložené / v zákonom stanovenej
lehote sa nepodarilo zistiť páchateľa / a za 3 boli udelené blokové pokuty .
V roku 2017 bolo na tel. č.159 zaevidovaných 907 nárast o 17,5% telefonických
oznámení, ktoré boli následne preverené, aj i tzv. anonymné oznamy.
3.2 Zabezpečovanie úloh
Mestská polícia Myjava v roku 2017 zabezpečovala VP okrem plnenia si povinností
aj kultúrne a spoločenské podujatia, ako napr. Akčný deň detí , Medzinárodný folklórny
festival Myjava 2017, Dožinky v Turej Lúke, Michalský jarmok , Vianočné trhy, divadelný
festival , Mikuláš, Silvester 2017.
Ďalej MsP zabezpečovala verejný poriadok počas športových podujatí, najmä bežecké
preteky Kopaničiarska 10-tka , prekážkový pretek Rugged Race Street, a ďalších.
Hliadky v priebehu celého roka hliadkujú na vybraných prechodoch prichádzajúcich
detí do škôl aj hliadkovali preventívne na miestach , kde sme mali indície na možnú šikanu
počas príchodu detí do škôl.
Ďalej sme zintenzívnili činnosť počas odchodu detí zo škôl – hlavne na autobusových
staniciach.
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Mestská polícia supluje tzv. „straty a nálezy“ , kedy občania nosia na oddelenie
nájdené veci . Za rok 2017 evidujeme 48 odovzdaných vecí občanmi na oddelenie MsP –
pôvodným majiteľom . Patria sem prevažne doklady , peňaženky, mobilné telefóny, hodinky,
kľúče, fenoménom sú aj peniaze odbehnuté v bankomatoch,( dovzdávajú sa bankám).

3.3 Spolupráca s OOPZ
Spolupráca s Policajným zborom spočívala v zabezpečovaní kultúrnych a
športových podujatí v zabezpečovaní miesta dopravnej nehody alebo miesta pri podozrení
z trestného činu (napr. náhle úmrtie, domové prehliadky, tu hlavne pri drogovej činnosti),
predvolanie osôb, v súčinnosti pri služobných zákrokoch, pri spoločne vykonávaných akciách
a pri vzájomnej výmene informácií týkajúcich sa bezpečnostnej situácie na území mesta.
V roku 2017 sa pokračovalo na skvalitnení spolupráce s vedením polície Myjava a
hliadok priamo v teréne. S Ministerstvom vnútra SR Je pripravená zmluva o poskytovaní
informácií a údajov z evidencie vozidiel uzatvorená podľa § 24 zákona Slovenskej
národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v spojení s
§ 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov Predmetom tejto zmluvy je úprava elektronického
poskytovania informácií, osobných údajov a evidenčných úkonov ministerstvom pre potreby
plnenia úloh Mestskej polície Myjava.
3.4.Spolupráca so sociálnym oddelením
Spolupráca Mestskej polície Myjava a sociálneho oddelenia Mestského úradu Myjava
pokračovala ako aj v minulých rokoch v oznamovaní priestupkovej činnosti maloletých
a mladistvých osôb, ktoré sa dopustili priestupkov proti majetku, priestupkov na úseku
verejného poriadku, ako požívanie alkoholických nápojov. Podľa okolností je hliadka MsP
prizývaná ako asistencia pri riešení sociálnych prípadov.
Zástupca náčelníka MsP Myjava sa pravidelne zúčastňuje zasadaní sociálnej a
zdravotnej komisie Mesta Myjava.

3.5.Spolupráca s inými orgánmi
Spolupráca so súdmi a exekútorskými úradmi spočívala v doručovaní zásielok a
vybavovaní dožiadaní na pobyt občanov, majetkové pomery a pod. V roku 2017 bolo
vybavených 67 žiadostí o súčinnosť.
Spolupráca s Hasičským a záchranným zborom spočívala najmä pri zabezpečení
miesta požiaru proti pohybu nežiaducich osôb, asistencia pri otváraní bytov (zabuchnutie
dverí, úmrtie osoby a pod.).
Spolupráca so záchrannou službou – jednalo sa najmä o asistenciu pri ošetrení
agresívnych pacientov , privolanie RZP a podanie 1.pomoci zraneným pred príchodom
záchrannej služby.
Spolupráca so správou majetku mesta pri zabezpečovaní dopravy pri akciách typu –
oprava ciest , výrub a výrez stromov , čistenie vozovky .
3.6.Činnosť v okrskoch
Mesto Myjava a mestská časť Turá Lúka je rozdelené do desiatich okrskov. Každý
okrsok je pridelený konkrétnemu príslušníkovi MsP.
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Zistené alebo oznámené nedostatky v okrskoch boli oznamované na Správu majetku
mesta Myjava, na oddelenie výstavby a životného prostredia MsÚ Myjava, na Brantner
Slovakia, na Správu ciest TSK, prípadne na iné príslušné inštitúcie.
Jednalo sa najmä o nefunkčné verejné osvetlenie, nezjazdnosť ciest, poškodené alebo
nečitateľné dopravné značky, zrezávanie stromov, preplnené a poprehadzované kontajnery,
chýbajúce poklopy, poškodené lavičky, porucha na vodovodnej sieti, plynovode, elektrine
a pod.
Aj v priebehu roka 2017 mali okrskári za úlohu riešiť vraky v pridelených okrskoch.
Ďalšou úlohou bolo zmapovať skládky v okrskoch – zistené porušovania boli oznámené
príslušným odborom.
3.7.Odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
Odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice na Brezovskej ulici
v areáli spoločnosti Brantner Slovakia, s.r.o. vykonáva technický pracovník MsP, ktorý má
odbornú spôsobilosť a osvedčenie. Túto činnosť upravuje
VZN o odchyte voľne
pohybujúcich sa zvierat v meste Myjava a ich umiestnenie do karanténnej stanice.
V roku 2017 bolo odchytených a umiestnených 19 psov, z toho bola 5 krát použitá
narkotizačna zbraň,. 9 psov bolo vrátených pôvodným majiteľom, 10 psov náhradným
majiteľom. Tu musím povedať že na tel. linku bolo 125 oznámení o túlavých psoch, z toho:
(po odchyte sa pes vydal na mieste majiteľovi, na oznamovanom mieste sa psa nepodarilo ani
nájsť, alebo oznámenia boli mimo Myjavy, mýlia si karanténnu stanicu s útulkom).
3.6.Prevencia kriminality mládeže .
V roku 2017 sme pokračovali v preventívnych aktivitách. formou prednášok Tieto
realizovali dvaja príslušníci mestskej polície ako kumulovanú funkciu – popri plnení si
služobných povinností .
Cieľom preventívnych programov a aktivít pre deti a mládež je osloviť všetky vekové
kategórie v prevencii pred kriminalitou, bezpečným pohybom v cestnej premávke a v riešení
kritických situácii v škole , doma a na ulici.
Preventívnymi programami oslovujeme žiakov 1. stupňa základných škôl ako i
mládežníkov - „tínedžerov“ vo veku do 14-19 rokov .
U dospelých respondentov preventívnych akcií ide prevažne o viktimačnú prevenciu –
to znamená – ako sa nestať obeťou - (Dôchodcovia) .
Z hľadiska pôsobnosti, realizácia programov prebiehala celoplošne vo všetkých
školách v Myjave, už tradíciou sú naše prednášky pre 8 .a 9. Ročníky .Okrem tém ako
protidrogová prevencia a trestno-právne povedomie sme najnovšie zaradili i tému
extrémizmus , fašizmus , nacizmus a neonacizmus .
Preventívne projekty, programy a prednášky realizovala prevenčná zložka MsP
v zložení Zeman Miroslav, Dobiaš Peter.

4.Zhrnutie
Celková bezpečnostná situácia v meste Myjava sa z pohľadu štatistických údajov
mestskej polície Myjava javí nad normu aj v rámci celého Slovenska .
V závere roka sme evidovali v meste Myjava 6 občanov bez domova, v spolupráci
s oddelením sociálnych služieb im bolo ponúknuté ubytovanie na Trokanovej v útulku pre
bezdomovcov – niektorý túto ponuku využili.
Určite veľký podiel na pocite bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta má i latentná
kriminalita . Je množstvo vecí , ktoré občanom strpčujú život , no vo väčšine prípadov nie sú
oznamované a tým pádom neriešené- nepotrestané.
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Drogová trestná činnosť na Myjave, tá určite nevymizne ale je snaha čo najviac ju
eliminovať. Najzneužívanejšou drogou popri kanabise bol pervitín.
V spolupráci štátnou políciou kde sa podielala aj MsP boli dve veľké akcie kde boli
zhabané väčšie množstvá drog. V roku 2017 je badať zásadné zlepšenie spolupráce medzi
našim oddelením a oddelením OOPZ, a OKP.
4.1 Naše plány na rok 2017
Pokračovať v práci okrskárov a ich spoluprácu s miestnymi poslancami , pokračovať
o zisťovaní skládok , riešení vrakov v jednotlivých okrskoch.
Pokračovať v dobre rozbehnutej spolupráci s OOPZ
Vyhľadávať a riešiť porušovateľov zákonnosti / zameranie hlavne na dodržiavanie VZN
mesta a statickú dopravu v meste /
Pokračovať v preventívnych aktivitách
V technickom zabezpečení :
Nákup výstrojných častí uniforiem
Nákup nových zariadení na zabránenie odjazdu vozidiel .
Svojou prácou by sme radi prispeli k tomu aby sa našim obyvateľov v našom meste žilo lepšie
– bezpečnejšie .
V Myjave dňa 22.1.2017
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