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1 Opisná časť 
 

Mestská polícia plní úlohy, ktoré jej vyplývajú zo základných úloh v zmysle zák. č. 

564/1991 Zb. v platnom znení (ďalej len zákon o OP), ako aj všeobecne záväzných právnych 

predpisov, z uznesení Mestského zastupiteľstva Čadca a z rozhodnutí primátora mesta Čadca.  

Základné úlohy sú: 

a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných 

osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, 

b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, 

majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou 

alebo pred zneužitím  i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných 

zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany), 

c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,  

d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných 

priestranstvách a verejne prístupných miestach, 

e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a 

rozhodnutia starostu, 

f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom 

konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a 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,  

- zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,  ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd 

vozidiel, 

g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení 

svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce, 

h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových 

látok osobou maloletou, t. j. do 15 rokov alebo mladistvou, t. j. do 18 rokov, 

i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom. 

Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné 

zákony. 

 

1.1 Priestupky na úseku plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky 

 
Tento okruh priestupkov tvorí veľmi významnú časť zdokumentovaných a riešených 

priestupkov, a to aj vzhľadom na počet. Okruh skutkových podstát priestupkov je daný tak 

zákonom o priestupkoch, ako aj zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v platnom znení 

a zákonom o OP. Ide o priestupky ustanovené osobitným predpisom
 
a 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, 

► zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd 

vozidiel. 

Mestská polícia sa v roku 2015  intenzívnejšie zamerala na kontrolu platenia 

parkovacích lístkov na vyhradených parkovacích miestach zriadených mestom Čadca. 

Celkovo bolo zaznamenaných a riešených v priestupkovom konaní 501 priestupkov, kedy si 

vodiči nezakúpili parkovacie lístky. Z toho bolo uložených 382 blokových pokút a v ostatných 

prípadoch boli priestupky riešené napomenutím. 
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Na  rok 2016 plánujeme väčší počet pracovných stretnutí za účelom analýzy 

aktuálneho stavu vyhradených parkovacích miest v meste a hľadania pozitívnych 

riešení pre efektívnejší systém plateného parkovania v našom meste. 

Osobitnú kategóriu priestupkov tvoria staré vozidlá, resp. vraky motorových vozidiel. 

Mestská polícia v roku 2015 zadokumentovala 38 takýchto motorových vozidiel. Vo všetkých 

prípadoch sa podarilo vozidlá z miestnych komunikácií odstrániť. V súčasnej dobe je  

evidovaných 6 vrakov starých vozidiel, ktoré sa nachádzajú v štádiu objasňovania. V jednom 

prípade ide o motorové vozidlo, ktoré je zablokované niekoľkými exekučnými príkazmi. 

Od 01.01.2016 nadobudol účinnosť v celom rozsahu zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. 

Tento zákon v podstatnej miere umožňuje efektívnejšie a rýchlejšie odstránenie vrakov 

starých vozidiel z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, na ktorom poškodzuje 

alebo ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne 

chránenej časti prírody a krajiny. V súčinnosti so všetkými zainteresovanými zložkami 

verejnej správy chceme v roku 2016 pripraviť stretnutie za účelom zosúladenia 

postupov a koordinácie plnenia úloh podľa tohto zákona. Tiež chceme osloviť 

privátnych partnerov pre realizáciu umiestnenia vrakov vozidiel na určených 

parkoviskách tak, ako to predkladá zákon o odpadoch. 
 

1.2 Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami 

 
Za obdobie roku 2015 bolo zdokumentovaných 15 prípadov požitia alkoholických 

nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. Oproti roku 2014 to predstavuje nárast o 6 prípadov. 

Oproti minulému roku bol zaznamenaný prípad požitia alkoholických nápojov osobou 

mladšou ako 15 rokov, teda osobou maloletou. Hodnota alkoholu v dychu u tejto osoby bola 

0.36 mg/l. Hodnota zisteného alkoholu v dychu vykonaná orientačnou skúškou sa pohybovala 

v rozmedzí od 0,14 mg/l po 1,14 mg/l. Z celkového počtu 15 mladistvých osôb, ktoré požili 

alkoholické nápoje, bolo 9 chlapcov a 6 dievčat, pričom jedna osoba bola hospitalizovaná. 

 Ďalšiu kategóriu deliktov, ktoré môžeme zaradiť do tejto kategórie priestupkov, tvoria 

priestupky za porušenie ustanovení zák. č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov. V prevažnej 

miere išlo o priestupky, ku ktorým došlo porušením zákazu fajčiť na zastávkach MHD, resp. 

SAD. Pozornosť bola venovaná aj fajčeniu v okolí, resp. v areáli cintorína na Ul. 17. 

novembra, ako aj v okolí Kysuckej knižnice v Čadci, a to hlavne v čase medzi 07:00 hod. do 

08:00 hod., teda v čase príchodu študentov do škôl, ako aj v čase veľkých prestávok medzi 

10:30 hod. a 11:30 hod. Žiaľ, hlavne v ranných hodinách nie je veľký priestor na elimináciu 

takéhoto javu, nakoľko činnosť hliadok polície je prioritne orientovaná na zabezpečenie 

bezpečnosti detí pri prechádzaní cez cestu I/11 na Podzávoze, Horelici a u Kadluba, a teda 

dochádza ku kolízii medzi týmito činnosťami. Zistené priestupky boli riešené v rámci 

blokového konania. 
 

1.3 Priestupky proti majetku 

 
 Priestupky proti majetku sú majetkové delikty spáchané spôsobením škody na cudzom 

majetku krádežou, spreneverou, podvodom, zničením alebo poškodením veci z takéhoto 

majetku. Je to tiež jediný priestupok, kde páchateľa možno postihnúť už v štádiu pokusu. 

Výška škody nesmie prekročiť hranicu 266,- EUR. 

 K poškodeniu majetku mesta dochádza hlavne na pešej zóne. V prevažnej miere ide 

o poškodzovanie prvkov drobnej architektúry, smetných nádob, verejnej zelene. Vo väčšine 

prípadov, keď dochádza, k poškodeniu týchto zariadení, sa podarí páchateľa skutku zaistiť 

a usvedčiť aj práve vďaka kamerovému záznamu.  

K ochrane majetku občanov, ako aj majetku mesta, predovšetkým školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy mesta, tak ako aj po minulé roky, v nemalej miere 

prispieva aj využívanie pultu centralizovanej ochrany. Napojenie na pult centralizovanej 
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ochrany a vedomosť o tejto skutočnosti odrádza potenciálnych páchateľov krádeže vlámaním 

od vniknutia do týchto objektov. 

 V roku 2015 bolo na pult centralizovanej ochrany pripojených 37 objektov, z toho 6 

objektov je v pôsobnosti mesta Čadca (školy, škôlky a pod.). Bolo realizovaných 508 

výjazdov v dôsledku prijatých správ o narušení objektu. Vo všetkých prípadoch sa narušenie 

objektu nepotvrdilo alebo spustenie poplachu vyvolali zamestnanci, alebo vlastníci objektov 

nesprávnou manipuláciou so zabezpečovacím zariadením.   

 

1.4 Priestupky proti verejnému poriadku a všeobecne záväzným nariadeniam 

mesta 

 
Priestupky proti verejnému poriadku, ako aj priestupky spáchané porušením 

Všeobecne záväzných nariadení mesta (ďalej len VZN) sa často prekrývajú z dôvodu 

podobnosti skutkových podstát jednotlivých deliktov. Z tohto dôvodu je ich potrebné vnímať 

ako  jeden celok. 

Podstatnú časť priestupkov proti verejnému poriadku a VZN mesta Čadca tvorili 

hlavne prejavy vandalizmu, drobného výtržníctva a správania sa osôb, ktoré vybočili 

z bežného, akceptovateľného správania sa na verejnosti. Najčastejšie k porušovaniu verejného 

poriadku dochádza v období víkendov, t. j. počas konania diskoték a iných verejných 

kultúrnych podujatí z piatka na sobotu a zo soboty na nedeľu. V meste Čadca sa v tomto 

období schádzajú mladí ľudia z okolitých miest a obcí Kysúc. Toto kladie mimoriadne nároky 

na zabezpečenie zvýšeného počtu hliadok mestskej polície práve v tomto období.  

Najčastejšie dochádza k poškodzovaniu majetku ako verejného, tak aj privátneho pri presune 

mladých ľudí medzi jednotlivými zariadeniami alebo pri odchode z centra mesta.   

Mestská polícia venovala nemalú pozornosť odhaľovaniu čiernych skládok na území 

mesta, hlavne na sídliskách, kedy napríklad pri prestavbe bytových jadier dochádzalo k tvorbe 

takýchto skládok. Priestupky boli riešené na mieste uložením blokovej pokuty a určením 

termínu na odstránenie skládky. Vzhľadom na túto problematiku chceme oceniť dobrú 

spoluprácu s Mestským podnikom služieb Čadca pri likvidácii nelegálnych skládok. 

V letných mesiacoch sa mestská polícia zamerala na eliminovanie protispoločenského 

správania bezdomovcov v centre mesta. Išlo o požívanie alkoholických nápojov, 

znečisťovanie verejných priestranstiev a okolia lavičiek v parkoch, na pešej zóne nielen 

ohorkami cigariet a prázdnymi obalmi z vína i iných alkoholických nápojov. Veľa oznamov 

bolo prijatých v súvislosti s obťažovaním občanov pri nákupných centrách dotieravosťou a 

žobraním bezdomovcov. Toto konanie má nepriaznivú odozvu vo verejnosti, čo sa prejavilo 

zvýšeným počtom prijatých oznámení od občanov. 

V roku 2015 sa počet bezdomovcov, okrem tých, ktorí sú stabilne umiestnení v 

Charite, pohyboval v relatívne nezmenenom počte 40 – 50 osôb. Jedným z problémov u 

týchto občanov sú stavy, kedy sú nájdení na ulici neschopní  samostatnej chôdze a ani 

komunikácie. Jednoznačne absentuje zariadenie, kde by bolo možné takýchto občanov 

odovzdať. Máme na mysli tzv. záchytnú izbu – do úvahy pripadá istá iniciatíva smerom 

k Národnej rade SR na vydanie právnej normy, ktorá by umožnila zriadiť takéto zariadenie, 

by mohla smerovať napr. zo ZMOS-u. Problém vzniká a jeho riešenie ostáva na pleciach 

samospráv, zo strany štátu by sa žiadala aspoň legislatívna podpora.   

Pri kontrole parkovania a státia nákladných motorových vozidiel na území mesta 

Čadca sme narážali na absenciu dopravného značenia, ktoré vymedzuje úseky v meste Čadca, 

kde je státie a parkovanie nákladných motorových vozidiel zakázané tak, ako o tom hovorí 

príslušne VZN Mesta Čadca. 

Mestská polícia dala návrh na realizáciu dopravného značenia, ktorým by sa 

zabezpečila vykonateľnosť nariadenia. Išlo by o umiestnenie štyroch značiek IP 24a, resp. IP 

24b – Zóna s dopravným obmedzením na hlavných prístupových komunikáciách do mesta.  

Doplnením symbolov zákaz státia pre nákladné motorové vozidla v čase od 22:00 hod. do 

06:00 hod. by sa obmedzilo parkovanie nákladných automobilov v meste Čadca. 
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Mestská polícia kontroluje dodržiavanie týchto VZN: 

•   VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách č. 91/2009, 

•   VZN  Mesta Čadca o prevádzkovaní taxislužby na území mesta Čadca č. 93/2007, 

•   VZN o podmienkach držania psov na území mesta Čadca č. 70/2008, 

•   VZN Mesta Čadca o tvorbe, údržbe a ochrane zelene v meste Čadca č. 58/2007, 

•   VZN o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách a vo vitrínach, 

•   VZN o čistote mesta, ochrane a tvorbe životného prostredia na území mesta Čadca, 

•   VZN o trhovom poriadku, 

• VZN o parkovaní a státí motorových vozidiel na pozemných komunikáciách a verejných 

priestranstvách v meste. 

 

1.4.1 Problematika opustených, túlavých a zabehnutých zvierat na území mesta Čadca 

 

Aj v roku 2015  pri kontrole dodržiavania VZN o podmienkach držania psov na území 

mesta Čadca  bola činnosť hliadok  zameraná hlavne na odhaľovanie priestupkov pri venčení 

psov (voľný pohyb, neodstránenie exkrementov) a priestupkov v súvislosti s evidenciou psov 

(porovnaním skutočného zisteného stavu s evidenčným stavom na Mestskom úrade). Za 

znečistenie priestranstva bolo v roku 2015 riešených 28 priestupkov v blokovom konaní. 

Pokračovala spolupráca s domovými dôverníkmi, ako aj poslancami Mestského 

zastupiteľstva v jednotlivých častiach mesta. Naďalej  sa darí odhaľovať osoby, ktoré buď psa 

nemajú evidovaného vôbec, alebo ho majú evidovaného kvôli výške poplatku v inej obci. 

Zdokumentovaných bolo ďalších 13 prípadov neprihlásenia psa, resp. jeho evidencie v inej  

obci. 
Mestská polícia v roku 2015 odchytila 37 psov a 17 mačiek. V porovnaní s rokom 

2014 sa jedná o približne rovnaký počet odchytených zvierat, výrazný je nárast počtu 

odchytených mačiek. V štyroch prípadoch sa podarilo identifikovať majiteľa psa, nakoľko títo 

boli označení čipom. Ostatných majiteľov psov sa nepodarilo identifikovať, nakoľko psy boli 

bez akýchkoľvek identifikačných markantov. Zo zákona o veterinárnej starostlivosti totiž  

vypadla povinnosť označiť čipom tieto spoločenské zvieratá. Ostatné psy boli umiestnené 

v útulku pre zvieratá v Korni.  
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2 Realizácia činnosti nesúvisiacich s kriminálnym správaním 

občanov 

 
Popri svojej hlavnej činnosti, ktorou je ochrana života, zdravia, majetku občanov 

a mesta, a udržiavanie verejného poriadku, mestská polícia zabezpečuje celý rad činností, 

ktoré zdanlivo s výkonom hlavných činností nesúvisia, ale sú súčasťou jej povinností.   

Zaraďujeme sem tieto aktivity: 

 zabezpečovanie prechodov pri školských zariadeniach v meste, 

 zabezpečenie spoločensko-kultúrnych podujatí usporiadaných Mestom Čadca, 

 vypracovanie posudkov o povesti občana, 

 doručovanie  poštových zásielok, asistencia pri výkone exekúcie, 

 poskytnutie svedeckých výpovedí orgánov činným v trestnom konaní, súdom a správnym 

orgánom, 

 poskytnutie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní ako nezúčastnená osoba, 

 iné činnosti. 

 

 

2.1 Iné činnosti 

 

Medzi iné činnosti, ktoré realizovala mestská polícia zaraďujeme: 

 Pátranie po osobách, na ktoré bol vydaný zatykač, alebo rozkaz na dodanie do výkonu 

odňatia slobody. V roku 2015 to boli 2 osoby v územnej pôsobnosti mestskej polície. 

 Súčinnosť pri hľadaní stratených osôb alebo nezvestných osôb. V roku 2015 bolo 

vykonávané pátranie po 16-tich osobách.   

 Súčinnosť poskytnutá Hasičskému záchrannému zboru Čadca pri otváraní bytov, kedy 

došlo k zabuchnutiu bytu alebo v byte sa nachádzala nevládna, ťažko chorá osoba. 

 Identifikácie tela nájdených zomrelých osôb, hlavne osôb bez domova. V roku 2015 boli 

identifikované policajtmi 2 osoby, pričom išlo o bezdomovcov. Tu sa prejavuje istá  

výhoda doslova denno-denného kontaktu príslušníkov polície s takýmito osobami, znalosť 

ich spôsobu  života, miesta prespávania a pod. 
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3 Trestné činy 

 
Mestská polícia v zmysle ustanovení zákona o obecnej polícii oznamuje orgánom 

činným v trestnom konaní tie skutky, u ktorých je podozrenie, že došlo k naplneniu skutkovejj 

podstaty niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. 

 

§ Názov Počet 

§ 188 Lúpež 1 

§ 212 ods. 2 písm. f Krádež (opakovaná krádež v 

priebehu 12 mesiacov) 

5 

§ 212 ods. 2 písm. a Krádež (vlámanie) 4 

§ 364 Výtržníctvo 3 

§ 360 Nebezpečné vyhrážanie 1 

§ 246 Poškodzovanie cudzej veci 

(„sprejerstvo“) 

2 

§ 245 Poškodzovanie cudzej veci 1 

§ 155 Ublíženie na zdraví 5 

§ 289 Ohrozenie pod vplyvom 

návykovej látky 

1 

CELKOM  23 

 
 

Tabuľka 1: trestné činy 
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4 Správne a iné delikty 

 
 V priebehu roka 2015 bolo zdokumentovaných a postúpených na prejednanie a 

rozhodnutie príslušnému správnemu orgánu 23 správnych deliktov. V prípade správnych 

deliktov ide o také protispoločenské konanie, ktoré je uvedené v osobitných zákonoch, ktoré 

nie sú označené ako priestupok. Na prejednanie a rozhodnutie vo veci sú vecne príslušné 

viaceré správne orgány verejnej správy, či už na úrovni územnej samosprávy, alebo štátnej 

správy. 

  

  

Prestúpený zákon Počet Správny orgán 

Stavebný zákon č. 50/1976 4 Mesto Čadca 

Trhový poriadok zák. č.    

178/1998 

1 Mesto Čadca 

Zákon o ochrane krajiny a 

prírody č. 543/2002 

3 Okresný úrad Čadca 

Zákon č. 219/1996 

(podávanie alkoholických 

nápojov os. ml. ako 18 rokov) 

15 Príslušná obec podľa trvalého 

bydliska mladistvého, resp. 

maloletého 

CELKOM 23  

 

Tabuľka 2: správne delikty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


