
OPISNÁ ČASŤ

V roku 2010 nenastúpil žiaden príslušník MPČadca na odbornú prípravu príslušníka 
obecnej polície.

V roku 2010 neplnila MP Čadca úlohy v súvislosti s mimoriadnou situáciou podľa zák. č. 
42/1994 Zb.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, nakoľko v roku 2010 na katastrálnom území 
mesta Čadca nebola vyhlásená mimoriadna udalosť.

Mestská polícia si plní úlohy, ktoré jej vyplývajú zo základných úloh, ako aj všeobecne 
záväznych právnych predpisov, z uznesení Mestského zastupiteľstva Čadca a z rozhodnutí 
primátora spôsobom, ktorý je v súlade s vyššie spomenutými normami.

V zmysle  ustanovení  zák. č.  219/96 Zb.z.  v znení  jeho neskorších zmien a doplnkov 
s poukázaním na ustanovenia zák. č. 564/91 Zb.z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov 
oznamujeme  miestne  príslušným  obciam  porušenie  zákazu  požitia  alkoholických  nápojov 
a iných návykových látok  osobou maloletou do 15 rokov akebo mladistvou do 18 rokov s 
účiinosťou od 04.06.2009.

Mestská polícia si plní úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zák.č. 479/2008 Zb.z. a zo zákona č. 
96/91 Zb.z. a z rozhodnutia primátora mesta.  Verejný poriadok bol na všetkých podujatiach 
zabezpečený a neboli zaznamenané prejavy protispoločenského správania.

Mestská  polícia  spolupracuje  s príslušným  Okresným  riaditeľstvom  PZ  SR  a jeho 
zložkami  pri  odhaľovaní  priestupkov  hlavne  na  úseku  ochrany  pred  alkoholizmom a inými 
toxikomániami.  S orgánmi  mesta  spolupracujeme  v zmysle  zákona  o obecnom  zriadení  č. 
369/1990 Zb.z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov. S orgánmi miestnej štátnej správy, 
či  už  špecializovanej  alebo  všeobecnej  spolupracujeme  napr.  na  úseku  neoprávneho 
podnikania,  predaja  na  trhových  miestach,  znečisťovania  vodných  tokov,  odstraňovania, 
odhaľovania starých vozidiel a pod.  

Mestská polícia v roku 2010  zaznamenala 33 podozrení zo spáchania  trestných činov. 
Ako vyplýva zo štatistického prehľadu, najpočetnejšiu skupinu tvorili trestné činy podľa  § 212 
ods.  2  písm.  f).  Ide  o trestné  činy  tzv.  opakovanej  krádeže,  ktorých  sa  páchateľ  dopustí 
v prípade, že v priebehu dvanástich mesiacoch sa krádeže dopustí opakovane, bez ohľadu na 
výšku  spôsobenej  škody.  Sú  to  trestné  činy,  ktoré  sú  spáchané  opakovanými  krádežami 
v rôznych prevádzkach a nákupných centrách na území mesta Čadca.

  
§ - druh trestného činu  Počet

§ 156 ods. 1)
Ublíženie na zdraví

4

§ 194)
Porušovanie domovej slobody

1

§ 212 ods. 1 písm. a)
Krádež vlámaním

1

§ 212 ods. 2 písm. f)
Opakovaná krádež

15

§ 245)
Poškodzovanie cudzej veci

2

§ 246)
Poškodzovanie cudzej veci – tzv. sprejerstvo 

3

§ 360)
Nebezpečné vyhrážanie

3

§ 364)
výtržníctvo

4

V roku 2010 bolo riešených 19 priestupkov za porušenie ustanovení § 30 ods. 1 písm. 
a), zákona o priestupkoch č. 372/90 Zb. z. v jeho platnom znení a jedna vec bola postúpená 
na prejedanie na Mesto Čadca pre podozrenie zo spáchania iného správneho deliktu právnickou 
osobou. Ide o priestupky, kedy dochádza k predaju resp. umožneniu požívania alkoholických 
nápojov osobám mladším ako 18 rokov.  Celkovo bolo pristihnutých pri požívaní alkoholických 
nápojov 24 osôb mladších ako 18 rokov, z toho jedna osoba bola maloletá t.j. mladšia ako 15 
rokov.  Vo všetkých prípadoch bolo  požívanie alkoholických nápojov oznámené na príslušnú 



obec  resp.  mesto  podľa  trvalého  bydliska  mladistvých.  Z tohto  počtu  bolo  sedem  osôb 
s trvalým  pobytom  na  území  mesta  Čadca,  v ostatných  17  prípadoch  išlo  o obyvateľov 
s trvalým pobytom mimo územia mesta Čadca. Rozpätie nameraných hodnôt alkoholu dychu 
predstavuje  škálu v rozmedzí  od 0,06 mg/l po 1,47 mg/l. 

Mestská polícia používa dve osobné motorové vozidlá. Škoda Felícia a Škoda Roomster.

Mestská polícia používa strelné zbrane pištoľ ČZ 75, ČZ 85 v počte 21 kusov.
Mestská polícia používa putá, obušok, slzotvorné prostriedky v súlade so zákonom o 

obecnej polícií a so Štatútom MP Čadca.
Technické  prostriedky,  ktoré  používa  Mestská  polícia  sú  technické  prostriedky   na 

zabránenie  odjazdu  motorových  vozidiel  a  prostriedky  na  dokumentovanie  priestupkov 
(fotoaparát, kamera).

Mestská polícia využíva chránené pracovisko s počtom štyroch pracovníkov.
Mestská  polícia  využíva  kamerový  monitorovací  systém  s počtom  kamier  7  ks. 

Používame  systém  DVMRe  Triplex  so  vstavaným  digitálnym  nahrávaním  z viac  kamier  na 
vstavaný pevný disk s možnosťou súčasného prehravania. 

Mestská polícia  používa ústredňu zabezpečujúcu signalizáciu typu NAM system 2000 
s terajším pripojením 37 objektov. V priebehu roka 2010 nebola obmedzená osobná sloboda 
v súvislosti s narušením objektu žiadnej osobe.

Mestská  polícia  využíva  pri  plnení  úloh  jedného  služobného  psa,  ktorého  výcvik  je 
zabezpečený  prostredníctvom  Kynologického  klubu  Čadca,  Kynologického  klubu  Chlmec 
a Kynologického klubu Varín so skúškami podľa  medzinárodného skúšobného poriadku.

Činnosť Mestskej polície Čadca upravuje Štatút Mestskej polície Čadca.
Zoznam VZN, ktorých dodržiavanie Mestská polícia Čadca kontroluje: 

•   VZN o vylepovaní volebných plagátov na verejných priestranstvach 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 tvorne, údržbe a ochrane zelene v meste Čadca č. 58/2007
•   VZN Mesta Čadca, ktorým sa určujú pravidlá času predja v obchode, času prevádzky služieb
•   VZN  o podmienkach vylepovania plagátov na verejných priestranstvách a vo vitrinách
•   VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovnia služieb
•   VZN o čistote mesta, ochrane a tvorbe životného prostredia na území mesta Čadca
•   VZN o verejnom poriadku na území mesta Čadca
•  VZN  o parkovaní  a státí  motorových  vozidiel  na  pozemných  komunikáciach  a verejných 
priestranstvách v meste

Spracoval: kpt.Mgr.Rudolf Králik
odd. priestupkov MSP Čadca


