1 Priestupky
1.1 Priestupky na úseku plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky
V roku 2019 riešila Mestská polícia Čadca ( ďalej len MsP ) celkovo 1899 priestupkov
na úseku plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky na území mesta.
Kontrole na vyhradených platených parkovacích miestach bolo podrobených viac ako
5000 vozidiel a celkovo bolo zistených 452 priestupkov. Za tieto priestupky boli uložené
pokuty v celkovej sume 6.150,-EUR. K menšiemu počtu kontrolovaných vozidiel došlo
hlavne pre zvýšenú poruchovosť parkovacích automatov, ako aj v dôsledku zníženia počtu
parkovacích miest s povinným platením za parkovanie.
Vlastnou vyhľadávacou činnosťou bola zdokumentovaná najväčšia časť priestupkov.
Tieto priestupky tvorili necelých 81 % všetkých dopravných priestupkov. Od občanov bolo
prijatých 363 oznamov, čo predstavuje viac ako 19% priestupkov. Tradične najväčší podiel
tvorili oznamy na parkovania na vyhradených parkovacích miestach, na mestskej zeleni a na
sídliskách. Ďalšie sťažnosti boli na parkovanie na miestach, kde je to zakázané dopravnou
značkou, alebo všeobecnou úpravou pravidiel cestnej premávky /hlavne neprejazdnosť
niektorých úsekov ciest /.
Osobitnú kategóriu, na ktorú je zameraná pozornosť v rámci vyhľadávacej hliadkovej
služby MsP tvoria staré vozidlá /vraky motorových vozidiel/ a vozidlá, u ktorých je
predpoklad, že sa starými vozidlami stanú vzhľadom na ich technický stav. MsP v roku 2019
zadokumentovala 51 takýchto motorových vozidiel. V porovnaní s rokom 2018 je to menej o
18 vozidiel. Vozidlá boli priebežne ich majiteľmi po výzve odstránené z miestnej
komunikácie, alebo verejného priestranstva. V súčasnej dobe je v riešení 7 starých a
nepojazdných vozidiel.

1.2 Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
Za obdobie roku 2019 bolo zdokumentovaných 66 prípadov požitia alkoholických
nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. Oproti roku 2018 to predstavuje nárast o 50
prípadov, čo je viac ako 400%. Bolo zaznamenaných 5 prípadov požitia alkoholických
nápojov osobou mladšou ako 15 rokov, teda osobou maloletou. U jedného mladistvého bolo
zaznamenané opakované požitie alkoholických nápojov počas jedného roka a to 3 krát.
V 40 % išlo o občanov mesta Čadca a v 60 % išlo o občanov z okolitých miest
a obcí.

1.3 Priestupky proti majetku
V roku 2019 bolo objasňovaných 26 priestupkov proti majetku, za ktoré boli uložené
blokové pokuty vo výške 260,-EUR.
V roku 2019 bolo na pult centralizovanej ochrany pripojených 27 objektov, z toho 6
objektov je v pôsobnosti mesta Čadca (školy, škôlky a pod.). Bolo realizovaných 326
výjazdov v dôsledku prijatých správ o narušení objektu. Ani v jednom prípade nebolo zistené
narušenie chráneného objektu, vniknutie do takéhoto objektu alebo iná ujma na takomto
objekte.
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1.4 Priestupky proti verejnému poriadku a všeobecne záväzným nariadeniam
mesta
V roku 2019 bolo celkovo objasňovaných 1 179 priestupkov v súvislosti s porušením
VZN mesta Čadca a porušením verejného poriadku. Celkovo bolo uložených 795 blokových
pokút vo výške 10 060,-EUR.
1.4.1 Problematika opustených, túlavých a zabehnutých zvierat na území mesta Čadca
Aj v roku 2019 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), priestupkov v súvislosti s evidenciou psov
(porovnaním skutočného zisteného stavu s evidenčným stavom na Mestskom úrade). Za
znečistenie priestranstva bolo v roku 2019 riešených 23 priestupkov v blokovom konaní.
MsP v roku 2019 odchytila 29 psov, 9 mačiek . V porovnaní z rokom 2018 klesol
počet odchytených mačiek a aj počet odchytených psov v zanedbateľných číslach.
V sedemnástich prípadoch bol pes vrátený majiteľovi, nakoľko sa ho podarilo identifikovať
či už na základe známky, čipu, alebo osobného dopytu majiteľa psa. Ostatných majiteľov
psov sa MsP nepodarilo identifikovať, nakoľko psy boli bez akýchkoľvek identifikačných
markantov. V troch prípadoch bolo zistené, že psy sú zabehnuté na územie mesta Čadca
z iných miest alebo obcí. Ostatné psy boli umiestnené v Útulku Korňa. Celková suma
vyplatená za umiestnenie týchto zvierat do útulku predstavuje hodnotu 1.640,-EUR z
rozpočtu MsP.
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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, MsP 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 verejného poriadku na spoločensko-kultúrnych
podujatiach usporiadaných Mestom Čadca,
 vypracovanie posudkov o povesti občana,
 doručovanie poštových zásielok, asistencia pri výkone exekúcie,
predvádzanie osôb na súdne konanie na základe rozhodnutia súdu,
 poskytnutie svedeckých výpovedí orgánov činným v trestnom konaní,
súdom a správnym orgánom,
 poskytnutie súčinnosti orgánom činným v trestnom konaní ako
nezúčastnená osoba.

2.1 Iné činnosti
Medzi iné činnosti, ktoré realizovala MsP, zaraďujeme:
 Pátranie po osobách, na ktoré bol vydaný zatykač, alebo rozkaz na
dodanie do výkonu odňatia slobody.
 Súčinnosť pri hľadaní stratených osôb alebo nezvestných osôb. V roku
2019 bolo vykonávané pátranie po siedmich osobách.
 Súčinnosť poskytnutá Hasičskému záchrannému zboru Čadca pri
otváraní bytov, kedy došlo k zabuchnutiu bytu, alebo v byte sa
nachádzala nevládna, ťažko chorá osoba.
 Pátranie po odcudzených motorových vozidlách, po odcudzených
veciach a pod.
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 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 skutkovej
podstaty niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone.

§

Názov

Počet

§ 155

Ublíženie na zdraví

1

§ 158

Ublíženie na zdraví z
nedbanlivosti

1

§ 212 ods.1

Krádež

3

§ 212 ods. 2 písm. f

Krádež (opakovaná krádež v 2
priebehu 12 mesiacov)

§ 245

Poškodzovanie cudzej veci

5

§ 323

Útok na verejného činiteľa

2

§ 364

Výtržníctvo

4

CELKOM

18

Tabuľka 1: trestné činy
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 Správne a iné delikty
V priebehu roka 2019 bolo zdokumentovaných a postúpených na prejednanie a
rozhodnutie príslušnému správnemu orgánu 80 správnych deliktov, čo predstavuje nárast o 50
prípadov oproti roku 2018. 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 Z. 1
z.

Mesto Čadca

Zákon
č.
219/1996 66
(podávanie
alkoholických
nápojov os. ml. ako 18 rokov

Príslušná obec podľa trvalého
bydliska mladistvého resp.
maloletého

Zákon
o
podmienkach 1
prevádzky
motorových
vozidiel
na
pozemných
komunikáciách č. 106/2018
Z. z.

Príslušný Okresný úrad pre
PK a CD podľa miesta
trvalého pobytu

Zákon č. 135/1961
(cestný zákon)

Zb. 3

Mesto Čadca

Zákon o obecnom zriadení č. 2
369/1990 Zb. - porušenie
VZN

Mesto Čadca

Zákon č. 56/2012 o cestnej 7
preprave

Mesto Čadca

CELKOM

80

Tabuľka 2: správne delikty
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5 Preventívne aktivity
Prevencia kriminality mestskej polície patrí medzi základné úlohy v zmysle § 3 ods.
1 písm. h) zákona o obecnej polícii č. 564/1991 Zb.
5.1 Besedy a interaktívne dialógy
MsP v roku 2019 pokračovala v realizácií preventívnych aktivít pre deti a mládež
materských, základných a stredných škôl na území mesta Čadca. Hlavné témy besied sú
bezpečnosť na cestách, policajt ako tvoj priateľ, prevencia šikanovania, prevencia drogovej
závislosti a trestnoprávna zodpovednosť mládeže. Všetky besedy a interaktívne dialógy
realizujeme na základe individuálnych potrieb a žiadostí jednotlivých školských zariadení.
5.2 Každodenná realizácia projektu „Bezpečne do a zo školy“
Počas školského roka MsP zabezpečuje riadenie najfrekventovanejších priechodov
pre chodcov – školákov v ranných a poobedných hodinách. Ide najmä o priechody pre
chodcov pred Základnou školou s materskou školou Čadca - Podzávoz , Základnou školou
s materskou školou Čadca - Horelica a pri Základnej škole v Čadci na Rázusovej ulici.
5.3 Prevádzka detského dopravného ihriska na sídlisku Žarec
V školskom roku 2018/2019 absolvovalo praktickú časť dopravnej výchovy na
dopravnom ihrisku na sídlisku Žarec celkom 452 žiakov.
5.4 Klub mládeže mestskej polície
MsP aktívne pôsobí v oblasti práce s mládežou už od roku 2008, kedy sme založili
klub mládeže proti kriminalite. Naším hlavným zámerom je osloviť najmä mládež s
nedostatkom príležitostí, ktorá z rôznych dôvodov nemá na svoj rozvoj rovnaké podmienky
ako ich rovesníci.
V roku 2019 sme pracovali predovšetkým s deťmi s rizikovým správaním na základe
doporučení výchovných poradcov škôl, s deťmi zo sociálne slabšieho prostredia a s akčnou
mládežou. Do preventívnych aktivít sa zapojilo celkom 14 dobrovoľníkov.
5.5 „Pomáhajme si navzájom“ – preventívny projekt je určený pre seniorov
V projekte sa zameriavame na vyškolenie aktívnych seniorov, ktorí sú ochotní sa
zapojiť do dobrovoľníckej činnosti zameranej na návštevy najmä samostatne žijúcich
seniorov, priateľov a známych. Aktivity sa realizujú cielene na spoločných stretnutiach
seniorov v rámci aktivít Jednoty dôchodcov v Dome kultúry Čadca, pre študentov Univerzity
tretieho veku v Čadci, na spoločných stretnutiach Únie slabozrakých a nevidiacich Slovenska
a taktiež cez hliadky mestskej polície v rámci rajonizácie. Seniorov oboznamujeme s
konkrétnymi prípadmi, ktoré sa stali s cieľom poukázať na spôsoby, ktoré podvodníci
využívajú. Dostanú návody a odporúčania čo treba robiť, ak sa dostanú do podobnej situácie a
čoho sa majú vyvarovať. Informujeme ich vždy o nových taktikách a metódach, aké
používajú podvodníci najmä na samostatne žijúcich seniorov.
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5.6 Aktivity v rámci „Európskeho týždňa boja proti drogám „
V mesiaci november sme pripravili neformálne a interaktívne protidrogové aktivity
v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám. . V roku 2019 sme pripravili protidrogové a
multimediálne divadlo „ The Light Trip“ – „Cesta do svetla “ pre mladých divákov od
predstaviteľov občianského združenia Metamorfozis. Predstavenie v Čadci sa konalo pre 813
žiakov vo veku od 13 do 17 rokov.
Okrem divadelného predstavenia MsP pripravila už 8. ročník kreatívnej súťaže
Plagát roka 2019 na tému „Cesta a zmysel môjho života“. Celkovo sa do súťaže zapojilo 63
žiakov zo 4 základných škôl . Porota ocenila 10 výtvarných prác .
Aktivity sa realizovali pri príležitosti „ Týždňa boja proti drogám“ s finančnou
podporou Mesta Čadca, Žilinského samosprávneho kraja a Ministerstva zdravotníctva SR.
5.7 Medzinárodný deň s mestskou políciou
MsP v spolupráci s Domom kultúry v Čadci pripravili pri príležitosti Medzinárodného
dňa detí rôzne súťaže a aktivity zamerané na zvýšenie vlastnej bezpečnosti.
Záujem detí o aktivity polície je vždy veľmi veľký, preto sme veľmi radi, že aj takouto
formou môžeme odbúravať bariéry detí, ktoré sú políciou strašené, aby postupne chápali, že
polícia je tu na ochranu dobrých a slušných ľudí a nemusia sa jej báť.
5.8 „Policajt, tvoj priateľ“ – preventívna aktivita pre žiakov prvého ročníka ZŠ Čadca
Táto aktivita sa zameria sa na najmenšie deti materských škôl, jaslí a deti prvého
stupňa základných škôl. Deti na prvom stretnutí dostanú reflexné prvky, omaľovánku s
témami bezpečnosti na cestách ako aj prvý informačný materiál špeciálne určený pre
najmenšie deti o bezpečnom správaní sa doma a na ulici. Oslovili sme všetkých žiakov
1.ročníka základných škôl.
5.9. Letný tábor pre deti „ Záchranárik“
MsP v spolupráci so svojimi dobrovoľníkmi klubu mládeže mestskej polície pripravili
počas letných prázdnin letný vzdelávací pobyt pre deti 1. stupňa základných škôl v meste
Čadca pod názvom „Záchranárik“.
Deti sa naučili dôležité informácie o bezpečnom správaní sa na cestách, ako správne
telefonovať, ako sa zachovať v nebezpečných situáciách, o závislosti na sladkostiach , ako
ubližovanie druhých bolí, zahrali sa na policajného detektíva a pod. Deti prežili týždeň plný
zážitkov s ukážkami profesionálnych cvičených psíkov, ukážky práce Hasičského a
záchranného zboru, dopravnej polície a MsP. Taktiež súčasťou tohto tábora je aj prvá pomoc
pre najmenších za účasti profesionálnych záchranárov z Červeného kríža. Zúčastnilo sa
celkom 36 detí.
5.10

Modernizácia a obnova kamerového systému v meste Čadca

Cieľom projektu je zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta. Bezpečnosť
mesta je jeden z faktorov, ktorý výrazne ovplyvňuje život občianskej spoločnosti
V roku 2019 sa kamerový systém modernizovala revitalizoval z vlastných zdrojov
mesta.
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5.11 Realizácia projektu pod názvom „Tvoja správna voľba“
Na základe žiadosti z oddelenia prevencie Policajného zboru SR Čadca sme
spolupracovali na projekte, kde formou interaktívnej tvorivej dielne bolo oslovených celkom
196 žiakov 3. a 4. ročníkov základných škôl.
Cieľom tohto spoločného projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod
vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak,
alkohol a marihuanu.
5.12 Protidrogový vlak
Mesto Čadca bolo aj v roku 2019 prvým slovenským mestom, v ktorom sa zastavil
protidrogový vlak z Českej republiky. Účastníci preventívneho projektu založenom na
zmyslovom zážitku a interaktivite si vypočuli klamstvá aj pravdy o živote na drogách, zažijú
autonehodu pod vplyvom drog, spoznajú drogový brloh ako i väzenskú celu. Vlakovú
súpravu tvorí šesť vagónov. V nich sú štyri kinosály, medzi nimi je umiestnených osem
interaktívnych miestností, kde s deťmi pracujeme na základe toho, čo videli v časti príbehu.
Prvými slovenskými lektormi v tomto vlaku boli dobrovoľníci z klubu mládeže MsP.
Pridanou hodnotou projektu je anonymný dotazníkový prieskum účastníkov projektu.
V roku 2019 sa zúčastnilo na prieskume 394 detí vo veku od 13 do 16 rokov.
Podrobné výsledky prieskumu aj s grafickým zobrazením sa nachádzajú na webovej
stránke MsP - http://policia.mestocadca.sk/.
5.13 Projekt zameraný na trestnoprávnu zodpovednosť „ To je zákon, kámo“
Práca s cieľovou skupinou návštevou protidrogového vlaku nekončí, naopak s
časovým odstupom pokračuje pri stretnutiach v škole, kde nadväzujme na živé príbehy
z vlaku a podrobne rozvíjame jednotlivé časti so zameraním na trestnoprávnu zodpovednosť.
Tento program je súčasťou projektu Protidrogového vlaku ako náväzný program na školách.
V roku 2019 sme ho realizovali pre 212 žiakov.
5.14 Spoločne proti nepovoleným skládkam odpadu
Napriek tomu, že zákon o odpadoch jednoznačne stanovuje oznamovaciu povinnosť
vlastníkov, správcov a nájomcov pozemkov vo vzťahu k nelegálne uloženému odpadu na ich
pozemkoch, jednoznačne definuje kompetencie obcí a štátnej správy životného prostredia na
úseku odpadového hospodárstva, naše mesto hyzdí množstvo nelegálnych skládok odpadu.
Na základe tejto skutočnosti hliadky mestskej polície vo svojich rajónoch komunikujú
s domovými dôverníkmi, ako i občanmi nášho mesta, kde zámerom je zvýšenie
spoločenského vnímania a skutočného občianskeho záujmu o prevenciu a riešenie závažnej
problematiky nelegálnych skládok odpadu, možnosti využívania zberného dvora a pod.
Vyzývame občanov do spolupráce s mestskou políciou pri mapovaní nelegálnych skládok
odpadu vo svojom bezprostrednom okolí.
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5.15 Upozornenia na nesprávne parkovanie na území mesta Čadca
MsP sa vo zvýšenej miere zameriavala na nevhodné parkovanie najmä v križovatkách
a v blízkosti zberných smetných nádob na sídlisku Kyčerka. Zlým parkovaním občania
ohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky, vystavujú sa poškodeniu vlastného
majetku ako i majetku iných občanov. Mnohokrát nie je možné vykonať zimnú údržbu na
pozemných komunikáciách a následne je i znemožnený zvoz tuhého komunálneho odpadu.
V rámci preventívnych akcií hliadky MsP neudeľovali sankcie, ale vodiči takýchto
priestupkov dostávali upozornenia za čelné sklo motorového vozidla. Pri priamom kontakte s
policajtom dostávali občania odporučenia, ako takýmto situáciám predchádzať v budúcnosti.
Taktiež sme sa vo zvýšenej miere zamerali na poškodzovanie verejnej zelene nevhodným
parkovaním motorových vozidiel na území mesta Čadca.
5.16 Ocenenie za aktívny prístup
MsP sa v roku 2019 zapojila do národného kola súťaže Európskej ceny prevencie
kriminality, ktorá bola zameraná na prevenciu drogových závislostí detí a mládeže.
S našimi preventívnymi aktivitami sme získali 2. miesto v národnom kole Slovenskej
republiky a dostali sme ocenenie za aktívny prístup k tejto problematike.
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