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1 Opisná časť 

 Mestská polícia Čadca (ďalej len MsP) aj v roku 2021 participovala na kontrole 

dodržiavania zákonných opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, Ústredného krízového 

štábu SR, Krízového štábu Mesta Čadca, ako aj iných kompetentných orgánov verejnej 

správy v rámci svojich zákonných oprávnení a možností. 

 Aj keď činnosť MsP musela byť preorientovaná z veľkej časti na plnenie vyššie 

spomenutých opatrení,  ostatné činnosti vyplývajúce zo zákona o obecnej polície a iných 

právnych predpisov neboli obmedzované. Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav bola 

obmedzená mobilita občanov, obmedzené aktivity niektorých podnikateľských činností 

/diskotéky, herne a pod./. Aj napriek tomu bolo zaznamenané prípady poškodzovania majetku 

mesta, hlavne na pešej zóne, krádeže v súkromných prevádzkach, ublíženia na zdraví a ťažšie 

formy výtržníctva.  

 

1.1 Priestupky na úseku plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky 

 

 V roku 2021 riešila MsP celkovo 1746 priestupkov na úseku plynulosti a bezpečnosti 

cestnej premávky na území mesta.  

Kontrole na vyhradených platených parkovacích miestach bolo podrobených viac ako 

4000 vozidiel a celkovo bolo zistených 431 priestupkov. Za tieto priestupky boli uložené 

pokuty v celkovej sume 3.150,-EUR. K menšiemu počtu kontrolovaných vozidiel došlo 

hlavne v súvislosti s prijatými obmedzeniami na úseku mobility obyvateľstva počas 

vyhláseného núdzového stavu. 

 Vlastnou vyhľadávacou činnosťou bola zdokumentovaná najväčšia časť priestupkov.  

Tieto priestupky tvorili viac ako 91 % všetkých dopravných priestupkov.  Od občanov bolo 

prijatých 123 oznamov, čo predstavuje necelých 9 % priestupkov.  Tradične najväčší podiel 

tvorili oznamy na parkovania na vyhradených parkovacích miestach, na mestskej zeleni  a  na 

sídliskách.  Značný podiel oznamov tvoria oznamy z  Kysuckej nemocnice s poliklinikou 

Čadca. 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. MsP  v roku 2021 

zadokumentovala 49 takýchto  motorových vozidiel. V porovnaní s rokom 2020  je to menej o 

16 vozidiel. Vozidlá boli priebežne ich majiteľmi po výzve odstránené z miestnej 

komunikácie, alebo verejného priestranstva. V súčasnej dobe je v riešení 6 starých a  

nepojazdných  vozidiel.   

 

1.2 Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami 

 Za obdobie roku 2021 boli zadokumentované 3 prípady požitia alkoholických nápojov 

osobami mladšími ako 18 rokov. Pokles prípadov oproti predchádzajúcim rokom, keď sa tieto 

prípady požitia alkoholických nápojov pohybovali rádovo v desiatkach, je spôsobený 

celkovou situáciou v rámci protipandemických opatrení. 
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1.3 Priestupky proti majetku 

 V roku 2021 bolo objasňovaných  12 priestupkov proti majetku, za ktoré boli uložené 

blokové pokuty vo výške 180,-EUR. 

  V roku 2021 bolo na pult centralizovanej ochrany pripojených 27 objektov, z toho 6 

objektov je v pôsobnosti mesta Čadca (školy, škôlky a pod.). Bolo realizovaných 217 

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. 

1.4 Priestupky proti verejnému poriadku a všeobecne záväzným nariadeniam 

mesta Čadca (ďalej len VZN) 

 

V roku 2021 bolo celkovo prejednaných  759 priestupkov v súvislosti s porušením 

VZN mesta Čadca a  porušením verejného poriadku. Celkovo bolo uložených  415  blokových 

pokút vo výške 3.670,-EUR. 

Za pomoci využitia fotopascí bolo odhalených 18 priestupkov ukladania odpadu mimo 

smetných nádob a tým  znečisťovania okolia smetných nádob ako aj verejného priestranstva, 

za čo bolo uložených 14 pokút v celkovej hodnote 210,-EUR.  Vo všetkých lokalitách, kde sú 

inštalované fotopasce došlo k výraznému zlepšeniu situácie pri likvidácii a ukladaní odpadu 

do smetných nádob  a tým k zlepšeniu životného prostredia.   

 

1.4.1 Problematika opustených, túlavých a zabehnutých zvierat na území mesta 

Čadca 

 

 Aj v roku 2021  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 2021 riešených 8 priestupkov v blokovom konaní.  

 MsP v roku 2021 odchytila 23 psov, 6 mačiek. V porovnaní s rokom 2020 sa počty  

odchytených mačiek a aj počet odchytených psov líšia v zanedbateľných číslach.  V trinástich    

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. 

Ostatné psy boli umiestnené v Útulku Korňa.  Celková suma vyplatená  za umiestnenie týchto 

zvierat do útulku predstavuje hodnotu  1.620,- 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 

2021  bolo vykonávané pátranie po štyroch   osobách. 

 Súčinnosť poskytnutá Hasičskému záchrannému zboru Čadca pri 

otváraní bytov, kedy došlo k zabuchnutiu bytu, alebo v byte sa 

nachádzala nevládna, ťažko chorá osoba a pod. 

 Pátranie po odcudzených motorových vozidlách, alebo 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 3 

§ 158 Ublíženie na zdraví z 

nedbanlivosti 

1 

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

priebehu 12 mesiacov) 

1 

§ 212 ods. 1 krádež 1 

§ 323 Útok na verejného činiteľa 2 

§ 360 Nebezpečné vyhrážanie 1 

§364 Výtržníctvo 12 

CELKOM  21 

 

Tabuľka 1: trestné činy 
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 Správne a iné delikty 

 
 V priebehu roka 2021 bolo zadokumentovaných a postúpených na prejednanie a 

rozhodnutie príslušnému správnemu orgánu 25 správnych deliktov. V prípade správnych 

deliktov ide o také protispoločenské konanie, ktoré je uvedené v osobitných zákonoch. 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. z. 3 Mesto Čadca 

Zákon č. 219/1996 (podávanie 

alkoholických nápojov os. ml. 

ako 18 rokov) 

3 Príslušná obec podľa trvalého 

bydliska mladistvého resp. 

maloletého 

Zákon o podmienkach 

prevádzky motorových vozidiel 

na pozemných komunikáciách č. 

106/2018 Z. z. 

1 Príslušný Okresný úrad pre PK a 

CD podľa miesta trvalého 

pobytu 

Zákon č. 355/2007 Z. z.  (o 

ochrane zdravia) 

9 Regionálny úrad verejného 

zdravia Čadca 

Zákon č. 364/2004 Z. z. (vodný 

zákon)  

1 Mesto Čadca 

Zákon č. 39/2007 Z. z. 

o veterinárnej starostlivosti 

1 Regionálna veterinárna 

a potravinová správa Čadca 

Zákon č. 305/2005 Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane deti 

a sociálnej kuratele 

3 Okresný úrad práce a sociálnych 

vecí Čadca 

Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva 

1 Okresný úrad Čadca 

Zákon č. 369/1990 Zb. obecnom 

zriadení – porušenie VZN mesta 

3 Mesto Čadca 

CELKOM 25  

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 2021 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, 

ktoré boli minulý rok obmedzené na základe zlej pandemickej situácie Covid 19.  

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 2020/2021 sme dopravnú výchovu na dopravnom ihrisku realizovali 

len počas letných mesiacov jún, júl a august pre objednané skupiny 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 školskom roku 2021/2022 sme rozbehli dobrovoľnícky projekt YE – Stop 

šikanovaniu pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Bezplatne sa vyškolili   štyria mladí a 

ambiciózni študenti, ako aj aktívni členovia  klubu mládeže Mestskej polície Čadca. 

Dobrovoľníci mali možnosť  zúčastniť sa  na medzinárodnom  tréningu  mládeže Erazmus+ , 

kde sedem dní trénovali rôzne neformálne aktivity na tému prevencie akejkoľvek formy 

šikanovania. Svoje získané nové vedomosti a zručnosti  teraz pretavujú  na základných 

školách v Čadci, kde cieľovou skupinou sú najmä žiaci 2. stupňa, ktoré už majú vo svojom 

veku skúsenosti so šikanovaním, či už priamo v triede, ale aj formou sociálnych sietí. 

V novembri 2021 sa ďalší traja dobrovoľníci nášho klubu zapojili do bezplatného  

tréningového kurzu v rámci ponuky Erazmus +„ Dávaj objatie a nie drogy- Give Hugs -Not 

Drugs“, ktoré prebiehalo v meste Kaunas v Litve. Hlavným cieľom bolo zvýšenie 

informovanosti  o drogovej situácii v krajinách EÚ, o krátkodobých a dlhodobých následkoch 

užívania drog a o minimalizácii zdravotných a sociálnych rizík spojených s ich užívaním 

a pod. V rámci prednášok, diskusii a workshopov  sme  spoznávali situáciu v iných krajinách 

cez skúsenosti odborníkov z partnerských krajín, ktorí rozprávali  o programoch na zníženie 

dopadov drogovej činnosti v ich mestách a ich doterajších výsledkoch.  
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Výsledkom tohto stretnutia je ďalšia spolupráca na tvorbe nového preventívneho 

projekte „ Dávaj objatie a nie drogy- Give Hugs -Not Drugs“ partnerov z 5 krajín, ktorý bude 

zameraný najmä na stredoškolskú mládež. Program spoločne budeme tvoriť až do konca 

školského roka 2022/2023. 

  

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 v minulom roku realizovali formou online 

aplikácie zoom meeting cielene  pre študentov Univerzity tretieho veku v Čadci. 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. Celkovo boli 2 

stretnutia pre 46 seniorov.   

5.6 Aktivity v rámci „Európskeho týždňa boja proti drogám „  

 

V mesiaci november každoročne pripravujeme neformálne a interaktívne protidrogové 

aktivity v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám.  

Mesto Čadca v spolupráci s Mestskou políciou Čadca pripravilo pre základné školy 

ako aj verejnosť v našom meste opäť po dvoch rokoch zážitkovú aktivitu „Protidrogový 

vlak“. Je to inovatívny nástroj, ktorý je súčasťou systému prevencie rizikového správania. 

Hlavnými cieľovými skupinami sú deti a mládež vo veku od 12 do 17 rokov. Deti môžu 

bezpečne navštíviť miesta alebo situácie, s ktorými sa bežne stretávajú, napríklad bar, 

autonehoda, väzenie, drep. Výsledkom je, že mladí ľudia opúšťajú vlak, pretože vedia, že 

návykové látky môžu nezvratne poškodiť ich životy a že za ich život sú zodpovedné iba oni. 

Protidrogový vlak bol v Čadci dňa  22.11.2021. Program bol  určený pre žiakov 8. a 9. 

ročníkov. Zúčastnili sa všetky základné školy v meste Čadca. Program vo vlaku je len 

začiatok komplexného programu protidrogovej prevencie v našom meste. Vlak odchádza a 

my pracuje s náväznym  programom s názvom „To je zákon, kámoš!“ priamo na školách. Na 

základe toho istého príbehu sa nasledujúci program zameriava na legislatívne aspekty 

prevencie drog, ich užívania a distribúcie. Interaktívnym spôsobom policajt vysvetľuje právne 

a nelegálne situácie z nášho príbehu v kontexte trestného práva. Cennou súčasťou projektu je 

zber a analýza údajov. V relatívne krátkom čase je možné získať aktuálne údaje od veľkého 

počtu účastníkov, ktoré sú následne  vyhodnotené. Deti vyplnia anonymný dotazník, ktorý 

obsahuje otázky týkajúce sa ich voľného času, skúseností s drogami, právneho povedomia a 

hodnotenia návštevníkov 

 

5.7 „Policajt, tvoj priateľ“ – preventívna aktivita pre žiakov prvého ročníka ZŠ 

Čadca  

Táto aktivita sa zameriava na najmenšie deti materských škôl, jaslí a deti prvého 

stupňa základných škôl. Deti na prvom stretnutí dostanú reflexné prvky, omaľovánku s 
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témami bezpečnosti na cestách ako aj prvý informačný materiál špeciálne určený pre 

najmenšie deti o bezpečnom správaní sa doma a na ulici. Aktivity sme realizovali pre 62 detí.  

5.8  Letný tábor pre deti „ Záchranárik“  

MsP v spolupráci so svojimi dobrovoľníkmi klubu mládeže mestskej polície pripravili 

počas letných prázdnin veľmi obľúbený letný vzdelávací pobyt pre deti 1. stupňa základných 

škôl v meste Čadca pod názvom „Záchranárik“. 

V rámci programu tábora je naším cieľom formou zábavy a zážitkov naučiť deti 

bezpečnému správaniu sa a zdravému životnému štýlu, priblížiť im samotnú prácu mestskej 

polície, štátnej polície, dopravnej polície, vysokohorských záchranárov, hasičského a 

požiarneho zboru, červeného kríža, policajných psovodov a pod. Zúčastnilo sa celkom 36 

detí.  

5.9    Modernizácia a obnova kamerového systému v meste Čadca 

Mesto Čadca na konci roka 2021 pristúpilo k revitalizácii a rozšíreniu  kamerového 

systému Mestskej polície Čadca. Ide o  rozšírenie kamerového systému o 13 nových kamier a 

ich napojenie na centrálne operačné stredisko kamerového systému Mestskej polície s 

nepretržitou prevádzkou. Inštaláciou kamier sa vytvorili nové monitorovacie body na 

miestach so zvýšeným pohybom detí, obyvateľov a návštevníkov mesta. Kamery boli 

osadené  správcom športovísk  Dombytom a monitorujú ulicu Športovcov, konkrétne 9 

kamier monitoruje športovú halu a tribúnu, 1 kamera Skatepart  a  3 kamery pumptrackovú 

dráhu. 

Cieľom  rozširovania  kamerového systému  v miestach zvýšeného výskytu 

kriminality je zvyšovať pocit bezpečia obyvateľov a návštevníkov, potláčať a predchádzať 

páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Rozšírenie kamerového systému bolo 

navrhnutých na tých miestach , kde bol v poslednom období zaznamenaný najčastejší výskyt 

páchania priestupkov, či podozrení z trestných činov a pouličnej kriminality. Bude slúžiť k 

dohľadu nad verejným poriadkom, prispeje k predchádzaniu trestnej činnosti, najmä v oblasti 

mravnostnej a majetkovej kriminality, poškodzovania majetku mesta  a občanov, ohrozovania 

bezpečnosti cestnej premávky, poškodzovania motorových vozidiel, vandalizmu, ako aj  

požívania alkoholu mladistvými na verejnosti. 

Inštalácia kamerového systému výrazne prispeje k zníženiu kriminality vo 

vytipovaných lokalitách, poskytne dôkazové materiály pre zvýšenie objasnenosti páchanej 

kriminality a zároveň bude cieľavedome vplývať na vedomie občanov, ako aj návštevníkov, 

aby sa vyvarovali konania v rozpore zo zákonom. Celkovo na Mestskú políciu Čadca je 

napojených 30 kamier, ktoré monitorujú najfrekventovanejšie miesta nášho mesta. 

 5.10 Spoločne proti nepovoleným skládkam odpadu fotopascami  

.  

Pre odhaľovanie čiernych skládok, ukladaní odpadu mimo zberných nádob,  dovozu 

odpadu z iných obcí na územie mesta boli  v roku 2021 inštalované tzv. fotopasce v počte 5 

kusov na vytypované miesta, kde dochádza k najčastejším porušovaniam všeobecne 

záväzných  nariadení mesta Čadca  
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Vo všetkých lokalitách, kde sú inštalované fotopasce došlo k výraznému zlepšeniu 

situácie pri likvidácii a ukladaní odpadu do smetných nádob a tým k zlepšeniu životného 

prostredia. Fotopasce v priebehu roka boli premiestňované a inštalované podľa potreby napr. 

v Rieke pri Chate Tri kopce, Ul. Mierová, Chalúpkova atď. 

Taktiež komunikujeme 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 k spolupráci s mestskou políciou pri mapovaní nelegálnych 

skládok odpadu vo svojom bezprostrednom okolí.  

 

 


