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Mestská polícia mesta Veľký Meder (ďalej len „mestská polícia“) je poriadkový
útvar mesta zriadený Mestským zastupiteľstvom (MsZ) Veľký Meder v zmysle
Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Mestská
polícia v roku 2016 plnila všetky svoje úlohy v súlade so zákonom SNR č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, tiež podľa osobitných zákonov
a v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení vydaných v pôsobnosti mesta
Veľký Meder. Úlohy uložené primátorom mesta, mestským zastupiteľstvom a
náčelníkom mestskej polície boli zamerané predovšetkým na dodržiavanie verejného
poriadku na území mesta v rámci bežného výkonu služby, počas zabezpečovania
spoločenských, kultúrnych, športových podujatí v meste.
Mestská polícia sídli na nám. B. Bartóka č. 497/20, v zadnej časti základnej školy
s vyučovacím jazykom slovenským, pričom vchod je cez dvor materskej školy s
vyučovacím jazykom slovenským. V priestoroch mestskej polície sú dve kancelárie,
kuchyňa a kúpeľňa, ktoré v súčasnej dobe vyhovujú podmienkam mestskej polície.
Okná sú zabezpečované mrežami a technickou ochranou, ktorá je napojená na
služobný mobil mestskej polície. Sídlo mestskej polície je ľahko dostupné, viditeľné,
pričom je na tzv. „strategickom mieste“ v centre mesta. V priebehu roka 2017
mestská polícia zabezpečovala plnenie úloh v nepretržitej 24 hodinovej prevádzke.
Služba bola hliadkami mestskej polície zabezpečovaná v 12 hodinových
nepretržitých zmenách počas celého roka. Početný stav policajtov v roku 2017 na
nepretržitý výkon služby bol zvýšený o 1 policajta, čiže na počet 9 policajtov. Aby
bolo možné nepretržite zabezpečiť dvojčlennú hliadkovú službu, museli byť čerpané
nadčasy. Tu je nutné poznamenať, že dovolenky boli čerpané v súlade so
zákonníkom práce a pracovného poriadku. Aj napriek tomu, že je podpísaná
„Dohoda o spolupráci pri ochrane verejného poriadku a v obecných veciach
verejného poriadku“ zo dňa 10.12.2012 s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru
v Dunajskej Strede, neboli v roku 2017 velené do výkonu služby zmiešané hliadky
z príslušníkov mestskej polície a z Obvodného oddelenia PZ Veľký Meder, nakoľko
uvedené obvodné oddelenie dlhodobo zápasí s nízkym počtom svojich príslušníkov.
Pri plánovaní služieb hliadkam mestskej polície sme vychádzali z analýzy nápadu
trestnej činnosti, priestupkov a ďalšieho protiprávneho konania v meste, zo sťažností
od občanov, z osobných podaní a poznatkov od občanov, primátora, mestského
zastupiteľstva, poslancov a zamestnancov mesta, z individuálnych rozhovorov
príslušníkmi mestskej polície a z vlastných zistení. Boli stanovené priority a ciele
hliadkovej služby, ktoré boli zamerané na predchádzanie páchania kriminality a inej
protispoločenskej činnosti. Na základe týchto zistení hliadková činnosť bola
zameraná na centrum mesta, na ulice v okrajových častiach mesta, na parkoviská v
okolí sídlisk, termálneho kúpaliska a po vyskytnutí problémov aj na týchto miestach.
Mestská polícia denno-denne spolupracovala s Obvodným oddelením PZ Veľký
Meder na riešení vzniknutej situácie. Bola zvýšená hliadková činnosť na rizikových
miestach a boli prijaté opatrenia na úseku prevencie za účelom predchádzania
a zamedzenia trestnej činnosti so zapojením občanov. Primátor mesta Veľký Meder
a náčelník mestskej polície Veľký Meder sa dňa 13.01.2017 v obci Padáň a dňa
06.10.2017 v obci Kľúčovec zúčastnili pracovného stretnutia so starostami obcí zo
služobného obvodu Obvodného oddelenia PZ Veľký Meder a so zástupcami
Policajného zboru na okresnej úrovni, ktorého cieľom bolo vyhodnotenie
bezpečnostnej situácie v regióne, ako aj dohodnutie ďalšej spolupráce v oblasti
bezpečnosti v našom meste a v regióne.
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Mestská polícia na výkon služby používala jedno služobné motorové vozidlo zn.
Dacia Duster, ktoré vozidlo je riadne označené v zmysle platnej legislatívy1. Uvedené
vozidlo v rámci bežného výkonu služby postačovalo na zabezpečovanie výkonu
služieb. V prípade potreby nasadenia väčšieho počtu hliadok do výkonu služby sme
využívali aj ďalšie motorové vozidlo z mestského úradu (na zabezpečovania
verejného poriadku počas konania Svätoštefanských kultúrnych dní a počas sviatku
všetkých svätých a pamiatky zosnulých). Počas výkonu služby v dobrom počasí
a počas denného svetla sme využili pešiu formu hliadkovej služby a takto nám zvýšili
pohonné hmoty na hliadkovú službu s motorovým vozidlom počas nepriaznivých
poveternostných podmienok. Vo výzbroji sa používali služobné zbrane pištoľ ČZ
MOD. 83 cal. 7,65 mm v počte 7 ks, kovové putá RALK v počte 8 ks, slzotvorné
prostriedky KASR 8 ks, obušky 6 ks, ktoré boli pre naše potreby postačujúce. V rámci
obmeny a modernizácie služobných zbraní boli zakúpené ďalšie 2 ks pištolí ČZ 75
SP – 01, cal. 9 mm Luger, celkový počet týchto služobných zbraní sú 4 ks. Príslušníci
mestskej polície v službe používali klasickú rovnošatu v zmysle platných predpisov2
od výrobcu Sabrina modelle a VEP, ktoré boli v priebehu roka v medziach rozpočtu
doplnené a obnovené. Okrem klasickej rovnošaty sme používali aj zásahový
komplet, takisto od uvedených výrobcov, ako aj šiltovku a zimnú čapicu. Výstrojné
súčiastky sú označené v zmysle platnej legislatívy3. V službe sme používali aj 8 ks
reflexných viest s nápisom „Mestská polícia“, ale nové bundy zakúpené v roku 2013
až 2015 už boli prispôsobené k tomu, aby boli dobre viditeľné, preto k nim už nebolo
potrebné použiť reflexnú vestu. Mestská polícia disponovala s dvoma ručnými
svietidlami zn. MAG-LITE 3D LED s červenými kužeľmi, s dvoma ručnými LED
svietidlami zn. Proteco X Fire zakúpenými v roku 2013, s jedným ručným svietidlom
zn. EMOS Model 3810, 4 zastavovacími terčmi, 7 technickými prostriedkami na
zabránenie odjazdu motorového vozidla, fotoaparátom zn. Nikon – Coolpix s dvoma
počítačmi s tlačiarňou. Telefónne číslo 159 nie je zriadené a ani nie je možné ho
zriadiť, preto bol používaný služobný mobilný telefón.
Mestská polícia pri plnení svojich úloh pri zabezpečení a ochrany verejného
poriadku v meste, ochrany životného prostredia, poriadku, čistoty a hygieny
v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach v roku
2017 preverovala 621 udalostí, čo je o 25 viac ako v roku 2016. Výkaz štatistických
údajov o činnosti mestskej polície prikladám v samostatnej prílohe č. 1 tejto správy
Z uvedeného počtu bolo preverovaných 503 podozrení zo spáchania priestupku
(+ 14 oproti roku 2016), z ktorého počtu bolo vyriešených 189 napomenutím (+ 64
oproti roku 2016) a 314 v blokovom konaní (- 50 oproti roku 2016) na sumu 3.560.-€
(- 1.040 .-€ oproti roku 2016) a 4 podozrenia boli odovzdané na OO PZ Veľký Meder.
Podrobný prehľad zistených a riešených priestupkov prikladám v samostatnej prílohe
č. 2 tejto správy.
Ďalej príslušníci mestskej polície na základe preverovaných udalostí zistili :
- 9 podozrení zo spáchania trestnej činnosti, ktoré odovzdali na OO PZ,
- v 14 prípadoch iné porušenia predpisov, ktoré oznámili príslušným úradom,
- v 2 prípadoch asistovali na miestach požiarov,
- v 20 prípadoch asistovali pri riadení cestnej premávky pri dopravných
nehodách alebo uzávierkach ciest z rôznych dôvodov,
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v 40 prípadoch vykonali odchyt túlavých psov, z ktorých 5 vrátili majiteľom
a 35 odovzdali do útulku,
- v 9 prípadoch asistovali pre pracovníkov RZP pri ošetrení zranenej osoby,
- v 24 prípadoch riešili opitých občanov
- v 320 prípadoch preverili objekty napojené na signalizačné zariadenie, ktoré
však neboli narušené.
Ostatné udalosti boli takisto preverené, boli vyriešené na mieste, pričom pri týchto
nebolo potrebné prijať ďalšie opatrenia alebo oznámenia boli neopodstatnené.
Počas pracovných dní v ranných hodinách v čase o 07.00 h. do 08.00 h. sme
vykonávali dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky pri ZŠ B.
Bartóka s dôrazom na bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov a v ich
blízkostiach. Čo je veľmi dôležité, od 01.05.2014 vykonávajú dohľad nad
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v tomto úseku 2 príslušníci mestskej
polície. Na začiatku a konci školského roka v spolupráci s Policajným zborom sme sa
zúčastnili preventívno-bezpečnostných akcii na predchádzanie dopravných nehôd
v blízkostiach škôl a predškolských zariadení. V skorých ranných a vo večerných
hodinách pri príchode a odchode autobusových a vlakových spojov sme vykonávali
hliadkovú službu v okolí autobusovej, železničnej stanice a na prístupových cestách
vedúcich k nim. V priebehu roka sme zabezpečovali kontrolu verejného poriadku pri
kultúrno-spoločenských akciách organizovaných mestom a mestskými organizáciami,
počas ktorých sme nezaznamenali závažné narušenie verejného poriadku.
Vykonávali sme zvýšené kontroly reštauračných a pohostinských zariadení na
dodržiavania VZN 182/2016. Najviac problémov sme zaznamenali počas letných
mesiacoch, kedy bolo často oznamované rušenie nočného pokoja v niektorých
reštauračných zariadeniach. Problém nebol taký vypuklý ako v predošlých rokoch,
nakoľko sme vykonávali pravidelné kontroly na dodržiavanie prevádzkového
poriadku, pričom hliadková služba bola zameraná aj na okolie týchto zariadení za
účelom predchádzania rušenie nočného pokoja odchádzajúcimi návštevníkmi. Tu je
nutné poznamenať, že najviac porušení nočného kľudu a verejného poriadku bolo
zaznamenané v pohostinstve zv. Tunyó. V spolupráci s Obvodným oddelením
Policajného zboru vo Veľkom Mederi a Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v
Dunajskej Strede sme vykonali 1 represívno-bezpečnostnú akciu, na ktorú bol
nasadený vyšší počet príslušníkov mestskej a štátnej polície. Táto akcia bola
zameraná okrem zadržania páchateľov trestnej činnosti, aj na kontrolu reštauračných
zariadení v meste, za účelom objasňovania a eliminovania protiprávnych konaní
vyplývajúcich z porušovania Zákona č. 219/96 zb. o ochrane pred alkoholizmom.
Cieľom tejto kontroly bolo aj dodržiavanie ustanovení uvedeného zákona, a to najmä
zákaz požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok, ako i zákaz
osobám maloletým zdržiavať sa bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00
hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje a to
aj vykonávaním dychových skúšok u osôb maloletých a mladistvých. Mestská polícia
pri výkone služby nedisponovala prístrojom na zisťovanie prítomnosti alkoholu
v dychu, preto dychové kontroly vykonáva štátna polícia. Počas tejto kontroly neboli
zistené pozitívne testy v súvislosti s požitím alkoholických nápojov. Na úseku
verejného poriadku v blokovom konaní v roku 2017 boli riešení 2 páchatelia
priestupku ( + 1 oproti roku 2016 ).
Príslušníci mestskej polície riešili 4 páchateľov ( + 2 oproti roku 2016) priestupku
proti majetku podľa § 50 priestupkového zákona, ktorí boli riešení v blokovom
konaní. Ďalej boli v blokovom konaní riešení 4 páchatelia priestupku proti poriadku
v správe ( + 1 oproti roku 2016) a to na úseku nedovoleného podnikania podľa § 24
-
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ods. 1 písm. a) priestupkového zákona 2 páchatelia priestupku a 2 páchatelia
priestupku na úseku držania psa na území mesta.
Na úseku dopravy sme riešili nezodpovedných vodičov, ktorí nerešpektovali
dopravné značenie na území mesta. Mestská polícia je oprávnená ukladať a vyberať
v blokovom konaní blokové pokuty za dopravné priestupky spáchané
neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky (ako je zákaz
zastavenia, zákaz vjazdu, ale aj prikázaný smer jazdy) a zo všeobecnej úpravy
cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel (priestupky
podľa § 22 zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
s poukázaním na § 3 ods.2 písm. b) zákona NR SR č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Ďalej sme kontrolovali dodržiavanie VZN
č. 157 o podmienkach státia v meste Veľký Meder. Najviac problémov na tomto
úseku sme zaznamenali pri porušovaní podmienok parkovania motorových vozidiel
na sídl. M. Corvina a to na chodníkoch ako aj na verejnej zeleni, na ul. Poľovníckej
pri poliklinike. Tieto priestupky sme riešili na mieste napomenutím alebo v blokovom
konaní. Menšie problémy pri parkovaní na zeleni alebo na chodníkoch sme
zaznamenali aj v iných častiach mesta, ale problém nebol taký vypuklý ako v týchto
častiach mesta. Voči páchateľom priestupku sme využili technický prostriedok na
zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. papuča), ktoré sme nasadili v 295
prípadoch (+ 22 oproti roku 2016). Po častejších kontrolách na týchto miestach
a využití oprávnenia mestskej polície na používanie technického prostriedku na
zabránenie odjazdu motorového vozidla sme zaznamenali zlepšenie dopravnej
disciplíny v meste, ku ktorému napomohli aj vykonané dopravno-inžinierske úpravy
v meste, vytvorenie nových parkovacích miesta na Sídl. M.Corvína, ul. Želiarskej, pri
ZŠ B.Bartóka a v areáli polikliniky. Celkom na tomto úseku bolo riešených
v blokovom konaní 281 páchateľov (- 54 oproti roku 2016), ktorým bola uložená
bloková pokuta vo výške 3.160.- € (-1.015.-€ oproti roku 2016). V hodnotenom roku
2017 bol počas hliadkovej služby zistený na sídliskách a na účelových
komunikáciách mesta výskyt 4 nepojazdných motorových vozidiel tzv. vrakov.
Majitelia vrakov boli písomne vyzvaní, aby predmetné nepojazdné vozidlá odstránili
počas určenej lehoty. Vo všetkých 4 prípadoch boli nepojazdné vozidlá odstránené
z verejného priestranstva.
Hliadkovou činnosťou bolo zistených niekoľko prípadov voľného pohybu psov po
verejných priestranstvách, pričom priamo príslušníkmi mestskej polície bol vykonaný
odchyt 40 psov, z ktorých 5 bolo vrátených majiteľom a 35 bolo odovzdaných do
útulku. V rámci spolupráce s občianskym združením Dogazyl bol odchyt túlavých
psov v meste vykonaný priebežne na základe našich požiadaviek, alebo na základe
oznámení občanov a po konzultácii s mestskou políciou.
Na mestskú políciu sme dostávali niekoľko podnetov, ktoré sa týkali sociálne
neprispôsobivých občanov a Rómov a ich správania na ul. Železničnej, Nám. B.
Bartóka alebo pred nákupnými centrami. Tento jav nie je miestny, ale celoslovenský
jav a spoločenský problém, pričom sa ho nikde nedarí uspokojivo riešiť. Problém
bezdomovcov a neprispôsobivých občanov sa netýka len Veľkého Medera, ale je to
problém s ktorým zápasia všetky mestá. Doma ho sami vnímame trochu viac a
citlivejšie, lebo ho poznáme a tu žijeme. Vylihovania a konzumácie alkoholu
bezdomovcov v parkoch a v okolí centra rieši mestská polícia permanentne, pričom
tento problém sa podarilo čiastočne riešiť po vytvorení kamerového systému.
Zriadené kamery monitorujú aj nám. B. Bartóka a v prípade zdokumentovania
protiprávneho konania bolo možné páchateľov protiprávneho konania vykázať
z týchto miest, nakoľko pre nevymáhateľnosť pokút uloženie blokovej pokuty je
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neúčinné a neefektívne. V prípade neprispôsobivých občanov je treba uvedomiť, že
mestská polícia môže na osoby zhromažďujúce sa na spomínaných miestach
reagovať iba v prípade, že sa tieto svojím konaním dopustia porušenia platných VZN
mesta Veľký Meder alebo priestupkového zákona. Brániť komukoľvek vo vstupe a
voľnom pohybe na miestach verejnosti prístupných, nie je v zmysle platných zákonov
a zásad právneho štátu možné. Poukázanie na problematické správanie sa
bezdomovcov prijímame a vnímame ho ako problém, ktorý stále narastá a dotýka sa
nás všetkých, preto na ich neprístojné správanie je potrebné upozorniť zo strany
občanov na telefónne číslo mestskej polície, ktorá v prípade zistenia porušenia
verejného poriadku, aj keď s obmedzenými možnosťami použitia prostriedkov,
primerane zakročí v zmysle platnej právnej legislatívy. Za účelom zlepšenia situácia
bolo vydané od 23.10.2013 nové VZN č.153 o verejnom poriadku, ktoré presne
stanovuje aj požívanie alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach a do
týchto rizikových miest sú vysielane častejšie hliadky mestskej polície.
V rámci riešenia protiprávnych konaní boli príslušníkmi mestskej polície v zmysle
zákona o obecnej polícii využité nasledovné oprávnenia:
- zadržané 2 osoby (podozrenie zo spáchania trestného činu),
- predvedených 15 osôb ( z toho 2 na OO PZ Veľký Meder a 13 na útvar MsP ),
- vypátraných 9 seniorov na základe oznámenia od občanov,
- technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla (papuča) v 295
prípadoch,
Najzávažnejšie prípady protiprávneho konania riešené mestskou políciou :
-

-

-

-

Dňa 10.05.2017 o 20.30 h. bolo prijaté oznámenie od pracovníčky potravín zv.
Biozona na Bratislavskej ceste, že došlo k odcudzeniu tovaru z pultu. Vykonaným
šetrením a vyťažením pracovníčky predajne sa podarilo stotožniť páchateľa
Jozefa M. Bola vyrozumená hliadka OO PZ Veľký Meder, následne bola Jozefovi
M. obmedzená osobná sloboda, nakoľko bol za posledný kalendárny rok
postihnutý za priestupok proti majetku za krádež a preto bol podozrivý zo
spáchania prečinu. Páchateľ bol odsúdený Okresným súdom v Dunajskej Strede
v tzv. super rýchlom konaní pre trestný čin krádeže podľa § 212 ods. 2, píms. f/
Trestného zákona.
Dňa 12.05.2017 o 10.30 h. hliadka mestskej polície na základe anonymného
oznámenia kontrolovala v Lesoparku Ivana V. a Ladislava B., ktorí vykonávali
výrub stromov. Nakoľko nemali potrebné povolenie k výrubu, bola vyrozumená
hliadka OO PZ Veľký Meder, nakoľko sa jednalo o podozrenie z trestného činu
krádeže podľa § 212 ods. 1 Trestného zákona. Prípad z dôvodu vecnej
príslušnosti riešilo OO PZ Veľký Meder.
Dňa 15.07.2017 o 09.45 h. hliadke mestskej polície oznámila Beáta F., že sa jej
druh Marian K. vyhrážal zabitím. Oznamovateľka taktiež uviedla, že jej druh má
v ilegálnej držbe krátku guľovú zbraň. O uvedených skutočnostiach bola
vyrozumená hliadka OO PZ Veľký Meder, nakoľko sa jednalo o podozrenie
z trestného činu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 2, písm. b/
Trestného zákona. Hliadka mestskej polície asistovala pri zadržaní podozrivej
osoby a prípad bol riešený v tzv. super rýchlom konaní.
Dňa 05.09.2017 o 08.30 h. pracovníčka mestského úradu oznámila krádež
služobného bicykla z priestorov garáže. Hliadka mestskej polície vykonala
šetrenie k predmetnej veci a predviedla podozrivú osobu Romana F., ktorý
v uvedený deň vykonával aktivačné práce. Roman F. sa ku skutku priznal, bolo
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zistené, že bol za posledný kalendárny rok postihnutý za priestupok proti majetku
za krádež a preto bol podozrivý zo spáchania prečinu. Z toho dôvodu bola osoba
odovzdaná hliadke OO PZ Veľký Meder. Páchateľ bol odsúdený Okresným
súdom v Dunajskej Strede v tzv. super rýchlom konaní pre trestný čin krádeže
podľa § 212 ods. 2, píms. f/ Trestného zákona.
Príslušníci MsP Veľký Meder v rámci priameho výkonu služby realizovali aj
nasledovné činnosti:
- poskytli súčinnosť Policajnému zboru pri zabezpečovaní miest dopravných nehôd,
pri dopravno-bezpečnostných akciách, pri zabezpečovaní miest trestného činu.
V rámci spoločného výkonu služby sme odslúžili s hliadkami OO PZ Veľký Meder
celkom 40 hodín,
- poskytli 5 krát súčinnosť pri vykonávaní úkonov v rámci trestného konania, a to
pri osobných prehliadkach, prehliadkach iných priestorov a domových
prehliadkach,
- riadili cestnú premávku a zabezpečovali pri dopravných miesta dopravných
nehôd, riadili cestnú premávku pri rôznych akciách a uzávierkach celkom v 20
prípadoch,
- zabezpečovali prevoz finančných prostriedkov z MsÚ do banky, asistencie pre
pracovníkov Spoločného stavebného úradu, Mestského podniku bytového
hospodárstva,
- zabezpečovali verejný poriadok a nerušený priebeh na rôznych akciách
kultúrneho, športového a spoločenského charakteru konaných na území mesta
Veľký Meder,
- zisťovali a monitorovali nedostatky technického charakteru v meste, ako napr.
chýbajúce poklopy kanalizácie, nefunkčné verejné osvetlenie, chýbajúce alebo
poškodené dopravné značenie, poškodené komunikácie, čistota chodníkov,
nebezpečné námrazy na komunikáciách a budovách, mestská zeleň prerastajúca
do chodníkov a pod.; následne boli všetky zistené nedostatky oznámené
kompetentným osobám,
- dňa 04.11.2017 zabezpečovali bezproblémový priebeh volieb do VÚC,
- vykonávali aj doručovanie zásielok a zisťovanie pobytov pre rôzne štátne orgány
a organizácie, odbory mestského úradu a exekútora, pričom celkom sme vybavili
297 takýchto dožiadaní,
- vykonali v spolupráci s Oddelením daní MsÚ šetrenia vo všetkých rodinných
domoch o počte držaných a chovaných psov na území mesta.
Mesto Veľký Meder novembri 2012 reagovalo na výzvu Rady vlády SR pre
prevenciu kriminality a predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pod názvom
„Zriadenie monitorovacieho kamerového systému v meste Veľký Meder“. Projekt
bol schválený v roku 2013 a v priebehu roka 2013 nám bola poskytnutá dotácia
vo výške 10.000.-€ na projekt. Systém bol sfunkčnený 16.9.2013, pričom bola
zriadená monitorovacia stanica s výstupom na MsP a namontované 2 otočné
kamery s vysokokvalitným rozlíšením :
kamera č. 1: snímacie zariadenie umiestnené pri kruhovom objazde na nám. B.
Bartóka.
kamera č. 2: snímacie zariadenie umiestnené na nám. B. Bartóka, pri križovatke
ulíc Poľovnícka a ulica od základnej školy Veľký Meder .
Ovládanie kamier a prenos signálu bol zabezpečovaný prenosovou trasou
videosignálu a telemetrie optickým káblom. Archivácia dát bola zaznamenávaná
7

prostredníctvom PC. Realizáciou kamerového monitorovacieho systému sleduje
mesto Veľký Meder možnosť poskytnúť občanom mesta, ale aj jeho návštevníkom
pocit bezpečnosti a v prípade nutnosti okamžitý zásah hliadky mestskej polície.
Monitorovanie verejných priestranstiev pomocou kamerového systému predstavuje v
súčasnosti vysoko účinnú prevenciu kriminality v oblasti ochrany verejného poriadku
a majetku. V roku 2014, 2015, 2016 aj 2017 už fungujúci kamerový systém v centre
mesta prispieval k zníženiu nápadu trestnej činnosti v monitorovaných oblastiach v
centre mesta, od jeho fungovania v centre mesta došlo k výraznému zníženiu
nápadu trestnej činnosti, pričom absolútne neboli zistené prejavy vandalizmu
v mestskom parku v centre mesta. V neposlednom rade kamerový monitorovací
systém napomáha pri objasňovaní trestnej činnosti a priestupkov pomocou
archivácie záznamov. Psychologický efekt kamery spôsobuje potenciálnym
narušiteľom verejného poriadku značné zábrany, pretože vedia, že môžu byť
sledovaní a následne na základe identifikácie zadržaní.
Mesto Veľký Meder v máji 2017 reagovalo na výzvu Rady vlády SR pre prevenciu
kriminality a predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pod názvom „ Moderným
kamerovým systémom vo Veľkom Mederi – II. etapa“. Projekt bol schválený
v mesiaci december 2017 a bola poskytnutá dotácia vo výške 5.000.-€ na projekt.
Projekt bude realizovaný v kalendárom roku 2018.
V rámci preventívnej činnosti sme uskutočnili dve prednášky na základných
školách so zameraním na „Trestnú zodpovednosť maloletých a mladistvých“, jednu
prednášku v detskom domove na tému „Dôsledky protiprávneho konania“.
S primátorom mesta sme uskutočnili prednášku v Klube dôchodcov, kde boli
seniorom vysvetlené konkrétne formy podvodného konania páchateľov trestných
činov. V spolupráci s OO PZ Veľký Meder, ODI OR PZ v Dunajskej Strede sme sa
zúčastnili na viacerých preventívno-bezpečnostných akciách.
V priebehu roku 2017 boli v rámci zabezpečovania odborného výcviku a školenia
príslušníkov mestskej polície vykonané ostré školné streľby v streleckom areáli vo
Veľkom Mederi za prítomnosti odborného inštruktora.
Z dôvodu zvyšovania ochrany života a zdravia občanov, ochrany majetku mesta,
majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou
alebo pred zneužitím v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) zákona SNR č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov bol dňom 01.07.2016 zriadený pult
centrálnej ochrany na Mestskej polícii vo Veľkom Mederi. Do 31.12.2017 bolo na pult
centrálnej ochrany napojených celkovo 50 objektov, z toho je 12 mestských objektov.
V rámci rozširovania služieb občanom bola od 01.07.2017 zabezpečená možnosť
napojenia sa na pult centrálnej ochrany prostredníctvom GPS náramkov. Túto
možnosť využili hlavne seniori, ale aj osoby, ktoré majú zdravotné problémy resp.
trpia chorobami. Do 31.12.2017 využilo GPS náramky 5 občanov mesta.
Na útvare mestskej polície boli uschované aj nájdené a stratené veci. Tieto veci
boli nájdené príslušníkmi mestskej polície alebo ich doniesli občania. V priebehu roka
boli na útvare uschované veci ako: občianske preukazy, zdravotná karta, niekoľko
zväzkov kľúčov, peňaženka. Všetko tieto veci boli zdokumentované a vrátené
majiteľom, alebo odovzdané na útvar Policajného zboru.
V priebehu roka 2017 v súvislosti s výkonom právomocí a plnením pracovných
povinností príslušníkov mestskej polície nebola podaná žiadna sťažnosť a neboli
v meste Veľký Meder zaznamenané žiadne mimoriadne udalosti. Dňa 19.09.2017
podľa § 68 ods. 1 písm. b) zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v platnom znení
(ďalej iba „Zákonník práce“) bol okamžite skončený pracovný pomer s Tamásom
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Nagyom z dôvodu, že závažne porušil pracovnú disciplínu tým, že porušil zákon
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a bezpečnostnú smernicu Mesta Veľký Meder č. 1/2013 o používaní
kamerového systému. Za závažné porušenie pracovnej disciplíny z jeho strany bola
považovaná tá skutočnosť, že na sociálnej sieti Facebook vo svojom užívateľskom
profile dňa 10.09.2017 zverejnil, sprístupnil a poskytol informáciu, že konkrétna
udalosť ( priestupok ) je zaznamenaná v mestskom kamerovom systéme.
V súvislosti s rozpočtom mesta Veľký Meder pre rok 2018 bol naplánovaný stav
príslušníkov MsP Veľký Meder pre 9 členov. Bolo potrebné prijať tento krok, nakoľko
je potrebné plánovať a zabezpečiť počas 24 hodinovej služby neustále 2 člennú
hliadku. Pričom sa nesmie zabudnúť aj na fakt, že treba zohľadniť aj čerpanie
dovoleniek, voľná po službe a medzi službami.
Náčelník mestskej polície
PhDr. Alexander Egrecký
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Č.p.: 9543/2018-MsP
Príloha č. 1 k č.p.: 9543/2018-MsP
Výkaz štatistických údajov o činnosti mestskej polície vo Veľkom Mederi
za obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 s porovnaním rokom 2016
I. Počet príslušníkov mestskej polície

1
1a
2
3
4
5

Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície
Skutočný počet príslušníkov obecnej polície
Počet prijatých príslušníkov obecnej polície
Počet prepustených príslušníkov obecnej polície
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie
úmyselného trestného činu
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej spôsobilosti
podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

2016
8
8
2
0
0
8

2017
9
9
1
1
0
9

II. Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície

1
2

Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície
Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície

2016
0
0

2017
0
0

2016
596
0
0
0
0
276
0
0
0

2017
621
0
0
0
0
295
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

3
9
10
1
0
0

2
13
2
0
0
0

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov mestskej polície

Počet vykonaných zákrokov
Počet prípadov použitia zbrane
Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu
Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov
Z toho neoprávnených
Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval
Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval (do 24
6
hod.)
7 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby
8 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby (do 24 hod.)
9 Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku
9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce
Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh obecnej polície alebo v
10
súvislosti s ich plnením)
10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície
1
2
2a
3
3a
4
4a
5

0

0

IV. Činnosť pri plnení úloh mestskej polície
1
2
3
4
5
6

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka obecnej polície
Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície
Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
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Príloha č. 2 k č.p. : 9543/2018-MsP
Priestupky riešené mestskou políciou v roku 2017 s porovnaním rokom 2016
(zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov)
§ 47,48
2016

§ 49

§ 50

§ 22

Ostatné

VZN

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Spolu

2016

2017

2016

2017

1 Celkový počet zistených priestupkov
vlastnou činnosťou

0

2

0

0

2

4

343

293

24

26

3

2

372

329

2 Celkový počet oznámených
priestupkov
na útvar obecnej polície

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3 Celkový počet uložených priestupkov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 Celkový počet odložených
priestupkov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 Celkový počet odovzdaných
priestupkov

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 Celkový počet oznámených
priestupkov
príslušnému orgánu

0

0

0

0

0

0

8

12

0

0

0

2

8

14

7 Celkový počet priestupkov
prejednaných
v blokovom konaní

0

2

0

0

2

4

335

281

24

26

3

2

364

315

0

40

0

0

60

60

4.175 3.160 330

270

35

30

4.600

3.560

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30

0

výška finančnej hotovosti (eur)
8 Celkový počet priestupkov
prejednaných
v blokovom konaní vydaním bloku na
pokutu nezaplatenú na mieste
výška finančnej hotovosti (eur)
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12

