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Dôvodová správa
V zmysle § 23 odst.6 Štatútu mesta Piešťany, predkladám na rokovanie Mestskému
zastupiteľstvu mesta Piešťany “Správu o činnosti Mestskej polície Piešťany za rok 2017.”
Činnosť mestskej polície v Piešťanoch je vykonávaná v zmysle zákona č. 564/1991
Zb., v znení neskorších predpisov o obecnej polícii.
V uplynulom období neodišiel žiaden príslušník mestskej polície a prijatí boli piati
noví zamestnanci. Celkový počet zamestnancov ku koncu roka 2017 bol 44. V štyroch
pracovných zmenách je 35 príslušníkov a do výkonu hliadkovej služby je velených 27
policajtov. V Organizačnej štruktúre mestskej polície sú ďalej dvaja príslušníci vo vedení,
dvaja na prevencii kriminality, traja na priestupkovom referáte a dvaja občiansky
zamestnanci. Na základe nedodržania pokynu náčelníka neboli v hodnotiacom období riešení
žiadni príslušníci mestskej polície.
Pri zabezpečovaní verejného poriadku mestská polícia úzko spolupracuje s obvodným
oddelením policajného zboru (ďalej OOPZ) okresným dopravným inšpektorátom (ďalej
ODI), odborom kriminálnej polície (ďalej OKP), odborom železničnej polície a ďalšími
odbormi polície SR, štátnej správy a samosprávy. Súčinnosť zabezpečujeme na základe
dohôd s jednotlivými bezpečnostnými zložkami. Mestská polícia spolupracuje aj s Vlastnou
ochranou slovenských liečebných kúpeľov a.s. (ďalej VOSLK) pri zabezpečovaní verejného
poriadku. Výjazdy na
kúpeľný ostrov sa vykonávajú len na základe požiadavky.
V uplynulom období sme vykonali 51 výjazdov pri ktorých sme riešili hlavne dopravné
priestupky a spolupracovali sme aj pri zabezpečení rôznych akcii ktoré spoluorganizovalo
mesto. Pri výkone služby sa pracovníci mestskej polície zúčastňujú na rôznych asistenciách
pri deložáciach, exekúciach, pri doručovaní rozhodnutí Okresného súdu (66 prípadov),
otváraní bytov (v zmysle ustanovenia zákona 1 prípad, úmrtie), prevádzajú šetrenia ku
správam o povesti (314 prípadov), úzko spolupracujú s OKP - pri zabezpečovaní miesta
trestnej činnosti, pri vyhodnocovaní zaznamenaných trestných činov prostredníctvom
monitorovacieho strediska a v neposlednom rade spolupracujú s mestským úradom (MsÚ) pri
kontrolách rozhodnutí MsÚ.
V roku 2017 sme vytvorili samostatný okrsok Trajan-Juh z dôvodu priblíženia sa k
občanom týchto dvoch najväčších sídlisk v meste. Kancelária bola zriadená na ZŠ Scherera
pri hlavnom vchode. V uvedenej kancelárii sa zdržujú počas úradných hodín, mimo týchto
hodín po väčšinu pracovného času hliadkujú v tomto okrsku. Správa okrsku Trajan-Juh je v
samostatnej časti.
V uplynulom období mestská polícia pokračovala v kontrole mestských objektov
s využitím pultu centrálnej ochrany. Systém je napojený na dohliadacie a monitorovacie
stredisko mestskej polície. Počas celého roka nebola na chránených objektoch zadržaná
žiadna osoba, ktorá by mestský objekt narušila, taktiež nedošlo k poškodeniu chránených
objektov. Vyhodnotenie činnosti dohliadacieho a monitorovacieho strediska je v samostatnej
časti.
Priestupkový referát objasňuje priestupky zaznamenané hliadkami, vykonáva šetrenia
k priestupkom na návrh v zmysle zákona o priestupkoch a spracováva spisy pre ďalšie
správne konanie. V rámci tohto referátu pracuje jeden príslušník MsP, ktorý zabezpečuje
kontrolu nad dodržiavaním zákonov a všeobecne záväzných nariadení (ďalej VZN) mesta
v stavebnej činnosti, odpadovom hospodárstve, čistoty mesta, reklamnej činnosti,
odstraňovaní vrakov z miestnych komunikácií a podobne. Vyhodnotenie činnosti je
v samostatnej časti.
V hodnotenom období nebola zaznamenaná žiadna sťažnosť občanov na prácu
príslušníkov mestskej polície. Počas uplynulého obdobia vydal náčelník MsP, alebo jeho
zástupca 34 nariadení a pokynov týkajúcich sa výkonu služby, ďalej bolo vykonaných 25

kontrol zameraných na výkon služby, výstroj a výzbroj zamestnancov, využívanie
motorových vozidiel, pokutových blokov, kontrolných bodov, požívania alkoholických
nápojov, dodržiavania nástupu do služieb a pod. Zástupca náčelníka MsP vykonával každé
ráno rozdelenie služby v spolupráci s veliteľom zmeny pri ktorých informovali hliadky o
udalostiach, ktoré počas dňa je potrebné zabezpečiť.
Na poradách MsP prebiehali školenia z prijatých ustanovení VZN mesta, ustanovení
zák. č. 372/1990 Zb. - priestupkový zákon, zák. č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii a iných
právnych predpisov pre potreby práce mestskej polície. Každý zamestnanec mestskej polície
absolvoval v tomto období šesť krát ostré cvičné streľby.
Na samostatnom oddelení prevencie kriminality vykonávali naši preventisti v rámci
projektu
„Prevenciou predchádzať represii“ prednášky na školách a pokračovali aj
s krúžkami pre deti, ktoré zastrešujeme. Počas prázdnin sme organizovali detský letný tábor
v penzióne Solisko Zázrivá. Na rok 2017 sme získali dotáciu z Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (MV SR) na pokrytie nákladov pri organizovaní krúžkov a detského
tábora 9 000 Eur.
V materiálnom zabezpečení sme rozšírili mestský kamerový systém o 19 kamier.
2 kamery umiestnila správa cintorínov na Bratislavskom cintoríne a ďalšie kamery boli
financované z mestského rozpočtu. Na základe týchto finančných prostriedkov bolo možné
umiestniť nové kamery v počte 4 kusy na bývalé stará trhovisko ulica Eugena Suchoňa (K41K44), 3 kamery v okolí Azylového domu (K47-K49), 4 kamery na Kolonádový most (K53K56) 2 kamery na multifunkčné ihrisko v parku (K45-K46), 2 kamery na Lido (K51-K52), 1
kameru pri fontáne za Kursalón (K50) a 1 kameru na námestie Slobody (K57).
Významnou investíciou pre mestskú políciu bolo zakúpenie nového systému ukladania
priestupkov od firmy FT Technologies a.s., MP Manager. Systém po zakúpení a inštalovaní
bol do 28.2.2017 v skúšobnej prevádzke. Zároveň boli zakúpené mobilné telefóny a tablety
pomocou ktorých policajti ukladajú do systému výsledky počas hliadkovej služby. Pomocou
softwaru MP Manager je možné priamo v teréne zaznamenať akúkoľvek udalosť a zároveň
všetky tieto udalosti vidí riadiaci veliteľ zmeny i vedenie mestskej polície. Pomocou je aj
možnosť rôznych on-line aplikácií, vytváranie rôznych zostáv výslednej činnosti, vytvárať
rôzne štatistiky, kontrolovať používanie pokutových blokov , prenášať fotografie a miesto
pohybu hliadok, sledovať či hliadka vykonala úlohy ktoré im boli dané a veľmi veľa ďalších
možností využitia pri práci mestského policajta.
Pri rozkopávkach sme položili do zeme chráničky na optický kábel medzi budovou
mestskej polície a mestským úradom. V minulom roku bolo toto prepojenie dokončené
inštalovaním optického kábla a napojením mestskej polície na server mestského úradu. Toto
prepojenie využívame na prenos dát medzi mestom a mestskou políciou.
Po ukončení rekonštrukcie šatní na mestskej polícií sme v minulom roku zakúpili nové
drevené skrinky pre príslušníkov mestskej polície.
V hodnotiacom období zabezpečovala mestská polícia rôzne kultúrno-spoločenské
akcie. Medzi najvýznamnejšie bolo zabezpečenie verejného poriadku pri otvorení letnej
kúpeľnej sezóny 2017, podieľanie sa pri bezproblémovom priebehu návštev zo Slovenska i
zahraničia. Prácu mestskej polície sme publikovali v prvom rade na našej internetovej
stránke (www.mp.piestany.sk), v regionálnych novinách (Radnica, PT, AB Piešťany Revue
Piešťany a pod.), regionálnych televíziach, ale aj celoštátnych médiách.
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1. Správa o činnosti MsP :

Udalosti

Kontroly

Iné
udalosti

Doprava

VZN
Iné

Bloková
pokuta
šekom

Bloková
pokuta
na mieste

Pokuty
spolu

15 309

9 836

2 773

2 466

234

2 115,-

13 715,-

15 830,-

Kontroly – (9 836)

Iné udalosti – (2 773)

Riešené priestupky – (2 700)

Riešené priestupky s vyznačením konkrétneho miesta (1.1.2017 – 31.12.2017, 2 700 udalostí).

Výkaz štatistických údajov o činnosti mestskej polície v Piešťanoch za obdobie od
1.1.2017 do 31.12.2017 v zmysle zákona 564/1990 Zb. a vyhlášky MV č.456.

2.

I. Počet príslušníkov mestskej polície

1

Plánovaný počet príslušníkom mestskej polície

46

1
2
3
4

Skutočný počet príslušníkov mestskej polície
Počet prijatých príslušníkov mestskej polície
Počet prepustených príslušníkov mestskej polície
Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za
spáchanie úmyselného trestného činu

42
5
0
0

5

Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o
odbornej spôsobilosti podľa § 25 SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v
znení neskorších predpisov

42

II. Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície
1

Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície

0

2

Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície

0

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície
1

Počet vykonaných zákrokov

2

Počet prípadov použitia zbrane

0

2a
3

Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu

0
0

3a
4
4a

Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov
Z toho neoprávnených

0
2
0

5

Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval

0

6

Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval
(do 24 hod.)
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby

0

Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby
( do 24 hod)
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku
Z toho so spôsobením škody na majetku mesta
Počet útokov na príslušníkov mestskej polície (pri plnení alebo v súvislosti s
plnením úloh mestskej polície)

0

7
8
9
9a
10

10a Z toho so zranením príslušníka mestskej polície

2 704

0

0
0
0
0

IV. Činnosť pri plnení úloh mestskej polície
1

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka
mestskej polície

0

2

Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície

4

3

Počet osôb prevedených na útvary Policajného zboru

0

4

Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

2

Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

0

5

6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
__ _

0

V. Priestupky
1

§47
Celkový počet zistených
priestupkov vlastnou
činnosťou

2 Celkový počet oznámených
priestupkov na útvar mestskej
polície
3 Celkový počet uložených
priestupkov
4 Celkový počet odložených
priestupkov
5 Celkový počet odovzdaných
priestupkov
6 Celkový počet oznámených
priestupkov príslušnému
orgánu
7 Celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom
konaní
Výška finančnej hotovosti ( € )
8 Celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom
konaní vydaním bloku na
pokutu nezaplatenú na
mieste
Výška finančnej hotovosti ( € )

§49

§50

§22

VZN

Ostatné

Spolu

11

1

4

1 959

157

23

2 155

13

1

1

507

12

11

545

24

2

5

2 466

169

34

2 700

88

39

5

77

3

210

69

85

368

3

2

1 112

41

33

1 191

40,-

20,-

12 935,-

340,-

12

2

41

10

0 280,-

40,-

1 025,-

250,-

10

11

0

2

380,- 13 715,-

26

520,-

91

2 115,-

3.

Správa okrsku Trajan – Juh

V roku 2017 boli vo vyčlenenom okrsku Trajan – Juh riešené nasledovné udalosti:
• Evidovaných bolo 15 vrakov vozidiel, z toho odstránených bolo 7 vozidiel:
- ulica Jozefská vozidlo značky Renault, odstránený v 09/2017
- ulica Veterná, vozidlo značky Škoda Felícia, odstránená v 04/2017
- ulica Mateja Bela, vozidlo značky Škoda Felicia bez EVČ, odstránená v 10/2017
- ulica M. Bela, vozidlo značky Ford, odstránený v 07/2017
- ulica M. Bela, vozidlo značky Škoda Felícia, odstránená v 10/2017
- ulica M. Bela, vozidlo značky Fiat, odstránený v 10/2017
- ulica A. Trajana, vozidlo značky Fiat, odstránený v 12/2017
Ostatné vozidlá sú v riešení priestupkového oddelenia MsP.
• Zaevidovaných a nahlásených 7 nepovolených skládok odpadu v zmysle VZN mesta
Piešťany 01/2016, z toho odstránených bolo 5 skládok.
• Hliadkou MsP bolo zaznamenané chýbajúce oplotenie okolo areálu 9ZŠ. Z tohto dôvodu
nemôžu hliadky, hlavne vo večerných a nočných hodinách efektívne vykonávať kontrolu
uvedeného areálu.
• Z dôvodu možného zranenia, hlavne detí v areáli 8ZŠ črepinami skiel, ktoré trčia z okien
bolo hliadkou doporučené buď tieto črepiny odstrániť alebo riadne uzatvoriť areál plotom.
Oplotenie nebolo dokončené.
• Hliadkou MsP bol zadržaný páchateľ krádeže v OD Lidl na Bratislavskej ceste.
• Riešené 3 prípady fyzického napadnutia.
• V spolupráci OOPZ chytený páchateľ lúpežného prepadnutia pri pohostinstve v OC
Kruhovka.
V pridelenom okrsku A.Trajan – Juh boli hliadkami MsP riadne vykonávané kontroly
mestských objektov. Ďalej boli riešené priestupky v oblasti dopravy, viď. mapa mapového
monitoringu z MP Managera.

Adam Trajan
Juh
SPOLU
Adam Trajan – Juh

Počet udalostí
3 478
1 886
5 364

Priestupky
289
52
341
Adam Trajan

Bloková pokuta
830 €
185 €
1 015 €

4.

Správa o činnosti priestupkového referátu MsP

Priestupkový referát mestskej polície pozostáva z troch príslušníkov, ktorí
zabezpečujú objasňovanie priestupkov v zmysle zák. 372/1990 Zb. – priestupkový zákon.
Príslušníci referátu na objasňovanie priestupkov vykonávajú svoju činnosť vlastného zistenia,
zo zistení hliadok a na základe priameho nahlásenia priestupkov od občanov mesta. Úzko
spolupracuje s inými orgánmi verejnej správy, štátnej správy a inými organizáciami.
Ďalšia činnosť: kontrola a oprava záznamov hliadok MsP, šetrenia a hľadania údajov pre
hliadky MsP (kataster, sídla firiem, majitelia nehnuteľností, oznámenia hliadkam MsP
o zmene niektorých zákonov, VZN, spravovanie údajov MP Manager), odosielanie zistených
a riešených udalostí pre médiá (Piešťanský týždeň, AB-čko, Trnavský hlas a iné.),
archivovanie zvodiek, písomností a služobnej dokumentácie, vypracovávanie správy o povesti
a v neposlednom rade je to účasť na vzdelávaní, kde sa zúčastnili 3 krát (Obvodný úrad) na
školení z novelizácií a zjednotení postupov pri riešení priestupkov (Nitra). Referát ukončil v
hodnotiacom období 93 spisov. V neposlednom rade je to vypracovávanie správ o povesti pre
súdy, políciu a iné štátne inštitúcie, ktorých bolo v tomto roku vypracovaných 314.
Spolupráca s MsU Piešťany – kontroly + dlhodobo odstavené vozidlá:
-

správa o povesti súčinnosť /oddelenie sociálne/
kontrola stavu označenia ulíc /oddelenie klientské /
daň z nehnuteľnosti /oddeleneie dane a poplatky/
daň z ubytovania
/oddeleneie dane a poplatky/
daň za psa
/oddeleneie dane a poplatky/
hracie automaty
/oddeleneie dane a poplatky/
záber verejného priestranstva–stavebný mat./kontajnery
záber verejného priestranstva – autá
stavebná činnosť /oddelenie stavebných služieb/
rozkopávky komunikácií a zelene /oddelenie dopravy/
skládky komunálneho odpadu /životné prostredie/
reklamy typu „A“ / oddelenie dopravy /
reklamné zariadenia
terasy / oddelenie dopravy /
Spolu

-

dlhodobo zaparkované motorové vozidlá:
- v riešení
- odstránené po výzve
- odvezené na vrakovisko
- nahlásené na OÚ Piešťany

/

20 kontrol
5 kontrol
17 kontrol
20 kontrol
11 kontrol
12 kontrol
11 kontrol
60 kontrol
18 kontrol
8 kontrol
28 kontrol
22 kontrol
14 kontrol
13 kontrol
259 kontrol
52 vozidiel
12 vozidiel
35 vozidiel
3 vozidlá
2 vozidlá

Zabezpečovanie akcií MsP:
Priestupkový referát úzko spolupracuje pri prednáškovej činnosti v spolupráci s
referátom prevencie kriminality. Príslušníci referátu sa zúčastňujú pri prednáškach spojených
s ukážkami práce mestskej polície, zabezpečujú ukážky kynológie na akciách ako branné dní
pre žiakov základných škôl a špeciálnej školy v kynologickom areáli Bodona Piešťany,
zabezpečenie akcie v materskej škôlke ul. Detvianska "Predškoláčik - dopraváčik", ukážky
práce na ZŠ mimo mesta - Veľké Kostoľany, Moravany nad Váhom, Banka, Chtelnica,
Vrbové. Ďalej príslušníci spolupracovali pri rôznych akciách poriadaných mestom a mestskou
políciou a pre miestne média sa vyjadrovali k rôznym odborným témam.

5.

Správa monitorovacieho a dohliadacieho strediska

Činnosť monitorovacieho a dohliadacieho strediska v uplynulom roku 2017 bola
zameraná hlavne na priestupky podľa zák. 372/90 Zz. a to v zmysle §50 proti majetku ( 20
zistených prípadov), v zmysle §47, odst.1 pism.c) - budenie verejného pohoršenia (18
zistených prípadov – 24 osôb), v zmysle §47, odst.1 pism.b) - rušenie nočného pokoja (6
zistených prípadov – 17 osôb), v zmysle §47, odst.1 pism.d) - umiestňovanie plagátov na
verejných priestranstvách (4 zistené prípady) a v zmysle §24 - nepovolený predaj (5
zistených prípadov) , podľa zák.č.63/73 Zz. o verejných zbierkach a lotériách pracovníci
monitorovali 6 prípadov. Pri nedodržiavaní VZN mesta Piešťany príslušníci sledovali tieto
nerešpektovania VZN:
- VZN č. 02/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva (terasy, kiosky, skládky)
bolo zaznamenaných - 63 prípadov
- VZN č.01/2016 o odpadoch - zaznamenané - 4 prípady
- VZN č.04/2000 - o čistote mesta - zaznamenaných - 39 prípadov
- VZN č. 02/2013 o zeleni - zaznamenaných - 6 prípadov
Podľa zák. 282/02 Z.z. o podmienkach držania psov bolo zaznamenaných - 5 prípadov
Podľa zák.135/61 Zb.- monitorovanie rozkopávok, lešení a nepovolené umiestňovanie
reklamných zariadení bolo zaznamenaných - 102 prípadov.
Podľa zák.50/1976 Zb. stavebné práce na pozemnej komunikácii, ktoré MsP prináležia podľa
priestupkového zákona riešiť bolo zistených - 56 prípadov.
Ďalej bola činnosť zameraná na prevenciu a monitorovanie závadových osôb, ktoré
páchali priestupky, resp. trestné činy podľa trestného zákona a ich pohyb bol na území mesta
monitorovaný KS. Zaznamenaných bolo 315 prípadov sledovania takýchto osôb a v 9
prípadoch sa jednalo o osoby na pátraní, záujmové osoby, zatykač resp. recidivistov.
Monitorovanie KS sa zameralo na ochranu majetku občanov podľa §50 zák.372/90 Zb. , kde
bolo zistených 20 prípadov - drobné krádeže, kde sme zaznamenali v piatich prípadoch
krádež na osobe podľa § 247 trestného zákona, v dvoch prípadoch krádeže podľa § 212
trestného zákona a v pätnástich prípadoch poškodenie majetku mesta.
Okrem hore uvedenej činnosti boli monitorované stanovištia stojanov na odkladanie
bicyklov, pohyb túlavých zvierat, ale aj preventívna kontrola na ochranu občanov pri výbere
z bankomatov a monitorovanie osôb v ich tesnej blízkosti. V rámci preventívnej činnosti sme
sa zamerali na kontrolu vozidiel na parkoviskách v celom centre mesta, aby sa zamedzilo
odcudzeniu, resp. vlámaniu do vozidiel a na monitorovanie objektov, ktoré by mohli byť
cieľom vlámania, resp. lúpeže. Táto činnosť prebiehala denne počas celej služby.
V predchádzajúcom období sa činnosť v oblasti dopravných priestupkov, ktoré hliadky
MsP vyslané monitorovacím strediskom riešili podľa zákona 8/2009 Zb. o premávke na
pozemných komunikáciách a vyhlášky 464/2009 Zb., zamerala predovšetkým na recidívu
niektorých vodičov pri páchaní dopravných priestupkov. Počas tejto činnosti bolo
zaznamenaných 1 318 prípadov porušenia dopravných predpisov. Ďalej bolo zabezpečované
usmerňovanie dopravy v prípade dopravných nehôd v dosahu kamier, kontrola mestských
platených parkovísk, zisťovanie problémov s prekážkami cestnej premávky a ich riešenie
hliadkami MsP.
Monitoring prekážok v cestnej premávke bol vykonávaní v miestach dosahu kamier
a bolo zaznamenaných 145 prípadov.
Výsledky monitorovania, resp. záznamy a fotodokumentácia (262 prípadov)
z priestupkov, trestných činov, dopravných priestupkov a dopravných nehôd boli uložené
v archíve KS pre potreby MsP a OOPZ.
Na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní boli vydané k nahliadnutiu alebo
odstúpené záznamy z KS v 116 prípadoch podľa zák.428/2002 Zb. §10, odst.7 a §13 odst.7,

z ktorých v 6 prípadoch bolo 8 osôb priamo zachytených KS pri čine a pri 3 dopravných
nehodách bol zistený vinník nehody. Záznamy KS boli odovzdané na žiadosť:
- OOPZ a OKP Piešťany odd. skráteného vyšetrovania - 98 záznamov
- Dopravnej polície DI PZ Piešťany - 16 záznamov
- Hasičský a záchranný zbor v Piešťanoch - 2 záznamy
Okrem uvedených činností obsluhovali príslušníci operačného strediska aj pult PCO
(stredisko registrovania poplachov) na ktorý je napojených 16 mestských objektov.
Poruchy jednotlivých kamier kamerového systému počas uplynulého roku odstraňovala
a celkový servis kamerového systému zabezpečovala firma ANTES, ktorá vykonávala
údržbu, opravy a rekonštrukciu umiestnených kamier v plnom rozsahu a podľa dohodnutej
platnej zmluvy s Mestom Piešťany.
Označenie a umiestnenie jednotlivých kamier Mestskej polície Piešťany
K01 - budova hotela LEIER – Beethovenova, ms. park, kolonáda
K02 - budova hotela EDEN – Winterova (pešia zóna),Nálepkova
K03 - budova ISTROBANKY - Winterova (pešia zóna) a kolonáda
K04 - umiestnená na stĺpe pri CVČ Ahoj – Teplická ulica
K05 - budova Slovenskej sporiteľne - Rázusova, Nitrianska, Teplická
K06 - budova VÚB - Námestie Slobody, E.Suchoňa
K07 - budova Riaditeľstva kúpeľov – Sad A.Kmeťa, Beethovenova ul.
K08 - budova na rohu Poštová – Kukučínova, Poštová, Royova ulica
K09 - budova A.Trajan č.3 – sídlisko A.Trajan, parkovisko Kaufland
K10 - budova MsU – Kukučínova, Bernolákova, Nám SNP
K11 - pevná kamera - budova OD Prior – ulica A.Hlinku
K12 - pevná kamera - budova OD Prior – križovatka Kocka
K13 - pevná kamera - budova OD Prior - parkovisko
K14 - pevná kamera cintorín – Dom smútku vstup
K15 - pevná kamera cintorín – Hlavná brána
K16 - pevná kamera cintorín – ENC (1)
K17 - otočná kamera cintorín – ENC (2)
K18 - pevná kamera cintorín – ENC (3)
K19 - pevná kamera cintorín – ENC (4)
K20 - pevná kamera cintorín – ENC II (1)
K21 - pevná kamera cintorín – ENC II (2)
K22 - pevná kamera cintorín – ENC II (3)
K23 - pevná kamera cintorín – ENC II (4)
K24 - pevná kamera - vstup do Alexander centra na Winterovej ulici
K25 - pevná kamera -budova Riaditeľstvo kúpeľov - Winterova

K26 - otočná Zberný dvor Pod Párovcami – Žilinská cesta
K27 - pevná kamera Zberný dvor (1)
K28 - pevná kamera Zberný dvor (2)
K29 - pevná kamera Zberný dvor (3)
K30 - pevná kamera Zberný dvor (4)
K31 - pevná kamera MsÚ (2)
K32 - pevná kamera MsÚ (3)
K33 - pevná kamera MsÚ (4)
K34 - pevná kamera A.Trajana – Slovenský dvor
K35 - pevná kamera A.Trajana – Supermarket
K36 - pevná kamera Železničná stanica (1)
K37 - pevná kamera Železničná stanica (2)
K38 - pevná kamera Križovatka Bratislavská, Krajinská I
K39 - pevná kamera Križovatka Bratislavská, Krajinská II
K40 - pevná kamera Križovatka Bratislavská, Krajinská III
K41 - pevná Staré trhovisko 1
K42 - pevná Staré trhovisko 2
K43 - pevná Zadný vstup Alexander centrum Kamera 1
K44 - pevná Zadný vstup Alexander centrum Kamera 2
K45 - pevná kamera Multifunkčné ihrisko v parku 1
K46 - pevná kamera Multifunkčné ihrisko v parku 2
K47 - pevná kamera Azylový dom parkovisko
K48 - pevná kamera Azylový dom nocľaháreň
K49 - pevná kamera Azylový dom príjazdová cesta
K50 - pevná kamera Park fontána za Kursalonom
K51 - pevná kamera Lido 1
K52 - pevná kamera Lido 2
K53 - pevná kamera Kolonádový most 1
K54 - pevná kamera Kolonádový most 2
K55 - pevná kamera Kolonádový most 3
K56 - pevná kamera Kolonádový most 4
K57 - pevná kamera Námestie Slobody

6.

Správa o činnosti referátu prevencie kriminality

V mesiacoch január – december 2017 organizovala MsP v rámci prevencie kriminality
tri záujmové krúžky, ktoré mali možnosť deti z piešťanských škôl navštevovať bezplatne.
Deti krúžky a teda mimoškolskú činnosť navštevujú bezplatne a sú tak určené aj deťom zo
sociálne slabších rodín, ktorých rodičia nemajú možnosť im takúto činnosť finančne
zabezpečiť. Deti chceme zaujať športovou činnosťou, aby svoj voľný čas využívali
plnohodnotne, aby sa integrovali do skupiny, ktorá má spoločné záujmy a tak ich chrániť deti
pred negatívnymi spoločenskými javmi, prípadne pred samotným páchaním priestupkov či
trestnej činnosti, ktorú často vykonávajú pod nepriaznivým vplyvom neprispôsobivých
vrstovníckych skupín. Takto fungovali nasledovné krúžky pod vedením oficiálnych lektorov:
Krúžok sebaobrany – pod vedením Martina Miklu, 2x týždenne v priestoroch veľkej
telocvične ZŠ na Brezovej ulici, a to v pondelok a vo štvrtok po 1,5 hodine, krúžok
navštevovalo 75 detí.
Strelecký krúžok – pod vedením Igora Žlnaya, 2x týždenne, krúžok navštevovalo 17
detí.
Športový krúžok pre dievčatá – pod vedením Mgr. Viery Husákovej – 2x týždenne,
telocvičňa ZŠ Brezová ul., krúžok navštevovalo 42 detí
Jednotlivé krúžky navštevovalo spolu 137 detí.
Dňa 29.3.2017 sme uskutočnili besedu pre deti v Centre pomoci v Piešťanoch, beseda
sa týkala kompetencií mestskej polície, ochrany súkromia, bezpečnosti na cestách i doma a
ukážky výstroje a výzbroje MsP.
Dňa 24.5.2017 sme organizovali dopravnú súťaž Predškoláčik – dopraváčik, na ktorej
sa zúčastnili predškoláci z MŠ v Piešťanoch, každú materskú školu reprezentovali traja
súťažiaci predškolského veku, o sprievodný program sa postarali hasiči z HaZZ v Piešťanoch,
príslušníci OO PZ v Piešťanoch, príslušníci MsP Piešťany a členova Kynologického klubu
Bodona v Piešťanoch
Dňa 1.6.2017 sme sa spolupodieľali na organizovaní Dňa detí spoločne s detským
centrom Úsmev a pracovníkmi referátu sociálnych vecí a školstva.
V mesiaci jún – 23.6.2017 sme organizovali tak ako každoročne v spolupráci
s kynologickým klubom Bodona branný deň pre žiakov ZŠ pod záštitou náčelníka MsP,
ktoré sa konali v areáli spomínaného kynologického klubu. Navštívili nás ZŠ na Vajanského
ul., ZŠ na Shcererovej ul., Cirkevná ZŠ a Špeciálna ZŠ. V rámci týchto dní majú deti
možnosť vidieť ukážky výcviku psov, ukážky výstroje a výzbroje mestskej polície, sú pre
nich pripravené rôzne hry a športové činnosti od streľby zo vzduchovky, hod loptou na cieľ,
preťahovanie lanom, triafanie terčov loptou na lane až po futbal a iné kolektívne športy.
Branné dni organizujeme vždy po dohode s vedením konkrétnej školy.
V dňoch 10.7.-15.7.2017 sa konal letný výchovno-vzdelávací tábor pre peer
aktivistov v prevencii kriminality, zúčastnilo sa 43 detí z piešťanských ZŠ. Tábor sa konal
v priestoroch penziónu Solisko v Zázrivej. Deti mali možnosť zoznámiť sa s prácou mestskej
polície z Piešťan, prácou príslušníkov PZ z Dolného Kubína – oddelenie služobnej kynológie
a odd. prevencie kriminality, absolvovali mnoho krásnych výletov do okolitej prírody,
navštívili športové centrum Terchovec, kde si zaplávali v bazéne, Symbolický cintorín vo
Vrátnej doline, Múzeum Jánošíka v Terchovej, Oravský hrad, mohli si zahrať hry, súťažiť vo
vedomostných kvízoch, športových súťažiach, zacvičiť si zumbu i sebaobranu, strieľať zo

vzduchovky, zlepšiť si kondíciu na rôznych výletoch, absolvovať karneval, táborové trhy
a pod. Zaujímavosťou pre nich bola ukážka ručnej výroby zázrivských syrových korbáčikov.
V mesiac i august 2017 sme spolupracovali s referátom sociálnych a školských služieb
pri organizovaní a realizácii denného výchovno-vzdelávacieho tábora pre dobrovoľníkov.
Zúčastnili sa dvaja príslušníci MsP.
Dopravná výchova pre ZŠ a MŠ sa konala v nasledovných zariadeniach:
-

ZŠ vo Vrbovom sa konala a prebiehala v mesiacoch február – marec 2017, jednalo sa
celkovo o 6 vyučovacích hodín pre triedy 1. stupňa a žiakov 5. ročníka.
MŠ Považská – 3 vyučovacie hodiny 17.5.2017
MŠ 8. mája – 4 vyučovacie hodiny 18.5.2017
ZŠ Veľké Kostoľany – 3 vyučovacie hodiny 23.5.2017
MŠ Ostrov – 4 vyučovacie hodiny 14.6.2017
MŠ Banka – 3 vyučovacie hodiny dňa 21.6.2017
ZŠ Brezová ul. – 4 vyučovacie hodiny 26.5.2017
MŠ Detvianska ul. – 2 hodiny 28.9.2017
MŠ Valová ul. – 2 hodiny 9.10.2017
MŠ Považská ul. – 2 hodiny 12.10.2017

V materských školách v Piešťanoch sme uskutočnili niekoľko besied v rámci prevečnobezpečnostného programu, kde sa deti dozvedeli základné informácie o mestskej polícii,
bezpečné správanie na ulici, doma s názornými ukážkami výstroje a výzbroje príslušníkov
MsP Piešťany. V priebehu mesiacov január až november sme uskutočnili takéto besedy v MŠ
8. mája 2, MŠ Valova, MŠ Detvianska, MŠ Banka, MŠ Prašice, MŠ Ostrov, MŠ Bašovce.
Na základných školách v Piešťanoch prebiehali v mesiacoch január – november 2017
besedy a prednášky na tieto témy (konkrétne ZŠ Brezová ul, Cirkevná ZŠ, ZŠ Scherera, ZŠ
Holubyho ul, ZŠ Mojmírova ul., Špeciálna ZŠ)
-

Mestská polícia, jej kompetencie, bezpečnostný program
tabakizmus
alkoholizmus
nelegálne drogy
nelátkové závislosti
šikanovanie
domáce násilie
obchodovanie s ľuďmi
trestno-právna zodpovednosť

-

6 prednášok
12 prednášok
13 prednášok
17 prednášok
8 prednášok
9 prednášok
11 prednášok
8 prednášok
7 prednášok

Tieto prednášky na základe žiadostí boli uskutočnené i mimo piešťanského regiónu a to v:
ZŠ Banka
-

nelegálne drogy
legálne drogy
MsP, jej kompetencie, bezpečnostný program
nelátkové závislosti

-

2 prednášky
1 prednáška
2 prednášky
1 prednáška

ZŠ Veľké Kostolany
-

tabakizmus
alkoholizmus
MsP, jej kompetencie, bezpečnostný program

- 1 prednáška
- 1 prednáška
- 4 prednášky

ZŠ Moravany nad Váhom
- Tabakizmus
- Alkoholizmus
- Nelegálne drogy
- Nelátkové závislosti
- Šikanovanie
- Mestská polícia, jej kompetencie,
bezpečnostný program pre 1.stupeň

-

1 prednáška
1 prednáška
1 prednáška
1 prednáška
1 prednáška

- 2 prednášky

Na stredných školách v Piešťanoch i okolí boli uskutočnené nasledovné prednášky:
SPŠE
-

obchodovanie s ľuďmi
domáce násilie
nelegálne drogy
nelátkové závislosti

-

4 prednášky
4 prednášky
4 prednášky
4 prednášky

SOŠ technická, Nová ul. Piešťany
- šikanovanie
- obchodovanie s ľuďmi

- 2 prednášky
- 2 prednášky

Gymnázium, Piešťany
- nelegálne drogy
- legálne drogy
- nelátkové závislosti
- obchodovanie s ľuďmi
- tabakizmus
- alkoholizmus
- domáce násilie
- šikanovanie
- trestno-právna zodpovednosť

- 3 prednášky
- 2 prednášky
- 1 prednáška
- 11 prednášok
- 2 prednášky
- 2 prednášky
- 5 prednášok
- 5 prednášok
- 5 prednášok

Gymnázium, Vrbové
- obchodovanie s ľuďmi
- nelátkové závislosti
- trestno-právna zodpovednosť
- domáce násilie

-

Stredná záhradnícka škola
- nelegálne drogy

- 3 prednášky

Stredná odborná škola Rakovice
- trestno-právna zodpovednosť

- 7 prednášok

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
- trestnoprávna zodpovednosť
- nelegálne drogy

- 2 prednášky
- 2 prednášky

4 prednášky
1 prednáška
5 prednášok
4 prednášky

Počas mesiacov máj - jún 2017 pripravovala Mgr. Husáková letný tábor pre peer
aktivistov v prevencii kriminality z piešťanských škôl organizovaný Mestskou políciou
v Piešťanoch. V mesiacoch máj – august 2017 sa konali prípravy na Deň ozbrojených
zložiek a záchranných systémov s deťmi
V auguste 2017 sa konal Letný výchovno-vzdelávací tábor pre dobrovoľníkov,
zúčastnili sa dvaja príslušníci MsP a dvaja zamestnanci z referátu sociálnych a školských
služieb. Zúčastnilo sa 20 detí.
Dňa 9.9.2017 sa konal Deň ozbrojených zložiek a záchranných systémov s deťmi ,
ktorého programovú náplň zabezpečovala Mgr. V. Husáková a stravovanie a organizačné
záležitosti Bc. P. Gogol, ktorí sa zúčastňovali aj porád s vedením Vojenského historického
múzea ohľadom zabezpečenia celej akcie a spolupráce.
V mesiacoch apríl – máj 2017 spracúvala Mgr. V. Husáková projekt, ktorým
žiadame o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na rok 2017 na činnosť prevencie
kriminality, konkrétne o prostriedky z MV SR. V mesiacoch október – november 2017
spracúvala taktiež žiadosť o dotáciu zo štátneho rozpočtu z MV SR na činnosť prevencie
kriminality na rok 2018.
Dňa 6.9.2017 príslušníci Mestskej polície Piešťany zabezpečovali ukážky výstroje,
výzbroje v rámci otvorenia školského roka pre základné školy z Piešťany a dňa 7.9.2017
ukážky pre žiakov z materských škôl v Piešťanoch.
Dňa 8.9.2017 realizovali príslušníci Mestskej polície v Piešťanoch v spolupráci
s kynologických klubom Bodona ukážky práce, výstroje, výzbroje MsP a ukážky výcviku psa.
Dňa 14.11.2017 sa konala beseda so seniormi v klube Rozmarín ohľadom bezpečnosti
na cestných komunikáciách, bezpečnosti doma i na ulici, o podomových predajcoch.
V rámci prevencie kriminality poskytla Mgr. Viera Husáková 9 konzultácií
študentom VŠ zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety k bakalárskym prácam
i magisterským diplomovým prácam a absolvovali u nej 2 študentky pedagogickej fakulty,
prax v oblasti prevencie závislostí s poskytnutím materiálov k seminárnym prácam.
Zákadným školám v Piešťanoch a Gymnáziu v Piešťanoch a Vrbovom bolo
poskytnutých niekoľko konzultácií ohľadom problémového správania žiakov, konzultácie
prebiehali priamo s riaditeľmi škôl alebo výchovnými poradcami.
Celkovo sme vyškolili len na 2. stupni základných škôl vrátane cirkevnej školy a
špeciálnej ZŠ v Piešťanoch 1070 žiakov, pričom v niektorých triedach sme boli opakovane s
rôznymi témami besied. Samozrejme 764 detí z piešťanských materských škôl, kde sme robili
besedy taktiež opakovane. Na 1. Stupni v piešťanských ZŠ sme besedovali cca s 755 deťmi.
Počet žiakov na stredných školách presne nevieme uviesť, nakoľko ich zriaďovateľom
je VÚC. Taktiež sú tu deti z rôznych typov škôl v okolí, čo je presne uvedené v rámci besied,
ktoré sme u nich vykonávali.

7.

Správa o spolupráci medzi MsP Piešťany a Vlastnou ochranou SLK Piešťany a.s.
V zmysle

dohody o spolupráci medzi primátorom mesta Piešťany a generálnym

riaditeľom SLK a.s. vykonala MsP v roku 2017 na základe žiadosti Ochrany kúpeľov 51
výjazdov na Kúpeľný ostrov, z toho bolo 21 výjazdov k riešeniu dopravnej problematiky na
nesprávne parkovanie a zakladanie blokovacích zariadení. MsP použila blokovacie zariadenie
na 16 vozidiel, všetky priestupky boli riešené v zmysle priestupkového zákona. S mestskou
políciou sme spolupracovali aj pri riešení cyklistov, ktorí nerešpektovali dopravné značenie
na ostrove.
S príslušníkmi mestskej polície sme spolupracovali pri riešení problémov v areály
SLKP,a.s. a jeho blízkom okolí (6 krát samovrah na moste, bezdomovci, závadové osoby,
krádeže na osobe,

nepovolené voľné pouličné aktivity, nedovolený predaj a iné).

V niekoľkých prípadoch mestská polícia riešila rušenie nočného pokoja v okolí kúpaliska Eva
ako aj pri hoteloch nachádzajúcich na Kúpeľnom ostrove. V zimnom období sme spoločne
riešili problémy pri posýpaní Kolonádového mosta. Spoločný výkon služby bol realizovaný
pri otváraní letnej sezóny, súťaži veteránov, ale aj pri organizovaní rôznych kultúrnych a
iných podujatí ako bolo organizovanie výstavy umeleckých remesiel na ostrove počas letných
mesiacov a rôzne iné akcie organizované mestom Piešťany v spolupráci s SLK.
Ďalšou spoločnou aktivitou bola spolupráca pri pátraní po osobách, ktoré odcudzili
rôzny materiál z prevádzok a hotelov na kúpeľnom ostrove, zároveň sme využili pri odhalení
týchto páchateľov mestský kamerový systém. Taktiež sme poskytli mestskej polícii výstupy
z nášho kamerového systému na doriešenie priestupkov v rôznych častiach kúpeľného
ostrova. Zistené trestné činy sme postúpili policajnému zboru.
Spolupráca s mestskou políciou je na veľmi dobrej úrovni, odovzdávame si informácie
na pravidelných poradách a možno konštatovať, že intenzita spolupráce v minulom roku
napomohla k zlepšeniu

bezpečnejšej situácie na Kúpeľnom ostrove a vyriešila veľa

problémov, ktoré sa nám sústavne opakovali. Prínosom je aj skutočnosť, že sa pravidelne
stretávame na pôde mestského úradu s viceprimátorom mesta, riaditeľom OOPZ a náčelníkom
mestskej polície. Na týchto poradách analyzujeme stav bezpečnosti v celom meste, ktorého
súčasťou je aj Kúpeľný ostrov. Túto spoluprácu oceňujú aj kúpeľní hostia, ktorí ju hodnotili
ako prínos k vyššej bezpečnosti návštevníkov a občanov mesta Piešťany.

Vladimír Pribiš
Vedúci strediska Vlastnej ochrany SLK

8.

Bezpečnostná situácia v služobnom obvode OO PZ Piešťany za rok 2017

Správa je spracovaná za celý služobný obvod Obvodného oddelenia Policajného zboru
Piešťany (ďalej len „OO PZ Piešťany“), do ktorého patria mesto Piešťany a obce Banka,
Bašovce, Drahovce, Ducové, Hubina, Moravany nad Váhom, Ostrov, Ratnovce, Sokolovce
a Veľké Orvište. V meste Piešťany je cca 90 % nápadu trestnej činnosti a 90 % nápadu
priestupkov, zvyšok pripadá na okolité obce.
V služobnom obvode OO PZ Piešťany bolo v roku 2017 zistených 562 trestných
činov, čo je o 149 menej ako v roku 2016. Z nich bolo objasnených 269 trestných činov, čo je
oproti roku 2016 pokles o 47 objasnených trestných činov. Objasnených trestných činov
z predchádzajúcich rokov (ďalej len „dodatočne objasnených“) bolo 49, čo je o 3 menej ako
v roku 2016. Celkovo bolo teda v roku 2017 objasnených 318 trestných činov. Celkový počet
trestných činov ako aj počet trestnej činnosti podľa jednotlivých druhov v porovnaní
s rovnakým obdobím roka 2016 je v nasledujúcej tabuľke.
Počet zistených ako aj objasnených trestných činov je celkový počet trestných činov
zistený a objasnený všetkými zložkami Policajného zboru v služobnom obvode OO PZ
Piešťany.

rok 2016

rok 2017

rozdiel

Trestná činnosť celkom

711

562

-149

Počet objasnených trestných činov

316

269

-47

52

49

-3

- násilná trestná činnosť

55

52

-3

- počet objasnených prípadov

38

37

-1

- dodatočne objasnených

3

0

-3

- mravnostná trestná činnosť

1

5

4

- počet objasnených prípadov

0

1

1

- dodatočne objasnených

0

0

0

317

234

-83

91

61

-30

2

10

8

- ekonomická trestná činnosť

177

131

-46

- počet objasnených prípadov

75

69

-6

- dodatočne objasnených

27

23

-4

Dodatočne objasnených

- majetková trestná činnosť
- počet objasnených prípadov
- dodatočne objasnených

V roku 2017 bolo v služobnom obvode OO PZ Piešťany oznámených a zistených
1224 priestupkov, čo je oproti roku 2016 pokles o 25 priestupkov, pričom celkom v 396
prípadoch bol zistený páchateľ. Prehľad o priestupkoch podľa jednotlivých druhov v
porovnaní s rokom 2016 je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Okrem uvedených priestupkov
bolo policajtmi OO PZ Piešťany zistených ďalších 2172 priestupkov, ktoré boli na mieste
prejednané v blokovom konaní. Ich prehľad je v poslednej časti tabuľky.

Uvedené počty priestupkov sú len priestupky zistené, objasňované a prejednávané
policajtmi OO PZ Piešťany, priestupky v služobnom obvode OO PZ Piešťany však zisťujú,
objasňujú a prejednávajú aj iné zložky Policajného zboru a iné orgány, takže prehľad nie je na
rozdiel od prehľadu o trestných činov ucelený.

Celkový počet
zdokumentovaných
priestupkov za
sledované obdobie
Počet objasnených
priestupkov (zistený
páchateľ) za
sledované obdobie
Počet priestupkov
prejednaných
v blokovom konaní pokuta zaplatená na
mieste
Počet priestupkov
prejednaných
v blokovom konaní pokuta nezaplatená na
mieste

rok

spolu

§ 22

§ 47, 48

§ 49

§ 50

ostatné

2017

1224

66

5

488

639

26

2016

1249

75

10

432

702

30

rozdiel

-25

-9

-5

56

-63

-4

2017

396

49

3

296

43

5

2016

412

65

6

262

77

2

rozdiel

-16

-24

-3

34

-34

3

2017

1640

1592

3

5

31

9

2016

2743

2701

2

7

31

2

rozdiel

-1103

-1109

1

-2

0

7

2017

532

372

15

44

91

10

2016

502

403

7

14

63

13

rozdiel

30

31

8

30

28

-3

kpt. Mgr. Štefan Plášek
riaditeľ OO PZ Piešťany

