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Mestská polícia v Strážskom , Námestie Alexandra Dubčeka 

300 , STRÁŽSKE 072 22 

 

SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE 
STRÁŽSKE za rok 2021 

 
 

 

Hodnotené obdobie:              01.01.2021 – 31.12.2021 

 

Dátum vypracovania :            19.02.2022 

 

Materiál vypracovaný :           na základe § 26 a/ zák. č. 564/1991 o   
                                                                                   obecnej polícii a plánu činnosti MsZ v  

                                                                                   Strážskom .  

Materiál vypracoval a  

predkladá :                                      Štefan ROMÁN  náčelník MsP   

 

 

Kontakt mesto : mesto Strážske nám. A. Dubčeka 300, 072 22 , tel.: 0566491431,   strazske@strazske.sk 
Kontakt MsP : adresa v záhlaví , tel. 0566491225,  mestska.policia@strazske.sk 

mailto:strazske@strazske.sk
mailto:mestska.policia@strazske.sk
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I. Počet príslušníkov mestskej polície 

 

II. Sťažnosti na príslušníkov Obecnej polície 

 

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

 

  

  

1 Plánovaný počet príslušníkov mestskej polície 5 
1a Skutočný počet príslušníkov mestskej polície  5 
2 Počet prijatých príslušníkov mestskej polície 0 
3 Počet prepustených príslušníkov mestskej polície 0 
4 Počet príslušníkov mestskej polície , ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie 

úmyselného trestného činu 
0 

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

5 

1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície 0 

2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície   0 

1 Počet vykonaných zákrokov 23 
2 Počet prípadov použitia zbrane                           0 
2a Z toho neoprávnených  0 
3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0 
3a Z toho neoprávnených  0 
4 Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov  1 
4a Z toho neoprávnených  0 
5 Počet prípadov , v ktorých došlo k zraneniu osoby , proti ktorej zákrok smeroval 0 
6 Počet prípadov kedy došlo k usmrteniu osoby , proti ktorej zákrok smeroval /do 24 hod./ 0 
7 Počet prípadov , v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby 0 
8 Počet prípadov ,v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby /do24hod./ 0 
9 Počet prípadov , v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku 0 
9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce  0 
10 Počet útokov na príslušníkov mestskej polície / pri plnení úloh obecnej polície , alebo 

v súvislosti z ich plnením / 
0 

10a Z toho so zranením príslušníka mestskej polície  0 
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IV.  Činnosť pri plnení úloh mestskej polície 

 

 

V.   Priestupky   /zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov/ 

  §47-48 §49 §50 §22 Všeobecne 
záväzné  
nariadenia 
mesta 

Ostatné Spolu 

1 Celkový počet priestupkov 
zistených vlastnou činnosťou 

2 X x 11 6 3 22 

2 Celkový počet oznámených 
priestupkov na útvar mestskej 
polície 

x      X x X x X x 

3 Celkový počet uložených 
priestupkov 

X X X 3 X X 3 

4 Celkový počet odložených 
priestupkov 

X X X X X X X 

5 Celkový počet odovzdaných 
priestupkov 

X X X 1 X X 1 

6 Celkový počet oznámených 
priestupkov príslušnému orgánu 

X X X X X X X 

7 Celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom 
konaní 

2 X x 7 6 3 17 

Výška finančnej hotovosti v € 
 

30 X x 65 105 70 270 

8 Celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom 
konaní vydaním bloku na 
pokutu nezaplatenú na mieste  
 

X X X X X X X 

Výška finančnej hotovosti  v € X X X X X X X 
 

 

1 Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka mestskej polície  0 
2 Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície 0 
3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 0 
4 Počet nájdených osôb , po ktorých bolo vyhlásené pátranie     0 
5 Počet nájdených vecí , po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 
6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 
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 Opisná časť. 

                28.10. 2009  vydalo MV SR vyhlášku č 456/2009 , ktorou sa mení vyhláška č. 532/2003 , tou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zák. SNR č. 564/1991 Zb . o obecnej polícii v znení neskorších 
zmien a doplnkov .  

Vyhláška  zjednocuje postupy pri predkladaní a tvorbe správ o činnosti obecných polícií . Tiež určuje 
podrobnosti o obsahových náležitostiach správy .  

Zoznam príslušníkov MsP Strážske 

Tab.č. 

P.č.    Meno a priezvisko     narodený        adresa TP                         DVS                  miesto                     Ev. č osv. 

1./     Štefan ROMÁN        20.08.1963    Vihorlatská 623/12,  Strážske   15.10.1992      Humenné              E.č. 072  

2./    Matúš MIHAĽO         31.08.1973     Mierová 196 Strážske      15.07.1999       Košice     SPC-13-33/SOŠ-KE-99 

3./    Maroš MĚŠŤAN         02.08.1970     Družstevná 505  Strážske 15.07.1999      Košice     SPC-13-35/SOŠ-KE-99 

4./    Radoslav PEHANIČ    07.10.1980     Vihorlatská 625/22  Strážske   30.06.2009      Žilina                 e.č. 001216 

5./    Peter Danko               29.09.1988     Vihorlatská 626/26  Strážske   04.06.2020     Košice                       002691 

Legenda k tabuľke: 

P.č.  –          poradové číslo,                          

Adresa TP - adresa trvalého pobytu                       miesto – miesto vykonania skúšky 

DVS –        dátum vykonania skúšky                        Ev.č.osv.  – evidenčné číslo osvedčenia odbornej spôsobilosti.... 

- Všetci príslušníci mestskej polície  sú držiteľmi zbrojných preukazov skupiny „C“ – držanie zbrane 
a streliva na výkon povolania... . Jeden príslušník je držiteľom zbroj. preukazu skupiny „A“ a „C“ a jeden 
príslušník je držiteľom zbrojného preukazu „C“ a „D“.  

- Dvaja príslušníci sú držiteľmi osvedčenia  na odchyt túlavých zvierat a jeden príslušník je držiteľom 
preukazu odpaľovača ohňostrojov. Všetci príslušníci MsP sú držiteľmi vodičských oprávnení.  
 

o  Mestská polícia v roku 2021 opäť  plnila  úlohy pri mimoriadnych  udalostiach spôsobených 
celosvetovou pandémiou šírenia  ochorenia koronavírus SARS-CoV-2 . 
 Zabezpečovanie hladkého priebehu a organizácia testovania , dezinfekcia priestorov 

a pomoc zamestnancom MOM pri mestskom  testovacom centre v telocvični ZŠ . Traja 
z piatich príslušníkov MsP boli vírusom SARS-CoV-2 infikovaní. Testovanie MsP Strážske  
zabezpečovala počas 5 mesiacov. 

 Uzatváranie parkoviska a kontrola mobilného  očkovacieho centra z dôvodu napádania 
zamestnancov očkovacích centier tzv. antivaxermi 

 Sporadické kontroly dodržiavania protipandemických opatrení /rúška, otváracie 
a zatváracie hodiny počas lockdownu.  
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o Materiálno- technické vybavenie mestskej polície . 
 

 Mestská polícia  má k dispozícii služobné motorové vozidlo Škoda Fabia , ktoré je označené v súlade  
s § 22 a/ zák. č. 564/1991 zb. o obecnej polícii / bez zmien oproti roku 2020/ 

 K výkonu služobných povinností využívame 7 krátkych guľových zbraní –,  6 ks pištolí Glock  a 
malorážna pištoľ Drulov cal. 22. Na odchyt túlavých zvierat používame narkotizačný projektor GIP 
00 a fúkačku Atomvet taktiež na odchyt túlavých zvierat.  

 Mestská polícia v Strážskom je vybavená rovnošatou v zmysle vyhlášky č. 456/2009 
 , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 

Nad rámec tejto vyhlášky ešte využíva 4 ks nepriestrelných viest.  
 Príslušníci MsP používajú mimo vyššie uvedených materiálno technických prostriedkov aj 4 ks 

zariadení na zabránenie odjazdu motorového vozidla.  Ďalej používame  2 ks mobilné telefóny, 2 
počítače a bežné prostriedky v zmysle ustanovení zákona o obecnej polícii o donucovacích 
prostriedkoch. 

  V minulom roku mestská polícia nevyužívala služby chránenej dielne, alebo chránené pracovisko. 
V súčasnosti disponujeme kamerovým monitorovacím systémom , na ktorý je napojených 8 kamier    

 Umiestnenie kamier  

1. Kamera otočná Nám. A. Dubčeka – oproti MsÚ 

2. Kamera otočná na budove domu kultúry – oproti Pošte 

3. Kamera statická na detskom ihrisku 

4. Kamera statická na detskom ihrisku 

5. Kamera statická  na mestskom kúpalisku 

6. Kamera statická na mestskom kúpalisku 

7. Kamera otočná v súčasnosti a v roku 2020 statickom režime pri objekte TS so záujmovým priestorom 
– zberné miesto BRKO 

8. Kamera otočná v súčasnosti a v roku 2020 statickom režime v mestskom parku so záujmovým 
priestorom Amfiteáter  

- Mestská polícia nedisponuje ústredňou zabezpečujúce signalizáciu a iné zabezpečovacie systémy  .  

- Pri svojej činnosti nevyužívame služobných psov. 

  Právne normy  

          Kompetencie Mestskej polície  mimo základných úloh a povinností zakotvených v základnom 
zákone o obecnej polícii č. 564/1991 zb. v znení neskorších predpisov sú zakotvené v týchto zákonných 
normách : 

       • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  
       • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

• Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke  
• Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí 
• Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 
• Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach 
• Zákon č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon  
• Zákon č. 377/2004 Z. z o ochrane nefajčiarov 
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• Zákon č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí 
• Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive 
• Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  
• Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
• Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 
• Zákon č. 314/2001 z. z. o ochrane pred požiarmi 
• Zákon č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

 
 

o Zoznam všeobecne záväzných nariadení upravujúcich činnosť mestskej polície.  
 

 
č. VZN                           názov VZN 

       5/2015     o mestskej polícii 

       2/2014     o vylepovaní plagátov na verejných priestranstvách a objektoch na území mesta   

                         Strážske                  

        4/2014    o niektorých podmienkach držania psov 

 

o Zoznam všeobecne záväzných nariadení ,ktorých dodržiavanie kontroluje mestská polícia    

                                                                

       30/2000         o vjazde do pešej zóny 

4/2010           o podmienkach predaja , podávania  a požívania alkoholických nápojov na území    
                            mesta Strážske      

3/2012            o ochrane životného prostredia 

       4/2015            ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk 

        2/2016           o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi 

        1/2020           o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

        6/2020           o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb  

 

         V uplynulom roku neboli prijaté žiadne podstatné zmeny v zákonoch upravujúcich  činnosť 
mestských  polícií až na ustanovenia v zákonoch a vyhláškach v súvislosti s pandemickou situáciou.  

 

          Trochu obšírnejšie sa však  pristavím pri dvoch zákonoch  , ktoré v uplynulom roku vnášali medzi 
obyvateľov  aj podnikateľov  značnú nervozitu a nedôveru voči samospráve. Pre objektivitu je potrebné 
uviesť , že sa jedná o problém , ktorý trápi všetky mestá a  obce naprieč celou krajinou . Od vzniku 
samospráv sa  nedostatky nepodarilo NR SR legislatívne vyriešiť dodnes, napriek intervenciám a 
urgenciám zo strany miest a obcí . Jedná sa o problematiku hluku a to najmä v nočných hodinách . 
Dlhodobý a intenzívny hluk nielen obťažuje a znižuje kvalitu života obyvateľov ,ale aj nepriaznivo 
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ovplyvňuje duševné a fyzické zdravie ľudí. Pre jednoduchšie posudzovanie veci je potrebné rozdeliť si 
zdroje hluku na 2 základné . V prvom prípade ide o hluk , ktorý spôsobuje občan a v druhom prípade 
sú to prevádzky podnikateľskej povahy . K tomu treba podotknúť , že ide o všetky prevádzky ako 
priemyselné /priemyselné podniky, píly, pekárne , strojárske dielne/ tak aj tzv. zábavné /  bary , 
diskotéky, zábavy , a pod./. Dôvod je jednoduchý . Ide o kompetencie  inštitúcií oprávnených v prípade 
porušenia zákona,  vykonať  nápravu a vyvodiť dôsledky. 

1./  Prvým zo zákonov s problematickými a nejasnými ustanoveniami , ktoré sa ťažko aplikujú v praxi 
a ktoré vytvárajú nedôveru a tlak občanov  na samosprávu  či už normotvornú /požiadavky na VZN/ , 
alebo exekutívnu , je 74x novelizovaný zákon o priestupkoch č. 372/1990 zb. V tomto prípade ide 
o priestupky riešené vtedy ak hluk spôsobuje občan , alebo skupina občanov.  Pre potreby dôsledného 
dodržiavania a prípadného uplatňovania práva na nočný kľud chýba v ustanovení § 47 ods.1 písm. b/ 
čo sú priestupky proti verejnému poriadku , konkrétne v skutkovej podstate priestupku , „rušenie 
nočného kľudu“ . Konkrétne ide o dôsledné vymedzenie pojmu a času určeného  na nočný kľud . Ten 
je pre prípadné riešenie priestupkov  nevyhnutný . V opačnom prípade si na základe subjektívnych  
pocitov dodržiavanie a porušovanie nočného kľudu môže každý občan vykladať po svojom.   

Mestá a obce   sa pre potrebu uplatňovania práva na nočný kľud snažili  nedostatky zákona  eliminovať  
prijímaním VZN . Implementovali do nich to ,čo im  v zákone najviac chýbalo  to znamená  výklad 
pojmov a určenie časového  rozpätia nočného kľudu . 

Naše mesto prijatím  VZN č.4/2007 o nočnom kľude  len nasledovalo kroky mnohých samospráv , ktoré 
reagovali na nedostatočnú legislatívnu úpravu a na neochotu NR SR  reagovať na výzvy starostov 
k úprave a novelizácii zákona. 

Uvediem najdôležitejšie pasáže z vtedajšieho VZN , ktoré sa sčasti myšlienkovo aj obsahovo prekrývajú 
so súčasnými  návrhmi poslancov nášho mesta :    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

§1  Úvodné ustanovenie . 

Predmetom úpravy sú také pravidlá správania a spôsoby vykonávania rôznych činností v nočnom čase 
, ktoré nie sú právne vyjadrené v iných všeobecne záväzných predpisoch , alebo VZN mesta a sú v záujme 
riadneho spoločenského spolunažívania a v záujme občanov  mesta. 

§2  Nočný kľud. 

V meste Strážske sa stanovuje nočný kľud v čase  Od 22.00 hod. do 06.00 hod.  nasledujúceho dňa v 
priebehu celého roka  

§3   1. Každý je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania , ktorým by mohol spôsobiť rušenie nočného    
kľudu napr.: 

a/ hlukom1, hlučným správaním , spievaním , vykrikovaním , 

b/ neprimeraným používaním audiovizuálnej a počítačovej techniky ako aj 

elektrotechnických výrobkov a pomôcok , hudobných nástrojov a iných zariadení , ktoré slúžia 
najmä na vytváranie a výrobu zvuku a zvukových efektov , 

c/ neopodstatnené , alebo neprimerané používanie klaksónov motorových vozidiel, 

d/ používaním zariadení , ktoré spôsobujú svetelné efekty a vibrácie , 
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e/ používaním pyrotechnických výrobkov občanmi , s výnimkou dní 31.12 od 17.00 hod. do 01.01. 
do 03.00 hod. , kedy je možné používať zábavnú pyrotechniku, 

f/ vykonávaním ohňostrojných prác odpaľovaním ohňostrojov bez povolenia mesta resp. 
obvodného banského úradu, 

g/ za rušenie nočného kľudu sa tiež považuje šírenie hluku a zvuku hudby mimo prevádzky / 
pohostinstiev , reštaurácií, hotelov , diskoték, športovísk ,zariadení ktorých predmetom podnikania 
... 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Domnievam sa , že VZN v tejto forme  by nám veľmi pomáhalo aj v súčasnosti.  Bezo zmeny platilo 8 
rokov  až do roku 2015 , kedy bolo zrušené Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2015.  VZN o nočnom 
kľude bolo zrušené na základe protestu prokurátora Okresnej prokuratúry v Michalovciach ako 
nezákonné. Ako dôvod zrušenia prokurátor uviedol že v zmysle §6 ods.2 zák. o obecnom zriadení môže 
obec vo veciach v ktorých plní úlohy štátnej správy vydávať nariadenia len na základe splnomocnenia 
zákonom a v jeho medziach ,čo v prípade nášho VZN bolo v niektorých bodoch sporné .   

Napriek rušeniu  týchto Všeobecne záväzných nariadení  niektoré obce naďalej upravujú vo svojich VZN  
aspoň vymedzenie času nočného kľudu ,čo berieme ako inšpiráciu do roka 2022. 

2./ 

Problematiku rušenia nočného kľudu  občanmi vieme čiastočne zvládať  , aj keď napriek dobrému 
pokrytiu službami nedokážeme vyriešiť nočný kľud v celom meste . Rušenie nočného kľudu 
jednotlivcami považujeme za menší problém ako rušenie nočného pokoja podnikateľmi  . Oveľa väčšiu 
nevôľu vyvolávajú u občanov oveľa dynamickejšie zdroje hluku  a to najmä verejné kultúrne podujatia 
, diskotéky , zábavy , svadby , rodinné oslavy a podobne. Obyvatelia sídlisk  sú s postupom času 
a narastajúcou frustráciou  čoraz viac konfrontovaní  a podľa vlastných slov terorizovaní,  akustickým 
znečistením verejného prostredia najmä na Ul. Okružnej /tzv. Starom sídlisku/ a ul. Obchodnej 
/Chemik/. 90 obyvateľov  starého sídliska podpísalo „ Sťažnosť na porušovanie nočného pokoja hlučnou 
hudbou „.Celú problematiku ochrany občanov pred hlukom majú zabezpečovať  Regionálne úrady 
verejného zdravotníctva . Bez prekročenia svojich kompetencií mesto nemôže účinne zabrániť  
podnikateľom v rušení nočného kľudu. Úprava ochrany pred hlukom a s tým súvisiace príkazy a zákazy 
nespadajú v rámci  preneseného výkonu  štátnej správy  pod pôsobnosť obce tak ako ich vymedzuje § 
4 o obecnom zriadení  . Na základe zákonov č.: 

- 2/2005 Z.z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí  

- 355/2007 Z.z. o ochrane , podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov  

v rámci štátneho zdravotného dozoru  sú podľa § 6 ods. 3 pis. j/ , zák. č. 355/2007 Z.z.   plne 
v kompetencii RÚVZ .  

Existujúca právna úprava teda nesplnomocňuje mesto na vydanie VZN , ktoré upravuje povinnosti 
a vydáva zákazy na úseku ochrany proti hluku , alebo nočného kľudu.  

Z pohľadu ochrany občanov pred nepriaznivými účinkami hluku tj. rušením nočného kľudu má 
mesto len veľmi obmedzené kompetencie, ktoré sa snaží využívať . Mesto využíva najmä : 

a/  uplatňovanie a kontrolu zákona č.96/1991 z.z. o verejných kultúrnych podujatiach.  Na jeho  základe 
obec  prijíma podľa §3 oznámenia o VKP .  To znamená , že  nevydáva povolenia a ani nemôže aktívne 
vystupovať pri vydávaní  oprávnení na podujatia , alebo na ich zákazy pred ich začiatkom. Zakázať resp.  
prerušiť podujatie môže dozorný orgán, ktorého výkonom dozoru  musí mesto písomne poveriť, len 
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vtedy ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, 
že sa jeho konanie neoznámilo obci .  

Toto  by mal byť ten zákon o ktorý by sa obce a mestá mali čo naviac opierať pri regulácii VKP . Možno 
povedať , že pre potreby miest a obcí a reguláciu danej problematiky ide o bezzubý zákon , ktorý sa od 
svojho vzniku výrazne nezmenil,  

Mesto ďalej využíva :  

b/ komunikáciu s prevádzkovateľmi nočných zariadení  

c/ posilňovanie služieb mestskej polície v čase konania týchto podujatí  

d/ snaha o skrátenie času prevádzky týchto zariadení úpravou VZN mesta 

e/ spolupráca s OO PZ SR Strážske a OR PZ Michalovce   

f/ spolupráca s RÚVZ Michalovce . 

g/ V rámci dlhodobého a systémového riešenia budeme  posudzovať ako ,kedy a či  vôbec môžeme 
uplatniť  ustanovenie  § 4 ods.5, písm. a5/ zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v našich 
podmienkach .Budeme posudzovať  či môžeme prijať VZN v ktorom môže obec určiť činnosti, ktorých 
vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste . /skúsenosti ostatných 
samospráv?/ 

V rámci odporúčaní pre občanov uvádzam. 

V súčasnosti je prakticky jediným účinným nástrojom na riešenie daného stavu urýchlené podanie  
podnetu na RÚVZ . Oznamovať  tieto správne delikty mestu ,mestskej či  štátnej polícii ako prvým   je 
plytvaním   času na neúčinnú a zdĺhavú komunikáciu  .  Podnet  je potrebné bezodkladne oznámiť na 
správny orgán /RÚVZ/ ako podozrenie zo spáchania správneho deliktu podľa §57 ods. 19 zák. č. 
355/2007 Z.z.  voči podnikateľovi/ majiteľ resp. prevádzkovateľ VKP/.  RÚVZ je jediný oprávnený orgán  
na riešenie týchto správnych deliktov , podľa § 6 od.3 písm. j/  zákona o ochrane , podpore a rozvoji 
verejného zdravia . 

Ďalšou možnosťou je domáhať sa ochrany pred hlukom podaním žaloby na súd  podľa §127 ods.1 
Občianskeho zákonníka.  

Jedným z významných zdrojov hluku v meste s nevhodným rozmiestnením štátnych komunikácií I. 
triedy I/18 a I/74 je čoraz hustejšia doprava . Tieto komunikácie majú charakter medzinárodného 
významu a pretínajú mesto horizontálne a vertikálne  naprieč obytnými  lokalitami . Hluk ktorý 
prevádzkou vozidiel vzniká , je však  časovo vymedzený najmä v  dopravných  špičkách od 06.30 - 8.30 
a 13.00-16.00 hod.  Tiež v ostatnom priebehu dňa je pomerne intenzívny a nepríjemný , avšak 
podstatne menej obťažuje v noci , načo sú už obyvatelia priľahlých nehnuteľností zvyknutí. 

 Verejný poriadok a doprava. 

Dôležitou súčasťou práce  je v rámci pochôdzkovej činnosti zisťovanie nedostatkov , ktorých 
odstraňovanie spadá do kompetencie MsPS, poruchy na verejnom osvetlení , nedovolené skládky 
odpadu či stavebných  materiálov na verených priestranstvách, nebezpečné stromy , polámané 
gaštany na komunikáciách po búrke a pod. ,   poprípade iných inštitúcií ako napr. dodávateľov  energií 
, údržby cestných telies ,  ako asfaltová pokrývka ,dopravné značky ,  tak aj odpadové kanály , chýbajúce 
poklopy na komunikáciách ,ktoré sú v správe SSC . Všetky nedostatky môžu  výrazne ovplyvniť 
bezpečnostnú situáciu našich obyvateľov, preto príslušníci MsP operatívne oznamovali nedostatky 
dotknutým inštitúciám  a kontrolovali splnenie ich upozornení .  
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Nezameriavame sa teda len na represívnu stránku riešenia priestupkov o čom svedčí 
každoročne  stabilne nevysoký  počet priestupkov , ktoré riešime ukladaním blokových pokút či 
odstupovaním na príslušné správne orgány .  

V prípade , že by sme do dôsledkov  reagovali na súčasnú situáciu v statickej doprave , počet 
priestupkov by vysoko prevyšoval 500 prípadov.  V súčasnosti prakticky nie je možné  pre niektorých 
občanov zaparkovať vozidlo inak než tak , aby porušili zákon . Podmienky sú čoraz horšie . Nejedná sa 
len o nedostatok parkovacích miest , ale prakticky na všetkých uliciach sú pre parkovanie 
vozidiel  komunikácie s nedostatočným šírkovým usporiadaním . zákon č.8/2009 o cestnej premávke v 
§ 23 ods.1 hovorí , že pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý 
smer jazdy. /to znamená, že pre prípad státia , komunikácia musí byť široká najmenej 6 m/.Túto 
požiadavku nesplňuje takmer žiadna miestna komunikácia . Inak povedané každý kto zaparkuje na 
takejto komunikácii sa dopúšťa priestupku v zmysle § 22 ods. 1 zák. o priestupkoch . Príkladov by som 
mohol uviesť viac avšak pre rozsah správy tento príklad postačí.  

 Z knihy udalostí  
- preverený oznam – vlámenie do objektu  
- zisťovanie vandalského činu poškodenia rozvádzača Slovak Telecomu  
- Neoprávnené zaberanie súkromných pozemkov na ul. Krivošťanskej  
- Odcudzený čln na Laborci / majiteľ nepodal  oznámenie / 
- Zabezpečenie odchytu roja včiel  
- Neoprávnený vstup na mestské kúpalisko – prekonanie oplotenia a využívanie kúpaliska mimo 

prevádzkových hodín 
- Zabezpečenie odpratania  kadáveru uhynutého diviaka z ul. Zámočníckej  

 
 Mestská karanténna stanica  / MKS / Strážske rok 2020. 

        Mestská polícia odchytila  7 psov, 1 bol vrátený majiteľovi . Jeden pokus o odchytenie psa bol 
neúspešný.  . V útulku občianskeho združenia Pomoc psíkom vo Veľkých Kapušanoch bolo 
umiestnených 5 psov. Mesto uhradilo za umiestnenie týchto zvierat 200 €.  

 Kamerový systém /ďalej len MKS/ a preventívna činnosť 

Významný úspech sa podarilo zaznamenať vďaka  MKS ,  a to tým, že systém zaznamenal odovzdávanie 
váženie a preberanie neznámej látky , ktorú vzhľadom na okolnosti  bolo možné považovať za drogovú 
. Celú zaznamenanú činnosť vykonávali 4 ľudia , ktorí sú v meste podozriví  tým , že užívajú a distribuujú 
tieto nebezpečné látky . Na základe dôsledného plnenia povinností  a kontrole záznamov nedošlo 
k zmazaniu udalosti , pretože systém je nastavený automaticky v rámci 7 dňovej slučky. Ak sa na 
zázname neobjaví obraz , ktorý je možné považovať za dôkazný prostriedok pri objasňovaní tr. činu , 
alebo priestupku po uplynutí 7 dní sa automaticky maže.  

Na základe záznamov z MKS sa podarilo objasniť  a prejednať 3 priestupky klasifikované ako porušenie 
VZN č . 2/2016 o odpadoch . 

 Preventívne aktivity . 

          Medzi preventívne aktivity z pohľadu dopravnej bezpečnosti dlhodobo patrí  dohľad nad 
zabezpečovaním dopravy v blízkosti  prechodov pre chodcov na hlavnej križovatke v ranných hodinách. 
Kvôli častému zatváraniu základnej školy sme museli byť zvlášť opatrní , pretože všetci účastníci cestnej 
premávky boli menej ostražití kvôli neustále chaoticky sa meniacim pravidlám pri tzv. lockdownoch  .  
Pre  protipandemické opatrenia sme  žiadnu klasickú  prevenčnú činnosť vo forme besied  so žiakmi 
základnej či strednej školy resp. osobami v dôchodkovom veku v roku 2021 nevykonávali . 
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 Iné činnosti MsP 
o Plagáty –  Mestská polícia prideľuje výlepné  plochy  na základe písomnej žiadosti v zmysle  VZN 

č.2/2014  -  vydané 2 povolenia 
o Riešenie vyhradeného parkovania – predĺženie podľa  §8 ods.2 písm. m/ VZN mesta Strážske č. 

3/2019 o miestnych daniach  - riešené 2 žiadosti -1 kladne 1 záporne  
o Evidencia psov   podľa VZN č.4/2014 o niektorých podmienkach držania psov- na MsP Strážske  

bolo  v uplynulom roku prihlásených  10 psov  a odhlásených 5 psov. 
 

 
 Spolupráca s policajnými zložkami a inými organizáciami 

      

 Polícia  SR 
- Kriminálna polícia  -spolupráca pri požiari mini ihriska 

                                     -neoprávnený výber z bankomatu Slovenskej sporiteľne 
                                     -spolupráca pri poskytovaní kamerových záznamov MKS a stotožňovaní  
                                      osôb podozrivých z drogovej trestnej činnosti .     
                                     -zistenie páchateľov odcudzenia 12 ks  nádob 110 l ktoré sú v správe MSPS 
                                       na kuchynský  odpad. Nádoby kradol na objednávku 13 ročný chlapec 
                                       pre cca 40 r. muža / Prípad objasnený koncom roka 2021a zač. 2022/ 

       -     OO PZ SR -                -pomoc pri riadení cest. premávky pri automobilovej nehode 

                                   -zabezpečovanie vereného poriadku v mestskom parku a popri trati pri 
                                        Behu oslobodenia                                                                                                                           
                                      -Prepad maloletej osoby pomoc pri stotožňovaní a vyhľadávaní    
                                        páchateľov 
                                      -Bitka v bare – spoločný zákrok na požiadanie 

-  NAKA                        - nezúčastnená osoba pri domovej prehliadke 2x  -1x drogy, 1x zbrane 

V rámci spolupráce s OO PZ a kvôli bezcitnosti  páchateľa v kontexte  zo zhoršujúcim sa 
empatickým vnímaním osôb pod vplyvom alkoholu a drog, ktoré sa u nás stávajú bežným javom , 
uvediem 1 príklad.  

Na základe naliehavej výzvy susedov vykonal prísl. MsP v čase  mimo služby  zákrok voči 24 r. 
mužovi ,páchateľovi agresívneho útoku na matku , vlastnú rodinu a na susedov . Pod veľmi silným 
vplyvom kombinácie týchto látok  vyžadoval od matky , aby mu vydala kľúče od auta . Keďže matka 
nechcela , aby ublížil sebe , alebo inému tak mu odmietla kľúče vydať . U muža sa vystupňovala 
agresivita natoľko že útočil nielen verbálne veľmi hrubým spôsobom na okolie , ale nakoniec sa 
rozhodol , že matku bodne skrutkovačom s asi 18 cm hrotom a kľúče si zoberie . Tej sa v poslednej 
chvíli podarilo vyhnúť a skrutkovač tak skončil len v pyžame v mieste kde je umiestnené srdce . 
Pohotový sused mladíkovi zasadil ranu fľašou o hlavu . Potom ho prísl. MsP  , ktorý práve prišiel 
spacifikoval  . V detskej izbe ukrýval  zo strachu partner matky  4 ročného  syna . Následne bola 
privolaná hliadka OO PZ , ktorá páchateľovi priložila putá a odviedla ho na ďalšie policajné úkony. 
Po incidente bola neskôr vykonaná domová prehliadka. Páchateľ je v súčasnosti v ústave na výkon 
odňatia slobody.     

 
• OO PZ SR - počet a  klasifikácia protiprávnych skutkov  

OO PZ zaznamenalo na území mesta Strážske 40 trestných činov, z toho  najviac 13 x 
nezaplatenie dane a poistného § 278 Tr. zákona, 4 x nebezpečné vyhrážanie § 360 Tr. zákona 
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, 3 x prečin krádeže § 212 Tr. zákona, 3 x poškodzovanie cudzej veci § 245 Tr. zákona ,3 x 
ohrozenie mravnej výchovy mládeže § 211 Tr. zákona, 2 x podvod § 221 Tr. zákona , 2 x 
usmrtenie § 149 Tr. zákona 

              V roku 2021 v meste Strážske napadlo 304 priestupkov, z toho  

o  63 x priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu § 49 Zák. č. 372/90 Zb.  
o 29 x priestupkov proti majetku § 50 Zák. č. 372/90 Zb.  
o 212 x priestupok na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky § 22 Zák. č. 372/90 

Zb.  
            

 Iné organizácie  
 

o Záchranka RZP  6 x + poskytnutie 1.pomoci 
o HaZZ Strážske  2x   
o RVaPS Michalovce – kontrola chovných podmienok a chovného priestoru psa  

Pomerne často sa stáva , že sa v našom meste vyskytujú osoby , ktorých zvykneme nazývať  
bezdomovcami . Bezdomovcami napriek tomu , že majú kde bývať. Svoje obydlie však znehodnotia 
špinou ,odpadkami a  fekáliami  natoľko , že si vyberú radšej život vonku . Nezriedka  sa snažia 
vlámať do rôznych objektov / napr. mestské WC / .Často  si hľadajú  príbytok v závetrí budov pod 
zadnými otvorenými schodišťami a pod.  U každého sa snažia vzbudiť ľútosť , aj keď si ju 
v skutočnosti nezaslúžia. Mesto a soc. pracovníčky pri enormnej snahe a využití vlastných 
kontaktov  dokážu vybaviť soc.  zariadenie, kde sa bezdomovec má na niekoľko dní lepšie . Ten sa 
však po pár dňoch  a po úteku  vracia späť a kolotoč začína znova. Spomínam to preto , pretože 
MsP tohto roku volala RZP kvôli takémuto bezdomovcovi 3x.  Vždy bol na pokraji života a smrti a 
vždy pod vplyvom alkoholu . Pri poslednej takejto pomoci prišla RZP spolu s mladou zdravotníčkou 
, ktorá pohľad na telo bezdomovca po odhalení šiat musela dlhšie zvládať.  . Bezdomovec bol 
napadnutý červami tak,  že ho museli záchranári zabaliť do nepriedušného igelitového vaku, aby 
sa červy nerozliezli po sanitke .  Nakoniec mu bola amputovaná noha  a asi po 2 mesiacoch  zomrel. 

Niektorí občania kritizujú mesto za to , že mu nedokázalo  pomôcť  a že má podiel na tom ako  
dopadol . Musím povedať, že mesto využilo všetky dostupné prostriedky na to ,aby  mu zabezpečilo 
slušnú existenciu . Ak však niekto rezignuje na život som presvedčený , že je každá pomoc márna 
a výsledkom je len míňanie energie a fin. zdrojov. Tie  môžu pomôcť  len  tým , ktorí ju vedia 
zmysluplne využiť a oceniť.   

 
 Mestské organizácie , alebo oddelenia: 

 
o  Životné prostredie  –  riešenie skladu pneumatík pri Tescu 2x  

 Spolupráca pri susedskom spore   / vysoké stromy na hranici pozemkov/ 
o  MSPS   rezanie gaštanov na ul .Mierovej 2 zmeny počas nedieľ- zabezpečovanie 

priechodnosti a bezpečnosti prechádzajúcich  vozidiel 
 Spolupráca pri vynášaní veľkoobjemového odpadu so zamestnancami technických služieb   
na základe dohody 6 x  

o  Sociálne oddelenie -  asistencie pri návštevách sociálne odkázaných obyvateľov na ul.                    
Laboreckej 12x  +  revízie komínov asistencia 1x 

o  Mestský úrad   Žiadosť občana- posudzovanie preloženia autobusovej zastávky kvôli vjazdu 
na  súkromný pozemok  
 -Posudzovanie žiadosti o vybudovanie komunikácie  k prístupu na záhrady zo  severnej 
strany pozemkov na ul. Mierovej 
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o  Mesto ako cestný správny orgán – zabezpečenie realizácie prechodu pre chodcov pri     
futbalovom štadióne  
-Reklamná tabuľa  podnikateľa – posudzovanie pri premiestnení -  pri komunikácii 1/18 pri  
gréckokatolíckej 
 cirkvi  

 
 Poštová komunikácia 

Počet prijatých a odoslaných zásielok bol v minulom roku 199  . Z toho sa tradične najviac týkalo 
doručovania v rámci spolupráce s inými organizáciami :  

Členenie :    Doručovanie -  64  pre poisťovne , 2 zahraničie ,exekútori 4, súdy + OČTK 7, iné organizácie 43, 

                     Služobné písomnosti 51 

                     Žiadosti o bezpečnostnú previerku 5 

                      Žiadosti o vyjadrenie 2 

                      Žiadosť o parkovacie miesto 2 

                      Žiadosti bežné 2 

                      Prihl. a odhl. psa  14 

                      Odpovede na podnety obyvateľov   2 

                      Pokyny RÚVZ 1 

V e-mailovej komunikácii by som len opakoval ako počty zásielok a aj ich skladbu. Znovu išlo najmä 
o vnútornú poštu medzi oddeleniami  a ponuky  rôznych firiem na veci súvisiace s fungovaní mestskej 
polície.  

Počet doručovaných zásielok pre obyvateľov v rámci mesta sa znova zvýšil a v tomto roku ich bolo cca 
3000 čo pokladáme za veľkú pomoc pre mesto a jednotlivé referáty .A to ako finančnú tak aj 
operatívnu.  

 Požiadavky na skvalitnenie výkonu činnosti MsP do budúcnosti 
 

- Obstaranie čítačky čipov /tzv. tranpondérov/  na indentifikovanie zatúlaných psov. 
- Zakúpenie alkohol testeru  na meranie alkoholu v dychu u mladistvých a maloletých osôb . 

Možné využitie aj na mestských pracoviskách . 
 
 Návrhy na zlepšenie  a zvýšenie ochrany  verejného poriadku  a skvalitnenie 

dopravnej situácie v meste. 
 

- Obmena a postupné doplnenie morálne a fyzicky zastaralého MKS . /opakovaná požiadavka/ 
- Obmena a dopĺňanie dopravných značiek na miestnych komunikáciách  cca  10 ročne. 
- Kvôli každoročne sa zhoršujúcej situácii v statickej doprave vyčleniť finančné zdroje na 

postupné dobudovávanie parkovacích miest vo vytypovaných  lokalitách.  Je žiadúce začať  
s postupným dopĺňaním .  /opakovaná požiadavka/  

- Oživiť zámer  na rekonštrukciu dôležitej komunikácie na ul. Družstevnej s vybudovaním nových 
parkovacích miest /opakovaná požiadavka/. 

- Pravdepodobne v roku 2024 bude prijatý zákon o zákaze resp. regulovanom parkovaní na 
chodníkoch . Celá akcia bude mesto stáť určitý objem finančných prostriedkov  vzhľadom na 
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novo osádzané dopravné značenie a pravdepodobne projekčný návrh , na čo je potrebné 
pripraviť návrh a rozpočet.   

 
 Záver  

Mestské zastupiteľstvo Strážske na svojom zasadaní  12.9.1991  Všeobecne záväzným nariadením č. 
6/1991 schválilo zriadenie mestskej polície Strážske . V minulom roku uplynulo 30 rokov od  jej vzniku  
.Nie všetky plány a  predsavzatia sa nám darilo a darí napĺňať . K spokojnosti máme ďaleko , avšak som 
presvedčený, že Mestská polícia si vybudovala pevnú a nezastupiteľnú pozíciu v štruktúre nášho mesta  
a bezpečnostných zložiek pôsobiacich v meste   . Máme  nezastupiteľnú úlohu pri kontrole , dodržiavaní 
a zabezpečovaní verejného poriadku. V rámci Ústavy Slovenskej republiky a príslušných zákonov 
dbáme  na  ochranu života a zdravia obyvateľov a o ochranu majetku obce a občanov  mesta Strážske. 
Nad rámec policajných povinností ponúkame svoje kapacity pre lepší a plynulejší  chod mestských 
inštitúcií. Navrhujeme  opatrenia , ktorými sa snažíme  zlepšiť a skvalitniť život občanov, inštitúcií 
a podnikateľských subjektov v našom meste. 

Môžem skonštatovať  , že sme si vždy uvedomovali  dôveru a zodpovednosť , ktorou nás mesto 
poverilo. Je pre nás veľkou cťou že môžeme pomáhať nášmu mestu a občanom ,že môžeme  stáť pri 
nich  v dobrom a pomáhať im aj v ich ťažkých chvíľach. Policajnú prácu sa snažíme vykonávať 
profesionálne ,  zodpovedne , spoľahlivo  a s nasadením všetkých síl a schopností .  Chcem vysloviť 
presvedčenie , že s týmito zámermi a odhodlaním  sa budeme  pozerať aj do budúcnosti.  

Záverom by som chcel  poďakovať všetkým poslancom predchádzajúcich a súčasných mestských 
zastupiteľstiev  ,  primátorom , zamestnancom  mestskej exekutívy a ostatných mestských inštitúcií, že 
pri nás počas všetkých tých rokov stáli. V neposlednom rade chcem poďakovať  aj občanom a širokej 
verejnosti za pomoc a podnety ktorými prispeli k tomu ,aby  sa v našom meste neustále zvyšovala  
kvalita života  a aby sa nám  všetkým  žilo  lepšie a bezpečnejšie . 

 

 ................................................                                                                        .............................................                                     

Predkladá  : Štefan Román                                            za mesto Strážske  :     Ing. Vladimír Dunajčák                        

                      Náčelník MsP                                                                                             primátor mesta                                                         


