
 
 

Správa o činnosti Mestskej polície v  Nitre  
za rok 2015 

 
1.Úvod 
 

Mestská polícia mesta Nitry (ďalej len MsP) je poriadkový útvar, ktorý zriadilo 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre (ďalej len MZ) všeobecným nariadením v roku 1991 na 
základe zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien 
a doplnkov. 

K 31.12.2015 mestská polícia disponovala nasledujúcim počtom zamestnancov 
a príslušníkov MsP: 
 
Tabuľka zloženia zamestnancov mestskej polície    

        

Počet zamestnancov mestskej polície 83  

z toho počet občianskych zamestnancov 12  

z toho počet príslušníkov MsP 71  

        
Tabuľka zloženia príslušníkov mestskej polície    

        

Počet príslušníkov mestskej polície 71  

z toho na materskej a rodičovskej dovolenke 4  

z toho v obvode Mesto 39  

z toho v obvode Klokočina 19  

vedenie MsP - náčelník, zástupca 2  

administratívny výkon, referát objasňovania, prevencia kriminality 7  
 

Príslušníci MsP postupujú pri plnení úloh v zmysle ust. § 3 zák. o obecnej 
polícii, ktorý presne definuje základné úlohy MsP. Výkon služby mestskej polície je 
riadený a organizovaný na podkladoch miestnej znalosti, na základe výsledkov analýz 
bezpečnostnej povahy, objasňuje a rieši priestupky v zákonom vymedzenom okruhu 
svojej kompetencie, rieši úlohy delegované primátorom mesta Nitry, uzneseniami 
mestského zastupiteľstva a mestskej rady, všeobecne záväznými nariadeniam mesta 
Nitry, čerpaním informácii osobným kontaktom príslušného okrskára s poslancami MZ, 
závery zasadnutí VMČ, komisie pre dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné 
služby a verejný poriadok pri MZ. 

Spolupôsobí s príslušným útvarom PZ SR pri ochrane majetku obce a občanov. 
 
2.Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP v roku 2015 
 

Činnosť MsP Nitra je vyhodnotená v zmysle vyhlášky 532/2003 MV SR 
z 24.novembra 2003 ust. §2 ods.3, v znení vyhlášky č. 456/2009 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov a je záväzná pre všetky obecné a mestské polície na území SR. 

V štatistickom vyhodnotení sú uvedené prehľady, ktoré sa v predmetnej vyhláške 
uvádzajú iba v opisnej časti. 
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I. Počet príslušníkov obecnej polície 
 

1 
Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície Nie je * 

stanovený 
1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 71 
2 Počet prijatých príslušníkov obecnej polície  4 
3 Počet prepustených príslušníkov obecnej polície  4 

4 
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie 
úmyselného trestného činu 

0 

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

71 

 
* Počet príslušníkov Mestskej polície Nitra nie je určený normatívnym aktom, ale výškou 
rozpočtovaných prostriedkov na mzdy 

 
II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 
 

rok 2013 2014 2015 
1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 1 0 0 
2 Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej 

polície 
10 2 1 

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

rok 2013 2014 2015 
1 Počet vykonaných zákrokov 438 419 287 
2 Počet prípadov použitia zbrane 0 0 0 
2a Z toho neoprávnených 0 0 0 
3 Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu 0 0 0 
3a Z toho neoprávnených 0 0 0 

4 
Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov 
(počet/z toho technických prostriedkov na zabránenie 
odjazdu vozidla - papuča)  

8253/8245 7615/7602 7728/7724 

4a Z toho neoprávnených  0 0 0 

5 
Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti 
ktorej zákrok smeroval 

0 0 0 

6 
Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti 
ktorej zákrok smeroval 
(do 24 hodín) 

0 0 0 

7 
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu 
nezúčastnenej osoby 

0 0 0 

8 
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu 
nezúčastnenej osoby 
(do 24 hodín) 

0 0 0 

9 
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu 
škody na majetku  

0 0 0 

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce 0 0 0 

10 
Počet útokov na príslušníkov obecnej polície 
(pri plnení úloh obecnej polície alebo v súvislosti s ich 
plnením) 

0 3 1 

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 0 1 0 
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IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 
 
 2013 2014 2015 

1 
Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom 
príslušníka obecnej polície 

56 47 35 

2 Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 262 227 216 
3 Počet osôb predvedených na útvary policajného zboru 47 37 31 
4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie  10 6 1 
5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 0 0 

6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené 
pátranie 

0 0 0 

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

    §47-48 §49 §50 §22 VZN ostatné Spolu 
2015 

1 
celkový počet zistených 
priestupkov vlastnou činnosťou 

1142 2 9 14709 784 722 17368 

2 
celkový počet oznámených 
priestupkov na útvar obecnej 
polície 

574 35 27 1031 47 131 1845 

 celkový nápad priestupkov 1716 37 36 15740 795 853 19213 

3 
celkový počet uložených 
priestupkov 

2 1 11 26 0 8 48 

4 
celkový počet odložených 
priestupkov 

11 6 6 224 3 5 255 

5 
celkový počet odovzdaných 
priestupkov 

0 0 0 4 0 41 45 

6 
celkový počet oznámených 
priestupkov príslušnému orgánu 

6 1 2 142 2 33 186 

celkový počet priestupkov 
prejednaných v blokovom konaní 

743 9 15 11614 355 495 13230 
7 

výška finančnej hotovosti (€) 12895 210 315 249855 4865 9285 277405 
Z toho: počet priestupkov 
prejednaných v blokovom konaní 
vydaním bloku na pokutu 
nezaplatenú na mieste 

220 3 5 1368 37 182 1815 
8 

výška finančnej hotovosti (€) 5565 90 120 40020 865 4870 51530 

 
 
2.1.Počet doriešených priestupkov na mieste spáchania priestupku 
 
  2013 2014 2015 

Celkový počet riešených 
priestupkov 

20223 100% 19135 100% 19213 100% 

Riešenie na mieste zistenia 
priestupku 

19346 96% 18397 96,0% 18500 96% 

Postúpené na objasnenie 877 4% 738 4,0% 713 4% 
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3.Vyhodnotenie činnosti MsP v roku 2015 - opisná časť 
 
 V roku 2015 príslušníci mestskej polície zistili celkovo 19213 priestupkov. 
Z toho väčšia časť boli dopravné priestupky. Dôvodom je hlavne: 

• rozšírenie počtu platených úsekov komunikácii a nezaplatenie poplatku 
za parkovanie 

• prehustenosť dopravy v centre mesta (spôsobená celkovým nárastom 
počtu vozidiel a využívaním individuálneho druhu dopravy) 

• pretrvávajúci nedostatok parkovacích miest 
• využívanie aj iných miest na parkovanie ako sú na to určené (parkovanie 

na verejnej zeleni a chodníkoch). 

Z celkového počtu priestupkov bolo riešených priamo na mieste zistenia 96,0% 
všetkých priestupkov, 4,0% priestupkov bolo postúpených na objasnenie. 
 
Porovnanie vývoja činnosti za obdobie rokov 2013-2015 
 
 
  2013 2014 2015 

Celkový počet priestupkov 20223 19135 19213 

Počet uložených blokových 
pokút 

14093 12900 13230 

Suma v € 312665 267715 277405 

 
Počet zistených priestupkov za rok 2015 je 19213, čo je v porovnaní s rokom 

2014 o 78 viac (nárast o 0,4%). Výška sankcií za priestupky v roku 2015 dosiahla sumu 
277405,- € čo je o 9690,-€ viac, ako v roku 2014 (nárast o 3,6 %). Priemerná výška 
uloženej blokovej pokuty je vo výške 21€. Mestská polícia v Nitre má zriadený 
priestupkový referát, ktorého základnou úlohou pri objasňovaní priestupkov je 
obstaranie podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu najmä o tom či 

 

• sa skutok stal a je priestupkom, 

• tento skutok spáchala podozrivá osoba, 

• sa uloží sankcia za priestupok, 

• uloží páchateľovi priestupku povinnosť uhradiť spôsobenú škodu. 
 
 
Počet a percento objasnenosti priestupkov postúpených na priestupkový referát 
 

  2015 

Celkový počet priestupkov 
postúpených na objasnenie 

713 100% 

neobjasnené 119 17% 

objasnené 554 83,0% 
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Miera objasnenosti priestupkov je ovplyvnená okrem iných ukazovateľov taktiež 
lehotou, počas ktorej je možné priestupok objasniť. V súčasnej dobe je stanovená 
zákonom o priestupkoch na dva roky. Z toho dôvodu je predpoklad, že celková výška 
objasnených priestupkov bude vyššia. 

Za sledované obdobie bolo vyhotovených 60536 dôkazných materiálov formou 
digitálnej fotodokumentácie. Tieto boli následne na priestupkovom referáte spracované 
a premenované do formátu umožňujúceho ich ďalšie archivovanie a využitie v procese 
objasňovania. Príslušníci priestupkového referátu odovzdali majiteľom alebo na 
príslušné oddelenie okresného úradu v Nitre 42 vecí a predmetov, ktoré boli nájdené 
príslušníkmi Mestskej polície v Nitre počas hliadkovej činnosti, pri ktorých sa 
objasňovaním nepodarilo stotožniť majiteľa a danú vec mu odovzdať. 

Na základe žiadostí príslušných orgánov súdu, polície, prokuratúry a Národného 
bezpečnostného úradu bolo za účelom preverenia osôb vypracovaných 390 správ 
o povesti na dané osoby. 
 
 
3.1.Oblasť verejného poriadku 
 

V oblasti verejného poriadku bolo za hodnotené obdobie mestskou políciou 
riešených celkom 3364 priestupkov. Priestupky odhalené na tomto úseku sa na 
celkovom počte všetkých priestupkov podieľali 17,5% - ami. 

Mestská polícia, ako poriadkový útvar mesta aktívne pripravuje a realizuje 
opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku a pokojného stavu obyvateľstva 
v intervale 24 hodín denne. Presne stanovenou organizáciou výkonu služby, operatívne 
reaguje na výstavnícku tradíciu v meste Nitra, geografickú polohu, sociálno-
demografické zloženie obyvateľstva a študujúcu mládež. Výkon služby je plánovaný a 
orientovaný do miest častého páchania priestupkov a inej protispoločenskej činnosti. 
Tieto miesta sú nám známe nielen na základe vlastných poznatkov z hliadkovej činnosti, 
požiadaviek a podnetov primátora mesta, ale aj z kontrolnej činnosti poslancov 
mestského zastupiteľstva, členov výborov mestských častí a samotných občanov mesta, 
ktorí sa pravidelne angažujú v oblasti ochrany verejného poriadku a v neposlednom rade 
aj členov Komisie MZ pre dopravu, životné prostredie, verejnoprospešné služby 
a verejný poriadok. 

Podľa druhu priestupkov na úseku verejného poriadku boli v najvýraznejšej 
miere zastúpené priestupky požívania alkoholu na zakázaných miestach, znečisťovanie 
verejného priestranstva, nerešpektovanie zákazu fajčenia na zastávkach MHD a rušenie 
nočného pokoja. 

V kalendárnom roku 2015 bola v oblasti verejného poriadku naďalej pozornosť 
zameraná na oblasť Mostnej ulice, jej blízkeho okolia a vnútroblokov, hlavne pre 
schádzanie sa mladých ľudí z dôvodov vyhľadávania zábavy v početných nočných 
podnikoch. Aj napriek stálej prítomnosti hliadok mestskej polície a PZ SR, ich pomerne 
častým zákrokom, pri ktorých ešte v prvopočiatku eliminujú protiprávne konania, 
nedochádza k úplnému zabráneniu narúšania verejného poriadku, znečisťovania 
verejného priestranstva a rušeniu nočného pokoja, nakoľko sa zväčša jedná 
o prvopriestupcov. Tieto osoby prichádzajúce zo širokého okolia Nitry, nedisponujú 
základnými vedomosťami o všeobecne záväzných nariadeniach mesta, upravujúcich 
ochranu verejného poriadku, hlavne v súvislosti so zákazom konzumácie alkoholických 
nápojov na verejnom priestranstve. 
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Z dôvodu presúvania mladých ľudí do širšieho okolia centra zábavných 
podnikov za účelom konzumovania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách 
kde to doposiaľ nebolo zakázané boli do VZN 15/2007 o verejnom poriadku §15 
zapracované nové lokality, v ktorých je zakázané požívanie alkoholických nápojov na 
verejných priestranstvách.  

 Taktiež sa z dôvodu zvýšenia komfortu bývania najmä na sídliskách v meste 
Nitra, keď obyvatelia bytov sú opakovane vystavení nielen rušeniu nočného pokoja, 
ktoré je spojené s požívaním alkoholických nápojov pod oknami obytných domov, pri 
stánkoch s občerstvením, na detských ihriskách a pod., ale aj inými negatívnymi javmi 
súvisiacimi s popíjaním alkoholických nápojov na verejnom priestranstve, napr. 
znečisťovanie verejného priestranstva boli do daného VZN zahrnuté nové lokality na 
Chrenovej a Klokočine kde je zakázané konzumovať alkoholické nápoje v čase od 6,00 
hod do 2,00 hod. rannej. Taktiež niektorí konzumenti alkoholických nápojov na verejne 
prístupných miestach sú negatívnym príkladom pre deti a dospievajúcu mládež 
a predstavujú v neposlednom rade aj bezpečnostné riziko pre okoloidúcich. 

V kalendárnom roku 2015 sme pokračovali v dokumentovaní vrakov a dlhodobo 
nepojazdných vozidiel, pričom bolo zaevidovaných 179 vozidiel. Našou aktívnou 
činnosťou, vyhľadávaním, dokumentovaním a apelom na majiteľov vrakov, bolo 
z verejného priestranstva odstránených 160 dlhodobo nepojazdných vozidiel a vrakov. 
Na príslušné oddelenie MsÚ v Nitre bolo oznámených 19 vozidiel. Zároveň je však 
potrebné uviesť, že v evidencii vrakov a dlhodobo nepojazdných vozidiel sa naďalej 
nachádza 14 vozidiel, ktoré si majitelia z verejného priestranstva z rôznych dôvodov 
neodstránili. Ako jediné, efektívne a účelné je zrejme dbať na dôrazné a nekompromisné 
vymáhanie poplatku príslušným oddelením MsÚ v Nitre, za užívanie verejného 
priestranstva, respektíve odtiahnutie vozidla z verejného priestranstva správcom 
komunikácie. Ten však naráža na bariéru doposiaľ neurčeného parkoviska pre vraky 
a dlhodobo nepojazdné vozidlá, ktoré určuje príslušné oddelenie okresného úradu. 

MsP pokračovala v kontrolnej činnosti majiteľov psov, so zameraním na 
prihlasovanie psov do evidencie mesta, kontrolu spôsobu venčenia a odstraňovania 
exkrementov z verejných priestranstiev. Kontrolnej činnosti sa zúčastňovali pracovníci 
MsÚ z odboru Komunálnych činností, možnosť účasti na vykonávaných kontrolách bola 
ponúknutá aj členom VMČ, prípadne občanom, ktorí prejavili nespokojnosť s riešením 
tejto problematiky v okolí svojho obydlia.  

Za hodnotené obdobie bol zabezpečovaný verejný poriadok a pomoc pri 
usmerňovaní dopravy na akciách celoslovenského a medzinárodného významu ako 
napríklad Divadelná Nitra, Agrokomplex – poľnohospodárska výstava, Výstava 
nábytku, Strojársky veľtrh, Aquatherm, Gardenia, Medzinárodná výstava psov, 
Autosalón Nitra, Cyrilo - Metodské oslavy. 

MsP v sledovanom období zabezpečovala taktiež priebeh akcií lokálneho alebo 
regionálneho významu, ako napríklad: športové a kultúrne podujatia v Mestskej 
športovej hale, športové podujatia na zimnom a futbalovom štadióne, cyklistické 
preteky, Klokočinský jarmok, Deň polície, Čermáň Fest, Čoko Fest, Turičný deň, Dni 
Nitranov, Janíkovský Ohnivák, Zoborské slávnosti, Október Fest, Hoj vlasť moja, 
Mikuláš, Silvester, Fašiangy, Guláš Cup Kynek, Svätourbánske slávnosti, Vinná cesta, 
Bažant majáles, Letné kino, Alexandrovci, Čaro Vianoc, cirkevné sviatky a procesie, 
Sviatok Božieho tela, kresťanské akcie Nanebovzatie Panny Márie, Duchovné 
stretnutie, On Je živý, Modlitebný deň, Mestský reprezentačný ples, stretnutia 
predstaviteľov mesta s občanmi, majálesy, rôzne mítingy, zhromaždenia a ostatné akcie 
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súvisiace so zabezpečením života mesta, kde široká verejnosť vždy ocenila prítomnosť 
príslušníkov MsP. 

V každodennom výkone služby bola pozornosť zameraná na odhaľovanie 
nedostatkov a porúch na majetku a zariadení mesta ako napríklad chýbajúce alebo 
poškodené dopravné značenie, vysoký trávnatý porast, potreba opílenia drevín, výtlky na 
komunikáciách, poškodené chodníky, dlažby, schody, prvky drobnej architektúry, 
preplnené smetné nádoby, nedočistené stojiská kontajnerov, chýbajúce poklopy, 
nefunkčné verejné osvetlenie a pod. Zistených a nahlásených bolo 1111 nedostatkov 
jednotlivým oddeleniam MsÚ a organizáciám mesta. Na požiadanie sme o nedostatkoch 
informovali poslancov jednotlivých VMČ, ktorí tieto informácie využívali vo svojej 
činnosti. V zimnom období, sme denne monitorovali stav zjazdnosti a schodnosti 
mestských komunikácii a chodníkov. Následne sme zistené nedostatky oznamovali 
správcovi komunikácii. 
 Za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015, bolo okrem každodenných kontrol 
vykonávaných v okolí pohostinských zariadení, vykonaných ďalších 2549 kontrol 
zameraných prednostne na dodržiavanie ustanovení v zmysle VZN č.26/2007 
o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky 
služieb na území mesta Nitry. Každé jedno zistené porušenie príslušného VZN (44 x), 
MsP písomne predložila na vedomie referátu obchodu, služieb a podnikania MsÚ 
v Nitre. 

V rámci kontrolnej činnosti je pozornosť mestskej polície zameraná na 
dodržiavanie zák. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov. Konkrétna podoba spočíva v 
určení hliadok na realizáciu oprávnení na zastávkach autobusov MHD a SAD. Na úseku 
ochrany nefajčiarov bolo celkovo zistených 606 priestupkov. (v roku 2014 bolo 
zistených 573 priestupkov) a boli uložené blokové pokuty v hodnote 7840€. ( v roku 
2014 v hodnote 7770€). 
 

Z ďalšej činnosti je potrebné spomenúť najmä: 
- kontroly opustenej a potom zrekonštruovanej nehnuteľnosti, MŠ Nedbalova 

– 600 krát   
- kontroly predaja predmetov s pornografickým zobrazením na obale 

vystavené a verejne propagované - 117 krát  
- kontroly v autobuse MHD linky č. 26 zo zastávky Jakuba Haška v smere do 

centra mesta neprispôsobivých občanov rómskej komunity – 36 krát 
- nočné kontroly kasárni – 761 krát 
  
 

3.2. Oblasť dopravy 
 
 

Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky príslušníci mestskej polície 
zistili 15740 priestupkov. Priestupky v doprave tvorili tak ako v predchádzajúcich 
rokoch, najfrekventovanejšiu kategóriu zistených priestupkov a na ich celkovom objeme 
sa podieľali 82%-ami, uložili sme 11613 pokút v celkovej výške 249835€. Jedným 
z hlavných dôvodov je pretrvávajúca skutočnosť, že statickej doprave sa venuje 
policajný zbor a Dopravný inšpektorát v Nitre zrejme iba v ojedinelých prípadoch. 

Najčastejšími priestupkami v tejto oblasti bolo nerešpektovanie dopravného 
značenia „Spoplatnené parkovanie“ 4295 priestupkov, „Zákaz vjazdu“ v 2877 
prípadoch, „Zákaz zastavenia“ v 850 prípadoch, „státie na chodníku“ v 863 prípadoch. 
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Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla z dôvodu 
neprítomnosti vodiča, bol v sledovanom období založený v 7724 prípadoch. V rámci 
dohľadu pri rešpektovaní dopravného značenia označujúceho vyhradené miesta pre 
osoby s ťažkým zdravotným postihnutím sme zistili a riešili 709 prípadov. 
 Z uvedenej štatistiky je zrejmé, že aj naďalej pretrváva vysoký podiel 
priestupkov v oblasti dopravy, čo pramení najmä z pretrvávajúceho nedostatku 
parkovacích miest, nerešpektovania dopravných predpisov, rozšírenia počtu platených 
úsekov komunikácii a následného nezaplatenie poplatku za parkovanie, ale taktiež 
z pohodlnosti občanov, ktorí odmietajú svoje vozidlo zaparkovať na vzdialenejšom 
parkovisku, ale taktiež aj z dôvodu častých podnetov občanov poukazujúcich na 
nesprávne parkovanie. Deficit parkovacích miest je zrejmý najmä na miestach 
s intenzívnou zástavbou (sídlisko Klokočina) a je zhoršovaný stále zvyšujúcim sa 
stupňom motorizácie. Za značné riziko považujeme výstavbu nových objektov, prípadne 
rekonštrukciu už jestvujúcich budov a následnú zmenu v účele ich užívania, bez 
povinnosti vybudovania príslušného počtu parkovacích miest. 
 
 
3.2.1. Platené parkovanie 
 

K 31.12.2015 je približne 1790 parkovacích miest na platených parkoviskách. 
Predmetné údaje pramenia z fyzického spočítania parkovacích miest na parkoviskách 
s plateným státím príslušníkmi mestskej polície. V roku 2015 bolo zistených a následne 
riešených 4295 dopravných priestupkov na úseku - platené parkovanie, čo je 22,4% 
z celkového počtu priestupkov a 27,3% z celkového počtu dopravných priestupkov. 
Z toho 2957 bolo v blokovom konaní čo je 68,8% vo výške 59300€.  

 
 

4. Rizikové a problémové lokality 
 
 V oblasti verejného poriadku naďalej medzi rizikové lokality z pohľadu mestskej 
polície naďalej zostávajú miesta, kde sa schádzajú mladí ľudia z dôvodov vyhľadávania 
nočnej zábavy. Skupinky migrujúcich zabávajúcich sa ľudí, hlučnosť a zvýšená 
premávka motorových vozidiel v nočných dobách v predmetných lokalitách vyvolávajú 
nespokojnosť trvalo žijúceho obyvateľstva. Vnímajú túto skutočnosť ako zníženie 
kvality života a komfortu bývania. Mestská polícia v týchto lokalitách i naďalej 
pokračuje v posilňovaní služieb počas priebehu diskoték, dôsledne zasahuje proti 
narušeniam verejného poriadku, znečisťovaniu verejného priestranstva, výtržnostiam 
a prejavom vedúcim k rušeniu nočného pokoja obyvateľov. Za účelom minimalizovania 
týchto nežiaducich problémov pokračujeme v úzkej spolupráci s príslušnými 
oddeleniami PZ SR vo forme prítomnosti stálych hliadok v problémových dňoch a 
časoch. Taktiež na základe vlastných analýz sú vytypované rizikové miesta, ktoré sú 
prioritne monitorované mestským kamerovým systémom. 
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5. Skládky, vyberanie odpadu z kontajnerov a znečisťovanie verejného 
priestranstva 
 

Mestská polícia zistila a riešila za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 
38 prípadov založenia skládok, respektíve uloženia veľkoobjemového odpadu pri 
smetné nádoby. 
 Uvedené skládky boli zistené hlavne na sídlisku Klokočina, Diely a Chrenová. 
Aj keď sa úplne nepodarilo zabrániť vytváraniu nelegálnych skládok, možno 
konštatovať, že vplyvom kontrolnej činnosti, vo výraznej miere už nebol odpad 
ponechávaný voľne na rôznych verejných miestach, ale pri stojiskách kontajnerov. 
V priebehu kalendárneho roka 2015 boli zaznamenané a následne riešené osoby, ktoré 
sa zameriavali na výber separovaného odpadu z kontajnerov, ktorý sa následne snažili 
speňažiť. Najčastejšie zloženie skládok bolo: nábytok, bytové jadrá, stavebná suť, 
kartóny, koberce, haluzina a rastlinný odpad. 
 Priebežnú kontrolnú činnosť vykonávame za účelom zamedzenia opätovného 
vytvorenia nelegálnych skládok: 
  

− v okolí rieky v Horných a Dolných Krškanoch 
− pri spevnenej účelovej ceste na ulici Golianova 
− záhradky pod Borinou 
− v okolí vodného zdroja na Borine  
− pri objekte vodného zdroja na ulici Viničky 
− na ulici Súľovská 
 

V sledovanom období hliadky Mestskej polície v Nitre uložili sankcie za 
znečistenie verejných priestranstiev, verejnoprospešných zariadení, ukladanie odpadu 
mimo smetných nádob a neodstránenie nečistoty spôsobenej psom v celkovej výške 
9380€. Riešených bolo 1193 priestupkov, pričom v 522 prípadoch bola uložená bloková 
pokuta.  

Naďalej boli realizované preventívne aktivity, príslušníci MsP vložili do 
schránok občanov 38 letákov „Spolu a čisto“, s informáciou o možnostiach legálnej 
likvidácie odpadu 
 
 
6. Použitie donucovacích prostriedkov v roku 2015 
 

V sledovanom období bolo použitých 7728 donucovacích prostriedkov. 
Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla tzv. papúč bolo 
použitých v 7724 prípadoch. 

V 4 prípadoch boli použité ostatné donucovacie prostriedky ( hmaty, chvaty a 
putá). Všetky donucovacie prostriedky boli náčelníkom MsP vyhodnotené ako 
opodstatnené a zákonné. 
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7.Ostatná činnosť príslušníkov MsP 
 
ostatné činnosti príslušníkov MsP 2013 2014 2015 
osoby predvedené na MsP 227 254 214 
osoby predvedené na PZ 37 44 31 
spolupráca s PZ - súčinnosť pri opoznaní páchateľov, 
spolupráca ako nezúčastnené osoby pri domových 
prehliadkach, odovzdané zadržané osoby a osoby 
hľadané, súčinnosť pri prehľadávaní objektu, 
vyhotovenie fotodokumentácie, zabezpečenie miesta 
DN a miesta TČ, spolupôsob. pri zabezpečovaní verej. 
poriadku, pri organizovaní rôznych akcií v meste... 

203 230 142 

spolupráca s ostatnými zložkami: SPP, ZsE, ZVak, 
Službyt, MsS, Správa cintorínov, Včelársky zväz, 
OÚŽP, SBS, Ariva Nitra, Slovenská pošta.... 

122 93 90 

poskytnutie prvej pomoci, privolaná RZP, asistencia 
RZP  

162 129 107 

doručovanie súdnych zásielok 558 1132 545 
nájdenie stratených detí, občanov 4 11 2 
zabezpečenie verejného poriadku na akciách 
miestneho charakteru  

270 290 192 

zabezpečenie verejného poriadku na akciách veľkého 
celomestského charakteru 

10 15 15 

kontrola prevádzok zameraných na dodržiavanie 
zatváracích hodín 

2245 2515 2549 

kontrola dodržiavania zákazu fajčenia na zastávkach 
MAD 

584 520 591 

riešenie bezdomovcov a toxikomanov, vzbudzovanie 
verejného pohoršenia, vykázanie z vchodov obytných 
domov  

281 319 249 

nájdenie a odovzdanie dokladov a iných cenností  133 162 139 
nahlásenie majiteľom otvorené vozidlá a garáže, 
zabezpečenie objektov v prípade spustenia signalizácie 

73 82 81 

kontrola majiteľov psov 2213 1940 2118 
ostatné činnosti príslušníkov MsP 2013 2014 2015 
pokyn na odchyt túlavých psov a mačiek 147 161 148 
privolanie hasičov prípadné svojpomocné uhasenie 
začínajúcich požiarov 

27 33 35 

oznámenie nedostatkov na príslušné oddelenie MsÚ, 
ktorých odstránenie nebolo možné zrealizovať ihneď 

946 853 1111 

riešenie ležiacich osôb pod vplyvom alkoholu  320 309 284 

 
7.1.Mestský kamerový systém - MKS 
 

Za rok 2015 operátori mestského kamerového systému pri MsP Nitra (ďalej len 
operátori KS) zaznamenali spolu 1587 udalostí, čo je o 29 udalostí viac ako v minulom 
roku.  

Z celkového počtu udalostí bolo 945 udalostí zo statickej dopravy. Z verejného 
poriadku sa udalosti týkali hlavne znečisťovania verejného priestranstva, neoprávneného 
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vylepovania plagátov, zaberania verejného priestranstva, pitia alkoholu na zakázaných 
miestach. 

Na žiadosť PZ SR a hliadok MsP, operátori KS prezreli alebo zálohovali celkom 
325 prípadov. Z tohto počtu bolo 275 prípadov zálohovaných a poskytnutých na DVD, 
či CD nosičoch orgánom PZ SR. Pri prezeraní alebo poskytnutí záznamov išlo zväčša 
o priestupky či porušenia zákona (porušenia verejného poriadku) zaznamenané 
v rôznych častiach mesta, ďalej dopravné nehody, skládky odpadu a podobne. Najviac 
poskytnutých záloh bolo z ulice Mostná (40), Štefánikova trieda (48). Záznamy 
z kamerového systému sa poskytovali nielen pri priestupkoch, ale aj pri páchaní trestnej 
činnosti ako boli krádeže a výtržnosti. V roku 2015 pomocou MKS boli zaznamenané 
prípady týkajúce fyzického napadnutia (34), ako aj rôzne konflikty medzi jednotlivcami 
aj skupinami osôb, najmä v lokalitách ulíc Mostná, Kmeťkova, Podzámska. Pomocou 
kamerového systému sa podarilo zistiť poškodenie bronzovej plastiky unikátneho 
veľmožského Blatnického meča na pešej zóne pred múzeom, ktoré bolo spôsobené 
mestským vyhliadkovým vláčikom.  

V roku 2015 bol prostredníctvom kamerového systému monitorovaný verejný 
poriadok počas konania rôznych spoločenských, kultúrnych a športových udalostí 
v meste. Nočné zmeny na tomto pracovisku, sa podľa predpokladu opäť ukázali ako 
opodstatnené, nakoľko pri nich bolo zaznamenané veľké množstvo nerešpektovania 
zákonných predpisov. 

V súčasnosti má mestský kamerový systém 39 kamier. Jedna kamera bola 
demontovaná z dôvodu znefunkčnenia zdroja elektrického napájania (podchod na 
Hviezdoslavovej tr.). Mestský kamerový systém obsluhujú piati zamestnanci so 
zdravotným postihnutím. Z toho dvaja zamestnanci vzhľadom na to, že boli v minulosti 
príslušníkmi mestskej polície, vypomáhajú na operačnom pracovisku.  

Napriek tomu, že v rozpočte mesta na rok 2015 na kamerový systém neboli 
schválené žiadne finančné prostriedky, bol mestský monitorovací kamerový systém 
rozšírený o 7 kamier. Finančné prostriedky boli získané na základe schváleného 
predloženého projektu „Šanca pre bezpečnosť“ Radou vlády pre kriminálnu prevenciu 
v celkovej sume 87 500 € a to 57 500 € na konci roka 2014 a 30 000 € v roku 2015. 

Nové monitorované miesta od roku 2015: 
– ul. Podzámska (parkovisko pred zimným štadiónom),  
– ul. Sihoť (v mestskom parku),  
– križovatka ulíc Mariánska a Párovská, 
– križovatka ulíc Topoľčianska a Sčasného (mestská časť Dražovce),  
– ulica Jurkovičova (tržnica), 
– križovatka ulíc Bellova a Čajkovského, 
ulica Staničná (rozhranie autobusovej stanice a železničnej stanice). 

 
7.2. Školiace a výcvikové stredisko Mestskej polície Nitra 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v roku 2011 schválilo predložený návrh na 
zriadenie Školiaceho a výcvikového strediska pri Mestskej polícii v Nitre (ďalej len 
„ŠVS“) s účinnosťou od 1.9.2011. Výhody tohto kroku vidíme v organizačnej 
operatívnosti, rýchlej kontroly edukačného a iného procesu v ŠVS a v ušetrení 
finančných nákladov za prenájom učebnej miestnosti. 
 Organizáciu a výkon vzdelávania v rámci odbornej prípravy príslušníkov 
obecnej polície vykonáva Školiace a výcvikové stredisko pri MsP Nitra v zmysle ust. §8 
ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 590/2003 Z. z. o skúškach odbornej 
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spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a odbornej príprave príslušníkov obecnej 
polície v súlade s §§ 25 a 26 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení 
neskorších predpisov. 
 Primárnym cieľom je poskytnúť budúcim príslušníkom obecnej polície 
teoretické vedomosti, praktické zručnosti a návyky potrebné na výkon ich činnosti tak, 
aby po úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície 
mohli v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov už na poste príslušníka plniť všetky úlohy obecnej polície pri zabezpečovaní 
obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a úlohy 
vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného 
zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. 
 Sekundárnym cieľom zriadenia ŠVS bolo ušetriť finančné náklady na odbornú 
prípravu vlastných príslušníkov Mestskej polície v Nitre. 
 Terciárnym cieľom bolo kvalitne odborne a morálne pripraviť budúcich 
príslušníkov MsP tak, aby boli pripravení spĺňať vysoké nároky na prácu mestského 
policajta, ktoré sú na člena hliadky kladené pri plnení rôznych úloh. 

 
Obciam, mestským a obecným políciám v Slovenskej republike boli zaslané 

ponuky o organizovaní odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície a skúšky 
odbornej spôsobilosti, ktorá pozostávala z teoretickej časti v rozsahu 340 vyučovacích 
hodín a praktickej časti v rozsahu 80 vyučovacích hodín.  

V roku 2015 ŠVS zorganizovalo dva kurzy, prvý od 23. marca do 9. júna 2015, 
druhý od 21. septembra do 3. decembra 2015.  

Pre skvalitnenie výučby bola dohodnutá a zrealizovaná dohoda o spolupráci 
s Krajským policajným riaditeľstvom v Nitre, vo forme zabezpečenia lektorov na 
hodiny odborno-policajnej prípravy v počte 140 vyučovacích hodín. 
 

• Kurz od 23.marca do 9. júna 2015 
 

Po zaslaní ponúk sme prijali žiadosti pre 23 frekventantov z Dvorov nad 
Žitavou, Modry, Myjavy, Bratislavy, Senca, Veľkého Krtíša, Púchova, Dubnici nad 
Váhom, Nitry, Malaciek, Zlatých Moraviec, Galanty, Senice, Komárna a Ružomberku. 

 
Odborná príprava bola zrealizovaná bez porušenia schváleného Poriadku 

školiaceho a výcvikového strediska. Skúšky odbornej spôsobilosti frekventanti 
absolvovali v dňoch 15 – 16. júna 2015. Skúšok sa zúčastnili všetci frekventanti a dvaja 
skúške nevyhoveli. Opravnej skúške obaja neskôr vyhoveli. 

Vedomosti viacerých frekventantov na záverečnej skúške komisia zhodnotila 
ako vynikajúce. 

 
• Kurz od 21.septembra do 3. decembra 2015 

 
Po zaslaní ponukových listov mestám a obciam sme prijali žiadosti pre 22 

frekventantov z Vlčan, Dvorov nad Žitavou, Hurbanova, Kolárova, Pezinka, 
Bernolákova, Duloviec, Nitry, Trenčína, veľkého Krtíša, Senca a Bratislavy. 
 

Odborná príprava bola zrealizovaná bez porušenia schváleného Poriadku 
Školiaceho a výcvikového strediska. Skúšky odbornej spôsobilosti frekventanti 
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absolvovali v dňoch 7. – 8. decembra 2015. Skúšok sa zúčastnili všetci frekventanti 
dvaja skúške nevyhoveli. Opravné skúšky sa budú organizovať vo februári 2016.  

Vedomosti niektorých frekventantov na záverečnej skúške komisia zhodnotila 
ako vynikajúce. 
 
8. Spolupráca s občanmi a prevencia kriminality v roku 2015 
 
8.1. Počet volaní na MsP 2005 - 2015 
 

V roku 2015 na núdzovú linku MsP 159 zavolalo prípadne cez internetovú 
stránku MsP oznámilo porušovanie právnych predpisov, celkom 5712 občanov. 
Priemerný príchod na sťažnosť za rok 2015 je približne 7 minút. 
 
 

Počet volaní na MsP v Nitre za roky 2005-2015 
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8.2. Preventívne aktivity 
 

Prevencia sociálno-patologických javov u detí a mládeže zahŕňa predovšetkým 
aktivity v oblastiach prevencie násilia šikanovania, záškoláctva, kriminality, 
obchodovania s ľuďmi, vandalizmu a iných foriem násilného správania, xenofóbie, 
rasizmu, intolerancie a antisemitizmu, drogových závislostí (vrátanie alkoholu a 
fajčenia), a patologického hráčstva, diváckeho násilia, sexuálneho zneužívania detí, 
syndrómu týraných a zneužívaných detí. 

Preventívne aktivity Mestskej polície v Nitre na úseku prevencie kriminality 
v roku 2015 sú pokračovaním aktivít realizovaných v predchádzajúcom období. Tieto 
aktivity boli realizované najmä formou interaktívnych prednášok, rád, besied, stretnutí, 
poradenstva a súťaží s cieľom: 
 
- zvýšiť dôveru detí, mládeže a verejnosti voči polícii, 
- naučiť ich hľadať alternatívne a súčasne atraktívne riešenia pre ich problémy, 
- vysvetliť princípy a možnosti ochrany pred závislosťami všetkého druhu, upozorniť 

na psychické, spoločenské a patologické zmeny a dopady na organizmus, zmenšiť 
konzumentskú komunitu a dopyt po drogách, 

- upozorniť a poradiť deťom i starším občanom proti konkrétnemu i potencionálnemu 
násiliu, nebezpečenstvu, 

- zvýšiť pozitívne právne vedomie, hlavne jeho poznávaciu zložku, 
- zvýšiť zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť i bezpečnosť iných, či už na ulici, doma 
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alebo iných miestach, pri rôznych aktivitách, 
- ukázať východiská, spôsoby riešenia a správania sa v kritických situáciách 

ohrozujúcich život, zdravie alebo majetok, 
- upozorniť na nastávajúcu trestno-právnu zodpovednosť mládeže a z toho 

vyplývajúce skutočnosti, 
- dopravná výchova na všeobecnej úrovni, jej aplikácia do reálneho života. 
 
8.2.1. Realizované aktivity 
 
„Prednášky a interaktívne dialógy“ o prevencii protispoločenskej činnosti 
v materských, základných , stredných školách a pre iné sociálne skupiny na rôzne témy 
pripravené preventistami MsP. 
Jednalo sa o nasledovné témy: 
 

- bezpečne doma a na ulici 
- prevencia v doprave, 
- bezpečný kontakt so psom, ukážky z pracovnej kynológie, 
- prevencia drogových závislostí, 
- prevencia šikanovania, 
- kyberšikana, počítačová kriminalita, 
- obchodovanie s ľuďmi, 
- rasizmus a xenofóbia. 

 
Početnosť objektov prevencie podľa vekových kategórií a dĺžky aktivít: 
 

početnosť  
objektov 

dĺžka aktivity  
v min 

kategória 
DDI 

ostatné 
aktivity 

DDI 
ostatné 
aktivity 

deti 329  840  
žiaci 2324 5528 7890 16 600 
študenti 0 928 0 3220 
učitelia, dospelí 20 65 90 240 
seniori 47 231 90 620 

spolu 2720 6752 8910 20680 
celkom 9 472 493 hod 

 

„Spoločné ráno“ – dohľad nad bezpečným príchodom do školy hliadkami MsP Nitra, 
         priebežné sprevádzanie školákov cez frekventované a exponované 
         priechody pre chodcov v blízkosti základných škôl. 

 
„ Ukážky z pracovnej kynológie“ – psovodov Mestskej polície v Nitre, kde cieľom je 

          nielen ukázať jednotlivé prvky výcviku, ale aj 
          upozorniť žiakov na: 

- možné nebezpečenstvo zo strany cudzích, osamotených, túlavých, chorých psov 
- možnosti ochrany pred psom 
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- rady a povinnosti pri držbe a chovaní psa 
 

„Šanca pre bezpečnosť“  – dobudovávanie kamerového systému – IV. etapa projektu  
Na projekt bola na rok 2015 získaná štátna finančná dotácia 
30 000,-€ 

 

„ STOP počítačovej kriminalite“  – prevencia pred počítačovou kriminalitou 
 

„Bezpečný maják“ – zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia a činnosti pri 
           záchrane života, zdravia, majetku 

 

 „NIEšikanovaNIE“  – prevencia šikanovania, pokračovanie v projekte sociálnej 
              prevencie v oblasti prejavov sociálnej patológie vo vzťahoch 
              medzi žiakmi. 

 

„Seniori v akcii“  - viktimačná prevencia ohrozenia seniorov protispoločenskou 
        činnosťou. 

 „Snehová guľa“  – projekt sociálnej prevencie v oblasti užívania návykových látok 
 

„Bezpečný vchod“ – kampaň na zníženie miery bytových krádeží, znečistenia vchodov  
 

„Mobility week“ – trojdňová realizácia preventívnej aktivity v spolupráci s Mestom  
Nitra a CVČ Domino pre žiakov základných škôl ročníkov 5-9 na 
tému prevencia v doprave s cieľom znižovania detských obetí 
dopravných nehôd spojená s bezpečným sprevádzaním detí a žiakov 
cez cestu do škôl. 

 
8.3. Detské dopravné ihrisko v Nitre 
 
„Detské dopravné ihrisko“ – zriadené Detské dopravné ihrisko (ďalej len DDI) na ulici 
Nábrežie mládeže v Nitre s dopravnými značkami a svetelným zariadením, didaktickou 
učebňou a bicyklami, kolobežkami, odrážadlami, detskými cyklistickými prilbami 
a reflaxnými vestami pre účely aktivít v prevencii v doprave. 
 
Cieľ: 

- zníženie detskej úrazovosti v dynamickej doprave 
- zvýšenie miery informovanosti o význame dopravných značiek a predpisov 
- zvýšenie miery pripravenosti detí stať sa účastníkmi cestnej premávky 

 
Cieľová skupina: 

- žiaci prvého stupňa vo veku 8 – 10  rokov v čase školského vyučovania 
- deti a mládež vo voľnom čase 
- verejnosť 

Metódy práce : 
- zážitkové učenie na dopravnom ihrisku, 
- didaktické aktivity. 

 
Didaktická učebňa má dve miestnosti, jedna slúži na uskladnenie 46 bicyklov 

rôznej veľkosti, ktoré sú využívané na praktický nácvik na DDI. Druhá miestnosť slúži 
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na teoretickú výučbu, je vybavená bielou mobilnou tabuľou, 16-imi stolmi a 31 
stoličkami, obrazovou didaktickou výzdobou na stenách.  

Na internetovej stránke MsP Nitra bola zriadená rubrika DDI s prehľadným 
harmonogramom a s odkazom a kontaktmi na kompetentných príslušníkov mestskej 
polície a policajného zboru, ktorí majú v náplni práce organizovať aktivity na DDI. 
V rubrike je mapa, kde sa DDI nachádza, tiež odkaz na webovú stránku Slovenského 
hydrometeorologického ústavu pre nahliadnutie na predpoveď počasia, čo je 
limitujúcim faktorom pre bezpečnú realizáciu aktivít na DDI.  

Základné školy sú postupne oslovované s ponukou absolvovať dopravnú 
výchovu, prípadne sa vedenie škôl iniciatívne kontaktuje kompetentnému príslušníkovi 
MsP Nitra. 

V roku 2015 boli do výbavy dokúpené 5 kusov juniorských bicyklov a po sezóne 
bola vykonaná odborná údržba všetkých dopravných prostriedkov DDI. 

 
Počas sezóny 2015 sa od 13.4.2015 do 21.10.2015 na DDI zúčastnili v rámci 

prevencii v doprave takmer všetky nitrianske základné školy, jedenásť základných škôl 
z blízkych obcí a dvanásť materských škôl v celkovom počte 104 tried, 2671 
účastníkov (329 detí a 2324 žiakov) počas 8910 minút.  

 
Pilotnou aktivitou bola dopravná prevencia so 47-mi seniormi, ktorá mala veľmi 

dobrú spätnú väzbu od účastníkov. 
 
9.Materiálno technické zabezpečenie, vzdelávanie a informovanosť verejnosti 
 
9.1. Vozový park a spotreba PHM 
 

Mestská polícia v roku 2015 disponovala 7 motorovými vozidlami, 2 
motocyklami a 5 bicyklami. Vo vozidlách typu Dácia a v Octávii Tour, je z dôvodu 
priaznivej ceny paliva namontovaný alternatívny pohon na LPG, čím boli ušetrené 
peňažné prostriedky za palivo benzín, vzhľadom k nižšej cene LPG o cca 50% , ako je 
cena benzínu.  
 
Mestská polícia v roku 2015 disponovala týmito typmi motorových vozidiel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na premenlivý rast cien pohonných látok MsP reagovala zefektívnením 
a zhospodárnením plánovania výkonu služby s konečným vyústením na úsporu 
nákladov na PHL. V letných mesiacoch boli intenzívnejšie ako v minulosti využívané 
cyklohliadky (MsP má 5 bicyklov) a pešie hliadky.   

  
ŠPZ Typ Zakúpené 

Najazdené km 
k 31.12.2015 

1. NR-X 143 Renault Kangoo 01.04.2004 365 051 
2. NR-571 GM Skoda Yeti 06.07.2012 91 251 
3. NR 321HF Dácia Duster 02.12.2013 101 196 
4. NR 159FK Octávia 04.10.2007 72 000 
5. NR 159FC Octávia Tour 18.06.2009 186 326 
6. NR 159FS Dacia Logan 30.09.2010 91 320 
7. NR 159FT Dácia Duster 15.10.2010 163 108 



16 
 

Vozidlo Renault Kangoo nie je po viac ako 11 rokoch používania v technickom 
stave vhodnom pre hliadkovú činnosť a potrebné opravy sú už v danom prípade 
finančne nerentabilné. Z toho dôvodu sa nenasadzuje do výkonu služby a je využívané 
iba pre účely MTZ, prípadne prevoz služobných psov. Bolo by vhodné dané vozidlo 
vyradiť a nahradiť novým. 
 
Porovnanie údajov najazdených km a peňažných výdavkov: 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

celkom v €: 18 592 20 273 23 345 20 284 19 668 18 245 
celkom km: 198 930 163 108 159 476 159 476 172 005 169 643 

 
 
9.2. Pult centralizovanej ochrany 

 
Na pult centrálnej ochrany (PCO) je pripojených celkom 47 objektov z toho 42 

mestských objektov a 5 komerčných objektov.  
PCO obsluhuje operačný príslušník MsP a ochranu objektov zabezpečujú 

nepretržite dve motorizované hliadky. 
V roku 2015 sme na PCO zaznamenali 384 signálov o narušení objektu, čo je 

o 25 signálov narušenia viac, ako v roku 2014. Ani v jednom prípade však nebol objekt 
narušený páchateľom. Vo väčšine prípadov boli signály o narušení objektu spôsobené 
chybnou manipuláciou pri odkódovaní systému, alebo poruchou snímača. 
 
9.3.Vzdelávanie 
 
V minulom roku bolo vykonané vzdelávanie príslušníkov MsP v oblasti: 
 
1. Výcvik sebaobrany všetkých príslušníkov, spravidla 1x týždenne po 2 hod. 
2. Strelecká príprava – nácvik praktickej, mierenej a pudovej streľby po fyzickej záťaži, 

 s prebíjaním i bez prebíjania streliva 
3. Výcvik služobných psov spravidla 1x týždenne 
4. Aktuálne k prijatým zákonom a novelizáciám všetkých právnych noriem  
   upravujúcich činnosť a kompetenciu mestskej polície 
 
10.Riadenie a kontrolná činnosť 
 

Zo strany riadiacich príslušníkov MsP boli za účelom kvalitného plnenia 
predmetných úloh vykonané kontroly výkonu služby vo všetkých pracovných zmenách. 
Kontrolná činnosť bola orientovaná na plnenie zadaných úloh, prítomnosť hliadok na 
zverených úsekoch, ustrojenie hliadok a kontrola výkonu služby a komunikácie 
s občanmi. Zistené nedostatky menšieho charakteru sa týkali skôr reálneho usmernenia 
výkonu služby a použitia ochranných pomôcok, správnosť vypisovania pokutových 
blokov, údajov do správ zo služby, dodržiavanie smerníc mestskej polície a správna 
kvalifikácia priestupku. Pri nástupoch do služby, ako aj počas jej výkonu, boli 
vykonávané skúšky na požitie alkoholu, všetky s negatívnym výsledkom. 

V dvoch prípadoch bolo uložené písomné upozornenie primátora mesta Nitry za 
menej závažné porušenie pracovnej disciplíny, s možnosťou rozviazania pracovného 
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pomeru, ak upozornený príslušník opakovane poruší pracovnú disciplínu. V siedmych 
prípadoch boli uložené upozornenie veliteľa obvodu. 

 
11. Plnenie hlavných úloh za rok 2015 
 
 V roku 2015 sa zameriame na nasledovné hlavné úlohy: 
 

• pokračovanie budovania kamerového systému v počte minimálne troch kamier - 
splnené 

• zrealizovanie 2 kurzov odbornej spôsobilosti príslušníkov mestských a obecných 
polícií - splnené 

• pripojenie ďalších komerčných klientov na pult centralizovanej ochrany - 
splnené čiastočne 

• v oblasti personálnej práce doplnenie počtu príslušníkov MsP v Nitre – splnené 
čiastočne 

 
12. Hlavné úlohy na rok 2016 
 
 V roku 2015 sa zameriame na nasledovné hlavné úlohy: 
 

• pokračovanie budovania kamerového systému  
• zrealizovanie kurzov odbornej spôsobilosti príslušníkov mestských a obecných 

polícií 
• v nadväznosti na otvorenie automobilového závodu Jaguár Land Rover príprava 

zriadenia stáleho obvodu Dražovce 
 
13. Záver 
 
 Mestská polícia v Nitre aj v roku 2015 zabezpečovala úlohy vymedzené 
zákonom č. 564/1991 Zb., o obecnej polícii, ako poriadkový útvar mesta dbala najmä na 
zabezpečenie verejného poriadku, ochranu obyvateľov a iných osôb pred ohrozením 
života a zdravia. V rozsahu svojich kompetencií budeme v službách pre obyvateľov 
a návštevníkov mesta Nitry pokračovať aj v roku 2016. 

 


