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Mestská polícia Podolínec                                                                    V Podolínci,  15.03.2017 

 Č. p. 

                 Správa o činnosti Mestskej polície Podolínec 

                                     za II. polrok 2016 

 
 MsP Podolínec je poriadkovým útvarom mesta Podolínec, ktorý plní úlohy 

vyplývajúce zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení s doplnkami z VZN 

mesta Podolínec a z pokynov primátora mesta Podolínec. 

  V blokovom konaní bolo na úseku verejného poriadku a dopravy riešených 17 

priestupkov na sumu 155 €. Pre porušenie VZN bol riešený 1 priestupok v sume 10 €.  

 Priamo na mieste bolo príslušníkom OO PZ Podolínec odovzdaných 11 priestupkov, 

príjem z odovzdaných priestupkov v hodnotenom období bol 300 €. Mestskému úradu 

v Podolínci – oddeleniu správe majetku bolo odovzdaných 9 prípadov.  

 Pre potreby exekútorov a súdov bolo vypracovaných 30 dožiadaní.  V rámci prevencie 

bola vykonaná prednáška a ukážka činnosti MsP pre deti DHZ Podolínec na chate Kyčora.  

 Pri ochrane majetku mesta na úseku mestských lesov MsP veľmi úzko spolupracuje 

s vedením a pracovníkmi   Lesy mesta Podolínec s r.o.  Je potrebné uviesť, že po zmene 

štruktúry mestských lesov došlo k výraznému zlepšeniu a skvalitneniu spolupráce MsP 

s týmto oddelením. V hodnotenom období bol zistený jeden prípad krádeže dreva,  ktorý bol 

riešený v blokovom konaní v sume 3 €. Vo vzťahu k pracovníkom lesov  MsP neriešila žiadne 

porušenie zákona z ich strany, čo je taktiež dôkazom odbornosti v právnej oblasti všetkých 

zúčastnených vo vzťahu k spoločnosti Lesy mesta Podolínec s r.o.  

 V mesiaci október 2016 prijala MsP oznámenie od občana mesta Podolínec, že po 

výbere hotovosti z bankomatu na ul. Sv. Anny mu bola táto hotovosť ukradnutá neznámou 

osobou, ktorá k nemu prišla na motorovom vozidle. Po prijatí oznámenia bola vec hneď 

telefonicky oznámená na OO PZ Podolínec. Do príchodu hliadky OO PZ Podolínec do 

budovy MsÚ pomocou kamerového systému MsP stotožnila motorové vozidlo. Na základe 

týchto skutočností okamžite po príchode do budovy MsÚ požiadali príslušníci OO PZ 

o vyhlásenie pátrania po stotožnenom motorovom vozidle. Páchateľ krádeže vzápätí po 

krádeži odišiel s vozidlom smerom na Starú Ľubovňu a cez hraničný prechod Mníšek nad 

Popradom opustil územie SR. Na územie SR sa vrátil v oblasti Čadce v popoludňajších 

hodinách, kde bol aj zadržaný a krádež bola objasnená.  

MsP pri plnení svojich úloh veľmi úzko spolupracuje s OO PZ Podolínec a v prípade 

potreby aj s inými zložkami PZ.  

K prípadom zisteným pri výkone služby podáva náčelník MsP hlásenie primátorovi 

mesta, jednotlivé prípady sú vyhodnocované a sú k týmto prípadom prijímané vyhodnotenia. 

Aj v tomto hodnotenom období je potrebné konštatovať, že nedošlo k zmene v oblasti 

právneho stavu  pri vymáhaní uložených sankcii. V oblasti ochrany životného prostredia 

a verejného poriadku u osôb poberajúcich sociálne dávky je uložená pokuta nevymožiteľná. 

Jedine na úseku dopravy umožňuje právny systém uloženú sankciu vymôcť aj u tejto skupiny 

osôb.  

 

 

                                                                                          Náčelník MsP Podolínec 

                                                                                              Vladimír Živčák 


