
      

MESTO PODOLÍNEC  
N á m e s t i e  M a r i á n s k e  3 ,  0 6 5  0 3  P o d o l í n e c  

 
Mestská polícia Podolínec                                                                    V Podolínci 18.02.2016 
 Č.p. 
                                                            

                 Správa o činnosti Mestskej polície Podolínec 
                                     za II. polrok 2015 
 
 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, s VZN 
mesta Podolínec a z pokynov primátora mesta Podolínec. 
 Na úseku verejného poriadku a dopravy bolo celkovo zistených v blokovom konaní 
realizovaných 11 priestupkov. Okresnému úradu v Starej Ľubovni bol odstúpený 1 priestupok 
proti občianskemu spolunažívaniu. Priamo na mieste bolo príslušníkom OO PZ Podolínec 
odstúpených 9 prípadov. N úseku dodržiavania VZN mesta Podolínec bolo v blokovom 
konaní realizovaný 1 priestupok.  
  V rámci ochrany majetku mesta boli vykonané kontroly aj na úseku mestských lesov. 
Porušenie zákonov, ktoré bolo touto kontrolou zistené boli písomne spracované a predložené 
primátorovi mesta. Pre potreby súdov, exekútorov a polície  bolo spracovaných 64 dožiadaní.   
 Na úseku ochrany životného prostredia, čistoty a hygieny na území mesta bola 
vykonávaná kontrola triedenia vývozu a uskladňovania stavebného odpadu na povolenej 
skládke stavebného odpadu. Cieľom tejto kontroly bolo zabezpečiť ukladanie odpadu v súlade 
s pokynmi vydanými pri zriadení tejto skládky. Vo vzťahu k nelegálnym skládkam 
komunálneho odpadu za najproblematickejšie úseky možno označiť prístupovú cestu v časti 
Toporca zvaná Lengrub, druhým úsekom je katastrálne územie mesta smerom na Lomničku.  
 Priestupky v blokovom konaní boli realizované na sumu 155 €. 
 V hodnotenom období bola v rámci preventívnej činnosti vykonaná prednáška 
v Špeciálnej internátnej škole.  
 Celkovo pri svojej činnosti MsP veľmi úzko spolupracuje  OO PZ Podolínec kde sú 
využívané jednak zábery z kamerového záznamu ale aj miestna a osobná znalosť príslušníkov 
MsP. Okrem toho MsP spolupracuje aj s inými útvarmi PZ, ktoré si plnia svoje úlohy na 
území mesta Podolínec.  
  Príslušníci MsP sa podieľali na zabezpečovaní kultúrnych a športových podujatí 
organizovaných mestským úradom.  
 Pretrvávajúcim problémom pri zistení porušenia zákonov v oblasti verejného poriadku 
a ochrany životného prostredia je súčasný právny stav vymáhania uložených sankcii. U osôb 
poberajúcich soc. dávky nie je možnosť vymôcť uloženú pokutu, okrem uloženej pokuty na 
úseku dopravy.   
 Náčelník MsP podáva pravidelne hlásenia primátorovi mesta k prípadom zisteným pri 
výkone služby, jednotlivé prípady sú spoločne vyhodnocované a podľa vzniknutej situácie 
MsP plní pokyny primátora mesta.  
                          
  
                                                                                           Vladimír Živčák 
                                                                                    náčelník MsP Podolínec 
 


