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Dôvodová správa 

k Správe o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku  

v meste Trenčín za rok 2020 

 

     „Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín za rok 

2020“ je predkladaná Mestskému zastupiteľstvu na základe bodu „B“ uznesenia č. 454 z 15. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, konaného dňa 29. apríla 2009. 
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      Uplynulý rok bol v značnej miere ovplyvnený pandémiou spôsobenou novým koronavírusom SARS 

CoV-2. Vyhlásenie núdzového stavu vládou Slovenskej republiky v marci 2020 a s ním spojených 

následných protipandemických opatrení výraznou mierou ovplyvnilo celospoločenský život a aj 

samotnú činnosť MsP Trenčín. Uzatvorenia prevádzok, reštaurácií, nákupných centier, zavedenie 

zákazu vychádzania a zhromažďovania výrazným spôsobom znížili mobilitu čo sa prejavilo hlavne 

v počte udalostí týkajúcich sa verejného poriadku.  Zavedenie pandemických opatrení vo veľkej miere 

ovplyvnilo aj aktivity zo strany MsP v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti.                 

     Napriek zhoršenej pandemickej situácii MsP Trenčín pokračovala v nepretržitom plnení úloh 

vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii a to aj v období, keď ochorenie Covid-19 zasiahlo 

v mesiacoch november až december 2020 väčšiu časť príslušníkov. Avšak za prísneho dodržiavania 

pandemických opatrení, ktoré boli pravidelne konzultované a koordinované s regionálnym úradom 

verejného zdravotníctva sa podarilo profesionálnym prístupom všetkých toto obdobie prekonať bez 

toho, aby bol narušený výkon služby. Vedenie MsP v spolupráci s mestom Trenčín zabezpečovalo 

v tomto, pre všetkých ťažkom období, všetky potrebné a dostupné dezinfekčné a ochranné pracovné 

prostriedky, aby sa eliminovalo nebezpečenstvo vzniku ochorenia u príslušníkov MsP.      

1. Organizácia Mestskej polície, materiálne a technické vybavenie 

     Mestská polícia Trenčín je v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii poriadkový útvar 

pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v 

meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského 

zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. 

 

     K 1. januáru 2020 pracovalo v Mestskej polícii Trenčín celkom 44 príslušníkov. Na vlastnú žiadosť 

v priebehu roku 2020 ukončili pracovný pomer 3 príslušníci MsP a jeden príslušník bol prepustený 

v zmysle Zákonníka práce zo zdravotných dôvodov. MsP Trenčín v priebehu roka 2020 neprijala 

žiadnych nových príslušníkov. Na základe vykonaných personálnych zmien, pracovalo k 31. decembru 

2020 v Mestskej polícii celkom 40 príslušníkov MsP.   

 

     V roku 2020 využívala MsP v hliadkovej službe celkovo 7 osobných motorových vozidiel: 

- 2 vozidlo Škoda Scala zakúpená v roku 2019-2020, z ktorých jedno bola zakúpené koncom 

roku 2020 

- 3 vozidlá Kia Ceed obstarané v rokoch 2015-2017, vozidlo Kia TN120EV vyradené z používania 

v mesiaci júl 2020 z dôvodu poškodenia motora 

- 1 vozidlo Fiat Fiorino obstarané v roku 2016 určené na odchyt psov 

- 1 vozidlo Škoda Fabia obstaraná v roku 2011 

- 1 vozidlo Toyota Yaris - vozidlo kontrolu parkovania tzv. „CamCar“   

 

MsP pri svojej činnosti používa nasledovné technické prostriedky: 

- mobilné telefóny a tablety na zabezpečenie spojenia hliadok so stálou službou MsP 

a spojenia medzi hliadkami a na evidovanie udalostí do informačného systému, 

- záznamové zariadenie na zaznamenávanie hovorov na linke č. 159,  

- 6 ks protiúderové prilby pre použitie pri zabezpečení športových, kultúrnych a iných 

hromadných akciách  Mestskej polície (špeciálna rovnošata). 

- 8 ks balistických viest 

- 2 ks prístroj na zisťovanie alkoholu v dychu - Dräger,  
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- 2 ks tlačiareň  k prístroju Dräger,  

- 60 ks technických prostriedkov na zabránenie odjazdu motorového vozidla, 

- 1ks čítačka čipov (používa sa pri identifikácii túlavých psov) 

- 1ks defibrilátor  

- 10 ks mobilná tlačiareň  

- rádiová sieť na zabezpečenie spojenia s hliadkami, 1 ks základňová rádiostanica,  

           10 ks ručná rádiostanica 

 

Prostriedky na odchyt psov: 

- 1 ks narkotizačná puška zn. DRULOV, používa sa pri odchyte túlavých zvierat  

- rukavice s výstužou, 

- krátka palica so slučkou do váhy 50 kg na odchyt psov, 

- dlhá palica so slučkou do váhy 50 kg na odchyt psov, 

- prenosný koterec, prepravný box. 

 

2. Stála služba a monitorovací kamerový systém 

     Činnosť hliadok MsP je okrem samotného vedenia MsP koordinovaná nepretržitým výkonom stálej 

služby MsP Trenčín. V roku 2020 bolo zistených vlastnou činnosťou alebo oznámených na MsP 20 524 

udalostí, z ktorých bolo cez linku 159 prijatých 9 024 oznámení. Ostatné oznámenia boli prijaté cez 

ďalšie informačné kanály ako pevné linky, email alebo osobné oznámenia občanov.       
     V rámci prevencie a odhaľovanie protispoločenskej  činnosti využíva MsP Trenčín kamerový 

monitorovací systém. Aj v uplynulom roku MsP pokračovala v modernizácií a rozširovaní kamerového  

systému mesta  Trenčín.  

     Kamerový monitorovací systém MsP v súčasnej dobe pozostáva celkovo zo 103 kamier, z toho 5 

kamier je s prstencom – jedna otočná a štyri pevné snímajúce 360°. Ďalšie 4 kamery slúžia na 

ochranu priestorov Mestskej polície. Občania aj návštevníci mesta sú informovaní, v zmysle zákona o 

skutočnosti, že príslušný priestor je monitorovaný kamerovým systémom v zmysle zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov. Výstup z kamier slúžia len pre služobné účely v rámci objasňovania 

protiprávneho konania a ďalšie konkrétne výstupy sú poskytované orgánom činným v trestnom 

konaní na základe ich písomného požiadania.  

     Používanie a prevádzkovanie monitorovacieho kamerového systému mestskej polície je v súlade 

so Smernicou na obsluhu a prevádzku monitorovacieho kamerového systému mesta Trenčín v správe 

Mestskej polície Trenčín v zmysle GDPR – General Data Protection Regulation (Nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) a zákona na ochranu osobných 

údajov č. 18/2018 Z. z.     

     V roku 2020 bolo kamerovým systémom MsP zaznamenaných 583 udalostí, z ktorých bolo 365 

priestupkov. V nasledujúcej tabuľke je porovnanie vybraných priestupkov a trestných činov zistených 

kamerovým systémom za roky 2018 až 2020:   

§ 22 - priestupky proti BPCP 

§ 47 - priestupky proti verejnému poriadku 

§ 49 - priestupky proti občianskemu spolunažívaniu  

VZN - všeobecne závazné nariadenia mesta 

TČ - trestné činy      
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     Vďaka kamerovému systému bolo v roku 2020 odhalených 5 trestných činov, medzi inými TČ 

výtržníctva, drogová trestná činnosť a trestný čin extrémizmu - trestný čin podpory a propagácie 

skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd.  

 

3. Verejný poriadok 

     V súvislosti s pandémiou a zavádzaním nových opatrení k eliminácii následkov ochorenia Covid-19 

zo strany štátnych orgánov, Úradu verejného zdravotníctva a samotných obcí vyplynuli pre 

príslušníkov MsP nové úlohy v súvislosti s kontrolou verejného poriadku a následného dodržiavania 

novozavedených právnych noriem. Z uvedených dôvodov bola aj samotná činnosť v oblasti kontroly 

dodržiavania verejného poriadku zameraná najmä na kontrolu dodržiavania týchto opatrení, ako 

povinnosť nosenie prekrytia horných dýchacích ciest, dodržiavanie uzatvorenia prevádzok, zákazu 

vychádzania, zákazu zhromažďovania a pod. 

     Príslušníci MsP Trenčín sa aktívne podieľali na zabezpečovaní verejného poriadku počas druhej 

vlny pandémie, ktorá začala nástupom jesenných mesiacov. Táto činnosť sa týkala najmä  

zabezpečenia verejného poriadku počas celoplošného testovania, kontroly dodržiavania karantény 

a ďalších nariadení, ktorých kontrola spadala do kompetencií MsP.  

   

    

     Účelom tejto časti je poukázať na niektoré oblasti verejného poriadku, ktoré tvoria prevažnú časť 

činnosti MsP vo oblasti verejného poriadku.  

a) rušenie nočného kľudu 

     V roku 2020 MsP riešila celkovo 283 oznámení pre podozrenie z porušenia nočného kľudu, z toho 

v 137 bola naplnená skutková podstata priestupku a vec bola doriešená v zmysle zákona, v 27 

prípadoch v blokovom konaní v celkovej sume 470,- €, zvyšný počet bol vyhodnotený ako 

neopodstatnené oznámenie o rušení nočného kľudu resp. v čase príchodu hliadky na miesto 

k rušeniu nedochádzalo.  
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b/ verejné pohoršenie 

     V uplynulom roku preverila MsP 1 082 udalostí týkajúcich sa budenia verejného pohoršenia. 

Z tohto počtu bolo riešených ako priestupok 887 udalostí. Takmer 60% týchto priestupkov spáchali 

osoby „bez domova“, ako ležiace osoby pod vplyvom alkoholu.  

 

c/ ochrana pred zneužívaním alkoholických nápojov 

     V roku 2020 riešela MsP 2386 porušení VZN č. 11/2018 o ochrane pred zneužívaním alkoholických 

nápojov na verejnosti, ktorých sa obdobne ako u priestupkov verejného pohoršenie dopúšťali „osoby 

bez domova“. V súbehu s kontrolou dodržiavania uvedeného VZN o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov zistila MsP 35 porušení zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním 

alkoholických nápojov a zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a to konzumáciu 

alkoholických nápojov osobami maloletými a mladistvými. Porušenia tohto zákona boli následne 

v zmysle zákona o obecnej polícií oznámené príslušnej obci na prejednanie.  

d/ voľný pohyb psov  

MsP odchytila v roku 2020 104 psov, z ktorých bolo 85 na základe identifikácie čipu, odovzdané 

majiteľom a doriešené v zmysle zákona. Zvyšných 19 psov skončilo v karanténnej stanici. 

 

     V rámci hliadkovej činnosti v roku 2020 vykonávala MsP Trenčín nasledovné činnosti: 

- preverených bolo 66 udalostí týkajúcich sa zakladania nelegálnych skládok v rozpore s VZN, 
pričom 28 z nich vyriešila v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ostatné postúpila 
k ďalšiemu riešeniu príslušným útvarom mesta resp. okresnému úradu Trenčín 

- zistených 12 prípadov poškodeného mobiliáru v správe a majetku mesta (lavičky, detské ihriská,  
kontajnery, zastávky MHD) 

- riešených 7 prevádzok z dôvodu nedodržiavanie zatváracích hodín resp. rušenia nočného kľudu 
- nahlásených 137 prípadov nefunkčného verejného osvetlenia a semaforov 
- nahlásených 26 nebezpečných suchých stromov resp. konárov, patria sem aj prerastajúce 

konáre do chodníkov a prekryté DZ konármi... 
- príslušnému správcovi komunikácií bolo nahlásených 63 poškodených dopravných značiek 

a dopravných zariadení   
- príslušnému správcovi komunikácií bolo nahlásených 26 jám a výtlkov na komunikáciách 
- odstránených 119 uhynutých zvierat – pes, mačka, holub.... 
- nahlásených 8 uhynutých kusov poľovnej zveri príslušnému poľovnému združeniu 
- na základe žiadostí súdov, úradov štátnej správy a samosprávy a exekútorov bolo doručovaných 

125 písomností.  
- kontrolu objektov v majetku Mesta Trenčín 

 

 
V rámci plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii spolupracovala MsP Trenčín s 

nasledovnými orgánmi a organizáciami:  

- Mestské a obecné polície (ďalej len OP a MP) v rámci celej SR – spolupráca v Združení náčelníkov 

obecných a mestských polícii Slovenska, výmena skúseností.  

- Železničná polícia Trenčín – pri pátraní po osobách dopúšťajúcich sa trestnej činnosti, a to hlavne 

majetkovej trestnej činnosti.  
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- Hasičský a záchranný zbor Trenčín – spolupráca na úseku prevencie a ochrany života a majetku 

občanov, zabezpečovania a regulácia dopravy pri dopravných nehodách 

- Dobrovoľné hasičské zbory – spolupráca pri vykonávaní protipovodňových opatrení na území 

mesta Trenčín.  

- Okresný úrad  Trenčín – odstúpenie priestupkov k správnemu konaniu.  

- Mestský úrad Trenčín – útvar stavebný a životného prostredia, útvar mobility, preverovanie 

podnetov a oznámení.  

- MHaSL, Marius Pedersen, GETOS – zabezpečenie čistenia komunikácií  a obnovy vodorovného 

dopravného značenia  

- Okresný súd Banská Bystrica – prihlasovanie pohľadávok – bloky na pokutu nezaplatené na 

mieste, ktoré neboli uhradené v stanovenej lehote. 

- s poslancami MsZ - príslušníci MsP sa zúčastňujú zasadaní výborov miestnych častí 

- Policajný zbor SR – v oblasti zabezpečenia verejného poriadku MsP najviac spolupracuje s 

Krajským riaditeľstvom Policajného zboru Trenčín, Okresným riaditeľstvom Policajného zboru 

Trenčín a s Obvodným oddelením PZ Trenčín.  Mestská polícia poskytuje svojich príslušníkov ako 

nezúčastnené osoby pri úkonoch vykonávaných Okresným riaditeľstvom Policajného zboru, 

vykonáva spolupátranie po nezvestných a hľadaných osobách 

- Okresný súd Trenčín - doručovanie zásielok pre súdne konania 

 

     Účelom tejto časti je poukázať na niektoré oblasti verejného poriadku, ktoré tvoria prevažnú časť 

činnosti MsP vo oblasti verejného poriadku.  

 

4. Statická a dynamická doprava       

     V roku 2020 riešila Mestská polícia Trenčín 10 934 dopravných priestupkov. Priestupky v doprave 

tvorili, podobne ako v minulých rokoch, takmer 86% všetkých priestupkov. Uložených 4 898 pokút v 

celkovej výške 62 080,- €. Najviac dopravných priestupkov sa týkalo nasledujúcich predpisov: 

- 3 799 nezaplatené parkovné § 25 ods. 1 písm. o) zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 

- 2 578 nerešpektovanie dopravnej značky č. 277 „parkovacia zóna“  

- 1 047 nerešpektovania dopravnej značky č. 231 „zákaz vjazdu pre všetky vozidlá“  

- 586    nerešpektovanie dopravnej  značky č. 620 „vyšrafovaný priestor“ 

- 452    nerešpektovanie č. 317 „pešia zóna“  

       

     Samotnú kontrolu regulácie parkovania na území mesta vykonávali prevažne príslušníci MsP 

z oddelenie kontroly parkovania aj s využitím vozidla na kontrolu parkovania „CamCar“, ako aj ostatní 

príslušníci v rámci hliadkovej služby. V zóne s regulovaným parkovaním sme skontrolovali viac ako 

109 000 vozidiel. Napriek pandémii sa v mesiaci september 2020 podarilo rozšíriť reguláciu 

parkovania aj na najväčšie sídlisko Juh, čím sa počet parkovacích miest v zóne s regulovaným 

parkovaním zvýšil na takmer 9 000, čo samozrejme zvyšuje potrebu nasadenia vyššieho počtu 

príslušníkov vyčlenených na kontrolu.  

     Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla z dôvodu neprítomnosti vodiča 

bol v sledovanom období použitý v 1 612 prípadoch. 



MESTSKÁ POLÍCIA TRENČÍN 

Hviezdová ul.č.129/2,  Trenčín 
                  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

9 
 

     Ďalším problémom statickej dopravy sa dlhodobo javia staré vozidlá – „autovraky“. V uplynulom 

roku Mestská polícia Trenčín v spolupráci s útvarom mobility a taktiež na základe podnetov od 

občanov zadokumentovala 26 starých vozidiel, z ktorých bolo 23 odstránených majiteľom vozidla a 3 

vozidlá boli odtiahnuté správcom komunikácií.  

 

5. Preventívne aktivity 

     Cieľom preventívnych aktivít je zvyšovanie právneho a spoločenského vedomia a získanie 

informácií ako sa nestať obeťou protispoločenskej činnosti. Tieto preventívne aktivity sú zacielené na 

tie skupiny občanov, ktoré sú protispoločenskou činnosťou ohrozované v najväčšej miere, t. j. na deti 

a seniorov. Nakoľko v mesiaci marec 2020 boli uzatvorené školy, škôlky, domovy dôchodcov a centrá 

pre seniorov /v súvislosti s pandémiou COVID-19/  museli byť prednášky zrušené. Do tohto obdobia 

bolo v rámci prevencie: 

- 10 zrealizovaných prednášok 
- 18 prednáškových hodín         
- 1022 účastníkov                    
 
Ďalšie činnosti v oblasti prevencie: 

 

• „Bezpečná cesta do školy“ - dozor nad bezpečnosťou školákov pri prechádzaní cez 
frekventované a exponované priechody pre chodcov pred zahájením vyučovania. 
• Koordinátor preventívnych činnosti MsP Trenčín pracuje ako člen „Komisie pre prevenciu 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti“ pri Obvodnom úrade v Trenčíne. 

   
6. Terénna práca, sociálne poradenstvo a krízová intervencia 

Terénnu prácu vykonáva jeden príslušník mestskej polície s konkrétnym zaradením, ako 

referent pre terénnu prácu, sociálne poradenstvo a krízovú intervenciu MsP TN. Predmetná činnosť 

je zameraná na vyhľadávanie fyzických osôb, ktoré sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii 

a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie základného 

sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Cieľová skupina 

sú zjavní ľudia bez domova, ale aj ľudia ohrození stratou bývania. Jedná sa o činnosť, ktorá prispieva k 

eliminovaniu alebo zmierneniu negatívnych dopadov tohto sociálneho fenoménu na jedinca 

a majoritnú spoločnosť, v ktorej žije. V širšom slova zmysle je prioritou ochrana života a zdravia 

občanov, udržiavanie verejného poriadku, predchádzať kriminalite a inej protispoločenskej činnosti. 

Kľúčová bola kontinuálne naviazaná a prebiehajúca spolupráca so zamestnancami Útvaru sociálnych 

vecí Mestského úradu Trenčín a taktiež so zamestnancami Sociálnych služieb mesta Trenčín m. r. o., 

resp. zamestnancami sociálnych služieb krízovej intervencie - nízkoprahového denného centra 

a nocľahárne.  

     V kalendárnom roku 2020 počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z 

dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 bola zásadne ovplyvnená 

každodenná činnosť v teréne s ľuďmi bez domova, ktorá bola zameraná predovšetkým na 

nasledujúce aktivity: 

-priebežne boli ľudia bez domova v prirodzenom prostredí oslovovaní a dopytovaní na zdravotný 

stav, najmä na prípadné subjektívne a objektívne príznaky infekčného ochorenia na COVID – 19; 
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-opakované vykonávanie preventívneho merania telesnej teploty bezkontaktným teplomerom 

a dezinfekcia rúk priamo na ulici; 

-v prípade podozrenia na infekčné ochorenie bolo počas prevej vlny pandémie dňa 22.04.2020 

v spolupráci s HaZZ TN a SSMTN, m. r. o. realizované PCR testovanie ľudí bez domova a sociálne 

slabších obyvateľov z Kasárenskej ulice v celkovom počte 30 ľudí s negatívnym výsledkom; 

 

-v prípade absencie rúška alebo improvizovaného krytia tváre boli ľuďom bez domova v teréne 

rozdávané ochranné rúška; 

 

 

 

-permanentné smerovanie a sprevádzanie ľudí bez domova do zariadenia sociálnej služby krízovej 

intervencie, jednalo sa o nízkoprahové denné centrum a nocľaháreň na Nešporovej ulici, za účelom 

udržiavania zvýšenej osobnej hygieny; 

-sociálne exkludovaným ľuďom boli poskytované a zdieľané informácie o aktuálnych opatreniach a 

nariadeniach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Úradu vlády Slovenskej republiky; 

-rovnako boli už počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID – 19 oboznamovaní, ako sa vhodným 

spôsobom správať a predchádzať nákaze (napr. používať improvizované rúško z látky, šálu alebo 

šatky, udržiavať medzi sebou odstup, minimalizovať fyzický kontakt, nepodávať si z ruky do ruky 

cigarety a fľaše, udržiavať osobnú hygienu a pod.); 

-od 10.10.2020 od 20.10.2020 bolo realizované zabezpečovanie nákupu potravín, drogérie, liekov a 

sprostredkovanie pošty pre 24 domácností, približne 70 obyvateľov areálu s obytnými bunkami na 
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Kasárenskej ulici v Trenčíne, ktorí boli na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva v Trenčíne v nariadenej karanténe z dôvodu pozitívneho výsledku na ochorenie COVID - 

19. Následne vykonaná asistencia pri testovaní týchto obyvateľov na ochorenie COVID – 19; 

 

-kontinuálne oboznamovanie a rozdávanie letákov ľuďom bez domova ohľadom celoplošných 

antigénových testovaní uskutočňovaných na území mesta Trenčín.  

Taktiež prebiehal súvislý súbor nasledovných činností: 

-mapovanie ľudí žijúcich bez domova na území mesta Trenčín, aktuálny prehľad o konkrétnych 

ľuďoch žijúcich na okraji spoločnosti, taktiež prehľad o lokalitách a miestach, kde sa obvykle 

zdržiavajú (bolo zmapované, že na území mesta sa v priebehu roka 2020 zdržiavalo 120 ľudí bez 

domova a ľudí ohrozených stratou domova), pričom niektorí využívali nízkoprahové denné centrum, 

príp. nocľaháreň pravidelne alebo sporadicky, ale mnoho z nich (prevažne v letnom období) nebolo 

ochotných a schopných akceptovať nízkoprahovo stanovené podmienky týchto zariadení sociálnej 

služby a zdržiavali sa prevažne v „uliciach“ mesta; 

-jednorazovo alebo opakovane ľuďom bez domova, ľuďom ohrozeným stratou bývania bolo 

poskytnuté sociálne poradenstvo napr. osobne na ulici, na stanici, v parku, pri obchodných domoch 

alebo telefonicky (pri osobnom kontakte im bol odovzdaný informačný leták o sociálnych služieb 

krízovej intervencie mesta Trenčín obsahujúci kontakt na – nízkoprahové denné centrum, 

nocľaháreň, zariadenie núdzového bývania LUNA, terénnu službu krízovej intervencie, taktiež 

informácie o existencii sociálneho šatníka, bazáru alebo skladu a výdajne potravín); 

-pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov (napr. pomoc pri vybavovaní rodného 

listu, občianskeho preukazu, vybavovaní úradných záležitostí, vypisovaní tlačív, osobný bankrot, 

štátne dávky na ÚPSV a R TN, sociálny dôchodok, atď.); 

-v určitých prípadoch boli sprevádzaní po úradoch a inštitúciách (napr. ÚPSV a R TN, TSK, Sociálna 

poisťovňa TN, zdravotné poisťovne, Centrum právnej pomoci, zdravotnícke zariadenia atď.); 

-v meste Trenčín sa zdržiavali aj ľudia bez domova z iných miest a obcí (boli privezení do FN TN 

sanitkou, čierni pasažieri vo vlakoch, cestovali bezplatne  - ako sprievod osobe s ŤZP), ktorí sa chceli 

vrátiť do miesta obvyklého pôsobenia, nakoľko sa v osobných záležitostiach mohli obrátiť len na 

miestne príslušný úrad a inštitúciu, kde mali trvalý pobyt, z uvedeného dôvodu boli na ich žiadosť 

odprevadení na železničnú stanicu a po zakúpení cestovaného lístka dobrovoľne odcestovali, za rok 

2020/9 prípadov; 
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-sieťovanie a spolupráca: napr. Sociálne služby mesta Trenčín - najmä nízkoprahové denné centrum a 

nocľaháreň, Fakultná nemocnica Trenčín - sociálne sestry, TSK - oddelenie sociálnej pomoci, ÚPSV a R 

TN - štátne dávky, Centrum právnej pomoci – osobný bankrot, PZ SR, občianske združenia pôsobiace 

v sociálnej oblasti; 

-doručovanie doručeniek do vlastných rúk (súdy, okresné úrady, exekútori) osobám, ktoré sú ťažko 

zastihnuteľné, nakoľko často menia miesta, kde sa zdržiavajú a prebývajú. 
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7. Výkaz štatistických údajov o činnosti Mestskej polície  

I. Počet príslušníkov obecnej polície k 31.12.2020 

1  Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 47 

1a  Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 40 

2  Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 0 

3  Počet prepustených príslušníkov obecnej polície 1 

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 

40 

 

II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 

1  Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 

2  Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 

 

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

1  Počet vykonaných zákrokov 12769 

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 (celkom/§13 ods.1 pís. a-d) 1612/8 

4a  Z toho neoprávnených 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.) 
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 (do 24 

hod.) 
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 
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10  

 

Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh obecnej polície alebo v 

súvislosti s ich plnením) 0 

10a  Z toho so zranením príslušníka obecnej polície 0 

 

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 

1  Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka 

obecnej polície 
2 

2  Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 1 

3  Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 1 

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

 §47-48 

 
 

§ 49 § 50 § 22 Všeobecne 

záväzné 

nariadenia 

obce 

Ostatné Spolu 

 

1  Celkový počet zistených 

priestupkov vlastnou 

činnosťou 

706 15 6 10411 322 106 11566 

2  Celkový počet oznámených 

priestupkov na útvar obecnej 

polície 

428 33 11 525 154 14 1165 

3  Celkový počet uložených 

priestupkov 
0 1 4 147 11 1 164 

4  Celkový počet odložených 

priestupkov 0 3 0 15 3 0 21 

5  Celkový počet odovzdaných 

priestupkov 0 0 0 6 2 46 54 

6  Celkový počet oznámených 

priestupkov príslušnému 

orgánu 

0 3 0 23 2 1 29 

7  

 

Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom 

konaní 

67 7 0 4737 107 7 4925 

výška finančnej hotovosti (€) 1040 120 0 58380 1500 130 61170 

8  

  

Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom 

konaní vydaním bloku na 

pokutu nezaplatenú na mieste 

12 2 4 145 3 0 166 

výška finančnej hotovosti (€) 260 50 100 3170 70 0 3650 
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NÁVRH NA UZNESENIE 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne: 

 

berie na vedomie 

„Správu o činnosti Mestskej polície v Trenčíne a o stave verejného poriadku v meste Trenčín 

za rok 2020“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


