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Dôvodová správa 

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

v meste Trenčín za rok 2021 

 

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

2021“ 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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     AJ uplynulý rok bol ovplyvnený pokračujúcou pandémiou spôsobenou novým koronavírusom SARS 

CoV-2 a jeho mutáciami. V roku 2021 pribudlo viacero nariadení vlády SR, ktorými bol upravený vstup 

na určité miesta (reštaurácie, obchodné centrá, zamestnanie a podobne) predovšetkým preukázaním 

sa dokladom o zaočkovaní tzv. covid pasom, potvrdením o prekonaní choroby COVID-19 alebo 

dokladom o negatívnom výsledku testu na koronavírus. Zavedenie pandemických opatrení vo veľkej 

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

činnosti. 

Vedenie MsP v spolupráci s mestom Trenčín zabezpečovalo všetky potrebné a dostupné 

dezinfekčné a ochranné pracovné prostriedky, aby sa eliminovalo nebezpečenstvo vzniku ochorenia 

u príslušníkov MsP. Aj vďaka týmto opatreniam a zodpovednosti príslušníkov mestskej polície 

bola personálna situácia príslušníkov mestskej polície na dostatočnej úrovni a nedosiahla kritickú 

úroveň z roku 2020.  

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. 

     Jednou z hlavných úloh obecnej polície je zabezpečovanie verejného poriadku v obci a s ňou 

súvisiaca ochrana životného prostredia, kontrola dodržiavania poriadku a čistoty  v uliciach a verejne 

prístupných miestach. Na jeho zabezpečenie mestská polícia Trenčín vykonáva nepretržite stálu 

a hliadkovú službu.  

     Pracovisko stálej služby a monitorovacieho kamerového systému slúži pri riadení výkonu služby 

príslušníkov MsP nepretržite počas 24 hodín. Príslušníci na stálej službe prijímajú telefonické 

a osobné oznámenia od občanov a obsluhujú kamerový systém.   

     Výkon hliadkovej služby mestskej polície je riadený a organizovaný na základe aktuálnej 

bezpečnostnej situácie v meste, opakujúcich sa priestupkov v oblasti verejného poriadku a dopravnej 

situácie v meste, požiadaviek a podnetov od občanov mesta a pracovníkov MsÚ, predstaviteľov 

orgánov a organizácií pôsobiacich na území mesta, kultúrno-spoločenských aktivít Mesta Trenčín, 

športových podujatí a poznatkov zistených pri vykonávaní hliadkovej činnosti. V uplynulom roku bol 

výkon hliadkovej služby v prevažnej miere smerovaný na kontrolu dodržiavania opatrení spojených 

s pokračujúcou pandémiou COVID-19.   

     Výkon hliadkovej služby MsP Trenčín je vykonávaný formou motohliadok a peších hliadok. 

 

     K 1. januáru 2021 pracovalo v Mestskej polícii Trenčín celkom 40 príslušníkov. V priebehu 

uplynulého roku ukončili na vlastnú žiadosť pracovný pomer 4 príslušníci MsP, z čoho dvaja odišli do 

predčasného starobného dôchodku. MsP Trenčín v priebehu roka 2021 prijala 4 nových príslušníkov. 

Na základe vykonaných personálnych zmien, pracovalo k 31. decembru 2021 v Mestskej polícii 

celkom 40 príslušníkov MsP. Aj napriek dvom výberovým konaniam sa nepodarilo reálne navýšiť 

počet príslušníkov MsP Trenčín.     
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     V roku 2020 využívala MsP v hliadkovej službe celkovo 7 osobných motorových vozidiel: 

- 2 vozidlo Škoda Scala zakúpená v roku 2019-2020 

- 2 vozidlá Kia Ceed obstarané v rokoch 2015-2017 

- 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,  

- 2 ks tlačiareň  k prístroju Dräger,  

- 70 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 2021 bolo zistených vlastnou činnosťou alebo oznámených na MsP 23038 

udalostí, z ktorých bolo cez linku 159 prijatých 8 142 oznámení. Ostatné oznámenia boli prijaté cez 

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

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

systému mesta  Trenčín. Kamerový systém bol rozšírený o dve nové prstencové kamery a pracovisko 

monitorovacieho kamerového systému na stálej službe MsP bolo doplnené o dva monitory, čím 

vznikla ucelená videostena. Taktiež došlo v priebehu roku 2021 ku kompletnej výmene záznamového 

zariadenia na nahrávanie  hovorov cez linku 159.  

     Kamerový monitorovací systém MsP v súčasnej dobe pozostáva celkovo zo 113 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 
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skutočnosti, že príslušný priestor je monitorovaný kamerovým systémom v zmysle zákona č. 18/2018 

Z. z. o ochrane osobných údajov. Kamerové záznamy slúžia výhradne pre služobné účely v rámci 

objasňovania priestupkov a ďalšie sú poskytované orgánom činným v trestnom konaní na základe ich 

písomného dožiadania.  

     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 2021 bolo kamerovým systémom MsP zaznamenaných 627 udalostí, z ktorých bolo 457 

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

kamerovým systémom za roky 2018 až 2021:   

§ 22 - priestupky proti BPCP 

§ 47 - priestupky proti verejnému poriadku 

§ 49 - priestupky proti občianskemu spolunažívaniu  

VZN - všeobecne závazné nariadenia mesta 

TČ - trestné činy      

 

 
 

      

3. Verejný poriadok 

     V súvislosti pokračovaním  pandémie a zavádzaním ďalších 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. 
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     Príslušníci MsP Trenčín sa aktívne podieľali na zabezpečovaní verejného poriadku počas tretej 

a štvrtej vlny pandémie, ktoré začala nástupom jesenných mesiacov. Táto činnosť sa týkala najmä  

kontroly dodržiavania platných právnych noriem fyzickými a právnickými osobami, dodržiavania 

karantény a ďalších opatrení, ktorých kontrola spadala do kompetencií MsP.  

  

     Účelom tejto časti je poukázať na niektoré oblasti verejného poriadku, ktoré tvorili v uplynulom 

roku prevažnú časť činnosti MsP v oblasti verejného poriadku.  

a) rušenie nočného kľudu 

     V roku 2021 preverovala MsP celkom 252 oznámení týkajúcich sa rušenia nočného kľudu, z toho v 

111 prípadoch bola naplnená skutková podstata priestupku a výška uložených blokových pokút 

dosiahla 470,- €. V ostatných prípadoch nebolo rušenie nočného kľudu preukázaná resp. ku žiadnej 

protispoločenskej činnosti nedochádzalo.  

 

b/ verejné pohoršenie 

     V uplynulom roku preverila MsP 1 244 udalostí týkajúcich sa budenia verejného pohoršenia. 

Z tohto počtu bolo riešených ako priestupok 1074 udalostí. Takmer 70 % priestupkov spáchali osoby 

„bez domova“, ako ležiace osoby pod vplyvom alkoholu. V tomto prípade sa jedná opakovanú 

recidívu týchto osôb, čo je však celospoločenský problém.   

 

c/ ochrana pred zneužívaním alkoholických nápojov 

     V roku 2021 riešela MsP 557 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“. Vrámci kontroly dodržiavania VZN o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 

zistila MsP 63 porušení zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a 

zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb, ktorých sa dopustili mladistvé a maloleté 

osoby. Porušenia tohto zákona boli následne v zmysle zákona o obecnej polícií oznámené príslušnej 

obci na prejednanie.  

 

d/ kontrola dodržiavania nariadení  v rámci pandémie COVID-19 

     V roku 2021 bolo v rámci kontroly dodržiavania protipamdemických opatrení riešených 250 

priestupkov za porušenie povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest v zmysle zák. č. 355/2007 Z. z. 

o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, 265 priestupkov za porušenie zákazu vychádzania 

podľa zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane a v dvoch prípadoch boli riešené správny delikty 

právnických osôb za nedodržanie nariadení týkajúcich uzatvorenia prevádzok v zmysle zák. č. 

355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.  

e/ voľný pohyb psov  

     MsP odchytila v roku 2021 113 psov, ktorý sa pohybovali po verejnom priestranstve bez majiteľa. 

Z uvedeného počtu bolo 88, na základe identifikácie čipu, odovzdané majiteľom a doriešené v zmysle 

zákona. Zvyšných 25 psov skončilo v karanténnej stanici. Zároveň bol v uplynulom spustený Register 

odchytených túlavých zvierat, kde sa eviduje každý odchyt psa čo následne uľahčuje proces 

identifikácie majiteľa.  
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     V rámci hliadkovej činnosti v roku 2021 vykonávala MsP Trenčín nasledovné činnosti: 

- preverených bolo 63 udalostí týkajúcich sa zakladania nelegálnych skládok v rozpore s VZN, 
pričom 24 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 49 prípadov poškodeného mobiliáru v správe a majetku mesta (lavičky, detské ihriská,  
kontajnery, zastávky MHD) 

- nahlásených 440 prípadov nefunkčného verejného osvetlenia a semaforov 
- nahlásených 22 nebezpečných suchých stromov resp. konárov, patria sem aj prerastajúce 

konáre do chodníkov a prekryté DZ konármi... 
- správcovi komunikácií bolo nahlásených 81 poškodených dopravných značiek a dopravných 

zariadení   
- príslušnému správcovi komunikácií bolo nahlásených 51 výtlkov a poškodených kanalizačných 

vpustí a poklopov  
- odstránených 117 uhynutých zvierat z verejných priestranstiev - pes, mačka, holub.... 
- nahlásených 20 uhynutých kusov poľovnej zveri príslušnému poľovnému združeniu 
- v rámci „straty a nálezy“ prijala MsP 241 nájdených vecí ako mobilné telefóny, osobné doklady, 

peňaženky s finančnou hotovosťou a pod., ktoré boli následne vrátené majiteľovi resp. 
odovzdané príslušnej inštitúcii  

- na základe žiadostí súdov, úradov štátnej správy a samosprávy a exekútorov bolo doručovaných 
160 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.  

- 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 pri organizovaní hokejových, 

futbalových zápasov a iných hromadných športových a kultúrnych podujatiach 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 
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- Okresný súd Trenčín - doručovanie zásielok pre súdne konania 

4. Statická a dynamická doprava       

     V roku 2021 riešila Mestská polícia Trenčín 11 126 dopravných priestupkov. Priestupky v doprave 

tvorili takmer 79% všetkých riešených priestupkov. Uložených bolo 5133 pokút v celkovej výške 

63240,- €. Najviac dopravných priestupkov sa týkalo nasledujúcich predpisov: 

- 5 258 nezaplatené parkovné § 25 ods. 1 písm. o) zák. č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke 

- 1 754 nerešpektovanie dopravnej značky č. 277 „parkovacia zóna“  

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

- 426 nerešpektovanie č. 317 „pešia zóna“  

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

      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 uplynulom rolu sme pri kontrole parkovania začali využívať 

novú mobilnú aplikáciu na kontrolu úhrad parkovného APLR, ktorá je súčasťou informačného 

systému MP Manager a slúži k okamžitému nasnímaniu evidenčných čísiel kontrolovaných vozidiel na 

parkoviskách v využitím umelej inteligencie, čo zefektívnilo proces kontroly. 

 

     Technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla z dôvodu neprítomnosti vodiča 

bol v sledovanom období použitý v 1 453 prípadoch. 

     Aj v roku 2021 sme v rámci riešenia priestupkov v statickej doprave riešili dlhodobo odstavené 

staré vozidlá „autovraky“ a vozidlá bez platnej emisnej a technickej kontroly. Mestská polícia Trenčín 

v spolupráci so správcom komunikácií a  na základe podnetov od občanov zadokumentovala 14 

takýchto vozidiel, z ktorých boli 4 odstránené majiteľom vozidla a 8 vozidiel bolo odtiahnutých 

správcom komunikácií. Pri zvyšných dvoch vozidlách prebiehajú lehoty v zmysle zákona o odpadoch 

a následne budú vozidlá odtiahnuté.  

     Dňa 31. marca 2021 bol prijatý zákon, ktorým sa s účinnosťou od 1.5.2021 do zákona č. 8/2009 Z. 

z. o cestnej premávke zavádza možnosť pre obce riešiť tzv. objektívnou zodpovednosťou držiteľa 

vozidla za dodržiavanie taxatívne stanovených pravidiel cestnej premávky vozidlom, ktoré 

prevádzkuje. Vzhľadom k legislatívnym a systémovým požiadavkám sme v priebehu minulého roka 

realizovali všetky potrebné kroky k spustenie inštitútu objektívnej zodpovednosti do praxe. 
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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. Vzhľadom k pandemickým opatreniam, keď boli väčšinu roka 2021 uzatvorené školy, 
škôlky, domovy dôchodcov a centrá pre seniorov, bola prevencia vykonávaná len v obmedzenom 
režime v celkovom rozsahu 20 hodín a 120 účastníkov. V súčinnosti s Policajným zborom SR, HAZZ 
a Záchranou zdravotnou službou sme sa zúčastnili akcie „Deň detí“ s počtom 500 účastníkov.            
     Koordinátor preventívnych činnosti MsP Trenčín pracuje ako člen „Komisie pre prevenciu 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti“ pri Obvodnom úrade v Trenčíne. 
     Počas školského roku vykonávali hliadky MSP v rámci projektu „Bezpečná cesta do školy“ dozor 
nad bezpečnosťou školákov pri prechádzaní cez frekventované a exponované priechody pre chodcov 
pred zahájením vyučovania. 

   
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.  

     K 31.7.2021 určený príslušník mestskej polície ukončil výkon tejto z dôvodu prechodu na novú 

pracovnú pozíciu na mestskom úrade Trenčín. Z toho dôvodu sa výkon terénnej sociálnej práce 

rozložil medzi príslušníkov zaradených do hliadkovej služby. 

     V kalendárnom roku 2021 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 

a následne príznakové osoby testované a umiestnené v karanténe, týmto osobám následne MsP 

zabezpečovala dovoz stravy  

- opakované vykonávanie preventívneho merania telesnej teploty bezkontaktným teplomerom 

a dezinfekcia rúk priamo na ulici 

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

rozdávané ochranné rúška 
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- 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 

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, 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.); 

-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 31.12.2021 

1  Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 42 

1a  Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 40 

2  Počet prijatých príslušníkov obecnej polície 4 

3  Počet prepustených príslušníkov obecnej polície 0 

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 13957 

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) 1453/18 

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 
5 

2  Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 4 

3  Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 1 

4  Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 1 

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 

800 32 8 10632 638 254 12364 

2  Celkový počet oznámených 

priestupkov na útvar obecnej 

polície 

511 32 12 495 165 389 1593 

3  Celkový počet uložených 

priestupkov 
0 1 4 142 0 2 149 

4  Celkový počet odložených 

priestupkov 0 3 1 26 0 0 30 

5  Celkový počet odovzdaných 

priestupkov 3 0 0 3 2 63 71 

6  Celkový počet oznámených 

priestupkov príslušnému 

orgánu 

0 1 0 6 3 0 10 

7  

 

Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom 

konaní 

86 10 7 4994 105 79 5281 

výška finančnej hotovosti (€) 1340 170 80 60390 1410 1210 64600 

8  

  

Celkový počet priestupkov 

prejednaných v blokovom 

konaní vydaním bloku na 

pokutu nezaplatenú na mieste 

15 4 3 139 8 19 188 

výška finančnej hotovosti (€) 330 90 80 2850 200 1290 4840 
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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 2021“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


