
 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 

 
 
 

 

 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 15. 02. 2018 číslo  /2018 
 

 

K bodu: Správa o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2017  
 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 

I.  berie na vedomie  

Správu o činnosti Mestskej polície Liptovský Mikuláš za rok 2017 

  II. konštatuje, že 

a) bolo riešených 4867 priestupkov, 

b) bolo uložených 2108 blokových pokút uložených na mieste a šekom v celkovej výške 18.970,-€ 

c) bolo spracovaných a ukončených celkom 105 priestupkových spisov,  

d) boli použité v 884 prípadoch donucovacie prostriedky, pričom všetky boli použité v súlade s § 13 

Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení a len v prípadoch, kedy nebolo možné 

iným spôsobom docieliť právny stav a zabrániť ďalšiemu protiprávnemu konaniu, 

e) v rámci prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, bolo zrealizovaných 83 besied a aktivít na 

rôzne preventívne témy, 

f) útvar Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši svojou činnosťou a plnením úloh zabezpečoval 

v hodnotenom období, aby nedošlo k neprimeranému nápadu protiprávnych konaní a k zhoršeniu  

bezpečnostnej situácie na teritóriu mesta Liptovský Mikuláš. 

 

 

                                                                                                   Ing. Ján Blcháč, PhD. 
                                                                                                   primátor mesta 

 
 

Dátum podpisu uznesenia:   



 
 

 
 

 

Zoznam skratiek použitých v texte: 
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AŠpV 
BP 

Asociácia športu pre všetkých 
Bytový podnik 

BPo Bloková pokuta 
BZ Blokovacie zariadenie 
ČS Čerpacia stanica 
Čsl Československej 
DDI Detské dopravné ihrisko 
Dr doktor 
EÚ Európska únia 
HaZZ 
IZS 

Hasičský a záchranný zbor 
Integrovaný záchranný systém 

LM Liptovský Mikuláš 
LVS Liptovská vodárenská spoločnosť 
MAD Mestská autobusová doprava 
MS Majstrovstvá sveta 
MŠ Materská škola 
MsP Mestská polícia 
MsÚ 
MU 

Mestský úrad 
Mimoriadna udalosť 

MV Ministerstvo vnútra 
MsZ Mestské zastupiteľstvo 
NsP Nemocnica s poliklinikou 
NR SR Národná rada Slovenskej republiky 
OC Obchodné centrum 
OD Obchodný dom 
OOPZ 
OP 

Obvodné oddelenie Policajného zboru 
Obecná polícia 

ORPZ Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
OÚ Obvodný úrad 
OZVV 
PBA 
PCO 

Okresný zväz viacbojov všestrannosti 
Policajno bezpečnostná akcia 
Pult centrálnej ochrany 

PN          
RVS 

Práceneschopnosť 
Regionálna veterinárna správa 

SAD Slovenská autobusová doprava 
SEZ Slovenské energetické závody 
SNR Slovenská národná rada 
SR Slovenská republika 
SSC Slovenská správa ciest 
SŠ Stredná škola 
Ul. Ulica 
VPS Verejno prospešné služby 
VÚB Všeobecná úverová banka 
VZN Všeobecné záväzné nariadenie 
Zb. Zbierka 
ZŠ Základná škola 
Z.z. Zbierka zákonov 
ŽSR Železnice Slovenskej republiky 
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Úvod 

     Mestská polícia v Liptovskom Mikuláši (ďalej len MsP), je poriadkový útvar mesta, 

zriadený uznesením Mestského zastupiteľstva (ďalej len MsZ) č. 3/1991 zo dňa 1.8.1991, v 

zmysle § 19 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Od doby 

svojho založenia do súčasnosti plní úlohy, ktoré sú jej uložené zodpovedne, čím preukazuje 

svoju opodstatnenosť a zdôvodňuje myšlienku jej založenia. Mestská polícia za roky svojho 

pôsobenia prešla už dlhú cestu, pričom sa snažila a snaží svojou činnosťou čo najviac 

pomáhať obyvateľom nášho mesta, chrániť ich život, zdravie a majetok. Každý kto mal tú 

česť vykonávať prácu mestského policajta vie, že je to činnosť veľmi náročná 

a zodpovedná, kde i malé zaváhanie vie verejnosť vnímať negatívne. Preto kladieme dôraz 

na to, aby každý policajt vykonával svoju službu zákonne, zodpovedne a v prospech 

obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš. 

 

1. Štatistické vyhodnotenie činnosti MsP za rok 2017 

     Výsledky činnosti Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši za rok 2017 sú znázornené 

v nasledujúcich grafoch a tabuľkách a pre porovnanie našej činnosti s predchádzajúcimi 

rokmi uvádzame aj údaje z rokov 2013 – 2017.  

 

 
Graf č. 1: Porovnanie počtu priestupkov za roky 2013 – 2017 
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Graf č. 2: Porovnanie celkovej sumy uloženej v BK za roky rokov 2013 - 2017 

 
 
 

 
     Graf č. 3: Štatistika riešených priestupkov podľa mestských častí v rokoch 2016 a 2017 
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Graf č.4: Štatistika priestupkov spáchaných obyvateľmi mesta Liptovský Mikuláš, k celkovému 

počtu spáchaných priestupkov na území mesta v rokoch 2013 – 2017 

 

 

 

Tabuľka č. 1: Znázornené všetky protiprávne konania zistené a riešené príslušníkmi mestskej 

polície v Liptovskom Mikuláši podľa § 3 Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v platnom znení a podľa Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení za rok 

2017. 

 

Priestupky – druh protiprávneho konania 
Počet riešených 

priestupkov 
2017 

§ 22 Na úseku dopravy 3776 

§ 47, § 48 Proti verejnému poriadku   410 

§ 49 Proti občianskemu spolunažívaniu     47 

§ 50 Proti majetku     51 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Liptovský Mikuláš  403 

Ostatné priestupky spolu    180 

-  z toho trestné činy    24 
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Tabuľka č. 2: Štatistika udalostí, priestupkov a blokových pokút v rokoch 2013 – 2017 

      

 

2013 2014 2015 2016 2017 

počet udalostí 4237 3975 6573 6528 6103 

z toho priestupkov 2977 2996 5911 5677 4867 

z toho  
podozrenie z trestného 
činu 10 15 17 17 24 

počet udelených BP  
na mieste 1413 1403 2091 1680 2002 

vybrané pokuty v € 14 900,00 € 13 530,00 € 16 497,00 € 
13 205,00 

€ 17 545,00 € 

udelené BP šekom 213 172 179 122 106 

udelené BP šekom v € 3 388,00 € 2 335,00 € 2 550,00 € 1 840,00 € 1 425,00 € 

Spolu BP hotovosť + šeky 3426 1575 2270 1802 2108 

Spolu BP-šeky - pokuty v € 18 288 € 15 865 € 19 047,00 € 
15 045,00 

€ 18 970,00 € 

 
 

Tabuľka č. 3: Štatistika zistených priestupkov pri požití alkoholu osobami do 18 rokov a počet   

                      vykonaných kontrol 

 
 

rok Počet zistených 

požití alkoholu 

osobami do 18 

rokov  

Počet vykonaných 

preventívnych akcii  

„Mládež-alkohol“ 

2014 25 18  

2015 38 16 

2016 19 9 

2017 6 17 

 

 

Tabuľka č. 4: Počet odchytených psov policajtmi MsP v rokoch 2013 až 2017 

 

rok 2013 2014 2015 2016 2017 

počet 70 52 57 66 78 
 

 

2. Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti 

     Realizáciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v  roku 2017 vykonala 

mestská polícia v Liptovskom Mikuláši v zmysle § 3 ods.1 písm. i/ zákona SNR č. 564/1991 

Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov, dokumentu Priority Stratégie prevencie 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016-2020 rozpracovaného do 
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plánu hlavných úloh mesta, Mestskej polície Liptovský Mikuláš a v súlade s ďalšími 

strategickými dokumentmi platnými v SR. 

      

     Počas roka 2017 mestská polícia v Liptovskom Mikuláši realizovala 83 besied  a 

preventívnych aktivít, z toho 69 besied v školských a predškolských zariadeniach (viď 

tabuľka č. 1. a 2.) v priestoroch MsP a domovoch dôchodcov a 14 preventívnych aktivít. 

 

Tabuľka č. 1 

Témy besied počet 
počet  

účastníkov 
dĺžka v 

hod. 

 Škodlivé návykové látky- cigarety, alkohol, drogy 3 101 3 

Ako sa nestať obeťou podvodníikov a šmejdov 
ako sa chrániť pred krádežou 6 145 9,75 

Dopravná výchova 31 752 36,5 

Práca MsP  12 459 25,25 

Ako sa správať k neznámym 2 29 2,75 

Slušne sa správaj, šikana 5 98 3,75 

Separovanie odpadu 7 109 10,25 

Podvody 2 50 3,5 

Pes povinnosti majiteľov psov 1 22 1 

Spolu besied: 69 1765 95,75 

  

  

  

  

Tabuľka č. 2  

P. 
č. 

Názov jednorazového podujatia Škola Počet aktivít 
Počet 

účastníkov 
Dlžka v 

hod. 

1. Na bicykli bezpečne 2017 ZŠ 2 47 4 

3 Dopravné ihrisko - dopravná výchova všetci 2 170 5 

4 MDD všetci 3 202 10 

5 Deň chôdze ZŠ 1 420 3 

9 Práca MsP MŠ, ZŠ 6 393 17,5 

S P O L U    14 1232 39,5 

 

 

 

          Na úseku plnenia úloh obecnej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku na 

území mesta a pri organizovaní verejných telovýchovných, športových, kultúrnych alebo 

iných podujatí bolo v roku 2017 príslušníkmi MsP L. Mikuláš zabezpečovaných celkovo  

167 podujatí.  
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       Štatistika podľa spolupráce s inými organizáciami na území mesta L. Mikuláš v roku 

2017: NsP (nemocnica)  - v počte 46, OOPZ SR – 69, HaZZ – 54, Železničná polícia – 1, 

LVS  (Vodárne) – 8, Odchyt a umiestnenie psov do útulku – 78 odchytených psov, VPS 

(verejne prospešné služby) – 911, RVS (Veterinárna správa) – 1, SSC (Slovenská správa 

ciest) – 53, Poľovnícky zväz – 35, SEZ (Elektrárne) – 4,  SPP – 2, Doručenie pošty 

hliadkami MsP – 592, Doprovody do bánk  a spolupráca (MsÚ, MsP, školy) –154. 

 

3. Technické a materiálne vybavenie MsP 

Počet a druh dopravných prostriedkov používaných pri plnení úloh Obecnej polície 

príslušníkmi MsP L. Mikuláš v roku 2017 :  

- 4 služobné motorové vozidlá  

- 4 služobné bicykle 

- 1 služobný vozík na prevoz túlavých zvierat 

Počet, druh a typ výzbroje používanej príslušníkmi Mestskej polície L. Mikuláš pri plnení 

úloh obecnej polície v roku 2017. V evidencii zbraní ŠP máme zaevidovaných 30 zbraní: 

1.) Pištoľ samonabíjacia ČZ vz. 75, 9 mm, LUGER – 3 kusy 

2.) Revolver TAURUS, 357 Magnum – 1 kus 

3.) Pištoľ samonabíjacia , GRAND POWER, K 100 MKG, 9 mm, LUGER – 25 kusov 

4.) Narkotizačná zbraň, DIST INJECT MOD. 35N – 1 kus   

Druh a stručný opis technických prostriedkov používaných príslušníkmi Mestskej 

polície L. Mikuláš v roku 2017: 

1) Prostriedky na odchyt psov – chytacia slučka, vrhacia sieť, transportné boxy, vozík na 

prevoz psov,  

2) Individuálne prostriedky – služobné putá, obušok, tonfa, paralyzér, ochranné rúška, 

nožík, reflexné vesty, 

3) Spoločné prostriedky – nabíjacie svietidlá, vysielačky Motorola, ďalekohľad, plynové 

masky s filtrami, megafón s príslušenstvom, fotoaparáty.  

 

Počet a stručný opis používaných kamerových systémov  

v roku 2017: 

Kamera č.1  

Umiestnenie: Centrum mesta - ul.1.mája - budova Centrum 

Záber: ul.1.mája od drogéria TETA až po Poľovnícku vináreň a OO PZ LM, ul. Garbiarska 
(Hellas) a východná strana Obchodného domu JASNÁ Shopping City a vstup do ul. 
Tranovského. 
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Porušenia v lokalite: 1.) ul.1.mája – a) platené parkovisko a kontroly zakúpenia si 
parkovacích lístkov, b) vyhradené parkovanie pre ZŤP, c) vstup do pešej zóny, dlhodobé 
parkovanie v PZ, kontrola verejného poriadku 2.) - ul. Tranovského a okolie gréckej 
reštaurácie Hellas – kontrola verejného poriadku. 

Kamera č.2  

Umiestnenie: Centrum mesta - ul. Garbiarska - svetelná a informačná oznamovacia tabuľa 
pri hlavnej ceste pri parkovisku Supermarketu Billa  

Záber: ul. Garbiarska od svetelnej križovatky pri zjazde z diaľnice až po križovatku pri 
Poľovníckej vinárni, priestranstvo parkoviska pred Supermarket Billa a južné zadné trakty 
budov z ul. 1. mája, vyhradené parkoviská pri zadných traktoch budov (ČSOB, reštaurácie)  

Porušenia v lokalite: Garbiarska ul. – a) parkovisko pre ZŤP, b) okolie Route 66 – kontrola 
verejného poriadku, c) zákaz otáčania (smer parkovisko pri Supermarkete Billa), d) 
nedovolené parkovanie na vyhradených parkoviskách. 

Kamera č.3  

Umiestnenie: Centrum mesta - ul. Moyzesova – stĺp verejného osvetlenia pri Fare 

Záber: ul. Moyzesova od predajne bývalého Interšportu po katolícky kostol, Nám. 
osloboditeľov južná a západná strana OÚ, Múzeum Janka Kráľa a katolícky kostol (vstup + 
okolie). 

Porušenia v lokalite: 1.) Nám. Osloboditeľov – pešia zóna, a) vstup do PZ, b) parkovanie 
v PZ, c) kontrola verejného poriadku, 2.) ul. Moyzesova – a) nedovolené parkovanie, b) 
kontrola verejného poriadku. 

Kamera č.4  

Umiestnenie: Podbreziny - ul. Priebežná – bytový dom - 1. južne od ZŠ 

Záber: ul. Priebežná - od ul. Morušovej po ul. Žiarsku až po protihlukový múr, záhradkárska 
osada na Podbrezinách, areál ZŠ J. Kráľa – severná strana. 

Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností 
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie vozidiel, d) poškodzovanie a vykrádanie vozidiel. 

Kamera č.5  

Umiestnenie: Centrum - ul. Štefánikova – prvá 10. poschodová bytovka – SAD 

Záber: ul. Štefánikova – od ČS Slovnaft, nástupište SAD, parkovisko pri ŽSR až po budovu 
STK, ul. Hurbanova po križovatku s ul. Komenského. 

Porušenia v lokalite: Štefánikova ul. – a) kontrola fajčenia na zastávkach, b) kontrola 
verejného poriadku, c) parkovisko pri SAD – kontrola parkovania ZŤP. 

Kamera č.6   

Umiestnenie: Centrum - ul. ZŠ Čsl. Brigády - športové ihrisko 

Záber: monitoruje novovybudované športové ihrisko v areáli Základnej školy. 

Porušenia v lokalite: a/ kontrola verejného poriadku, b/ poškodzovanie ihriska, areálu 
školy, budovy školy. 
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Kamera č.7  

Umiestnenie: Centrum - Nám. osloboditeľov – budova Fio banky 

Záber: monitoruje nám. Osloboditeľov od bývalého Liptáčika smerom na ul. Pišútovu, 
východnú časť okolia Obvodného úradu, časť ul. Pišútovej, okolie Slovenskej sporiteľne až 
po hotel Európa a Prior na ul. Štúrovej. 

Porušenia v lokalite: Nám. Osloboditeľov – a) pešia zóna - vstup do PZ, b) parkovanie v 
PZ, c) kontrola verejného poriadku, 2) ul. Pišútova – nedovolené parkovanie. 

Kamera č.8  

Umiestnenie: Centrum – ul. Štúrova – Obchodný dom PRIOR 

Záber: monitoruje ul. Štúrovu až po svet. križovatku na Jánošíkovom nábreží, ul. Hollého, 
ul. Hodžovu, Námestie mieru, okolie Obchodného centra CENTRÁL, okolie Priora a Pošty, 
parkovisko VÚB a jej okolie, parkovisko pri Obchodného centra CENTRÁL, vstup do PZ. 

Porušenia v lokalite: 1.) Námestie mieru - a) platené parkovisko - vyhradené parkovanie pre 
ZŤP, b) okolie domu služieb, 2.) Štúrova ul. a priľahlé okolie – a) kontrola verejného 
poriadku, b) od hotela Európa – vstup do pešej zóny, c) parkovanie v PZ, d) kontrola 
verejného poriadku, 3.) ul. Hollého – prikázaný smer jazdy. 

Kamera č.9  

Umiestnenie: Centrum – ul. Tranovského – budova Galérie P.M.B 

Záber: monitoruje priestranstvo pred galériou katolíckym kostolom a farou, parkovisko pri 
kostole, park pri galérii a vstup do Baťovej uličky. 

Porušenia v lokalite: a/ kontrola verejného poriadku, b/ poškodzovanie majetku, c/ pitie 
alkoholu na verejnosti, d/ znečisťovanie priestranstva. 

Kamera č.10  

Umiestnenie: Centrum – ul. Tranovského – budova Galérie P.M.B 

Záber: monitoruje priestranstvo pred galériou, katolíckym kostolom a farou, parkovisko pri 
kostole, park pri galérii. 

Porušenia v lokalite: a/ kontrola verejného poriadku, b/ poškodzovanie majetku, c/ pitie 
alkoholu na verejnosti, d/ znečisťovanie priestranstva. 

Kamera č.11  

Umiestnenie: Podbreziny – ul. Dubová - bytový dom č.495 

Záber: monitoruje priestor základnej školy vrátane nového ihriska, okolie predajne Jednota, 
ul. Smrečiansku – chodník pre peších, vnútro bloky na ul. Hradišskej a Kemi, vrátane 
novovybudovaného parkoviska medzi hornými Ú-čkami. 

Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností 
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových 
vozidiel. 

Kamera č.12  

Umiestnenie: Podbreziny – ul. Senická - bytový dom č.626 
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Záber: monitoruje chodník popri rieke Smrečianka, okolie Fitness „B“, ul. Smrečiansku, ul. 
Agátovú, ul. Brezovú, ul. Cédrovú a čiastočne ul. Senickú. 

Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností 
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových 
vozidiel. 

Kamera č.13  

Umiestnenie: Vrbica - ul. Bellova - bytový dom č.3472/8 

Záber: monitoruje ul. Bellovu, ul. Kollárovú, časť ul. Garbiarskej, obchodný dom JASNÁ 
Shopping City, štrkové parkovisko a jeho okolie. 

Porušenia v lokalite:  a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností 
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových 
vozidiel. 

Kamera č.14  

Umiestnenie: Vrbica – ul. Vrbická – bytový dom č.1883 

Záber: monitoruje parkovisko na Vrbickej ulici a okolie obchodu Jednota, severnú časť 
areálu ZŠ M. R. Martákovej a časť Kolárovej ulice. 

Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností 
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) Zákaz vjazdu k obchodu Jednota, e) 
znečisťovanie verejného priestranstva pri obchode Jednota a v okolí rómskych domov na 
ul. Vrbickej. 

Kamera č.15  

Umiestnenie: Centrum - Baťova ulička 

Záber: Baťova ulička smerom ku Galérii P. M. Bohúňa. 

Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností 
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových 
vozidiel. 

Kamera č.16  

Umiestnenie: Podbreziny - ul. Jefremovská - bytový dom č.614 

Záber:  monitoruje priestor pred bytovým domom na ul. Jefremovskej, ul. Opavská, 
športový areál TATRAN. 

Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností 
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových 
vozidiel. 

Kamera č.17  

Umiestnenie: Vrbica - Nábrežie Dr. A. Stodolu - bytový dom č.1786/45 E/3 

Záber: monitoruje priestor v okolí bytového domu č.1786/45 E/3, CVČ Liptovský Mikuláš, 
ZŠ Dr. A. Stodolu. 
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Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností 
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových 
vozidiel e) znečisťovanie verejného priestranstva. 

Kamera č.18  

Umiestnenie: Nábrežie - Nábrežie 4. apríla - bytový dom č.1861/12 I/5 

Záber: monitoruje cyklochodník popri rieke Váh a jeho okolie po areál Lodenica, brehy 
povodia Váhu, Nábrežie Janka Kráľa, Nábrežie 4. apríla, ul. Belopotockého, ul. Športovej 
a okolie bytového domu č.1861/12 I/5. 

Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností 
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových 
vozidiel, e) znečisťovanie verejného priestranstva.  

Kamera č.19  

Umiestnenie: Vrbica - Nábrežie Dr. A. Stodolu - bytový dom č.1567/A1 

Záber: monitoruje Vrbický mestský cintorín, parkovisko a jeho okolie, ul. Borbisova, ul. 
Priemyselná, ul. Alexyho, priestor garáži a okolie bytového domu č.1567/A1 ... 

Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností 
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových 
vozidiel, e) znečisťovanie verejného priestranstva. 

Kamera č.20  

Umiestnenie: Okoličné – ul. Okoličianska – ZŠ Okoličné  

Záber: monitoruje priestory Základnej školy s materskou školou, priestory multifunkčného 
športového ihriska, ul. Sihotskú a ul. Okoličiansku. 

Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) znečisťovanie verejného 
priestranstva, c) poškodzovanie majetku a budov Základnej školy s materskou školou, ... 

Kamera č.21  

Umiestnenie: Podbreziny – ul. Lipová - bytový dom č. 525 

Záber: monitoruje ul. Smrečiansku ulicu (smer do Smrečian), vstup do Vitálišoviec, chodník 
a cyklochodník horných Podbrezín a okolie, brehy Smrečianky, ul. Jefremovská a okolie 
bytového domu č. 525. 

Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností 
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových 
vozidiel, e) znečisťovanie verejného priestranstva. 

Kamera č.22  

Umiestnenie: ul. Garbiarska – budova Hypernova  

Záber: monitoruje ul. Garbiarsku, priestranstvo pred budovou Hypernova a jej okolie, ul. 
Garbiarsku, križovatku a vstup do mesta z diaľničného privádzača. 

Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností 
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových 
vozidiel, e) znečisťovanie verejného priestranstva. 
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Kamera č.23  

Umiestnenie: Palúdzka – ul. Palučanská – Liptovská Nemocnica s poliklinikou MUDr. I. 
Stodolu  

Záber: monitoruje priestor v okolí Liptovskej Nemocnice s poliklinikou MUDr. I. Stodolu a jej 
parkovisko, Demänovskú a Palučanskú ulicu. 

Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností 
majiteľov psov, c) nedovolené parkovanie, d) poškodzovanie a vykrádanie z motorových 
vozidiel.  

Kamera č.24 a 25 - prenosná (záznamová) 

Momentálne umiestnenie: ulica Priemyselná pri cintoríne 
Záber: priestor pred plotom cintorína a čiastočne cintorín  
Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) kontrola dodržiavania povinností 
majiteľov psov, c) poškodzovanie majetku, d) vytváranie čiernych skládok  

Kamerový systém na zabezpečenie ochrany budovi MsP – 14 kamier  

Umiestnenie: Budova mestského úradu Liptovský Mikuláš – ul. Štúrova 

Záber: kamery sú rozmiestnené vo vnútri a na budove mestského úradu  

Porušenia v lokalite: a) kontrola verejného poriadku, b) nedovolené parkovanie, c) 
poškodzovanie majetku a budovy, d) zabezpečenie verejného poriadku. 

 

     V priestoroch MsP Liptovský Mikuláš je zriadené chránené pracovisko s určeným 

počtom 6 operátorov, v súčasnej dobe je aktuálny počet 4 operátori MsP. Uvedený počet 

tvoria operátori, ktorým bola priznaná znížená pracovná schopnosť s viac ako 40-imi 

percentami zdravotného postihnutia. Zriadenie takéhoto pracoviska umožňuje efektívnejšie 

personálne využitie príslušníkov MsP, ktorí môžu byť intenzívnejšie nasadzovaní priamo do 

výkonu vo vytipovaných ako aj sledovaných uliciach mesta.  

 

Mobilné vozidlové kamery – využívajú ich príslušníci hliadok MsP v prípade potreby pri 

prejednávaní priestupku. 

 

Stručný opis ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích 

systémov používaných príslušníkmi MsP pri plnení úloh obecnej polície : 

 

1. Pult centralizovanej ochrany (PCO)  - Typ ústredne- DUNAJ 

             -  prenos poplachu je po telefonických linkách v nadhovorovom pásme. 

             -  počet pripojených objektov k 31.12 2017 – 52 objektov. 

           2. Pult centralizovanej ochrany (PCO) - SIMS 

         -  prenos signálu cez GPRS (internet, mobilný telefón) 

         -  počet pripojených objektov k 31.12 2017 – 13 objektov. 
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Zoznam všeobecne záväzných nariadení Mesta Liptovský Mikuláš, ktorých 

dodržiavanie kontrolujú príslušníci MsP Liptovský Mikuláš pri plnení úloh obecnej polície: 

1.Všeobecné záväzné nariadenie 08/1992  - Úplné znenie - O vytváraní podmienok 
kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku - v znení doplnku VZN č. 4/1993, 
2/1995, 5/1996, 8 a 11/2000, 1/2002, 4/2003,  6/2004, 2/2007, 4/2009, 5/2010, 7/2014, 
1/2017, 4/2017  
2.Všeobecné záväzné nariadenie 01/1999 - Úplné znenie - O zvláštnom užívaní miestnych 
komunikácií a ich súčastí - v znení doplnku VZN č. 3/2000 
3.Všeobecné záväzné nariadenie 05/2000 - Úplné znenie - O trhovom poriadku 
4.Všeobecné záväzné nariadenie 12/2004 - Úplné znenie - O podmienkach vylepovania 
plagátov na verejných priestranstvách 
5.Všeobecné záväzné nariadenie 06/2007 - Úplné znenie - o verejnej zeleni  

6.Všeobecné záväzné nariadenie 02/2014 - Úplné znenie - o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií mesta Liptovský 
Mikuláš platné od 01.7.2014 – v znení doplnku VZN č. 5/2015, VZN č. 8/2015, 6/2017 
7.Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2015 -Úplné znenie - o vyhradení plôch na 
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách  
8.Všeobecné záväzné nariadenie 14/2015 - Úplné znenie - O pravidlách času predaja v 
obchode a času prevádzky služieb v meste Liptovský Mikuláš 
9.Všeobecné záväzné nariadenie 2/2016 - Úplné znenie - o obmedzení a zákaze 
používania pyrotechnických výrobkov na území mesta 
10.Všeobecné záväzné nariadenie 3/2016 - Úplné znenie - o trhovom poriadku a 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste - príležitostné 
trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok)  
11.Všeobecné záväzné nariadenie 05/2016 - Úplné znenie - ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o vodení psov na verejných priestranstvách - v znení doplnku VZN č. 13/2016 
12.Všeobecné záväzné nariadenie 08/2016- Úplné znenie - O nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, na území mesta Liptovský Mikuláš v  znení VZN 
č. 18/2016, 8/2017 
13.Všeobecné záväzné nariadenie 17/2016 - Úplné znenie – Prevádzkový poriadok 
pohrebísk v meste Liptovský Mikuláš  
 

4. Personálna oblasť  

     V roku 2017 bola MsP v Liptovskom Mikuláši personálne stabilizovaná s celkovým 

stavom policajtov v počte 33. V roku 2017 bola riešená jedna sťažnosť na činnosť policajta 

MsP Liptovský Mikuláš, ktorá bola vyhodnotená ako neopodstatnená. 

 

5. Fyzická a strelecká príprava príslušníkov MsP   

     Telesná príprava príslušníkov MsP Liptovský Mikuláš bola aj v roku 2017 vykonávaná 

v súlade so smernicou Mestskej polície a vykonávaná bola priebežne počas celého roka, 

pričom záverečné previerky absolvovali úspešne všetci policajti MsP. Strelecká príprava 

prebiehala spravidla v priestoroch mestského úradu v Liptovskom Mikuláši a bola 

zameraná na nácvik taktiky a sebaobrany. Taktický výcvik bol zameraný na zákrok pri 

narušení chráneného objektu alebo objektu ako aj na  správnu a bezpečnú manipuláciu so 
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služobnou zbraňou. Praktický strelecký výcvik policajtov MsP bol v roku 2017 realizovaný 

ostrými streľbami pod vedením odborných inštruktorov.  

 

6. Úsek kontrolnej činnosti  

     Kontrolná činnosť bola aj počas roka 2017 zameraná na efektívne využívanie fondu 

pracovného času, zodpovedné plnenie služobných úloh a povinností,  ustrojenosť, výstroj a 

výzbroj hliadok, požívanie návykových látok a alkoholu pred a počas výkonu služby.   

 

7. Záver  

    Činnosť Mestskej polície v Liptovskom Mikuláš aj v roku 2017 bola vykonávaná v súlade 

s  ústavou SR, zákonmi, inými právnymi predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami 

mesta Liptovský Mikuláš. Chceme aj v ďalších rokoch posúvať úroveň kvality našej činnosti 

vyššie a zabezpečovať ochranu života, zdravia a majetku občanov v našom meste na 

najvyššej úrovni. Naďalej chceme rozširovať mestský kamerový systém a zúčastňovať sa 

projektov, ktoré nám napomáhajú v našej práci a robia mesto Liptovský Mikuláš 

bezpečnejším. Ďakujeme všetkým, ktorí s nami spolupracovali a pomohli nám vytvoriť 

dobré a kvalitné podmienky pre našu činnosť.  
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Príloha č. 1 
 

 

Výkaz štatistických údajov Správy o činnosti Mestskej polície 
v Liptovskom Mikuláši za obdobie od 01.01.2017 do 31.12.2017 

 
I. Počet príslušníkov obecnej polície 

1 Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície 33 

1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície 33 

2 Počet prijatých  príslušníkov obecnej polície 0 

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. 564/1991m Zb.  
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov 

33 

 

 
II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície 

1 Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 0 

1a Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície 1 

 
 
III. Donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície 

1 Počet vykonaných zákrokov 4867 

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 884 

4a Z toho neoprávnene 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 h.) 

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 h.) 

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 

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 
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IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície 

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

7 
 

2 Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície 0 

3 Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru 0 

4 Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 3 

5 Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie 0 

6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené 
pátranie  

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 

1 Celkový počet zistených 
 priestupkov vlastnou činnosťou 

309 2 5 3344 238 140 4038 

2 
 

Celkový počet oznámených  
priestupkov na útvar obecnej 
 polície 

101 45 46 432 165 40 829 

3 Celkový počet uložených 
 priestupkov 

0 3 16 0 6 1 26 

4 Celkový počet odložených  
priestupkov 

4 6 16 13 2 0 41 

5 Celkový počet odovzdaných 
 priestupkov 

0 0 4 5 6 46 61 

6 
 

Celkový počet oznámených  
priestupkov príslušnému 
orgánu 

1 7 4 9 7 2 30 

7 Celkový počet priestupkov  
prejednaných  v blokovom  
konaní  

105 7 5 1878 85 28 2108 

Výška finančnej hotovosti  v (€) 830 110 85 16.855 800 290 18.970 
8  Z toho ( z bodu č.7) počet priestupkov 

prejednaných v blokovom konaní vydaním 
bloku na pokutu nezaplatenú na mieste 

18 2 2 66 16 2 106 

Výška finančnej hotovosti v (€) 215 40 45 915 180 30 1.425 
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Príloha č. 2 
 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU  

v LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
Obvodné oddelenie Policajného zboru 

Školská 122/2, 031 46  Liptovský Mikuláš 
 

                                            Liptovský Mikuláš  12. 01. 2018 
 
 
   

Správa o bezpečnostnej situácii za Obvodné oddelenie 
Policajného zboru Liptovský Mikuláš 

 
 
Činnosť OO PZ Liptovský Mikuláš vychádza  zo zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení 

neskorších predpisov a ďalších interných noriem riadenia MV SR a prezídia Policajného zboru.  

 

Obvodné oddelenie Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši plní úlohy na úseku: 

 
a) ochrany verejného poriadku, 
b) boj proti trestnej činnosti a trestného konania 
c) zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 
d) odhaľovania, objasňovania, oznamovania a prejednávania priestupkov a zisťovania ich páchateľov, 

a) Ochrana verejného poriadku 

Príslušníci služby poriadkovej polície zabezpečili v hodnotenom období všetky kultúrne, športové 
a spoločenské podujatia organizované v rámci mesta Lipt. Mikuláš a obcí dislokovaných v služobnom obvode 
OO PZ Lipt. Mikuláš a pri bezpečnostných opatreniach organizovaných nadriadenými zložkami PZ aj mimo 
služobného obvodu OO PZ Lipt. Mikuláš. Vlastné bezpečnostné opatrenia boli prijímané hlavne v súvislosti 
s konaním dôležitých verejných a spoločenských zhromaždení s účasťou ústavných a vládnych činiteľov. 
Policajti obvodného oddelenia PZ pôsobia pri zabezpečení verejného poriadku, eliminácii „diváckeho násilia“, 
nápadu trestnej činnosti a priestupkov všetkého druhu pri konaní zápasov hokejovej Tipsport ligy, futbalových 
zápasov MFK Lipt. Mikuláš, pretekov vo vodnom slalome, pretekov v zjazdovom lyžovaní, športovom 
rybolove, jachtingu, a to neraz na európskej i celosvetovej úrovni. Policajti OO PZ Lipt. Mikuláš sa taktiež 
podieľali na ochrane ústavných činiteľov Slovenskej republiky v súčinnosti s pracovníkmi ÚOÚČ a DM MV 
SR. Každý mesiac sú do spoločného výkonu služby plánovaní aj policajti OSK OPP OR PZ.  Na základe 
požiadavky zo strany OO PZ a následnej vzájomnej dohody, ktorá vyplynula zo  stretnutia so starostami 
všetkých obcí, sú na OO PZ oznamované kultúrne, spoločenské a športové podujatia, ktorých organizátorom 
je mesto, resp. obec, alebo ktoré sú obci oznámené. Za uplynulé obdobie roka 2017 boli na požadovanej 
úrovni zabezpečené všetky akcie bez narušenia verejného poriadku a bez mimoriadnych udalostí.  

 

b) boj proti trestnej činnosti a trestného konania 

 

OO PZ Lipt. Mikuláš má v rámci mesta Lipt. Mikuláš sledovanú aj uličnú kriminalitu. Za  rok 

2017 je v rámci uličnej kriminality evidovaných 113 trestných činov, z ktorých bolo objasnených 78. 

Toto predstavuje objasnenosť 69,03 %. V porovnaní s rokom 2016 došlo k poklesu nápadu o 127 

trestných činov. Percentuálny rozdiel objasnenosti v roku 2016 oproti roku 2017 predstavuje nárast 

o 2,36 %. Vyhodnotenie výsledkov v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 na úseku trestnej činnosti 

je uvedené v tabuľke č. 1. 

c) Zabezpečovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
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Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky príslušníci OO PZ v Liptovskom Mikuláši 

prejednávajú priestupky v blokovom konaní a vyhľadávajú závažnejšie priestupky, ktoré následne 

predkladajú v zmysle zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení na konečné 

rozhodnutie správnemu orgánu  Oddelenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a dopravných 

evidencií ODI OR PZ. V prípade, že si to bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky vyžaduje, 

aktívne sa podieľajú  na riadení cestnej premávky, hlavne  počas zimnej a letnej turistickej sezóny na 

ceste II/584 do Demänovskej doliny a II/584 do Aquaparku – Liptovská Ondrašová. 

d) Odhaľovanie, objasňovanie, oznamovanie a prejednávanie priestupkov 

Príslušníci OO PZ v Liptovskom Mikuláši na úseku odhaľovania, objasňovania, oznamovania a prejednávania 
priestupkov odhaľovali priestupky a zisťovali ich páchateľov. Tieto podľa interných predpisov objasňovali, a ak 
zákon ustanovil, tiež ich oznamovali a prejednávali. Výsledky za hodnotené obdobie roka 2017 v porovnaní 
s rokom 2016 sú prehľadne znázornené v tabuľke č. 2 tejto správy.  

Vyhodnotenie výsledkov na úseku objasňovania TČ s porovnaním 
rovnakého obdobia 2016 - 2017 
 
 
Tabuľka č. 1 
 
 

Obdobie Rok 2016 Rok 2017 rozdiel 

Celkový nápad trestnej činnosti 674 620 -54 

Počet objasnených trestných činov 396 390 -6 

Percento objasnenosti 58,75 62,90 4,15 

Nápad trestnej činnosti v meste Liptovský 
Mikuláš 

240 113 -127 

Počet objasnených trestných činov v meste 
L. Mikuláš 

160 78 -82 

percento objasnenosti 66,67 69,03 2,36 

 
 
 
Tabuľka č. 2 

Vyhodnotenie výsledkov na úseku objasňovania priestupkov 
s porovnaním rovnakého obdobia za r. 2016 - 2017 

 
 

Obdobie Rok 2016 Rok 2017 rozdiel 

Skutočný počet  
priestupkov  

634 539 -95 

Počet objasnených 
priestupkov 

363 287 -76 

Objasnenosť 
priestupkov v % 

57,26 53,25 -4,01 

 
Spracoval:      
                                                        
Riaditeľ OO PZ Lipt. Mikuláš                   

                      mjr. Mgr. Pavel Polesný     
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Príloha č. 3 
 

Z á p i s n i c a  1 / 2 0 1 8  
 
z mimoriadneho zasadnutia komisie dopravy a verejného poriadku, ktoré sa uskutočnilo dňa 17.01.2018 
v zasadačke Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši. 
 
 
Prítomní: Jaroslav Grešo, Dušan Fabián, Bc. Marián Vozárik, Ing. arch. Pavel Bobák, CSc, Peter Cibák, 
Ing. Ľubomír Mikita, JUDr. Marián Jančuska – náčelník MsP, Ing. Dušan Grešo – riaditeľ VPS LM, poslanec 
MsZ Michal Paška, tajomník – Ing. Gabriel Lengyel,  
Neprítomní: Bc. Ján Vaškeba, Ing. Ivan Gábryš, pplk. Ing. Miriam Hatalová 
 
Program: 
1. Súčasný stav zimnej údržby miestnych komunikácií – informatívna správa VPS. 
2. Správa o činnosti mestskej polície za rok 2017. 
3. Návrh VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom 

mieste  - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový poriadok) 
4. Návrh akčného plánu PHSR na roky 2018 - 2020 
5. Rôzne. 

 
Zasadnutie otvoril predseda komisie Jaroslav Grešo, privítal prítomných. Zároveň oboznámil prítomných 

s programom , s ktorým komisia súhlasila jednomyseľne.  

 
K bodu 1) Súčasný stav zimnej údržby miestnych komunikácií – informatívna správa VPS. 
 
Riaditeľ VPS LM, Ing. Dušan Grešo prezentoval informácie o súčasnom stave výkonu zimnej údržby. Zimná 
údržba je vykonávaná v súlade s Operačným plánom zimnej údržby na zimné obdobie 2017/2018. Informoval, 
že medziročne sa podarilo aspoň čiastočne modernizovať vozidlový park a to kúpou multifuknčného sypača. 
Aj napriek tomu je vozidlový park zastaralý a je potrebné v momentálnom tempe obnovy aj naďalej 
pokračovať. Výkon zimnej údržby sa aj naďalej potýka s nasledovnými problémami: 

• kumulované funkcie pracovníkov vykonávajúcich zimnú údržbu – VPS nedisponuje pracovníkmi, ktorý 
by boli vyčlenený len na zimnú údržbu. Títo pracovníci počas dňa musia zabezpečovať aj bežnú 
činnosť VPS ako napríklad vývoz smetí. V nočnej dobe sú pracovníci len v pohotovostnom režime 
doma a v prípade potreby sú dispečerom zvolávaní do služby, čo spôsobuje zdržanie vo výkone. 

• Nedostatok profesionálnych vodičov spôsobený neatraktívnosťou tejto práce. 
Riaditeľ tiež informoval, že je v príprave zmena cestného zákona, ktorá tkvie v uzákonení povinností pre obce 
a mesta vykonávať zimnú údržbu aj pred súkromnými nehnuteľnosťami (v súčasnosti sú za čistenie 
chodníkov a verejných priestorov mimo ciest zodpovední vlastníci priľahlých nehnuteľností). Táto zmena bude 
mať za následok podstatné navýšenie výkonov správcu ciest a chodníkov na čo bude nutné reagovať 
navýšením počtu techniky, zamestnancov a navýšením finančných prostriedkov na zimnú službu. 
 

 
 

Uznesenie 1/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku berie predložené informácie na vedomie. 
 
 
Hlasovanie: za: 5 , proti:0 , zdržal sa:0 
 

 
 
 

K bodu 2) Správa o činnosti mestskej polície za rok 2017. 
 
Náčelník MsP JUDr. Jančuška predložil správu o činnosti MsP za rok 2017 a prezentoval hlavné činnosti MsP 
zamerané nie len na represívnu ale aj preventívnu činnosť.. V konštatačnej časti materiálu je uvedené: 

a) bolo riešených 4867 priestupkov, 

b) bolo uložených 2108 blokových pokút uložených na mieste a šekom v celkovej výške 18,970.-€ 
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c) bolo spracovaných a ukončených celkom 105 priestupkových spisov,  

d) boli použité v 884 prípadoch donucovacie prostriedky, pričom všetky boli použité v súlade s § 13 

Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení a len v prípadoch, kedy nebolo možné 

iným spôsobom docieliť právny stav a zabrániť ďalšiemu protiprávnemu konaniu, 

e) v rámci prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti, bolo zrealizovaných 83 besied a aktivít na 

rôzne preventívne témy, 

f) útvar Mestskej polície v Liptovskom Mikuláši svojou činnosťou a plnením úloh zabezpečoval 

v hodnotenom období, aby nedošlo k neprimeranému nápadu protiprávnych konaní a k zhoršeniu  

bezpečnostnej situácie na teritóriu mesta Liptovský Mikuláš. 

 
Náčelník upozornil na potrebu navýšenia počtu príslušníkov pre potreby priameho výkonu služby v teréne. 
 
 

Uznesenie 2/2018 
Komisia dopravy a verejného poriadku odporúča správu na schválenie MsZ a členovia komisie sa 

jednohlasne poďakovali MsP za ich vykonanú prácu v roku 2017. 
 
Hlasovanie: za:5 , proti:0 , zdržal sa:0 
 
 
 

K bodu 3) Návrh VZN o trhovom poriadku a podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhovom mieste  - príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mesta Liptovský Mikuláš (Trhový 
poriadok). 
 
Ing. Lengyel informoval o dôvodoch spracovania nového VZN o trhovom poriadku, ktoré sú jednak reakcie na 
zmenu ustanovení dotknutých právnych predpisov a jednak z dôvodu potreby regulácie ambulantného 
a príležitostného predaja v historickom a širšom centre mesta, kde v uplynulom období dochádzalo 
k nekoordinovanému  vzniku rôznych predajných stánkov a to aj v lokalitách v tesnej blízkosti alebo priamo 
v historickom centre mesta pri kultúrnych pamiatkach a na rôznych parkoviskách, kde takýto predaj kazí 
dojem z turisticky najnavštevovanejšej časti mesta po vizuálnej stránke ale najmä predaj potravín v blízkosti 
komunikácií a na parkoviskách nie je hygienicky vhodný. Navrhované VZN presne ustanovuje lokality 
trhovísk, priestorov pre príležitostné trhy a ich druh a taktiež priestorov pre ambulantný predaj a definuje 
výrobky, ktoré je možné na trhoviskách, príležitostných trhoch a ambulantným predajom predávať. 
 

 
Uznesenie 3/2018 
Komisia dopravy a VP odporúča materiál na schválenie MsZ. 
 
Hlasovanie: za: 5 , proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
K bodu 4) Návrh akčného plánu PHSR na roky 2018 - 2020 
 
Ing. Lengyel predložil komisii akčný plán PHSR na roky 2018 – 2020 spracovaní oddelením PM. Akčný plán 

tvorí súbor aktivít naplánovaných na časový úsek troch rokov a navrhnutých tak, aby ich realizáciou bolo 

zabezpečené postupné plnenie prijatých strategických a špecifických cieľov definovaných v programovej časti 

dokumentu.  

Pôvodný akčný plán bol spracovaný na tri kalendárne roky (2015 – 2017), preto je potrebná jeho aktualizácia 

na obdobie ďalších troch rokov. V nadväznosti na túto skutočnosť gestori jednotlivých prioritných oblastí 

pripravili nový akčný plán na roky 2018 – 2020. Nový akčný plán je spracovaný v súlade so schváleným 

programovým rozpočtom mesta. Vychádzalo sa z pôvodnej štruktúry, tak aby bolo možné zachovať kontinuitu 

metodiky jeho vyhodnocovania za jednotlivé roky.  
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V pôvodnom akčnom pláne bolo stanovených 202 aktivít v 12 prioritných oblastiach. Tieto boli postupne 

aktualizované a dopĺňané podľa vzniknutej potreby v danom roku. Podobne tomu bude aj v nasledujúcom 

období. Aktivity jednotlivých strategických cieľov sú vzájomne prepojené, niektoré sa prelínajú a ich realizácia 

v mnohých prípadoch prispieva k naplneniu viacerých strategických cieľov. 

V každom strategickom cieli sa podarilo zrealizovať niekoľko dôležitých aktivít, ktoré prispeli ku skvalitneniu 

života občanov v meste. 

 

Nový akčný plán nadväzuje na dosiahnuté výsledky a definuje konkrétne aktivity na dosiahnutie stanovených 

cieľov v nasledujúcich 3 rokov. Zohľadňuje vnútorné špecifiká  a určuje hlavné ciele a aktivity rozvoja mesta 

pri rešpektovaní princípov regionálnej politiky v záujme dosiahnutia vyváženého udržateľného rozvoja územia. 

Koncepčne vychádza zo stanovených strategických a špecifických cieľov definovaných v samotnom 

dokumente. 

PHSR si v roku 2015 stanovilo nasledovných 12 strategických cieľov, ktoré boli pri tvorbe akčného plánu 

zohľadnené : 

 

1. Vytvárať podmienky pre moderné vzdelávanie a atraktívne trávenie voľného času detí a mládeže 

2. Zlepšiť možnosti využitia voľnočasových aktivít v rámci kultúrneho a spoločenského života, ponúknuť 
návštevníkom  mesta lákavý segment histórie a tradícií v prepojení so súčasnosťou 

3. Vytvárať podmienky pre aktívne športové vyžitie všetkých občanov a podporovať rozvoj športových 
tradícií regiónu 

4. Skvalitniť  sociálne služby pre občana mesta 

5. Aktualizovať požiadavky na budovanie mestských nájomných bytov a podporovať obnovu bytového 
fondu s dôrazom na skvalitňovanie bývania v obytných zónach mesta   

6. Zvyšovanie ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov mesta Liptovský Mikuláš 

7. Podporovať rozvoj mestského cestovného ruchu a mestského marketingu 

8. Skvalitňovať podmienky pre zamestnanosť a podnikanie 

9. Tvorba kvalitného mestského prostredia  

10. Zabezpečiť trvalo udržateľnú mobilitu v meste 

11. Ochrana, monitoring a zvyšovanie kvality životného prostredia v meste a jeho okolí 

12. Skvalitnenie služby občanom a optimalizovanie procesov riadenia a komunikácie mestskej 
samosprávy 

 
Akčný plán t.j podrobný zoznam projektových aktivít naplánovaných na roky 2018 -2020 spolu s ich finančnou 

alokáciou bol členom komisie predložený ako príloha dôvodovej správy.  Postup jeho schvaľovania bol 

odkonzultovaný s  odborom európskych projektov a regionálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja, 

ktorý riadenie PHSR na regionálnej úrovni gestoruje. 

V oblasti dopravy je akčný plán zameraný najmä na zlepšenie stavebnotechnického stavu existujúcich 

miestnych komunikácií vrátane budovania nových komunikácií a parkovacích plôch v lokalitách kde to je 

najviac potrebné. Tento plán je v súlade s Plánom rekonštrukcií MK na rok 2018 – 2023, ktorý bol 

odsúhlasený na ostatnom MsZ. Ako ďalšie body rozvoja v oblasti dopravy a mobility sú aktivity na rozvoj 

cyklodopravy, bezpečnosti cestnej premávky, technologického rozvoja MAD , rekonštrukcie informačného 

systému mesta, bezbariérovosti komunikácií a parkovacej politiky mesta. 
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Uznesenie 4/2018 
Komisia dopravy a VP odporúča materiál na schválenie MsZ. 
 
Hlasovanie: za: 5, proti:0 , zdržal sa:0 

 
 
 
 
 
Zapísal: Ing. Gabriel Lengyel                                    Overil:     Jaroslav Grešo  
              tajomník komisie                                                    predseda komisie 


