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Na území mesta Nitra v súčasnej dobe spolupôsobia na úseku ochrany verejného 

poriadku Mestská polícia mesta Nitry  (ďalej len MsP) ako poriadkový útvar a v rámci 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Nitre jedno Obvodné oddelenie Policajného 
zboru. V prípade situácii, kde je potrebné nastoliť zákonný stav vo zvýšenej miere, podieľajú 
sa na zvládnutí týchto situácii aj ostatné zložky Policajného zboru. 

K 31.12.2013 pracovalo na MsP Nitra celkom 74 príslušníkov MsP.  
Príslušníci MsP postupujú pri plnení úloh v zmysle ust. § 3 zák. o obecnej polícii, 

ktorý presne definuje základné úlohy MsP. V reálnej praxi objasňuje a rieši priestupky v 
zákonom vymedzenom okruhu svojej kompetencie resp. kompetencie delegované primátorom 
Mesta Nitra, uzneseniami Mestského zastupiteľstva, Všeobecne záväznými nariadeniam 
Mesta Nitra. Spolupôsobí s príslušným útvarom PZ SR pri ochrane majetku obce a občanov. 

Výkon služby je orientovaný v rozsahu týchto kritérií, okolností a špecifík 
jednotlivých obvodov.  

Jednou z najhlavnejších úloh Odboru poriadkovej polície je dbať na dodržiavanie 
verejného poriadku a spolupôsobiť pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane 
života, zdravia, osobnej slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku. V prípade ich 
narušenia obnoviť verejný poriadok a nastoliť zákonnosť. Obvodné oddelenie pôsobí aj na 
úseku trestného konania. Poverení policajti tohto oddelenia vykonávajú trestné konanie, 
stíhanie a podávajú návrhy na podanie obžaloby prokurátorovi OP. Dôležitou súčasťou 
činnosti policajtov oddelenia je aj objasňovanie trestnej činnosti a priestupkov. 

Stav a úroveň ochrany verejného poriadku za predchádzajúci rok 2013 v meste Nitra 
možno vzhľadom k celospoločenskému vývoju hodnotiť pozitívne. V hodnotenom období 
nedochádzalo k rozsiahlejšiemu narušeniu verejného poriadku najmä formou hromadného 
prejavu, kde by boli prvky rasovej diskriminácie, antisemitizmu, xenofóbie a hnutí 
potláčajúcich slobody a práva iných osôb. Medzi majoritnou a minoritnou časťou 
obyvateľstva neboli zaznamenané konflikty súvisiace s týmto kontextom. 

 
V roku 2013 príslušníci mestskej polície celkovo zistili 20223 priestupkov.  
 

  2013 
Celkový počet  
priestupkov 

20223 

Počet uložených 
blokových pokút 

14093 

Suma v € 312665 
 
Oblasť verejného poriadku 
 
V oblasti verejného poriadku bolo za hodnotené obdobie mestskou políciou riešených 

celkom 3541 priestupkov. Priestupky odhalené na tomto úseku sa na celkovom počte 
všetkých priestupkov podieľali 17,5% - ami. 

Obidva poriadkové útvary (MsP Nitra a OOPZ Nitra) sa aktívne pripravujú a realizujú 
opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku a pokojného stavu obyvateľstva v intervale 24 
hodín denne. Výkon služby je plánovaný a orientovaný do miest častého páchania priestupkov 
a inej protispoločenskej činnosti. Tieto miesta sú známe nielen na základe vlastných 
operatívnych poznatkov z hliadkovej a kontrolnej činnosti, požiadaviek a podnetov primátora 
mesta, ale aj z kontrolnej činnosti poslancov mestského zastupiteľstva,  samotných občanov 
mesta, ktorí sa pravidelne angažujú v oblasti ochrany verejného poriadku. 

Podľa druhu priestupkov na úseku verejného poriadku boli v najvýraznejšej miere 
zastúpené priestupky požívania alkoholu na zakázaných miestach, znečisťovanie verejného 
priestranstva,  rušenie nočného pokoja a narúšania občianskeho spolunažívania. 
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 V  roku 2013 bola v oblasti verejného poriadku osobitná pozornosť vo výkone služby 
zameraná na oblasť Mostnej ulice a vnútroblokov, jej blízkeho okolia ako aj hradného kopca, 
Parkového nábrežia, skeletu na Napervillskej ulici, Podzámskej ulice, Kmeťkovej ulice a 
Župného námestia, hlavne pre schádzanie sa mladých ľudí z dôvodov vyhľadávania zábavy 
v nočných podnikoch. Na jednej ulici sa prakticky odohráva nočný život  celého mesta, kde sa 
nachádza  množstvo barov, diskoték, herní. Skupinky migrujúcich zabávajúcich sa ľudí, 
hlučnosť a zvýšená premávka motorových vozidiel v nočnej dobe hlavne v stredu, v piatok 
a v sobotu vyvolávajú nespokojnosť tam trvalo žijúceho obyvateľstva. Obyvatelia vnímajú 
túto skutočnosť ako zníženie kvality života a komfortu svojho bývania. Policajné zložky 
v uvedenej lokalite i naďalej pokračujú v posilňovaní služieb počas priebehu diskoték, 
dôsledne zasahujú proti narušeniam verejného poriadku, znečisťovaniu verejného 
priestranstva, výtržnostiam a prejavom vedúcim k rušeniu nočného pokoja obyvateľov. Za 
účelom minimalizovania týchto nežiaducich problémov, sa pokračuje v úzkej spolupráci 
príslušníkov mestskej polície a príslušníkov PZ SR vo forme prítomnosti stálych hliadok  
v problémových dňoch a časoch. Na základe vlastných analýz sú vytypované rizikové miesta, 
ktoré sú prioritne monitorované mestským kamerovým systémom. Výraznejší problém 
v danej lokalite nastáva hlavne v letných mesiacoch, keď skupiny týchto ľudí zostávajú 
postávať vonku pred prevádzkarňami, kde často konzumujú alkohol sebou prinesený, 
prípadne zakúpený vo večierkach. Aj napriek stálej prítomnosti hliadok mestskej polície a PZ 
SR, nedochádza k úplnému zabráneniu narúšania verejného poriadku, znečisťovania 
verejného priestranstva a rušenia nočného pokoja, nakoľko sa zväčša jedná o prvopriestupcov. 
Tieto osoby prichádzajúce tiež zo širokého okolia Nitry, nedisponujú základnými 
vedomosťami o všeobecne záväzných nariadeniach, upravujúcich ochranu verejného 
poriadku, hlavne v súvislosti so zákazom konzumácie alkoholických nápojov na verejnom 
priestranstve. Dôslednou kontrolnou činnosťou a sankcionovaním páchateľov priestupkov 
však  nastáva efekt presúvania mladých ľudí do širšieho okolia centra zábavných podnikov, 
keď napr. v oblasti nedostavaného skeletu obchodného centra v brezovom háji sa koncentrujú 
mladí ľudia požívajúci alkohol. Toto územie však nie je zahrnuté vo VZN 15/2007, § 15 ako 
lokalita, v ktorej je zakázané požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. 
V súčasnej dobe sa jedná o neobývanú lokalitu medzi územím Staré mesto, sídliskom 
Chrenová a Zobor. 

Poriadkové zložky v žiadnom prípade nepodceňuje bezpečnostnú situáciu v uvedenej 
lokalite, preto dôsledné plánovanie výkonu služby je zrealizované tak, aby sa na Mostnej ulici 
vždy nachádzala hliadka polície. Po incidente pred barom Mariatchi v októbri 2013, sa tam 
ešte zvýšil bezpečnostný dohľad a opatrenia trvajú aj naďalej.  

Mediálne známy prípad pred barom Mariatchi vzhľadom na okolnosti vzniku 
a priebehu konfliktu, bol z pohľadu PZ SR kvalifikovaní ako ublíženie na zdraví 
a výtržníctvo. Zásah hliadok PZ SR  a  MsP v Nitre bol bezprostredný, vďaka čomu sa hneď 
na mieste podarilo zadržať podozrivé osoby. Pri samotnom procesnom dokazovaný skutku 
a podielu jednotlivých páchateľov, bol jednoznačne kľúčovým dôkazom záznam mestského 
kamerového systému a profesionálna práca operátora, pri identifikácii podozrivých osôb 
v reálnom čase. O opodstatnenosti prijatých opatrení v danej lokalite svedčí fakt, že v prípade 
medializovaného októbrového útoku na návštevníkov baru Mariatchi na Farskej ulici v Nitre 
zasiahli príslušníci Policajného zboru SR a mestskej polície do jeden a pol minúty od 
zaznamenania konfliktu čo je zrejmé z celého záznamu mestského kamerového systému. 
Pokiaľ by mali média záujem o objektívne informovanie verejnosti o celkovej situácii, nebol 
by tento záznam účelovo zostrihaný v momente, kedy prišli zasahujúce zložky a riešili 
konflikt priamo na mieste. 
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Spolupráca bezpečnostných zložiek 
 

 Vzájomnú spoluprácu bezpečnostných zložiek možno hodnotiť veľmi pozitívne a to 
najmä v smere spoločného výkonu služby a vymieňania si poznatkov o páchaní trestnej 
činnosti a priestupkov ako i pri výkone pátrania po osobách. V súčinnosti je vykonávaná 
i v rámci zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akciách. Taktiež je 
koordinovaný aj výkon hliadkovej služby tak, aby bolo bezpečnostne pokryté celé mesto. 
     Dobrá spolupráca s PZ SR je pri využívaní mestského kamerového systému. 
Využitím záznamov, dochádza k stotožneniu páchateľov, ich zisteniu a zadržaniu, ako aj 
koordinácii pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Táto spolupráca  má 
význam najmä pri predchádzaní, zamedzovaní a odhaľovaní trestnej činnosti a priestupkov, 
ako aj  iných protizákonných konaní. Vedenie PZ SR vyhodnocuje ako za veľmi dobrú 
spoluprácu s mestskou políciou činnosť pri pátraní po nezvestných osobách, kde je nutné  
najmä pri maloletých alebo senioroch vykonať okamžite opatrenia. Mimoriadne oceňujú aj 
prístup vedenia MsP v tom smere, že kamerový záznam, prípadne jeho vzhliadnutie je 
príslušníkom PZ SR umožnené prakticky okamžite a je možno vykonať pátranie po tzv. 
„horúcej stope“. Bezpečnostná situácia v samotnom meste bola v roku 2013 pravidelne 
vyhodnocovaná na  spoločných pracovných stretnutiach za účasti náčelníka MsP Nitra 
a riadiacich príslušníkov jednotlivých oddelení PZ SR.  

 
Mestský kamerový systém - MKS 

 
Za rok 2013 sme pomocou mestského kamerového systému pri MsP Nitra (ďalej len 

MKS) zaznamenali spolu 2187  udalostí. 
Na žiadosť PZ SR a hliadok MsP, operátori MKS prezreli alebo zálohovali celkom 

253  prípadov. Z 253 prípadov bolo  169 prípadov zálohovaných a  poskytnutých na DVD, či 
CD nosičoch orgánom PZ SR. Záznamy z kamerového systému sa poskytovali nielen pri 
priestupkoch, ale aj pri páchaní trestnej činnosti ako boli krádeže a výtržnosti. V jednom 
prípade bol zo záznamu kamery objasňovaný prípad ležiacej mŕtvej osoby v blízkosti 
pohostinstva. 
 V uplynulom roku, príslušníci MsP riešili na podnety operátorov MKS aj prípady 
týkajúce sa neprispôsobivých občanov – bezdomovcov, (konzumácia alkoholu, konfliktné 
správanie, zaberanie či znečisťovanie verejných oddychových zón ako námestie, lavičky 
a pod.). S konzumáciou alkoholu bezprostredne súviseli udalosti ako znečisťovanie verejných 
priestranstiev, rôzne konflikty medzi jednotlivcami aj skupinami osôb, najmä v lokalitách ulíc 
Mostná, Kmeťkova a Podzámska.  

V roku 2013 bol prostredníctvom kamerového systému monitorovaný verejný 
poriadok počas konania spoločenských, kultúrnych a  športových udalostí v meste. Nočné 
zmeny sa podľa predpokladu opäť ukázali ako opodstatnené, nakoľko pri nich bolo 
zaznamenané veľké množstvo nerešpektovania zákonných predpisov. 

Celkovo má mesto Nitra 33 kamier, monitorujúcich verejné priestranstvá. V minulom 
roku vznikli 3 nové monitorované miesta a to v Starom meste na križovatke ulíc Jesenského 
a Župného námestia, na sídlisku Klokočina na križovatke ulíc Na Hôrke a Kmeťova a na 
detskom dopravnom ihrisku na sídlisku Chrenová. Rozšírenie mestského kamerového 
systému bolo zrealizované na základe projektu Šanca pre bezpečnosť. Projekt bol finančne 
podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality sumou 20000 €. 
 

Ostatná činnosť v oblasti verejného poriadku 
 

Za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013, bolo okrem každodenných kontrol 
vykonávaných v okolí pohostinských zariadení, vykonaných ďalších 2245 kontrol 
zameraných prednostne na dodržiavanie ustanovení v zmysle VZN č.26/2007 
o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
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na území mesta Nitry. Každé jedno zistené porušenie príslušného VZN (77x), MsP písomne 
predložila na vedomie referátu obchodu, služieb a podnikania MsÚ v Nitre. 

V rámci kontrolnej činnosti je pozornosť mestskej polície zameraná na dodržiavanie 
zák. 377/2004 o ochrane nefajčiarov. Konkrétna podoba spočíva v určení hliadok na 
realizáciu oprávnení na zastávkach autobusov MHD a SAD. Na úseku ochrany nefajčiarov 
bolo celkovo zistených 583 priestupkov a boli uložené blokové pokuty v hodnote 7455€. 

Z ďalšej činnosti je potrebné spomenúť vykázanie ležiacich opitých osôb na verejnom 
priestranstve v 320 prípadoch, zistenie znečistenia verejného priestranstva odhadzovaním 
odpadkov v 588 prípadoch, znečistenie verejného priestranstva vykonávaním telesnej potreby 
močením alebo zvracaním v 242 prípadoch, rušenie nočného pokoja, obťažovanie hlukom 
v 433 prípadoch, poškodzovanie cudzieho majetku a drobnej architektúry v 14 prípadoch, 
vyberanie odpadkov z kontajnerov v 226 prípadoch. 

 
Komplexná správa o činnosti Mestskej polície v Nitre, bude Mestskému zastupiteľstvu 

v Nitre predložená na prerokovanie na najbližšom Ms zastupiteľstve. 
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Dôvodová správa 
 
Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Nitry za rok 2013 informuje o stave 
verejného poriadku na území nášho mesta, pričom bola spracovaná v úzkej koordinácii 
s Obvodným oddelením Policajného zboru Slovenskej republiky. Zameriava sa problematikou 
dodržiavania verejného poriadku v okolí zábavných podnikov. Štatisticky sa dotýka počtu 
spáchaných priestupkov, informuje o výkone služby Mestskej polície v Nitre a Policajného 
zboru Slovenskej republiky a určitou mierou naznačuje potrebu riešenia úpravy VZN 
15/2007, § 15. 

 


