Záznam z 1.stretnutia Občania a Polícia zo dňa 04.04.2006
Dňa 04.04.2006 sa konalo stretnutie Občania a Polícia v priestoroch Okresného riaditeľstva
Policajného zboru SR v Nitre.
Cieľom stretnutia bolo začať aktívne spolupracovať na potláčaní kriminality v Nitre a priblíženie
časti projektu Bezpečné bývanie RYS – spolupráca s Políciou a sprístupňovanie vchodov.

Zúčastnení:
plk. Ing. Juraj Cagáň, riaditeľ OR PZ SR
kpt. Mgr. Eva Čakajdová, OR PZ SR odbor prevencie
npor. Mgr. Jozef Mikač, riaditeľ OO PZ Nitra
ppor. Mgr. Peter Visolajský, zástupca riaditeľa OO PZ
plk. JUDr. Milan Bodocký, vedúci oddelenia prevencie kancelárie prezidenta PZ
npor. JUDr. Alexander Kliment, oddelenie prevencie kancelárie prezidenta PZ
p. Miloš Duchoň, mestská polícia Nitra
Ing. Miloš Hajnovič, mestská polícia Nitra
p. Peter Grečko, autor projektu Bezpečné bývanie RYS
Bc. Anna Kosturková, Bezpečné bývanie RYS
Zástupcovia vlastníkov bytov v domoch:
Bazovského 16
Biringerova 7
Bizetova 12
Bizetova 15
Čajkovského 30-36
Dlhá 8-26
Dlhá 64
Dunajská 22
Hviezdna 2
Jedlíkova 13
Jurkovičova 23
Lesná 1
Mikovíniho 10-14
Na hôrke 25

Novomeského 4
Novomeského 11
Novoneského 45
Potravinárska 15
Považská 4
Schurmannova 1
Schurmannova 15
Spojovacia 3
Škultétyho 32-42
Štefánikova 27
Tribečská 7
Výstavná 9
Výstavná 37
Za Ferenitkou 15

Každý zo zástupcov si mal možnosť pred stretnutím pripraviť svoje otázky. Nie všetky otázky boli
zodpovedané, a to najmä z dôvodu krátkosti času a množstva konkrétnych dotazov od
prítomných občanov, na ktoré sa zástupcovia policajného zboru a mestskej polície snažili
odpovedať. Tento záznam je v spolupráci s policajným zborom v Nitre skrátený a upravený do
podoby, ktorá v krátkosti priblíži prediskutované témy. Otázky, ktoré neboli prediskutované na
stretnutí, boli spracované pracovníkmi policajného zboru. Odpovede na tieto otázky sú uvedené
v rámčekoch.

Úvodný príhovor
V úvode riaditeľ OO PZ Nitra npor. Mgr. Jozef Mikač informoval zúčastnených o počte trestných
činov a priestupkov v roku 2005, o ich objasnení, o dôležitosti spolupráce s občanmi pri
objasňovaní.
¾ Počet trestných činov v roku 2005: 2205, čo je oproti roku 2004 o 313 trestných činov
menej. 783 trestných činov bolo objasnených.
¾ Počet priestupkov v roku 2005: 7596, z toho bolo objasnených 64%.
¾ Obvodné oddelenia spolupracujú s viacerými zložkami, ako aj s mestskou políciou. Svoju
činnosť zameriavajú na prevenciu voči kriminalite a vandalizmu a riešenie problémových
akcií(športové podujatia, výstavy, koncerty, pochod proti drogám, a.i.).
P. Grečko – autor projektu Bezpečné bývanie RYS, predstavil zúčastneným prvky
projektu.
Dôvodom vzniku tohto projektu bol rastúci počet priestupkov, trestných činov a problémov
v obytných domoch na najväčšom sídlisku na Slovensku v Petržalke. Najväčším problémom
v obytných domoch bola anonymita a ľahostajnosť obyvateľov.
V projekte Bezpečné bývanie RYS ide o prepojenie technických častí projektu spolu
s organizačnými prvkami. Najdôležitejší faktor úspechu tohto projektu je komunikácia
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a spolupráca. Práve občania Petržalky prejavili záujem o komunikáciu s políciou a o možnosť pre
policajta vstupovať do objektu a vykonať činnosti vyplývajúce s jeho pracovných úloh. Dôvodom
bola obava o svoju bezpečnosť. Preto boli v roku 2003 v Petržalke odovzdané DEK kľúče polícii,
pomocou ktorých vstupuje polícia do objektu označeného
nálepkou: „Tento dom je pod zvýšeným dohľadom polície.“
Treba podotknúť, že dom, ktorý nálepku nemá je rovnako
chránený ako dom, ktorý nálepku má a zároveň nálepka
neznamená, že policajt bude stáť pred domom 24 hodín denne.
Výhodou nálepky a sprístupnenia domu polícii je možnosť pre
políciu vstúpiť do domu bez problémov kedykoľvek je potrebné.
Zároveň týmto spôsobom bola zabezpečená anonymita občana,
ktorý zavolal políciu, nakoľko občan nebol nútený ísť otvoriť
policajtovi a vystaviť sa tak nebezpečenstvu možnému napadnutiu.
Okrem toho nálepka spĺňa psychologický odstrašujúci charakter.
Podmienkou pre získanie nálepky sú nasledujúce body:
1. Mať požadované technické zabezpečenie
2. Na schôdzi si schváliť sprístupnenie vchodu polícii. Rozhodnúť môže aj zástupca
vlastníkov, ktorý má právomoc rozhodovať.
3. So žiadosťou o sprístupnenie vchodu polícii sa obrátiť na montážnu firmu, ktorá
zabezpečenie realizovala.
Na žiadosť občanov bol projekt Bezpečné bývanie RYS v Nitre spustený v novembri
roku 2005, kedy boli odovzdané DEK kľúče OR policajného zboru v Nitre a dva domy označené
touto nálepkou.

Odpovede na otázky, diskusia
Riešenie priestupkov a trestných činov v dome a jeho blízkom okolí
1) Na Výstavnej 9 si mladý človek kúpil byt, ktorý prenajíma študentom. Študenti rušia nočný
kľud, správajú sa nevhodne a hlučne, sú pod vplyvom alkoholu, z balkóna znečisťujú okolie.
Ako postupovať voči takýmto neprispôsobivým osobám? Žiadosťou o pomoc oslovili
družstvo, od ktorého dostali odpoveď, že v tomto prípade nemá právomoc. Majiteľ si podal
žiadosť o vlastníctvo.
2) Na Výstavnej 37 navštevuje obyvateľku domu syn, ktorý je vždy pod vplyvom alkoholu. Nie
je nahlásený ako obyvateľ domu. Nakoľko ho obyvateľka nevpustí do bytu, robí hluk na
chodbe, znečisťuje a poškodzuje priestory. Ako konať v tomto prípade?
3) V prípade vandalizmu (rozbíjanie okien, upchaté zámky zápalkami, poškodenie vstupných
častí a priestorov domu) ako riešiť danú situáciu? V prípade, že vedia, kto je vinník, ale
nemajú dôkazy, je možné urobiť voči nemu opatrenia?
Dotaz od zástupcov domu: Výstavná 37, Dlhá 22, Dunajská 20-24, Hviezdna 2

Odpoveď na otázky č. 1), 2), 3):
Riešenie priestupkov – rušenie nočného kľudu,
nevhodným správaním občianske spolunažívanie...

vandalizmus,

narušenie

Nočný kľud je od 22.00 do 6.00 hod. Rušenie nočného kľudu je väčší hluk(oslavy, prestavba
bytu), ktorý nedovoľuje občanom si oddýchnuť.
Pokiaľ sa priestupku (napr. rušenie nočného kľudu, vandalizmus a pod.) v dome dopúšťa osoba,
ktorá je jeho obyvateľom a táto osoba sa nachádza vo vlastnom byte, polícia nemá právo do bytu
vstupovať ani ju z domu vykázať. Ak Občan priestupok nahlási, polícia príde situáciu preveriť,
priestupok zaeviduje a osoba, ktorá sa priestupku dopustila a napr. sa vo svojom byte zatajuje,
bude najskôr predvolaná na obvodné oddelenie, pokiaľ na predvolanie nereaguje bude predvedená.
Ak sa priestupku v dome a jeho okolí dopúšťajú osoby, ktoré tam nebývajú, môžu byť z domu
vyvedené a zadržané, prípadne pokutované.
Ak sa osoby v dome len zdržujú bezdôvodne
a nedopúšťajú sa žiadneho priestupku, napriek tomu sú v dome neoprávnene a nevedia odôvodniť
prečo sú tam, môže občan zavolať políciu, ktorá skontroluje totožnosť týchto osôb.
Správca domu má právo konať na základe ustanovení domového poriadku. Má právo vykonať
opatrenia aj sankcionovať občana, ktorý porušil domový poriadok.
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Na mestskom úrade sú vytvorené komisie, ktoré riešia susedské spory. Mesto môže udeliť
sankciu v správnom konaní. Je to tiež jedno z možných riešení priestupkov. Je dôležité začať
a dotiahnuť riešenie reťazca priestupkov do konca a nevzdávať sa pri prvej prekážke.
Pokiaľ sa dokáže majiteľovi bytu viacnásobné poškodzovanie spoločného majetku v dome,
súdnou cestou môže byť prikázané vysťahovanie alebo predaj bytu aj keď je v osobnom vlastníctve
- Zákon 367/2004 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, 17. § 11 ods. 5: „Ak vlastník
bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva
ostatných vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v tomto dome takým spôsobom, že
obmedzuje alebo znemožňuje výkon vlastníckeho práva tým, že hrubo poškodzuje byt alebo
nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory,
príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie ostatných vlastníkov bytov, ohrozuje
bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo neplní povinnosti uložené rozhodnutím
súdu, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru
v dome nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.“

Nahlásenie priestupku a trestného činu
Pokiaľ dochádza k priestupku je v prvom rade na občanovi, ktorý sa cíti dotknutý, aby zavolal na
políciu a priestupok nahlásil. Dôležitý je i spôsob nahlásenia. Ak občan neoznámi svoje meno, alebo
nepríde otvoriť uzamknutý dom, policajt v nočných hodinách nemôže vstúpiť a vykonať opatrenia.
Na stretnutí bolo odporúčané vykonať nahlásenie každého priestupku nie anonymne. Ďalej bolo
odporúčané, aby nahlásenie vykonalo viac ľudí, viac svedkov na konanie umožní rýchlejší
a jednoduchší spôsob jednania. Svedeckú výpoveď je možné spísať na mieste. V niektorých
prípadoch nie je potrebná svedecká výpoveď, hlavne ak policajt bude na mieste a uvidí akokoľvek
porušovať verejný poriadok. V prípade, že riešenie sa postúpi na priestupkové konanie na príslušný
úrad, je nutné vystúpiť z anonymity. Policajt musí v každom prípade konať profesionálne a nesmie
svojím konaním ohroziť bezpečnosť občana, ktorý sa rozhodne takéto informácie poskytnúť.
Pokiaľ má občan poznatok, že v dome sa zdržiavajú osoby, ktoré sú podozrivé z trestnej
činnosti, mal by sa spojiť s políciou a poskytnúť jej všetky informácie ohľadom týchto osôb.
Obvodné oddelenie poskytne tieto informácie kriminálnej polícii, prípadne ak je to
odôvodnené národnej protidrogovej jednotke, ktorí ďalej pokračujú vo vyšetrovaní. Občania môžu
mať pocit, že v takýchto prípadoch sa koná pomaly alebo vôbec a nemajú žiadnu spätnú väzbu od
polície. Dôvodom je, že ak sa začalo v danej veci vyšetrovanie, nakoľko je to zložitý a zdĺhavý
proces polícia nemôže poskytovať žiadne informácie, išlo by o únik informácií a mohlo by dôjsť
k zmareniu vyšetrovania.
Policajt je povinný každý nahlásený trestný čin ako aj priestupok zaevidovať a prešetriť. Pokiaľ
občan nie je spokojný so spôsobom, ako s ním policajt komunikoval pri nahlasovaní, resp. šetrení
trestného činu alebo priestupku, mal by to nahlásiť príslušnému obvodnému riaditeľovi. Je však
potrebné zapísať si deň, čas nahlásenia a meno osoby, s ktorou občan komunikoval.
Pri riešení trestných činov a priestupkov je veľmi dôležité konať, napr. „dvihnúť“ telefón
a zavolať políciu. Je to prvý a dôležitý krok. Druhým krokom je nájsť odvahu a označiť vinníka,
pretože polícia môže konať iba na základe svedectva alebo dôkazov o vinne. Konkrétne označiť
vinníka aj preto, že neexistuje kolektívna vina.
Dôležitou podmienkou ako sa vyhnúť niektorým trestným činom a priestupkom je zabezpečiť
svoj majetok pred vstupom cudzích osôb. Podľa zákona povinnosťou každého občana je chrániť si
svoj majetok všetkými možnými prostriedkami, čo v obytných domoch znamená chrániť pred
vstupom aj spoločné priestory. Nepustiť do domu nepovolané osoby.
4) Ako chce polícia riešiť situáciu s užívateľmi drog? Ako môžu obyvatelia postupovať
v prípade, keď v dome býva rodina, ktorá si plní svoje záväzky (platí všetky poplatky), ale
ich syn je užívateľom drog a poškodzuje majetok. Existuje spôsob v rámci zákona, ako ich
dostať z domu?
Dotaz od zástupcov domu: Novomeského 4
Ak ide o poškodzovanie majetku je potrebné toto hlásiť, ako je to uvedené v predchádzajúcej
časti /Nahlásenie priestupku a trestného činu/. Ak je škoda spôsobená do 8. 000,- Sk, ide
o priestupok a pokiaľ sa jedná o škodu vyššiu, ide o trestný čin.
Z dôvodov uvedených v dotaze č. 4 nie je možné vysťahovať osoby z bytu.
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5) Na Zvolenskej 9-15 sa schádza 10-15 mladých ľudí, ktorí nie sú obyvateľmi domu. Do
domu sa dostávajú cez balkón a v spoločných priestoroch užívajú drogy, pričom znečisťujú
a poškodzujú spoločný majetok. Často sa stáva, že na chodbách nechávajú rôzne tabletky,
čo je nebezpečné pre malé deti. Ako postupovať v tejto situácii, keď ide aj o neoprávnený
vstup do domu?
Opäť je toto potrebné nahlásiť na bezplatné tel. číslo 158, resp. 159. Znova upozorňujem na
to, že je dôležitý oznamovateľ a v prípade, že Polícia potrebuje vstúpiť do spoločných
priestorov domu, musí to niekto umožniť a otvoriť.
Ohlásiť vec Polícii je rada, ktorú dávame občanom v prípadoch neoprávneného vstupu do
domu.

6) V niektorých prípadoch mestská polícia nereaguje na žiadosť o pomoc (v súvislosti s
nepovolaným vstupom do domu, užívaním drog v spoločných priestoroch a poškodzovaním
týchto priestorov). Prečo?
Dotaz od zástupcov domu: Zvolenská 9-15, Hviezdna 2
V roku 2005 na núdzovú linku MsP 159, alebo na telefónne číslo 6513 311 zavolalo ohľadom
porušovania právnych predpisov celkom 5 670 občanov. Priemerný príchod na sťažnosť za
rok 2005 je do 8 minút. Nami potvrdená opodstatnenosť volaní z celkového počtu volaní je až
73 %, (4 173 opodstatnených volaní). Operačný pracovník MsP si nemôže dovoliť ignorovať
nahlásenie od občanov z viacerých dôvodov, okrem iného aj preto, že každý telefonický
oznam sa automaticky zaznamenáva, príslušným policajtom objasňuje a neskôr veliteľom
vyhodnocuje. Tie nahlásenia, ktoré sa týkajú podozrenia spáchania tzv. drogových trestných
činov, po dohode s Protidrogovým odd. na PZ SR automaticky posúvame tomuto oddeleniu,
čo môže na prvý pohľad mylne vyzerať, že MsP nereaguje.
Ak má občan pocit, že jeho žiadosť o pomoc alebo akékoľvek oznámenie či sťažnosť
nie je doriešená alebo nie je na ňu adekvátne reagované príslušníkmi MsP, môže osobne
alebo písomne žiadať vysvetlenie. Každá podobná sťažnosť bude dôkladne vyšetrená, aby sa
zistila objektívna realita, čo môže len skvalitniť činnosť MsP ako celku.

7) Pokiaľ sa v dome bezdôvodne pohybujú cudzie osoby, ako môžu obyvatelia domu
postupovať v rámci zákona, aby ich donútili dom opustiť? (napr. v dome sa stretávajú skíni,
na chodbách prespávajú bezdomovci, objavujú sa krádeže a vandalizmus). Koho môžu
požiadať o pomoc?
Dotaz od zástupcov domu: Hviezdna 2, Potravinárska 15, Zvolenská 15
Obyvatelia vchodu si musia uvedomiť, že každý občan má právo pohybovať sa v ich
vchode, napr. preto, že prišiel k niekomu na návštevu, niekoho hľadá, niekoho čaká a pod.
Iný prípad nastáva, ak neoprávnene užíva spoločné priestory vchodu (chodby, pivnice, pošt.
schránky, vestibul), nehovoriac o krádežiach a vandalizme. Aj pri najmenšom podozrení
radíme občanom, aby zavolali na bezplatnú núdzovú linku 158, alebo 159. V žiadnom prípade
nedoporučujeme obyvateľom, aby suplovali prácu polície alebo nedostatočnú výchovu
mladistvých páchateľov, pretože sami môžu byť ohrození.
Tiež je dôležité, aby sa obyvatelia vchodu spoločne dohodli a naučili sa svoj vchod
uzamykať a nevpúšťať doň cudzie osoby. Tým vytvoria prvú dôležitú prekážku pre každého
potencionálneho páchateľa.

8) Aké právne opatrenia je možné vykonať voči zberným surovinám, ktoré vykupujú materiál
z majetkovej trestnej činnosti?
Dotaz od zástupcu domu: Ďurčanského 4
Odpoveď na otázku č. 8):
Bez dôkazov a oznámenia nemôže polícia konať. Ak občan presne určí a má dôkaz, že konkrétny
predmet pochádza z majetkovej trestnej činnosti, polícia bude konať. Ak má však len podozrenie
a nedá sa dokázať, že materiál pochádza z majetkovej trestnej činnosti, nemôže konať. Občan sa
však môže obrátiť na iné kontrolné orgány ako je daňový kontrolný orgán alebo obchodná
inšpekcia.
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Pomoc domovým samosprávam
9) Akú pomoc môže žiadať domová samospráva od Polície?
Dotaz od Spoločenstva vlastníkov bytov: Štúrova 21
Polícia je oprávnená riešiť priestupky v zmysle Zákona o priestupkoch a trestné činy v zmysle
Trestného zákona.

10) Ako riešiť prechodné ubytovanie nájomníkov v dome? Vzhľadom na to, že nie sú nikde
prihlásený, nedá sa zistiť, či sú to nájomníci alebo nepovolané osoby.
Dotaz od zástupcu domu: Štefánikova 2
Odpoveď na otázku č. 10):
V prvom rade musí byť dom zabezpečený voči vstupu nepovolaných osôb. Pomocou technických
riešení je možné zistiť, či ide o osobu nahlásenú ako obyvateľa domu. Ak majiteľ bytu neprihlasuje
nájomníkov, môžete sa obrátiť so žiadosťou o pomoc na daňové orgány, či si plní svoje povinnosti
voči štátu.
11) V dome býva rodina, ktorá nie je majiteľom bytu. Byt má neznámeho vlastníka. Obyvatelia
tohto bytu nechcú do bytu nikoho pustiť v súvislosti s odpočtom plynu, elektriky a vody.
Ako sa domôcť práva a vstúpiť do bytu za účelom odpočtov?
Dotaz od Spoločenstva vlastníkov bytov: Bazovského 16
V prípade potreby zistiť, kto je vlastníkom bytu, sa môžete obrátiť buď na správcu domu alebo na
miestny katastrálny úrad.
Vstup do bytu za účelom odpočtov nie je v kompetencii Polície.

12) Aké právne opatrenia je možné vykonať voči vlastníkovi bytu, ktorý byt prenajíma
a nájomníci neustále spôsobujú škodu inému vlastníkovi bytu (vytápanie bytu), pričom
vlastník nenahlási škodu poisťovni?
Dotaz od Spoločenstva vlastníkov bytov: Za Ferenitkou 15
Pokiaľ škodu nevyriešite cestou poisťovne, škodu je možné vymáhať v občiansko-právnom
konaní, cestou súdu.

Parkovanie
13) V prípade, keď im na parkovisku dlhodobo parkujú autá bez čísiel alebo autá osôb, ktoré
nie sú obyvateľmi domu, pri ktorom je parkovisko, na koho sa môžu obrátiť a ako
postupovať?
Dotaz od zástupcu domu: Dunajská 20-24
Reaguje mestská polícia:
Každý občan má právo zaparkovať svoje vozidlo tam, kde mu to nezakazuje dopravné
značenie, pokyny policajta alebo iné platné právne predpisy. To znamená, že vodič
z Klokočiny môže zaparkovať svoje vozidlo na parkovisku na Chrenovej a naopak. Iné je to
s vozidlami dlhodobo nepojazdnými alebo s vozidlami bez evidenčných čísiel (vrakmi).
Mestská polícia v spolupráci s Policajným zborom zistí (ak je to vrak - pokúsi sa zistiť)
majiteľa vozidla, skontaktuje sa s ním a vyzve ho, aby svoje nepojazdné vozidlo(vrak)
odstránil z verejného priestranstva. Ak majiteľ tak neučiní z akýchkoľvek dôvodov,
nepojazdné vozidlo(vrak) sa zdokumentuje za účelom neskoršieho spoplatnenia zaberania
verejného priestranstva na Oddelení dopravy a cestného hospodárstva pri MsÚ v Nitre.
Odpoveď na poslednú časť otázky je, aby občania vždy osobne alebo telefonicky kontaktovali
mestskú políciu 159 alebo Policajný zbor SR na č. 158.
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14) Ako riešiť parkovanie áut na chodníkoch?
Dotaz od zástupcu domu: Na hôrke 25
15) Ako riešiť stále častejšie krádeže áut z parkoviska?
Dotaz od zástupcu domu: Výstavná 37
Odpoveď na otázky 14), 15) – reakcia mestskej polície:
Pokiaľ má občan poznatok o priestupku, ktorý sa týka parkovania, môže ho nahlásiť na políciu,
motohliadky majú zo sebou fotoaparáty, situáciu nafotia, urobia oznámenie o priestupku
a postúpia to správnym orgánom, ktoré sú kompetentné v tejto veci konať. Občan má právo
dožadovať sa informácií ako sa v danej veci postupovalo. Vždy na písomnú žiadosť dostane
odpoveď. Občanom sa nepáčilo, že musia požiadať o informácie. Očakávali odpoveď automaticky,
ako bola vec doriešená, čo vzhľadom na veľký počet priestupkov a ich dlhodobejšie riešenie, nie je
organizačne ani technicky možné.
Parkovanie v určitých lokalitách mesta je naozaj veľkým problémom, na Klokočine sú
najexponovanejšie miesta práve na uliciach Na Hôrke a Murániho. Je to spôsobené predovšetkým
architektonickým „nedomyslením“, ktoré zapríčinilo nedostatok parkovacích miest, s čím vám
mestskí policajti naozaj nepomôžu.
Napriek tomu stále poukazujeme na nedostatočné parkovacie kapacity v určitých častiach mesta
a v ročných správach predkladáme a informujeme o týchto a iných problémoch občanov
mestskému zastupiteľstvu, prípadne iným, vecne príslušným inštitúciám.
Vodiči motorových vozidiel však napriek tomu musia vedieť, že zastavenie alebo státie na
chodníku je v zmysle §24 ods.1 pís. o zák.315/96 Z.z. zakázané iba vtedy: „ak by motocykel,
motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo boli prekážkou plynulého pohybu chodcov; to neplatí, ak
ide o zastavenie a státie, ktoré nepresiahne tri minúty a ktoré neohrozí ani neobmedzí chodcov“.
V prípade, že auto parkuje na chodníku a tvorí prekážku pre chodcov, je nutné zavolať na
políciu, ktorá situáciu vyhodnotí a následne bude voči vinníkovi postupovať.
Krádežiam áut z parkoviska je možné v určitej miere zabrániť všímavosťou a ochotou občanov
jednať. Ak vidí občan osobu alebo osoby, ktoré sa správajú podozrivo, je potrebné zavolať na
políciu a upozorniť ju na tieto osoby. Odporúča sa, aby občan povedal svoje meno a adresu, aby
bola zabezpečená dôveryhodnosť informácie, aby policajt mal istotu, že si niekto z nich nestrieľa.
Návrhy týkajúce sa iných tém, ktoré neboli uvedené v tematických okruhoch.
Ohlasovať domáce násilie, ktoré je páchané hlavne na deťoch. V tomto prípade zákon umožňuje,
aby sa voči vinníkovi mohlo postupovať pomocou sociálneho kurátora.
Prísť prvú stredu v mesiaci za okresným riaditeľom policajného zboru a vyjadriť svoje návrhy
a pripomienky, riešiť konkrétne problémy.
Na ďalšie stretnutie Občania a Polícia pozvať zástupcu mesta a komunikovať aj s ním, nakoľko veľa
otázok sa týkalo práve ich.
Trestný čin, je čin protiprávny, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákona, pokiaľ tento zákon
neustanovuje inak.
Priestupok je zavinené konanie, ktoré porušuje, alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za
priestupok výslovne označené v tomto, alebo inom zákone,
ak nejde o iný správny delikt
postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.
Čo sa týka kontaktov občanov v prípade potreby pomoci, alebo ohlásenie priestupku, trestného
činu kontaktovať sa na tel. č. 158.
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