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Návštevy cintorínov, sviatok Všetkých svätých a pamiatka zosnulých. Kontroly
pomníkov, ako Hálečková, námestie a pamätihodností v meste, tiež cintorínov. Všade
bola zabezpečená čistota a dostatočné osvetlenie. Verejný poriadok bol na pietnych
miestach dodržiavaný. Okolie pamätníkov je upravené a ošetrené.
V extraviláne mesta nachádzame rôzne znečistenia prírody. Snažíme sa ich likvidovať
v zárodku, aby to neprerástlo do nekontrolovaných čiernych skládok. Je smutné, že sú
medzi nami občania, ktorí idú rôznymi dopravnými prostriedkami za mesto a vyhodia
odpad do okolitej prírody.
Žiadame našich občanov, aby boli šetrní k životnému prostrediu a upozorňovali nás
na nešetrné zaobchádzanie s prírodou. Občania nemusia vyhľadávali rôzne zákutia
v prírode, často ďaleko od mesta, keď môžu vo väčšine prípadov vyviesť odpad na
oddelenie služieb priamo v meste na ulici J. Hertela, smer na Brezovicu.
Počas mesiaca sme vykonali kontroly zamerané na dodržiavanie dopravných
predpisov na uliciach Železničiarov, SNP, Hatalovej, Čs. armády a Kukučínovej,
námestí M. R. Štefánika a tiež dodržiavania zákazových dopravných značiek na celom
území mesta. V 16 prípadoch bola vodičovi uložená bloková pokuta a 12 vodičov bolo
riešených napomenutím. V 11 prípadoch bolo použité blokovacie zariadenie. Viackrát
sme kontrolovali dodržiavanie zákazu zastavenia pri garážach na sídlisku Mieru. Na
námestí M. R. Štefánika v časti parkoviska a v priestoroch za obchodným domom sme
viac krát vykonali kontrolu priepustnosti cesty pre zásobovacie vozidlá k predajni
COOP Jednoty, čistotu a priechodnosť chodníkov, kontrolu priepustnosti cesty do
pešej zóny a parkovanie na vyhradených miestach pre invalidov.
Venčenie a voľný pohyb psov v určených lokalitách mesta. Vykonali sme 10 kontrol
v ranných a poobedných hodinách na sídliskách mesta. Počas kontrol sme
skontrolovali kontrolné známky, úhradu dane za psa voľný pohyb a hlavne
neodpratanie výkalov po psoch. Odchytili sme 3 ks. psov, ktoré sa voľne pohybovali
v meste. Jedného psa sme po prvotných previerkach a pátraní vrátili pôvodným
majiteľom. Jeden pes bol umiestnený do útulku v Námestove a pre jedného psa sme
našli nového majiteľa v našom meste.
Kontrola fajčenia na zastávkach SAD, kontrola čistoty zastávok a lepenie plagátov.
Chceme požiadať našich občanov, aby si šetrili opravené zastávky a upozorňovali na
čistotu aj cezpoľných cestujúcich, prípadne oznámili narušenie verejného poriadku na
mestskú alebo štátnu políciu. Ďakujeme.
Verejné osvetlenie a mestský rozhlas. Počas poobedných a nočných služieb MsP
vykonala v priebehu mesiaca kontrolu verejného osvetlenia a funkčnosti mestského
rozhlasu. Nedostatky na VO boli zistené pri garážach na sídlisku Západ, v okolí ZUŠ
a na novom chodníku v časti Ďurdinová. O nedostatkoch bol informovaný primátor
mesta a príslušné oddelenia.
Kontrola dodržiavania nočného pokoja a verejného poriadku v určených častiach
mesta.

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

Doručovanie písomností občanom do vlastných rúk adresátov.
Dodržiavanie zatváracích hodín v miestnych pohostinstvách.
Kontrola objektov, budov v meste: športový areál Kľozov, areály škôl, garáže,
klub dôchodcov, multifunkčné ihrisko, CVČ, detské ihrisko na sídlisku Západ.
Riešenie dopravnej situácie na sídlisku Mieru. Zle parkujúce autá komplikovali
situáciu hlavne pri vývoze komunálneho odpadu. ( parkovanie v zákrute pri
vrátnici nemocnice. Kritická situácia hlavne v pondelky.
Kontrola dodržiavania nočného pokoja a verejného poriadku v určených
častiach mesta.
Kontrola okrajových časti mesta z dôvodu pohybu cudzích osôb bola bez
zistení.
Kontrola pohybu bezdomovcov, ktorí sa počas dňa zdržujú na lavičkách pred
obchodným domom, požívajú alkoholické nápoje, znečisťujú verejné
priestranstvá a veľakrát u obyvateľov mesta vzbudzujú verejné pohoršenie.
Hliadkou MsP sú následne vykázaní a požiadaní opustiť priestor námestia.
Počas poobedných služieb sú monitorované objekty škôl, multifunkčné
a detské ihriská príslušníkmi MsP a zamestnancami pri kamerovom systéme.
Vykonali sme kontroly verejného poriadku na sídlisku Západ, kontroly
parkovacích plôch a kontroly okolia garáží. Pri garážach sme upravili verejné
osvetlenie.
Zamestnanci Okresnej správy ciest v Trstenej upozornení na chýbajúcu dopr.
značku pri pekární na ceste I/59. Chýba vyznačená hl. cesta a tvar križovatky.
Na parkovisku pri cintoríne za Hrobľou sa v nočných hodinách schádzajú
skupinky mladých ľudí z okolitých obcí na motorových vozidlách. Vzniká
podozrenie z nelegálnej činnosti. O skutočnostiach sme informovali riaditeľa
OO PZ v Trstenej.
Kontrola cyklotrasy na ul. Oravickej. Počas kontroly bolo všetko v poriadku.
V meste boli v dvoch prípadoch nájdené osobné doklady. Zistili sme majiteľov
a doklady im boli následne vrátené.
Majiteľka psa z podniku na námestí upozornená na voľný pohyb ich psa, ktorý
znečisťuje verejné priestranstvá okolí obchodného domu.
Na odd. služieb nahlásené vedúcemu poškodenie stĺpa verejného osvetlenia
pri VÚB. Poškodenie odstránené.
Porucha kamery na bytovom dome č 1058, ktorú zrejme spôsobili tam pracujúci
elektrikári dňa 24.10.2016. Na odstránenie poruchy bola objednaná relevantná
firma.
Počas víkendu sa konal koncert Gospelovej hudby. Účastníci podujatia boli
ubytovaní v ZŠ R. Dilonga. V nočných hodinách bol v okolí ubytovania kľud
a poriadok, neboli zaznamenané žiadne incidenty.
Dňa 11- 12.11. 2016 sa konal Martinský jarmok. V poobedných hodinách počas
vystúpenia hudobných skupín sa na námestí sústredilo veľké množstvo
mládeže zo širokého okolia. Verejný poriadok zabezpečovala 3 členná hliadka
MsP a 2 členná hliadka štátnej polície. Počas celého jarmoku neboli
zaznamenané žiadne porušenia zákona. Nočnú službu pomohla zabezpečiť po
dohode hliadka psovodov zo štátnej polície.
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Počas víkendu dňa 25.11.2016 sa v objekte bývalej škôlky na ul. Partizánov
v nočných hodinách zdržiavali skauti, všetko bolo v poriadku.
Na požiadanie riaditeľa z OO PZ v Trstenej sme na území nášho mesta
pomáhali hľadať matku, ktorá opustila svoje dieťa. Matku sa podarilo nájsť.
Na základe interpelácie poslanca MZ sme vykonali častejšie kontroly
parkovania motorových vozidiel v kritických priestoroch pri priechodoch pre
chodcov.
Po dohode s vedením mesta sme začali častejšie vykonávať kontroly
parkovania v okolí nemocnice.
Ondrejské tradície prebehli bez väčších škôd. Mládež si neodpustila menšie
výtržnosti, ako prevracanie odpadkových košov v meste, ale všetko sme mali
pod kontrolou.
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