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Upozornenie vlastníkov bytov a NP na páchanie trestnej činnosti 
a zabezpečenie ich majetku 

 

Tunajším Obvodným oddelením Policajného zboru Kysucké Nové Mesto boli v ostatnom 

čase zaznamenané prípady krádeží vecí z bytov, z rodinných domov, rekreačných chát, pivníc a 

motorových vozidiel v meste Kysucké Nové Mesto, no najmä krádeží bicyklov z pivníc bytových 

domov.  

Preto upozorňujeme vlastníkov bytov a NP v objektoch, ktoré spravujeme, aby svojím 

prístupom a konaním pomohli predchádzať k páchaniu trestnej činnosti. 

 

Upozorňujeme na dodržiavanie nasledovných opatrení : 

 

1./ „Nikdy nevpúšťajte do svojich do bytových domov a bytov žiadne neznáme osoby 

a v prípade, že by sa takéto osoby násilným spôsobom snažili dostať do vašich, bytových do-

mov alebo bytov, treba tieto neznáme osoby upozorniť, že ihneď privoláte políciu“.  

2./ „Ak odchádzate i na krátku dobu preč z bytového domu alebo bytu je potrebné vždy 

uzamykať vchodové dvere. To platí i pokiaľ sa zdržiavate doma, alebo ak sa nachádzate 

v blízkosti domu, napr. na záhradke, na dvore a podobne“.  

3./ „Je potrebné uzamykať a vždy prekontrolovať uzamknutie svojich motorových vo-

zidiel. Nechávať v motorových vozidlách cenné veci na viditeľných miestach, lebo takého vidi-

teľné cenné veci sú lákadlom zlodejov“.  

4./ „Je potrebné riadne uzamykať a prekontrolovať uzamknutie spoločných pivnič-

ných priestorov a svojich pivníc, kde máte uložené okrem iného aj bicykle, lebo v súčasnej 

dobe je zaznamenaný zvýšený počet krádeží bicyklov z pivníc“. 

5./ V prípade, že by spoluobčania zaznamenali podozrivý pohyb akýchkoľvek cudzích 

osôb v blízkosti rodinných domov, bytových domov, bytov, rekreačných chát, pivníc, motorových 

vozidiel je potrebné zapamätať si čo najviac identifikačných znakov ako je: 

- počet osôb,  

- či sa jedná o osoby mužského, alebo ženského pohlavia,  

- opis osôb a ich oblečenia,  

- pokiaľ tieto osoby prišli na motorovom vozidle treba si poznačiť typ, značku, farbu motorového 

vozidla a najmä evidenčné číslo vozidla /tzv. ŠPZ/.  

- taktiež  je potrebné zistiť akým smerom tieto osoby odišli.  

 

Následne je potrebné volať na linku 158 alebo polície Kysucké Nové Mesto  0961443705 

 

Žiadame vlastníkov bytov a NP, aby venovali tomuto oznamu o predchádzaní páchania 

trestnej činnosti skutočne vážnosť a neriadili sa heslom:  

 

„Mne sa to nemôže stať!?!“ 
 
V Kysuckom Novom Meste, dňa 22.6.2020     Správca SBD, Jesenského1347, KNM. 
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