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Úvod
Činnosť, základné úlohy, organizáciu, práva a povinnosti príslušníkov mestskej polície
upravuje zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov /ďalej len
zákona o obecnej polícii/. Mestská polícia Snina /ďalej len MsP/ je poriadkový útvar
pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských veci verejného poriadku, ochrany životného
prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta,
z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta.
V hodnotenom období výkon služby MsP bol zabezpečený v nepravidelných pracovných
zmenách po celý týždeň. V pracovných dňoch bol výkon zabezpečený v dvojzmennej
prevádzke a to v dopoludňajšej a odpoludňajšej zmene. V piatok a sobotu bol výkon služby
zabezpečený v trojzmennej a dvojzmennej prevádzke po celých 24. hodín. V nedeľu bol
výkon služby zabezpečený v odpoludňajšej zmene. Tento stav výkonu služby sa menil
v závislosti od bezpečnostnej situácie a úloh vyplývajúcich pre MsP z vedenia mesta a iných
subjektov.
Pred nástupom do služby bola pravidelne vykonaná inštruktáž so zameraním na plnenie
dôležitých úloh vyplývajúcich z konkrétnej bezpečnostnej situácie v meste. Po skončení
služby príslušník MsP spracuje záznam zo služby, ktorý predložil náčelníkovi, a tento ho
vyhodnotí pre potreby ďalšieho zamerania výkonu služby v meste.

Personálne obsadenie MsP Snina
V rámci nového organizačného poriadku MsP Snina, ktorý bol prijatý na Mestskom
zastupiteľstve dňa 26.01.2012, Mestskú políciu Snina dňom 01.02.2012 personálne tvorí
náčelník MsP a 8 policajtov. V roku 2015 nedošlo k žiadnym personálnym zmenám na MsP
Snina.

Služobná disciplína a sťažnosti na príslušníkov MsP Snina
V hodnotenom období zo strany príslušníkov MsP nebola porušená služobná disciplína
vyplývajúca z porušenia organizačného poriadku a iných všeobecne záväzných nariadení
mesta.
V hodnotenom období zo strany občanov bola podaná jedna sťažnosť na služobnú
činnosť príslušníkov MsP.
Dňa 12.9.2015 podal elektronickou poštou /e-mailom/ sťažnosť na postup príslušníkov
MsP Snina tomaskoca@zoznam.sk. Predmetom sťažnosti bol nesprávny postup príslušníkov
MsP pri dokumentovaní priestupku proti ochrane nefajčiarov podľa § 7 ods. 1 zákona č.
377/2004 Z.z., ktorého sa dopustil dňa 10.9.2015 v areáli SPŠ v Snine.
Vzhľadom k tomu, že sťažnosť bola podaná elektronickou poštou, v súlade s § 16 ods. 2
zákona č. 9/2009 Z.z. o sťažnostiach menovaný bol vyzvaný, aby do 10 pracovných dní / do
1.10.2015/ doplnil sťažnosť v súlade s § 5 ods. 2, ods. 3 zákona č. 9/2009 Z.z. o sťažnostiach.
Keďže sťažovateľ v stanovenej lehote svoju sťažnosť nedoplnil v súlade s citovanými
ustanoveniami, sťažnosť bola v zmysle § 6 ods. 1 písm. h/ zákona č. 9/2009 Z.z.
o sťažnostiach odložená.
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Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v meste
V hodnotenom období príslušníci MsP vlastnou činnosťou zistili 3 trestné činy, ktoré boli
na základe vecnej príslušnosti odovzdané OO PZ Snina k ďalšej realizácii. Išlo o 2 trestné
činy výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/ Tr. zákona a 1 trestný čin poškodzovania cudzej
veci podľa § 245 ods. 1 Tr. zákona. Trestné činy výtržníctva a trestný čin poškodzovania
cudzej veci boli zadokumentované kamerovým systémom v centre mesta.
V hodnotenom období príslušníci MsP vlastnou činnosťou zistili celkom 2 055
priestupkov. V blokovom konaní bolo vyriešených 1 273 priestupkov na sumu 10 280.-€,
dohovorom bolo vyriešených 319 priestupkov a 463 priestupkov bolo oznámených na
prejednanie správnym orgánom v súlade s § 60 ods. 3 písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2014, tak v roku 2015 je nárast
zistených priestupkov o 175, ale pokles uložených sankcii o 295.-€. Priemerná bloková
pokuta v roku 2015 na priestupok riešený v blokovom konaní je 8,07.-€, v roku 2014 bola
8,01.-€.
Najviac priestupkov bolo spáchaných na úseku porušenie VZN mesta Snina. Tu bolo
spáchaných 1022 priestupkov. V blokovom konaní bolo vyriešených 581 priestupkov na
sumu 4 100.-€, 312 priestupkov bolo oznámených správnym orgánom na prejednanie a 129
priestupkov bolo vyriešených dohovorom. Najviac, a to až 260 priestupkov bolo zistených
pre porušenie zákazu fajčenia v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach a nástupištiach SAD
a vlakovej stanice, ktorý upravuje § 7 ods. 1 písm. a, b/ zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane
nefajčiarov. S týmto porušením úzko súvisí aj znečisťovanie verejných priestranstiev, kde
bolo zistených 255 priestupkov, z ktorých 167 bolo vyriešených v blokovom konaní na sumu
1 100.-€, 53 bolo oznámených na prejednanie Okresnému úradu v Humennom a 35 bolo
riešených dohovorom.
Článok 9 ods. 1 VZN mesta Snina č. 121/2013 o verejnom poriadku na území mesta Snina
upravuje zákaz požívania alkoholických nápojov na verejnosti. V hodnotenom období bolo
zistených 243 prípadov požívania alkoholu na verejnosti. Bloková pokuta vo výške 725.-€
bola uložená 105 priestupcom, 129 priestupcov bolo odstúpených na prejednanie na Okresný
úrad v Humennom a len 9 boli riešení dohovorom.
V hodnotenom období dochádzalo často aj k porušeniu Čl. 4 ods. 4 písm. p/ VZN mesta
Snina č. 121/2013 o verejnom poriadku na území mesta Snina t.j. o zákaze parkovania
motorových vozidiel na verejnej zeleni. Tento zákaz porušilo 98 vodičov motorových
vozidiel. V blokovom konaní bolo vyriešených 61 na sumu 475.-€ a 37 bolo vyriešených
dohovorom.
Na úseku dodržiavania zákona o cestnej premávke bolo zistených 854 priestupkov.
Z uvedeného počtu bolo 652 vyriešených v blokovom konaní na sumu 5 880.-€, 181 bolo
vyriešených dohovorom a 21 priestupkov bolo odstúpených na prejedanie Okresnému
dopravnému inšpektorátu. Zo strany vodičov motorových vozidiel najviac bolo porušované
ustanovenie o zákaze vjazdu upravené dopravnou značkou „B 1“a zákaz státia upravené
dopravnou značkou „B 33“.
Verejný poriadok v meste bol porušený v 172 prípadoch. Išlo hlavne o priestupky proti
verejnému poriadku a proti občianskemu spolunažívaniu t.j. rušenie nočného kľudu
a drobných výtržnosti. Z celkového uvedeného počtu bolo 40 priestupkov vyriešených v
blokovom konaní na sumu 300.-€, 123 bolo oznámených na prejednanie správnym
orgánom a 9 bolo vyriešených dohovorom.
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odstúpené k realizácii OO PZ Snina.
/ Podrobnejšie príloha č. 1 – Činnosti príslušníkov MsP za rok 2015 /

Vyhodnotenie činnosti príslušníkov MsP Snina
Príslušníci MsP v hodnotenom období zistili 3 trestné činy. Podiel na ich zistení a taktiež
zistení páchateľov mali p. Ľuboslav Nosáľ, Ján Habaľ, Štefan Miško.
Na priestupkovom úseku najviac priestupkov zistil p. Ján Habaľ a Jozef Habaľ. Ján Habaľ
zistil 291 priestupkov, z ktorých 176 vyriešil v blokovom konaní na sumu 1 100.-€, 67
priestupkov predložil na prejednanie a 48 vyriešil dohovorom. Tieto výsledky p. Habaľ
dosiahol za 9 mesiacov, lebo od októbra do konca roka bol práceneschopný. Jozef Habaľ zistil
279 priestupkov, z ktorých 170 vyriešil v blokovom konaní na sumu 1 330.-€, 66 predložil na
prejednanie a 43 vyriešil dohovorom.
Kladne možno hodnotiť aj prácu p. Jozefa Molnára, ktorý zistil celkom 250 priestupkov,
v blokovom konaní vyriešil 179 priestupkov na sumu 1 930.-€.
Najmenej priestupkov zistila p. Martina Petríková. Martina Petríková v hodnotenom
období zistila 220 priestupkov. V blokovom konaní vyriešil 92 priestupkov na sumu 605.-€,
62 predložila na prejednanie a 66 vyriešila dohovorom.
Najlepší percentuálny výsledok za hodnotené obdobie dosiahol p. Ján Habaľ a najnižší p.
Martina Petríková. Hodnotenie príslušníkov MsP je vykonávané mesačne v súlade s § 34 ods.
3 Organizačného poriadku MsP Snina schváleného Mestským zastupiteľstvom dňa 26.1.2012.
/Podrobnejšie príloha č. 2 a 3 – Činnosť príslušníkov MsP Snina za rok 2015
a Hodnotenie príslušníkov MsP za rok 2015 v zmysle § 34 Organizačného poriadku MsP
Snina/

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny
Letná turistická sezóna pre príslušníkov MsP Snina začala 13.06.2015 otvorením
biokúpaliska v RO Rybníky.
V rámci LTS príslušníci MsP odslúžili celkom 340 hodín v RO Rybníky, kde v prevažnej
miere zabezpečovali verejný poriadok, cestnú premávku a parkovanie motorových vozidiel
návštevníkov biokúpaliska.
V rámci LTS bolo v RO Rybníky zistených celkom 78 priestupkov, z toho 42 na úseku
cestnej premávky, hlavne pre porušenie dopravnej značky zákaz vjazdu. V blokovom konaní
bolo vyriešených 37 priestupkov na sumu 380.-€ a 7 bolo riešených dohovorom. Pre
porušenie VZN mesta bolo zistených 36 priestupkov, kde išlo prevažne o znečisťovanie
verejného priestranstva v okolí ohnísk a altánkov. Z týchto priestupkov 31 bolo riešených
v blokovom konaní na sumu 240.-€ a 5 bolo riešených dohovorom.
Počas LTS príslušníci MsP zabezpečovali tieto kultúrno-spoločenské akcie:
- Deň detí na námestí /29.05.2015/
- My sme Snina v areáli kaštieľa /18.07.2015/
- Koncert hudobnej skupiny INTREPID METALLICA REVITAL na námestí
/02.08.2015/
- Rock pod kameňom /06.-08.08.2015/
- Expres Street Party /14.08.2015/
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- Deň svätého Huberta v kaštieli /13.09.2015/
- Jarmok v meste Snina /27.-28.11.2015/
Počas zabezpečovania LTS nedošlo k žiadnemu závažnému narušeniu verejného poriadku
a spáchaniu závažnej protiprávnej činnosti.

Donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov MsP
V hodnotenom období príslušníci MsP počas výkonu služby použili donucovacie
prostriedky v 8 prípadoch. V dvoch prípadoch boli použité hmaty, chvaty sebaobrany podľa
§ 14 ods. 1 písm. e/ zákona č. 564/1991 o obecnej polícii. V 6 prípadoch išlo o použitie
technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla. Donucovacie prostriedky
boli použité v súlade so zákonom. V rámci služobnej činnosti nebola použitá služobná zbraň.
Pri plnení úloh vyplávajúcich zo zákona o obecnej polícii príslušníci MsP v hodnotenom
období predviedli na útvar MsP 34 osôb. Za účelom zistenia totožnosti bolo predvedených
24 osôb a z dôvodu podania vysvetlenia k dokumentovaným priestupkom bolo predvedených
10 osôb.

Ďalšia služobná činnosť príslušníkov MsP
V roku 2015 príslušníci MsP vybavili celkom 313 dožiadaní. V 140 prípadoch išlo
o doručenie súdnych zásielok z Okresného súdu v Humennom, v 50 prípadoch od exekútorov
a v 40 prípadoch o doručenie rozhodnutí z MsÚ Snina. Bolo spracovaných 29 správ
o povesti občanov pre orgány činne v trestnom konaní a 54 správ pre Oddelenie sociálnych
veci a rodiny MsÚ Snina.
Verejný poriadok počas športových a kultúrnych podujatí v rámci mesta a mestských trhov
príslušníci MsP zabezpečovali v 20 prípadoch.
V rámci Dopravno-bezpečnostných akcii sa zúčastnili 4-ich akcii „Chodci“ v spolupráci
s OR PZ v Humennom a vykonali 159 vlastných dopravných akcii na zabezpečenie
priechodov pre chodcov pri základných školách. Spoločne v príslušníkmi OO PZ Snina sa
zúčastnili 4 akcií zameraných na podávanie alkoholických nápojov osobám mladším ako 18
rokov a zúčastnili sa 4 asistencii na požiadanie OR PZ Humenné pri vykonávaní
vyšetrovacích úkonoch.
V hodnotenom období príslušníci MsP sa zúčastnili 27 asistencii pri odchyte túlavých
psov v meste, pri ktorých bolo odchytených 50 túlavých psov.
V spolupráci s Oddelením sociálnych veci MsÚ Snina príslušníci MsP vykonali 12
asistencií pri vyplácaní dávok v hmotnej núdzi a 8 šetrení v teréne s pracovníkmi oddelenia
sociálnych veci v rómskych komunitách.

Chránená dielňa a kamerový systém v meste
Súčasťou MsP Snina je aj zriadené Chránené pracovisko, ktoré tvoria 5 pomocní operátori.
Ich pracovná činnosť je rozvrhnutá do nepretržitej 24 hodinovej prevádzky. Pomocní
operátori zabezpečujú hlavne obsluhu bezpečnostného kamerového systému a prijímajú
telefonické oznámenia od občanov mesta a ich sprostredkovávajú službukonajúcim
príslušníkom MsP. Na základe kamerového systému boli zistené 3 trestné činy. Išlo o 2
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kamerový systém pomohol zistiť aj osoby, ktoré znečisťovali verejné priestranstva na
námestí vykonávaním malých potrieb, odhadzovaním cigaretových ohorkov a iných veci po
námestí, požívanie alkoholických nápojov na verejnosti a budenie verejného pohoršenia.
V centre mesta prenos kamerového obrazu na dispečing zabezpečuje 8 otočných
digitálnych kamier a 9 statických kamier. Z kaštieľa prenos obrazu zabezpečuje 9 statických
a 1 otočná kamera. Prenos z biokúpaliska v RO Rybníky na dispečing zabezpečuje 9
statických a 1 otočná kamera.
Na sídl. 1 bol koncom roka 2015 doplnený a odovzdaný do prevádzky nový kamerový
systém, ktorý pozostáva z 8 otočných kamier, ktoré 24 hod. monitorujú priestory Ul. ČSA,
Študentskej, Palárikovej, Dobrianskeho, objekt Domu pokojnej staroby, cirkevného chrámu,
obytných domov a priľahlých priestorov.
Uvedený kamerový systém bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality. Náklady na realizáciu rozšíreného kamerového systému boli
vyčíslené v celkovej výške 15 300.-€. Rada vlády SR pre prevenciu kriminality na tento
kamerový systém poskytla finančné prostriedky vo výške 7 000.-€ a Mesto Snina
dofinancovalo projekt finančnými prostriedkami vo výške 8 300.-€.
Za prioritnú oblasť vybudovaním kamerového systému na sídl. I považujem zníženie
miery a závažnosti kriminality a inej protispoločenskej činnosti v danej lokalite, zvýšenie
bezpečia obyvateľov, verejného poriadku a majetku občanov, zvýšenie dopravnej bezpečnosti
a predchádzanie dopravných nehôd.

Spolupráca MsP s inými orgánmi
Spoluprácu MsP s inými orgánmi upravuje zákon o obecnej polícii. MsP Snina najviac
spolupracuje s OO PZ Snina a OR PZ Humenné v oblastiach spoločného výkonu služby počas
bezpečnostných akcií zameraných na podávanie alkoholických nápojov osobám mladším ako
18 rokov, pri zabezpečovaní dopravno-bezpečnostných akcií „Chodci“, pri riadení
a zabezpečovaní plynulosti cestnej premávky počas konania akcií v meste,
pri
zabezpečovaní miest dopravných nehôd a poskytovaní asistencii pri procesných úkonoch.
Kladne možno hodnotiť aj spoluprácu s ODI Snina pri lustrácii majiteľov motorových
vozidiel, ktorých zaznamenal kamerový systém pri spáchaní priestupku, ale z miesta odišli.
Zvlášť kladne možno hodnotiť spoluprácu s Oddelením sociálnych veci a rodiny MsÚ
Snina pri vytvorení rómskych hliadok s pôsobnosťou na Sídlisku I. a v rómskej osade
„Kostrubaň“ na Ul. Štúrovej. Na tejto činnosti sa podieľa 18 občanov rómskeho pôvodu.
Na sídl. 1 verejný poriadok zabezpečovalo 7 dvojčlenných hliadok denne v čase od 06.00
do 22.00 hod. Ich úlohou je zabezpečovať verejný poriadok v okolí zrekonštruovaného parku,
cirkevného chrámu, Domu pokojnej staroby a pri objektoch na Ul. Palárikovej, Dobrianskeho
a ČSA.
V rómskej osade „Kostrubaň“ pôsobia dve rómske hliadky v dňoch od pondelka do piatku
v čase od 18.00-21.00 hod. Hliadky zabezpečujú dodržiavanie verejného poriadku v samotnej
osade a v okolí obchodného centra TESCO v čase vyplácania dávok v hmotnej núdzi.
Spolupráca a komunikácia uvedených rómskych hliadok s hliadkami MsP je na dobrej
úrovni a za hodnotené obdobie podali 36 informácii k osobám z ich prostredia, ktoré znečistili
verejné priestranstvo pred obytnými domami na sídlisku I. alebo „Kostrubani“ a k voľne sa
pohybujúcim psom v ich lokalite, ktoré boli následne odchytené.
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Záver
V tejto správe bola zhodnotená jednotlivá činnosť MsP vyplývajúca zo zákona o obecnej
polícii a výsledky, ktoré boli dosiahnuté s 8 príslušníkmi MsP za obdobie roka 2015.
Úlohou Mestskej polície v Snine bude aj v ďalšom období zabezpečovať hlavne verejný
poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane obyvateľov mesta a iných osôb v meste pred
ohrozením ich života a zdravia, zabezpečovať ochranu majetku mesta, majetku občanov pred
poškodením alebo zničením, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach dodržiavaním VZN mesta k spokojnosti
občanov a návštevníkov mesta.

