Správa o činnosti Mestskej polície Snina za rok 2018

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 sobotu a nedeľu bol výkon služby
zabezpečený v odpoludňajšej a nočnej 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 organizačného poriadku MsP Snina, ktorý bol prijatý na Mestskom zastupiteľstve
dňa 26.01.2012, Mestskú políciu Snina personálne tvorí náčelník MsP a 8 policajtov. V roku
2018 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, ktorú podala dňa
04.12.2018 sťažovateľka zo sídl. Komenského na postup príslušníka MsP pri prešetrovaní
udalosti t.j. znečistenia verejného priestranstva pri kontajnerovom stanovišti odložením
starého gauča. Po prešetrení sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená.

Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v meste
V hodnotenom období príslušníci MsP vlastnou činnosťou zistili celkom 1 680
priestupkov / oproti roku 2017 pokles o 379 priestupkov/. V blokovom konaní bolo
vyriešených 750 priestupkov na sumu 5 995.-€ /oproti roku 2017 pokles o 423 priestupkov
a pokles o 4 321.-€/, 495 priestupkov bolo oznámených na prejednanie správnym orgánom
v súlade s § 60 ods. 3 písm. d/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a napomenutím bolo
vyriešených 435 priestupkov. Priemerná bloková pokuta v roku 2018 na priestupok riešený
v blokovom konaní je 7,99.-€, v roku 2017 bola 8,79.-€.
Najviac priestupkov bolo spáchaných na úseku porušenie VZN mesta Snina. Tu bolo
spáchaných 1 062 priestupkov. V blokovom konaní bolo vyriešených 435 priestupkov na
sumu 3 290.-€, 374 priestupkov bolo oznámených správnym orgánom na prejednanie a 253

priestupkov bolo vyriešených napomenutím.
Najviac bol porušovaný zákaz fajčenia v čakárňach a v prístreškoch na zastávkach
a nástupištiach SAD a vlakovej stanice, ktorý upravuje § 7 ods. 1 písm. a/ zákona č. 377/2004
Z.z. o ochrane nefajčiarov. Tento zákaz porušilo 309 priestupcov z ktorých 191 bolo
riešených v blokovom konaní na sumu 1 370.-€, 48 bolo odstúpených na prejednanie a 70
bolo riešených napomenutím.
Nedovoleného vyberania odpadu z kontajnerov sa dopustilo 221 priestupcov. V blokovom
konaní bolo vyriešených 16 priestupkov na sumu 100.-€, 181 bolo odstúpených na
prejednanie a 24 bolo vyriešených napomenutím.
Ustanovenie § 3 ods. 1 VZN mesta Snina č. 143/2018 o zákaze predaja, požívania
alkoholických nápojov na vymedzených priestranstvách Mesta Snina upravuje zákaz
požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách na území mesta Snina.
V hodnotenom období bolo zistených 195 prípadov požívania alkoholu na verejných
priestranstvách. Bloková pokuta vo výške 400.-€ bola uložená 52 priestupcom, 112
priestupcov bolo odstúpených na prejednanie na Okresný úrad v Humennom a 31 bolo
riešených napomenutím.
V hodnotenom období verejné priestranstva znečistilo 126 priestupcov, v blokovom
konaní bolo vyriešených 67 na sumu 455.-€, traja boli odstúpení na prejednanie a 56 bolo
vyriešených napomenutím.
Na úseku dodržiavania zákona o cestnej premávke bolo zistených 474 priestupkov.
Z uvedeného počtu bolo 288 vyriešených v blokovom konaní na sumu 2 455.-€, 175 bolo
vyriešených napomenutím a 11 priestupkov bolo odstúpených na prejedanie Okresnému
dopravnému inšpektorátu v Snine. Zo strany vodičov motorových vozidiel najviac bolo
porušované ustanovenie o zákaze vjazdu motorových vozidiel.
Verejný poriadok v meste bol porušený v 139 prípadoch. Išlo hlavne o priestupky proti
verejnému poriadku a proti občianskemu spolunažívaniu. Z celkového uvedeného počtu bolo
27 priestupkov vyriešených v blokovom konaní na sumu 260.-€, 105 bolo oznámených na
prejednanie správnym orgánom a 7 bolo vyriešených napomenutím.
Proti majetku bolo zistených 5 priestupkov u ktorých boli zistení aj páchatelia a tieto boli
odstúpené k realizácii OO PZ Snina.

Vyhodnotenie činnosti príslušníkov MsP Snina
Na priestupkovom úseku najviac priestupkov zistil p. Ján Habaľ. Ján Habaľ zistil 276
priestupkov, z ktorých 140 vyriešil v blokovom konaní na sumu 880.-€, 75 priestupkov
predložil na prejednanie a 64 vyriešil napomenutím.
Najmenej priestupkov zistil p. Jozef Molnár. Jozef Molnár
napriek tomu, že
v hodnotenom období zistil 157 priestupkov, tak v blokovom konaní vyriešil 105 priestupkov
na sumu 1 130.-€, na prejednanie predložil 33 priestupkov a 19 vyriešil napomenutím.
Najlepší percentuálny výsledok za hodnotené obdobie dosiahol p. Ján Habaľ a najnižší p.
Jozef Molnár. 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 2018
a Hodnotenie príslušníkov MsP za rok 2018 v zmysle § 34 Organizačného poriadku MsP
Snina/

Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny
Letná turistická sezóna pre príslušníkov MsP Snina sa začala 16.6.2018 otvorením
biokúpaliska v RO Rybníky.

-4V rámci LTS príslušníci MsP odslúžili celkom 242 hodín v RO Rybníky, kde v prevažnej
miere zabezpečovali verejný poriadok , cestnú premávku a parkovanie motorových vozidiel
návštevníkov biokúpaliska a uvedených kultúrno-spoločenských akcii.
V rámci LTS bolo v RO Rybníky zistených celkom 42 priestupkov, z toho 36 na úseku
cestnej premávky, hlavne pre porušenie dopravnej značky zákaz vjazdu. V blokovom konaní
bolo vyriešených 28 priestupkov na sumu 280.-€ a 8 bolo riešených napomenutím. Pre
porušenie VZN mesta bolo zistených 6 priestupkov, kde išlo prevažne o znečisťovanie
verejného priestranstva v okolí ohnísk a altánkov. Z týchto priestupkov 4 boli vyriešené
v blokovom konaní na sumu 40.-€ a 2 boli riešené napomenutím.
Počas roka 2018 príslušníci MsP zabezpečovali tieto kultúrno-spoločenské akcie:
- Deň detí /01.06.218/
- Detský festival v Snine /29.6.-01.07.2018/
- Festival dychovej služby /07.07.2018/
- Pivný festival /27.-29.07.2018/
- Rock pod kameňom /09.-11.08.2018/
- 2. farmárske trhy /01.09.2018/
- Deň svätého Huberta /09.09.2018/
- Dni mesta Snina /14.-15.09.2018/
- Človek, pes a kôň /16.09.2018/
- Mikulášske trhy /30.11.-01.12.2018/

Donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov MsP
V hodnotenom období príslušníci MsP počas výkonu služby použili donucovacie
prostriedky v 2 prípadoch. V obidvoch prípadoch išlo o použitie hmatov a chvatov
sebaobrany v zmysle § 14 ods. 1 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Donucovacie
prostriedky boli použité v súlade so zákonom. V rámci služobnej činnosti nebola použitá
služobná zbraň.
Pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii príslušníci MsP v hodnotenom
období predviedli na útvar MsP 23 osôb. Za účelom zistenia totožnosti bolo predvedených
20 osôb a z dôvodu podania vysvetlenia k dokumentovaným priestupkom boli predvedené 3
osoby.
V roku 2018 nedošlo k žiadnemu útoku na príslušníka MsP Snina.

Ďalšia služobná činnosť príslušníkov MsP
V roku 2018 príslušníci MsP vybavili celkom 146 dožiadaní. V 85 prípadoch išlo o doručenie súdnych zásielok z Okresného súdu v Humennom, v 9 prípadoch od exekútorov a v 11
prípadoch o doručenie rozhodnutí z MsÚ Snina. Pre Policajný zbor SR bolo spracovaných
11 dožiadaní a 15 správ pre Oddelenie sociálnych veci a rodiny MsÚ Snina. Pre Okresný úrad
bolo spracovaných 15 dožiadaní. Pre orgány činné v trestnom konaní bolo spracovaných 8
kamerových záznamov.
Verejný poriadok počas športových a kultúrnych podujatí v rámci mesta a mestských trhov
príslušníci MsP zabezpečovali v 23 prípadoch.

-5V rámci Dopravno-bezpečnostných akcii sa zúčastnili troch akcii „Chodci“ v spolupráci
s OR PZ v Humennom a bolo vykonaných 177 vlastných dopravných akcii na zabezpečenie
priechodov pre chodcov pri základných školách. Zúčastnili sa 4 asistencii na požiadanie OR
PZ Humenné pri vykonávaní vyšetrovacích úkonoch.
V hodnotenom období príslušníci MsP sa zúčastnili 18 asistencii pri odchyte túlavých
psov v meste, pri ktorých bolo odchytených 46 túlavých psov.
Bolo vykonaných 23 akcii na dodržiavanie zásad venčenia psov a 20 akcii na zamedzenie
manipulácie s hrubým komunálnym odpadom rómskym obyvateľstvom v meste.
V spolupráci s Oddelením sociálnych veci MsÚ Snina príslušníci MsP vykonali 12
asistencií pri vyplácaní dávok v hmotnej núdzi a 18 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 obsluhu bezpečnostného kamerového systému a prijímajú telefonické
oznámenia od občanov mesta a ich sprostredkovávajú službukonajúcim príslušníkom MsP.
Kamerovým systémom bolo zistených aj 418 priestupkov. Vo veľkej miere nám kamerový
systém pomohol zistiť osoby, ktoré znečisťovali verejné priestranstva na
námestí
vykonávaním malých potrieb, odhadzovaním cigaretových ohorkov a iných veci po námestí
a požívanie alkoholických nápojov na verejnosti.
V centre mesta prenos kamerového obrazu na dispečing zabezpečuje 5 otočných
digitálnych kamier a 2 statické kamery. 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. Sídlisko I. zabezpečuje 8 otočných kamier a 3 kamery
z novovybudovaného umelého trávnika na futbalovom ihrisku.

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 pri zabezpečovaní dopravno-bezpečnostných akcií „Chodci“, pri riadení
a zabezpečovaní plynulosti cestnej premávky počas konania akcií v meste a poskytovaní
asistencii pri procesných úkonoch. Kladne možno hodnotiť aj spoluprácu s ODI Snina pri
lustrácii majiteľov motorových vozidiel.

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 2018.
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.

