Správa
o činnosti Obecnej polície v obci Smižany
za rok 2018

Obecná polícia v obci Smižany, okres Spišská Nová Ves bola zriadená uznesením Obecného
zastupiteľstva č. 3/2/2007 dňa 15. 2. 2007 s účinnosťou od 1. 7. 2007. Uznesenie bolo prijaté v zmysle §
2 ods. 2 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Obecné zastupiteľstvo zároveň schválilo pre
Obecnú políciu rozpočet s plánovaným počtom osem príslušníkov. Tento plánovaný rozpočet sa znížil
na počet šesť príslušníkov od roku 2010 a aj pre rok 2018. Plánovaný stav ale ostal aj naďalej 8
príslušníkov.
Príslušníci Obecnej polície v Smižanoch v roku 2018 odpracovali vo výkone služby 10123,5 hodín,
z toho 1063,5 hodín v nočnej smene a 2860 hodín počas sobôt, nedieľ a sviatkov.
Činnosť Obecnej polície v roku 2018 bola zameraná na plnenie úloh, vyplývajúcich zo zákona SNR
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, Všeobecne záväzných nariadení obce a ďalších právnych noriem v
oblasti zabezpečenia verejného poriadku, ochrany života, zdravia a majetku občanov v obci, na
zabezpečenie plnenia úloh počas rôznych kultúrno-spoločenských a športových podujatí, ako boli:
karneval na ľade, výročie oslobodenia obce, kladenie vencov, oceňovanie najlepších športovcov okresu,
sviatok Božieho milosrdenstva, stavanie mája, Deň detí s kultúrnym programom, Smižianske folklórne
slávnosti, otvorenie letnej turistickej sezóny, Smižiansky festival hudobných skupín, ukončenie letnej
turistickej sezóny, futbalové stretnutia dospelých a dorastencov, beh ulicami obce Smižany, príchod
Mikuláša, Smižiansky kermeš, Julo Viršík & Oldies Expres párty, vystúpenie Ander z Košíc, Ščedryj
večur, Silné rečí, Vianočné trhy, Katarínska zábava, koncert Baby Band, Martin Jakubec, Time, Veronika
Rabada a iné. Tiež hliadky obecnej polície zabezpečovali dohľad nad dodržiavaním VP počas
komunálnych volieb .
Pri zabezpečovaní týchto úloh príslušníci Obecnej polície v Smižanoch spolupracovali najmä s
policajtmi Obvodného oddelenia Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi. Spolupráca bola realizovaná
na základe Dohody o spolupráci, podpísanej dňa 14.9.2011 medzi Krajským riaditeľstvom PZ v
Košiciach a obcou Smižany.
Spoločný výkon služby (hliadka zložená z príslušníka Obvodného oddelenia Policajného zboru
v Spišskej Novej Vsi a príslušníka Obecnej polície v Smižanoch) nebol plánovaný ani realizovaný.
Počas výkonu služby bolo príslušníkmi OP vykonaných celkom 791 zásahov; 108 zákrokov pri
rôznych porušeniach právnych noriem a VZN obce a 683 zásahov, pri ktorých nebolo zistené porušenie
právnych noriem - tzv. iná činnosť. Celkom 62 krát zasahovali príslušníci OP pri poplachu na chránených
objektoch. Ani v jednom prípade nešlo o narušenie objektu inou osobou. Pri týchto zásahoch nedošlo k
žiadnej mimoriadnej udalosti. Nedošlo ani k zraneniu osôb, voči ktorým bol zákrok OP vykonávaný a ani
k zraneniu príslušníka OP, ktorý zákrok vykonával.
Na činnosť príslušníkov Obecnej polície v Smižanoch v roku 2018 bola podaná jedna sťažnosť, ktorá
bola vyhodnotená ako nedôvodná.
Príslušníci Obecnej polície pri výkone svojich právomocí v sledovanom období predviedli 1 osobu.
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Donucovacie prostriedky neboli príslušníkmi Obecnej polície použité.
Pri výkone služby príslušníci Obecnej polície v Smižanoch zistili podozrenie zo spáchania 3 trestných
činov (1 x TČ krádež podľa § 212 TZ, 1 x TČ lúpeže § 188 TZ a 1 x TČ poškodzovania cudzej veci
§245 TZ. Podozrenia zo spáchania týchto trestných činov boli odstúpené na realizáciu orgánom činným
v trestnom konaní.
Policajnému zboru SR boli odovzdané v 5 prípadoch informácie o možnej trestnej činnosti páchanej
na území obce (poškodzovanie cudzej veci, krádeže vlámaním, krádeže drevnej hmoty,).
Počas služby bolo zistených 105 priestupkov, z ktorých 29 priestupkov bolo riešených v blokovom
konaní v celkovej sume 340,- Eur ( z toho 4 x bol vydaný šek a blok na pokutu nezaplatenú na mieste, v
sume 95,- Eur), 5 priestupkov bolo odovzdaných na riešenie príslušnému správnemu orgánu alebo PZ
a ostatné priestupky boli riešené napomenutím
Obecná polícia v sledovanom období eviduje 8 požiarov a 24 nálezov a strát (18 x bol majiteľ zistený
a nález mu bol odovzdaný). Pomoc osobám bola poskytnutá v 29 prípadoch z toho pod vplyvom alkoholu
bola poskytnutá v 9 prípadoch, 8 x bola privolaná RZP. V spolupráci s Mestskou políciou v Spišskej
Novej Vsi bolo na území obce Smižany chytených 13 túlavých zvierat. V spolupráci s dobrovoľníkmi
z Československého kastračného programu bola vykonaná v mesiaci október 2018 kastračná akcia pri
ktorej bolo odobratých ďalších 41 psov a 60 psov bolo kastrovaných. V rámci prevencie sa príslušníci OP
zúčastnili piatich prednášok. V 7 prípadoch zabezpečovali miesto dopravnej nehody do príchodu
príslušníkov Policajného zboru SR a v 3 prípadoch zabezpečovali miesto trestného činu do príchodu
príslušníkov Policajného zboru. V 25 prípadoch bola poskytnutá asistencia sociálnym pracovníkom
a exekútorom a v 53 prípadoch súčinnosť pre policajný zbor, hasičský a záchranný zbor a rýchlu
zdravotnú pomoc.
V mesiaci november 2010 bol do prevádzky uvedený kamerový systém, na ktorý bola poskytnutá
dotácia Radou vlády na prevenciu kriminality. Inštalované boli dve otočné a šesť statických kamier, ktoré
monitorujú vybrané lokality v obci. Kamerový systém pravidelne využíva nielen OP, ale aj Policajný
zbor SR. V novembri 2013 bola realizovaná druhá etapa s dotáciou Rady vlády pre prevenciu kriminality,
v rámci ktorej pribudli 2 otočné a dve statické kamery. V roku 2015 bolo z vlastných zdrojov obce
nainštalovaných 6 nových statických kamier. V roku 2017 z dotácie Rady vlády pre prevenciu
Kriminality bolo inštalovaných ďalších 8 kamier a to 3 otočné a 5 statických. Obec toho času disponuje
celkom 29 kamerami, ktoré zabezpečujú ochranu verejného poriadku a ochranu majetku. Z toho 17
kamier bolo financovaných z dotácie Rady vlády pre prevenciu kriminality, 6 kamier bolo financovaných
z rozpočtu obce a 6 kamier bolo získaných do užívania od sponzorov. Záznam obrazu z kamerového
systému bol spätne prezeraný v 72 prípadoch. V 14 prípadoch bola kópia takto získaného záznamu
odovzdaná orgánom činným v trestnom konaní na základe príkazu prokurátora v zmysle § 90 ods. 1 písm.
b, písm. e Trestného poriadku a na základe žiadosti Odboru kriminálnej polície a Dopravného
inšpektorátu OR PZ Spišská Nová Ves. Na základe priameho sledovania bolo celkové zistených 28
protiprávnych konaní. V súčasnej dobe sú dve kamery a to otočná na Nám. M. Pajdušáka a otočná na ul.
Staničnej nefunkčne. Vzhľadom na vek kamier (vyrobené v roku 2007 a užívané od r. 2010) by ich oprava
bola finančne náročná a neefektívna. Veľmi poruchová je aj kamera získaná sponzorsky, umiestnená pri
Cirkevnej škole v Smižanoch
V mesiaci marec 2012 bol schválený príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v
Spišskej Novej Vsi (v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia) na zriadenie
chráneného pracoviska. Bol prijatý zamestnanec obce ( so zdravotným postihnutím) ,ktorý obsluhuje
kamerový systém, sleduje obraz snímaný kamerami, analyzuje záznamy a vykonáva s tým spojené
administratívne práce. V roku 2015 pribudlo druhé pracovné miesto na chránenom pracovisku
v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi. Intenzívne a dlhodobé
sledovanie obrazu získaného kamerovým systémom je ďalším predpokladom pre zvýšenie ochrany
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života, zdravia a majetku občanov. V neposlednom rade stúpla aj flexibilita a operatívnosť hliadok
Obecnej polície, čím poklesla možnosť páchať protispoločenskú činnosť v sledovaných častiach obce
Smižany.
Príslušníci Obecnej polície v Smižanoch sú pri výkone služby riadne vystrojení služobnou rovnošatou
v zmysle ustanovení §-u 22 zákona o obecnej polícii. Pri výkone služby používajú služobné motorové
vozidlo Kia Ceed, označené v zmysle ustanovenia §-u 22a citovaného zákona, ktoré bolo zakúpené
v roku 2007 a toho času má najazdených celkom 302 195 km. Vozidlo vzhľadom na vek a počet
najazdených kilometrov je dosť často poruchové a oprava je nákladná. Sú vyzbrojení krátkymi guľovými
služobnými zbraňami továrenskej značky K 100 ako aj donucovacími prostriedkami v zmysle zákona o
obecnej polícii a to slzotvorné prostriedky, obušok, putá a technické prostriedky na zabránenie odjazdu
motorového vozidla. Cvičné ostré streľby vykonali dňa 03. 07.2018 a 08.10.2018 na strelnici MAS
Šulerloch v Spišskej Novej Vsi. Policajti Obecnej polície sa zúčastnili aj streleckej súťaže o pohár
riaditeľa OR PZ Spišská Snová Ves na strelnici MAS Šulerloch, kde sa umiestnili na štvrtom mieste. Na
dokumentovanie využívajú digitálny fotoaparát a výpočtovú techniku.
Činnosť Obecnej polície je upravená vo Všeobecne záväznom nariadení obce č. 107 o zriadení
obecnej polície a č. 108 o ďalších výstrojných súčiastkach rovnošaty príslušníka Obecnej polície
Smižany
V roku 2018 zo strany občanov a návštevníkov obce dochádzalo najčastejšie k porušovaniu
pravidiel cestnej premávky (zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.), Všeobecne záväzných nariadení obce
Smižany a k porušovaniu priestupkového zákona (zákon SNR č. 372/1990 Zb.). Príslušníci Obecnej
polície v mnohých prípadoch (viac ako 71 %) prejednali priestupky bez sankcie, tzv. napomenutím (pred
novelou zákona o priestupkoch tzv. dohovor podľa § 84 ods. 2), so súčasným vysvetlením platných
právnych noriem, hlavne VZN obce Smižany.
V Smižanoch dňa 25. januára 2019

JUDr. Ján Dučák
náčelník OP
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