Správa o činnosti Obecnej polície v obci Smižany
za rok 2018

Príslušníci Obecnej polície v Smižanoch v roku 2018 odpracovali vo výkone služby 10 123,5 hodín, z
toho 1 063,5 hodín v nočnej smene a 2 860 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, akými boli: výročie oslobodenia obce,
kladenie vencov, 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 reči, 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.
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.
Pri výkone služby príslušníci Obecnej polície v Smižanoch zistili podozrenie zo spáchania 3 trestných činov
(1x TČ krádež podľa § 212 TZ, 1x TČ lúpeže § 188 TZ a 1x 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 4x 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 (18x 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, 8x 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.
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