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Mesto SABINOV
Mestská polícia, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

SPRÁVA O ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE SABINOV
za obdobie od: 01.01.2018 do 31.12.2018

Spracoval: Ing. Martin Jurko, náčelník mestskej polície Sabinov

Dňa: 30.01.2019

Úvod
Mestskú políciu v Sabinove zriaďuje a ruší mesto, všeobecne záväzným
nariadením. Príslušníci MsP sú zamestnancami mesta a pri plnení úloh, súvisiacich s činnosťou
MsP, majú postavenie verejného činiteľa. Činnosť riadi náčelník, ktorého v neprítomnosti
zastupuje ním poverený príslušník MsP. V roku 2018 mala mestská polícia Sabinov vo
výkone 9 mestských policajtov, 3 civilných zamestnancov, ktorí majú na starosti obsluhu
kamerového systému, 3 civilných zamestnancov ako členov Rómskej občianskej hliadky (ďalej
len ROH). Mestská polícia spolupôsobí v rámci ostatných ozbrojených bezpečnostných zložiek,
teda predovšetkým popri štátnej polícii pri zabezpečovaní mestských vecí, verejného poriadku,
ochrany životného prostredia, ochrany majetku mesta a občanov, ochrany občanov
dochádzajúcich do zamestnania a v rámci štúdia do Sabinova, tiež návštevníkov mesta
a turistov. Ide o ochranu pred ohrozením ich života a zdravia, vo vymedzenom rozsahu na úseku
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, na úseku ochrany životného prostredia,
dodržiavania poriadku a čistoty v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne
prístupných miestach.
Mestská polícia tiež vykonáva dohľad nad dodržiavaním VZN mesta, uznesení MsZ a
rozhodnutí primátora mesta Sabinov v zmysle Zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších zmien a predpisov.

Personálne obsadenie MsP Sabinov:
1) Jurko Martin Ing., Sabinov
- náčelník
skúška odbornej spôsobilosti v Košiciach 04.12.1992, evid. číslo 219
2) Radvanský Martin PhDr, Sabinov - policajt
skúška odbornej spôsobilosti v Košiciach 4.12.2017, evid. číslo 2369
3) Falat Jaroslav, Sabinov
- policajt
skúška odbornej spôsobilosti v Košiciach 20.10.1993, evid. číslo 285
4) Semaník Ľubomír, Sabinov
- policajt
skúška odbornej spôsobilosti v Košiciach 20.10.1993, evid. číslo 286
5) Bednár Marek, Sabinov
- policajt
skúška odbornej spôsobilosti v Košiciach 20.3.1996, evid. číslo 14/96
6) Chovanec Milan, Sabinov
- policajt
skúška odbornej spôsobilosti v Žiline 5.12.2005, evid. číslo 000327
7) Seč Miroslav, Sabinov
- policajt
skúška odbornej spôsobilosti v Košiciach 22.1.2007, evid. číslo 000567
8) Peter Matija, Sabinov
- policajt
skúška odbornej spôsobilosti v Žiline 19.07.2010, evid. číslo 001399
9) Marek Andraščík, Sabinov
- policajt
skúška odbornej spôsobilosti v Košiciach 17.12.2013 evid. číslo 001886

Služobná disciplína a sťažnosti na príslušníkov MsP Sabinov
V hodnotenom období roka 2018 zo strany príslušníkov MsP nebola porušená služobná
disciplína vyplývajúca z porušenia organizačného poriadku a iných všeobecne záväzných
nariadení mesta. Zo strany občanov a iných subjektov nebola podaná žiadna písomná ani ústna
sťažnosť na služobnú činnosť príslušníkov MsP.

Plnenie úloh MsP (podľa § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii)












zabezpečuje verejný poriadok v meste, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných
osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia;
spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR pri ochrane majetku mesta,
majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou,
alebo pred zneužitím;
dbá o ochranu životného prostredia v meste;
dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných
priestranstvách a verejne prístupných miestach;
vykonáva všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a
rozhodnutia primátora;
ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným
predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané
neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej
dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak
ustanovuje zákon;
oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení
svojich úloh, a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta;
plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.
Mesto môže určiť mestskej polícii aj ďalšie úlohy.

Príslušník MsP počas služby










dozerá či sú riadne a hospodárne osvetlené ulice a verejné priestranstvá
dozerá na správne označenie nebezpečných miest a včasné odstránenie porúch a
závad na verejných priestranstvách
kontroluje, či sa nepoškodzujú a neničia verejnoprospešné zariadenia
kontroluje stav, údržbu a čistotu verejných chodníkov, vozoviek, verejných
komunikácii a verejných priestranstiev
kontroluje, či sú reklamné plagáty vyvesené len na miestach na to určených mestom,
dozerá na prípustnosť parkovania motorových vozidiel
rieši odchyt túlavých zvierat, aby sa predišlo šíreniu nákaz z ohnísk besnoty, či iných
nebezpečných chorôb
patrí tu aj predchádzanie živelným katastrofám a tým aj pomoc pre občanov pri
ochrane ich zdravia a majetku, konkrétne je to monitorovanie tokov a včasná pomoc
občanom postihnutých povodňou
eliminuje narúšanie verejného poriadku a zabezpečuje nerušený priebeh kultúrno-




spoločenských akcií
vykonáva preventívne prednášky pre deti z predškolských zariadení a základných
škôl, ale aj pre seniorov, na ktorých sa dozvedia o práci policajta o prevencii
kriminality, bezpečnosti na cestách a pod.
zúčastňuje sa na školeniach, cvičných streľbách, čím prispieva ku skvalitneniu svojej
práce.

Výstroj a výzbroj príslušníkov MsP
MsP Sabinov v súčasnej dobe používa pri plnení úloh dopravný prostriedok - Škoda
Octávia combi s označením Mestská polícia. Disponujeme 11 krátkymi guľovými zbraňami (
ČZ 75, ČZ 83), ktoré sú zaevidované na Oddelení zbraní a streliva OO PZ Prešov.
ČZ 75
ČZ 83
ČZ 75
ČZ 83
ČZ 83
ČZ 75
ČZ 75
ČZ 75
ČZ 75
ČZ 83
ČZ 75

v. č.:
v. č.:
v. č.:
v. č.:
v. č.:
v. č.:
v. č.:
v. č.:
v. č.:
v. č.:
v. č.:

C026852
130774
A079573
129807
127653
B563300
A079601
B593616
J6872
130910
C203791

Stav vyzbrojenosti príslušníkov mestskej polície je v súčasnosti na primeranej úrovni,
výstroj a rovnošata príslušníkov obecnej polície je jednotná na celom území Slovenskej
republiky s viditeľne umiestneným kruhovým znakom obecnej polície, identifikačným
odznakom obecnej polície a v priebehu roka sú podľa potreby kupované nové výstrojné súčasti.
Na zabránenie odjazdu motorového vozidla, ktoré stojí na mieste, kde je to zakázané
dopravnými značkami alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky a vodič vozidla sa v
blízkosti nezdržiava, používajú príslušníci technický prostriedok na zabránenie odjazdu
motorového vozidla. Momentálne majú policajti k dispozícii 3 ks technických prostriedkov na
zabránenie odjazdu vozidla. Doterajšie ukazovatele nasvedčujú tomu, že používanie tohto
technického zariadenie je účinným a efektívnym prostriedkom na udržanie dopravnej disciplíny
na území mesta Sabinov.

Vyhodnotenie bezpečnostnej situácie v meste Sabinov
V roku 2018 činnosť Mestskej polície Sabinov smerovala hlavne k ochrane pred
vandalizmom, poškodzovaním majetku, porušovaním verejného poriadku, znečisťovaním
verejných priestranstiev, poškodzovaním verejnoprospešných zariadení, verejnej zelene,
riešením problémov v doprave pri parkovaní vozidiel, vjazdoch a výjazdoch vozidiel, zastavení
a státí na miestach, kde je to zakázané zvislým alebo vodorovným dopravným značením.
Prítomnosťou príslušníkov MsP na miestach a v lokalitách s výskytom nežiadúcich javov bola
vyvíjaná snaha na čo najefektívnejšie riešenie problémov. Výkon ich služby je zameriavaný na
miesta, kde dochádza k najväčšiemu počtu spáchaných priestupkov pričom vychádzame

z mapy kriminality nášho mesta, ktorá je tvorená za pomoci aplikácie MP manager. Mapa
kriminality tvorí prílohu č. 1 tejto správy.
Počas priameho výkonu služieb hliadok príslušníci na mieste riešili vzniknuté
problémy, nedostatky a svojou prítomnosťou odrádzali prípadných potencionálnych páchateľov
od možného protiprávneho konania. Výkon služby policajtov bol, je a bude naďalej zameraný
k maximálnemu možnému pohybu peších hliadok medzi občanmi, za účelom navodenia pocitu
bezpečia bezprostrednou osobnou prítomnosťou policajtov medzi obyvateľmi mesta.
Realizovaním kontrol počas výkonu služby bola zvýšená pozornosť venovaná objektom
a priestorom, slúžiacim pre verejnosť.
Spoločenské, kultúrne, športové a verejné akcie sú súčasťou života každého mesta
a obce. V Sabinove sa každoročne usporadúva množstvo takýchto akcií, ktorých nerušený
priebeh zabezpečuje práve mestská polícia. Medzi najväčšie akcie aj v roku 2018 patrili :
Sabinovský jarmok, Dni mesta Sabinov, koncerty skupín, Deň detí, Rockfest, kladenie vencov
pri pamätníku padlých hrdinov, Vianočné trhy, Cyklistické preteky, Silvestrovský ohňostroj,
športové podujatia ako futbal, hokej, floorbal a iné. Možno konštatovať, že počas akcií nedošlo
k žiadnym mimoriadnym udalostiam, čo je potrebné hodnotiť veľmi pozitívne. Úspešne sa
darilo chrániť aj osobný majetok občanov, čo bolo badateľné z nízkeho počtu tzv. „vreckových
krádeží“ počas ich konania. Neodmysliteľnou súčasťou bol aj dohľad nad cestnou premávkou,
predovšetkým z pozície usmerňovania dopravy počas podujatí usporadúvaných v centre mesta.
V priebehu roku 2018 príslušníci MsP celkom riešili 1753 udalostí. Oproti roku 2017 je
to o 357 udalostí viac. Z toho v blokovom konaní bolo vyriešených 463 priestupkov s výškou
uložených pokút 7.800.-€, dohovorom bolo riešených 495 priestupkov. Priemerná bloková
pokuta v roku 2018 na priestupok riešený v blokovom konaní predstavovala 16,80-€.
Výsledovka práce jednotlivých policajtov tvorí prílohu č. 2 tejto správy.
V roku 2018 príslušníci MsP vybavili celkom 32 spisov. Išlo o doručenie súdnych
zásielok z Okresného súdu, od exekútorov, doručenie rozhodnutí z MsÚ Sabinov, iných
organizácií.
V rámci bezpečnostných akcií sa príslušníci MsP zúčastnili na akciách „Chodci,“ a
„Čisté ruky“ v spolupráci s OR PZ v Prešove a vykonali 82 vlastných dopravných akcii na
zabezpečenie priechodov pre chodcov v blízkosti základných škôl. Zabezpečovali 15 miest
dopravných nehôd na území mesta a zúčastnili sa 6 asistencií na požiadanie OR PZ Prešov a
OO PZ Sabinov pri vykonávaní vyšetrovacích úkonov. V spolupráci s Oddelením sociálnych
vecí MsÚ Sabinov príslušníci MsP vykonali 12 asistencií pri vyplácaní dávok v hmotnej núdzi.
V rámci preventívnej činnosti boli vykonané 3 prednášky a to na tému „Alkohol a kriminalita
mládeže“ v DSA Sabinov, „Šikanovanie“ v mestskej knižnici pre žiakov základných škôl a
„Činnosť, výstroj a výzbroj MsP“ pre deti v materských školách.
Problémom, a nielen mesta Sabinov, je nezodpovednosť občanov pri ukladaní a
separovaní odpadu a to ako komunálneho, tak aj veľkoobjemového, či dokonca nebezpečného.
Aj v roku 2018 dochádzalo k ukladaniu takého odpadu mimo zberných nádob, zväčša v ich
blízkosti. Často bol nachádzaný odpad po prestavbe bytových jadier, vyhodený starý nábytok,
koberce a podobne. Hromadenie exkrementov po zvieratách je taktiež jedným z problémov,
ktoré mestská polícia rieši pri výkone služby. Ide hlavne o psov, chovaných občanmi, ktorých
nezodpovedný prístup negatívne vplýva na čistotu verejných priestranstiev. V priebehu roku
2018 boli vykonané kontroly za účelom dodržiavania zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa
upravujú niektoré podmienky držania psov. V niekoľkých prípadoch bolo skutočne zistené
porušenie zákona a majitelia psov boli riešení v zmysle zákona. Niekoľko majiteľov psov si
dostatočne nezabezpečilo zvieratá a tieto museli byť odchytené príslušníkmi MsP. V roku 2018
bolo celkom odchytených 31 zabehnutých zvierat (psov), pričom 21 z nich bolo umiestnených
do karanténnej stanice pre spoločenské zvieratá spoločnosti TD s.r.o, s ktorou má mesto
Sabinov uzatvorenú zmluvu, v ostatných prípadoch boli zvieratá vrátené majiteľom.

Z hľadiska špecifikácie priestupkov najväčší podiel z celkového počtu jednoznačne
predstavujú priestupky na úseku dopravy. Pri vykonávaní dohľadu nad dodržiavaním platných
zákonných noriem, predovšetkým Zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, príslušníci MsP musia riešiť problémy statickej dopravy, kde
dochádza k porušovaniu dopravného značenia, najmä zákazov vjazdu vozidiel, zastavenia a
státia (na verejnej zeleni, chodníkoch,..), čo príslušníkom MsP priamo vo vymedzenom rozsahu
ukladá Zákon č. 564/1990 Zb. o obecnej polícii. Výsledovka za dopravu v roku 2018 tvorí
prílohu č. 3 tejto správy.
Od 1. januára 2015 MsP používa informačný systém, MP manager, ktorý rieši
komplexnú agendu Mestskej polície. Jedná sa o on-line aplikáciu, ktorá slúži k vytváraniu
a správe elektronických informácií o udalostiach, ktoré rieši mestská polícia, prípadne sú
súčasťou ich činnosti. Za pomoci služobného telefónu (smartfónu) s pracovnou aplikáciou,
mestský policajt má k dispozícii viac času na hliadkovanie v teréne. Jednou z výhod je
že získavame cenné a užitočné informácie o tom, aká je bezpečnosť v jednotlivých lokalitách
mesta a darí sa lepšie koordinovať činnosť hliadok polície. Mapa kriminality je vytváraná
automaticky na základe zadávania udalostí (priestupkov, trestných činov ako aj iných deliktov)
priamo v teréne za pomoci GPS. Informačný systém sa osvedčil a policajti si zvykli na jeho
používanie. Stal sa neodmysliteľnou pomôckou pri ich práci.
Mestská polícia Sabinov v priebehu roka intenzívne spolupracovala so všetkými
oddeleniami MsÚ, no predovšetkým s právnym oddelením, oddelením správy majetku, rozvoja
mesta a podnikania, oddelením regionálneho rozvoja, sociálnym oddelením a hlavným
kontrolórom mesta Sabinov. Aktívna spolupráca prebiehala aj s Okresným riaditeľstvom PZ
Prešov, Obvodným oddelením PZ Sabinov, Obvodným úradom v Prešove pracovisko Sabinov
a Hasičskými a záchrannými zložkami. Príslušníci MsP boli nápomocní aj kriminálnej polícii
a vyšetrovateľom PZ ako nezúčastnené osoby pri procesných úkonoch. Poradným orgánom
mesta je aj „Komisia verejného poriadku a prevencie kriminality,“ ktorej členmi sú aj poslanci
MsZ mesta Sabinov. Spolupráca s VPS s.r.o. Sabinov hlavne pri čistení mesta, vývoze odpadu,
úprave zelene a podobne smeruje k maximálnemu pozitívnemu efektu pre občanov mesta a
k ich spokojnosti. Pri zabezpečovaní úloh, vyplývajúcich zo zákona o obecnej polícii,
príslušníci MsP za aktívnej účasti pracovníkov MsÚ vykonávali opakované kontroly
v sociálnom zariadení mesta Sabinov (útulok), kontroly športového areálu, kde boli realizované
skúšky na zistenie alkoholu v dychu. Príslušníci MsP vykonávali tiež ozbrojené sprievody na
zaistenie bezpečnosti pri prevoze finančných hotovostí s pracovníkmi MsÚ.

Kamerový monitorovací systém
Aj v roku 2018 napomáhal monitorovací kamerový systém zabezpečovať obyvateľom
mesta a jeho návštevníkom pocit bezpečia a nielen to. Využíval sa na ochranu zdravia a majetku
občanov, návštevníkov mesta a je účinným prostriedkom boja proti kriminalite. Zároveň slúžil
k zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov MsP i štátnej polície. Je využívaný nielen na
represiu, ale hlavne na prevenciu, nakoľko už len samotné zverejnenie informácie o skutočnosti,
že určité miesto je pod stálym dohľadom kamery, odrádza potencionálnych páchateľov od
realizácie protispoločenského konania.
Kamerový monitorovací systém v meste má rozmiestnených 19 monitorovacích kamier.
Kamerový systém sníma prevažne centrum mesta, historické objekty, park a ďalšie rizikové
miesta. Vplyvom kamerového monitorovacieho systému sa podarilo vandalizmus a popíjanie
alkoholu z verejných priestranstiev v centre mesta takmer vytlačiť, ale toto nežiadúce správanie
sa presunulo bohužiaľ na okrajové časti mesta, kde kamery nemajú dosah. Kamery pomáhajú

aj orgánom činným v trestnom konaní pri odhaľovaní a dokumentovaní trestnej činnosti
podozrivých osôb, slúžia len pre potreby MsP Sabinov, prípadne pre potreby orgánov činných
v trestnom konaní na základe nimi spracovaného písomného dožiadania. V roku 2018 bolo 20
oficiálnych dožiadaní o zaslanie kamerového záznamu a v 18 prípadoch boli zaslané
videozáznamy s kladným výsledkom, to znamená, že na nich bolo zaznamenané protiprávne
konanie, alebo skutočnosti mali priamy vzťah s vyšetrovanou udalosťou. Zákon o ochrane
osobných údajov presne definuje, že priestor prístupný verejnosti môže byť monitorovaný
pomocou videozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania
kriminality, alebo narušovania bezpečnosti štátu. Na úseku prevencie kriminality na území
mesta Sabinov je kamerový systém významným pilierom a nástrojom udržateľnosti stavu
kriminality a inej protispoločenskej činnosti, preto si zaslúži primeranú pozornosť.
Obsluhu kamerového systému v roku 2018 vykonávali 3 operátori, ktorí vizuálne
(zrakom) sledujú výstupy na monitoroch a prípadné zistenia protiprávneho konania
odovzdávajú priamo hliadkam MsP, ktoré prijímajú potrebné opatrenia na riešenie vzniknutých
situácií (dopravné priestupky, narúšanie verejného poriadku, poškodzovanie majetku a pod.).
Mimo aktívnej služby príslušníkov MsP odovzdávajú oznámenia občanov a iných subjektov
Policajnému zboru SR alebo iným zložkám ako sú HaZZ alebo RZP. Nedostatky a zistenia na
úseku čistoty mesta, poškodenia verejnoprospešných zariadení, poruchy na komunikáciách
a iné, hlásia kompetentným organizáciám či inštitúciám, (napr. Slovenská správa ciest, VVS,
Slovenské elektrárne, SPP a iné).

Záver
V tejto správe bola zhodnotená činnosť MsP, vyplývajúca zo zákona o obecnej polícii
za obdobie roka 2018. Úlohou Mestskej polície v Sabinove bude aj v ďalšom období prioritne
zabezpečovať 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 všetkých občanov a návštevníkov mesta.

V Sabinove 30.1.2019

......................................................
Ing. Martin Jurko
náčelník MsP

Príloha č. 1

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Výkaz štatistických údajov o činnosti mestskej polície
v Sabinove za obdobie od 1.1.2018 do 31.12.2018
I. Počet príslušníkov mestskej polície

1

Plánovaný počet príslušníkom mestskej polície

9

1
2
3
4

Skutočný počet príslušníkov mestskej polície
Počet prijatých príslušníkov mestskej polície
Počet prepustených príslušníkov mestskej polície
Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za
spáchanie úmyselného trestného činu

9
0
0
0

5

Počet príslušníkov mestskej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o
odbornej spôsobilosti podľa § 25 SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v
znení neskorších predpisov

9

II. Sťažnosti na príslušníkov mestskej polície
1

Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície

0

2

Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov mestskej polície

0

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície
1

Počet vykonaných zákrokov

2

Počet prípadov použitia zbrane

0

2a
3

Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu

0

3a
4
4a
5
6
7

Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov
Z toho neoprávnených
Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval
Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval
(do
24prípadov,
hod.)
Počet
v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby

0

8
9
9a
10

Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby (
do 24 prípadov,
hod)
Počet
v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku
Z toho so spôsobením škody na majetku mesta
Počet útokov na príslušníkov mestskej polície (pri plnení alebo v súvislosti s
plnením úloh mestskej polície)

0

10a Z toho so zranením príslušníka mestskej polície

893

0

1
0
0
0
0

0
0
0
0

IV. Činnosť pri plnení úloh mestskej polície
1
.
2
------__
| 3_
4
5

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka
mestskej polície
Počet osôb predvedených na útvar mestskej polície

0

Počet osôb prevedených na útvary Policajného zboru

0

Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

0

Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

0

3

6 Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
__
_
V. Priestupky
1

2

3
4

5
6
7

8

Celkový počet zistených
priestupkov vlastnou
činnosťou
Celkový počet
oznámených
priestupkov na útvar
mestskej polície
Celkový počet
uložených
priestupkov
Celkový počet
odložených
priestupkov
Celkový počet
odovzdaných
priestupkov
Celkový počet
oznámených priestupkov
príslušnému orgánu
Celkový počet
priestupkov
prejednaných v
blokovom konaní
Výška finančnej hotovosti (
€)
Celkový počet
priestupkov
prejednaných v
blokovom konaní
vydaním bloku na
Výška
hotovosti
pokutufinančnej
nezaplatenú
na (
€mieste
)

0

§47

§49

§50

§22

VZN

Ostatné

Spolu

43

0

0

487

25

123

678

20

8

8

150

3

25

214

63

8

8

637

28

148

892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

1

430

8

13

463

150

0

30

7380

70

170

7800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

OBVODNÉ ODDELENIE POLICAJNÉHO ZBORU SABINOV
Č. p.: ORPZ-PO-OPP5-126-001/2019

V Sabinove 03.05.2019

VYHODNOTENIE
bezpečnostnej situácie v meste Sabinov,
/bezpečnostná situácia vrátane odhaľovania, objasňovania trestných činov a priestupkov/
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Materiál obsahuje:
I.

Materiál predkladá:
mjr. Mgr. Pavol Rabatín
Riaditeľ OO PZ Sabinov

Správu

Bezpečnostnú situáciu v územnej časti služobného obvodu Obvodného oddelenia
Policajného zboru Sabinov a v samotnom meste Sabinov za obdobie uplynulého roku
2018 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím roka 2017 je možné hodnotiť ako
dobrú, stabilizovanú s mierne zníženým nápadom trestnej a priestupkovej činnosti.
Do územnej časti služobného obvodu Obvodného oddelenia Policajného zboru
Sabinov spadajú okrem samotného mesta Sabinov aj obce Šarišské Michaľany,
Ostrovany, Orkucany, Šarišské Sokolovce, Jakubovany, Uzovce, Bodovce, Hubošovce,
Ratvaj, Drienica, Červená Voda, Jakovany, Ľutina, Olejníkov, Majdan, Pečovská Nová
Ves, Červenica, Jakubova Voľa a Hanigovce, čím sa služobný obvod svojou rozlohou
zaraďuje v rámci policajného okresu Prešov pod ktorý patrí, medzi väčšie.
Obvodné oddelenie Policajného zboru Sabinov je oddelením II. typu so
systemizovaným stavom 35 policajtov s nasledovným zaradením:








riaditeľ,
zástupca riaditeľa,
zástupca riaditeľa pre výkon služby
6 starší referenti poverení policajti
4 referenti špecialisti pre prácu s komunitami
20 referentov s územnou a objektovou zodpovednosťou
2 referenti

V priebehu posledných dvoch rokov na Obvodnom oddelení Policajného zboru
Sabinov boli postupne znížené tabuľkové stavy zo 43 policajtov na 37 policajtov
a v roku 2018 bol tento stav znížený na 35 policajtov, avšak reálne na policajnom
oddelení v súčasnosti pôsobí 34 policajtov, pretože jeden policajt je v dôstojníckej
policajnej škole.
V oblasti nápadu trestných činov a priestupkov v meste Sabinov dochádza
k páchaniu takmer polovice z celkového nápadu trestných činov a priestupkov v rámci
služobného obvodu OO PZ Sabinov. Z hľadiská trestnej činnosti je to zapríčinené
hlavne tým, že v okresnom meste Sabinov sú sústredené štátne aj iné inštitúcie, rôzne
predajné, reštauračné a zábavné zariadenia ktoré využívajú najmä obyvatelia okolitých
ale aj vzdialenejších obcí. Z tohto dôvodu je v meste Sabinov veľká koncentrácia
obyvateľstva a tým aj vyšší nápad trestných činov a priestupkov ako v ostatných
častiach služobného obvodu.
V roku 2018 bolo v služobnom obvode OO PZ Sabinov prijatých a vyšetrovaných
celkovo 188 trestných oznámení, čo je o 23 oznámení menej ako v roku 2017.
Z uvedeného celkového počtu nápadu trestných činov v roku 2018 bolo v samotnom
meste Sabinov spáchaných celkovo 99 trestných činov, čo je o 10 menej ako v roku
2017.

Z uvedeného nápadu 99 trestných činov v meste Sabinov bolo objasnených 90
prípadov, čo predstavuje objasnenosť na úrovni 90,90 %. V roku 2017 bola
objasnenosť na úrovni 93,51%. Na základe tejto štatistiky môžeme uviesť, že
bezpečnostná situácia v meste Sabinov na úseku trestného konania je percentuálne
mierne v poklese, ale v nápade trestných oznámení je zlepšená keďže nápad trestných
oznámení poklesol oproti roku 2017.
Najviac bolo evidovaných trestných činov krádeže podľa § 212/ Trestného zákona
a to 319 skutkov, nasledujú trestné činy podvodu podľa § 221/ Trestného zákona
v počte 18 skutkov a za nimi trestné činy Ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa
§ 211/ Trestného zákona v počte 18 skutkov.
Nápad trestnej činnosti a jej objasnenosť je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
Paragraf

Počet TČ

245 – Poškodzovanie cudzej veci
221 - Podvod
364 - Výtržníctvo
211 – Ohrozovanie mravnej výchovy mládeže
212 – Krádež
194 – Poruš. domovej slobody
207 – Zanedbanie povinnej výživy
216 – Neoprávnené používanie cudzieho MV
171 – Nedovolená výroba omamných látok ...
251 – Neoprávnené podnikanie
360 – Nebezpečné vyhrážanie
352 –Falšovanie a pozmeňovanie úrad. listiny
289 – Ohroz. pod vplyvom návykovej látky
213 – Sprenevera
156 – Ublíženie na zdraví
373 - Ohováranie
236 – Zatajenie veci
Celkom

6
18
2
18
32
2
6
3
0
0
5
0
4
1
2
0
0
99

Počet
objasnených TČ
4
15
2
18
28
2
6
3
0
0
5
0
4
1
2
0
0
90

Na úseku objasňovania priestupkov bol v roku 2018 zaznamenaný celkový nápad
449 priestupkov, čo je o 50 menej ako v roku 2017. Z celkového nápadu bolo 210
priestupkov spáchaných v samotnom meste Sabinov, čo je o 19 priestupkov menej
oproti roku 2017. Za hodnotené obdobie roka 2018 v meste Sabinov bolo z nápadu
210 priestupkov objasnených celkovo 191 priestupkov, v percentuálnom vyjadrení je
to objasnenosť 90,95 %. V roku 2017 bola objasnenosť na úrovni 87,77 %. Aj na
tomto úseku boli dosiahnuté lepšie výsledky oproti roku 2017.

Z uvedeného počtu priestupkov v roku 2018 prevažujú priestupky proti majetku
v počte 70, nasledujú priestupky proti občianskemu spolunažívaniu v počte 69
priestupkov a priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke v počte
65. Pri týchto priestupkoch na úseku BaPCP nie sú zarátané priestupky riešené
v blokovom konaní.
Nápad priestupkov a ich objasnenosť je uvedená v nasledujúcej tabuľke:
Paragraf

Počet
priestupkov
50 – proti majetku
70
49 – proti obč. spolunažívaniu
68
22 – proti bezp. a plynul. cestnej premávky 65
47-48 – proti ver. poriadku
6
21 – proti poriadku v správe
1
Celkovo
210

Počet
objasnených
53
66
65
6
1
191

V meste Sabinov bolo v blokovom konaní riešených 997 priestupkov, najmä na
úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
Aj napriek týmto stručným ukazovateľom v nápade a objasnenosti trestnej
a priestupkovej činnosti nie je prioritou Policajného zboru iba štatistický ukazovateľ
a je ňou hlavne získavanie dôveryhodnosti občanov aj napriek tomu, že Policajný zbor
je represívna zložka štátu.
Z hodnotenia za uvedené obdobie je možné konštatovať, že v meste Sabinov
dochádza v prevažnej miere k majetkovej trestnej činnosti, kde prevažujú drobné
krádeže, a to hlavne v Obchodnom dome Kaufland a Obchodnom dome Lidl.
Páchateľmi uvedených skutkov sú najmä rómovia, prevažne maloleté a mladistvé
osoby. Medzi najčastejšie páchané trestné činy patrí majetková trestná činnosť
(krádeže), ekonomická trestná činnosť (podvody) a mravnostná trestná činnosť
(ohrozovanie mravnej výchovy mládeže /záškoláctvo/).
Problémom v meste Sabinov je úsek bezpečnosti a plynulosti v cestnej
premávke, keďže centrom mesta prechádza cesta I. triedy I/68. Parkovanie
motorových vozidiel v zákazoch zastavenia a státia, najmä v centre mesta na ceste
I/68, na Námestí Slobody sa po spolupráci s vedením a príslušníkmi Mestskej polície
podarilo značne eliminovať.
V samotnom meste Sabinov v roku 2018 nedošlo k žiadnej mimoriadnej
udalosti. Hliadky policajného zboru sú flexibilne velené do tých častí mesta ako aj
iných častí služobného obvodu, kde dochádza v zvýšenej miere k nápadu rôznej
trestnej činnosti. V dôsledku zníženia počtu policajtov na Obvodnom oddelení
Policajného zboru v Sabinove nie je možné veliť do služby dve hliadky v dennej dobe
aj dve hliadky v nočnej dobe, tak ako v predchádzajúcich rokoch. Takýto výkon služby
sa odzrkadľuje v preventívnej činnosti, avšak aj napriek tomu za posledné tri roky došlo
k zníženému
nápadu
trestnej
a priestupkovej
činnosti
s porovnaním
z predchádzajúcich období.
Záverom je potrebné pripomenúť, že prezentované výsledky boli príslušníkmi
OO PZ Sabinov dosiahnuté aj v spolupráci s predstaviteľmi miestnej samosprávy a
príslušníkmi Mestskej polície Sabinov.

