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Ciel'om správy je informácia o stave a vývoji bezpečnostnej situácie za obdobie

od 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015 v služobnom obvode Obvodného oddelenia Policajného

zboru Košice Dargovských hrdinov ( ďalej len služobný obvod ).

Služobný obvod sa skladá z dvoch mestských častí, ktoré sa rozprestierajú na

rozlohe približne 20 km2 s celkovým počtom cca 30 000 obyvatel'ov. Špecifickosť

Mestskej časti Dargovských hrdinov je v tom, že ide o husto osídlenú mestskú časť,

kde hlavná cesta Trieda armádneho generála Ludvíka Svobodu tvorí vonkajší okruh

mesta. Sústreďuje hlavne úrady, obchodné centrá a množstvo reštauračných

a pohostinských zariadení. Mestská časť Košická Nová Ves je však naopak

charakteristická tým, že zástavba rodinných domova štátna cesta 1/50 smerujúca na

Michalovce. Pri výjazde danej cesta z Košickej Novej Vsi na ul. Herlianskej nachádzajú

byty rómskych spoluobčanov. V okrajových častiach oboch mestských častí sa

nachádzajú chatové lokality. Keďže sa jedná o dve zástavbou odlišné mestské časti,

tomu zodpovedá aj charakter páchanej protiprávnej činnosti.

Základnou úlohou Obvodného oddelenia Policajného zboru Košice

Dargovských hrdinov za sledované obdobie bolo zamerať výkon policajnej služby tak,

aby hlavne prevenciou nedochádzalo k nápadu protiprávnych konaní na miestach

verejnosti prístupných a v prípadoch, v ktorých došlo k takému konaniu, aby bol

páchatel' skutku zadržaný priamo na mieste činu. Kriminalita je v služobnom obvode

celoplošne rozložená a jej stav za sledované obdobie je odrazom celkovej

ekonomickej a sociálnej situácie obyvatel'stva.

Táto správa má podať informáciu o stave a nápade uličnej kriminality, ktorá je

základným sledovaným a hodnotiacim kritériom aj zo strany občanov bývajúcich

v služobnom obvode.

V služobnom obvode bolo za sledované obdobie spáchaných celkovo 113

trestných činov rôzneho druhu, z ktorého počtu bolo objasnených 47 prípadov, čo

predstavuje 41,59 % objasnenosť.

Za relevantnú považujem informáciu o uličnej kriminalite, keďže podstatnou

mierou ovplyvňuje vývoj bezpečnostnej situácie v služobnom obvode a podstatnou

mierou prispieva k budovaniu dôveryhodnosti v Policajný zbor. Priamo na ulici bolo

spáchaných 38 trestných činov z ktorých sme objasnili 13 s objasnenosťou 34,21 %.



- 3 -

Násilná kriminalita

V sledovanom období napadlo 12 prípadov násilnej trestnej činnosti z ktorých

8 prípadov bolo objasnených, objasnenosť je na 66,67 %.

Majetková trestná činnosť

Podstatnú časť celkovej kriminality tvorí majetková trestná činnosť. Spáchaných

bolo celkovo 38 trestných činov majetkovej povahy, z ktorých sme objasnili 7 prípadov,

čo predstavuje 18,42 % objasnenosť.

Za sledované obdobie sme v služobnom obvode zaznamenali 10 prípadov

krádeží vlámaním a 5 prípadov krádeží vecí a súčiastok z motorových vozidiel.

Výslednosť práce pri objasňovaní priestupkov

Celkový nápad priestupkov za obdobie bol v počte 190 oznámení, skutočný

počet priestupkov bol 154 z ktorých objasnených bolo celkovo 41 priestupkov. Celková

objasnenosť je 26,62 %. Samotný vývoj v priestupkovosti bol obdobný ako u trestnej

činnosti. Najviac priestupkov 127 oznámení bolo majetkovej povahy, z toho skutočný

počet priestupkov bol 99, z ktorého počtu boli 4 priestupky objasnené, čo predstavuje

4,04 % objasnenosť. V týchto štatistikách nie sú zahrnuté priestupky podl'a § 22, § 50

zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov vybavených

v blokovom konaní.
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Stava úroveň verejného poriadku

V sledovanom období roka možno hodnotiť tento stav pozitívne. Výkon služby

policajtov bol orientovaný na ochranu verejného poriadku a udržiavania pokoja

v miestach zvýšenej koncentrácie občanov.

Na úseku prevencie vykonávame prevažne prednášky na základných

a materských školách s praktickými ukážkami policajnej techniky.

Spolupráca základného útvaru s obcami prebieha formou osobných stretnutí

so starostami jednotlivých mestských častí. Pravidelne predkladáme správy

o bezpečnostnej situácii v služobnom obvode a zúčastňujeme sa zasadnutí orgánov

obce. Pri osobných stretnutiach s predstavitel'mi Mestskej časti sa oboznamujeme so

stavom bezpečnostnej situácie a následne sa snažíme skoordinovať výkon služby tak,

aby bol rozložený rovnomerne s prihliadnutím na pokrytie celého obvodu s ciel'om

eliminovať protiprávnu činnosť.

Záverom môžeme zhodnotiť celkovú bezpečnostnú situáciu v služobnom

obvode, ako stabilizovanú. S rovnakým obdobím v roku 2014 sme opatreniami znížili

celkový nápad trestnej činnosti o 51 prípadov, znížili nápad majetkovej kriminality 046

prípadov, znížili krádeže vlámaním o 25 prípadov a taktiež sme znížili nápad uličnej

kriminality o 4 prípady. Zvýšili sme celkovú objasnenosť trestných činov o 4,39 %,

objasnenosť násilných trestných činov o 3,03 % objasnenosť krádeží vlámaním 01,43

% uličnej kriminality o 12,78 % a celkovú objasnenosť priestupkov 04,86 %.


