
 

                                    Správa o činnosti Obecnej polície  

                        Veľká Lomnica za rok 2017 

 

 

     Obecná polícia v obci Veľká Lomnica  bola založená v roku 2008, ako poriadkový útvar 

orgánu samosprávy obce Veľká Lomnica pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku, 

ochrany majetku mesta a občanov pred poškodením, stratou alebo zničením, ochrany zdravia 

a života obyvateľov a návštevníkov obce, ochrany životného prostredia. Plní úlohy 

vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení, uznesení obecného zastupiteľstva a 

rozhodnutí starostu obce a pôsobí aj na úseku prevencie. Pri týchto činnostiach obecná polícia 

spolupracuje so všetkými oddeleniami obecného úradu,  nahlasuje rôzne poruchy a závady na 

verejnoprospešných objektoch a zariadeniach (verejné osvetlenie, dopravné značky, 

udržiavanie ciest a chodníkov, lavičky, odpadkové koše, verejná zeleň, čistota verejných 

priestranstiev, spolupráca s  útulkom, pri riešení iných problémov, vykonávaní exekúcií, 

doručovaní písomností a pod.).   ObP ďalej spolupracuje pri organizovaní a zabezpečovaní 

kultúrno-spoločenských akcií. Na športoviskách vykonáva kontroly a zabezpečuje verejný 

poriadok počas športových a kultúrnych podujatí.  S Hasičským záchranným zborom 

v Kežmarku spolupracuje pri nahlasovaní a likvidácií požiarov, dopravných nehôd a pod. 

    V roku 2017 pracovali na oddelení obecnej polície celkom 4 policajti vrátane náčelníka 

ObP. Služby boli plánované nepravidelne a to prevažne v 12 hodinových intervaloch a to tak 

v dobe dennej, ako aj v dobe nočnej, hlavne počas vyplácania sociálnych dávok na pošte a 

víkendov, alebo podľa potreby vzhľadom k bezpečnostnej situácií. Hlavnou činnosťou 

obecnej polície je výkonná zložka, táto sa vykonáva v obchádzkovej činnosti   realizuje sa za 

účelom pozorovania s úlohou predchádzať porušovaniu verejného poriadku, venovaniu 

pozornosti ochrane majetku obce a občanov a na dozeranie dodržiavania VZN obce a zásad 

občianskeho spolunažívania. Ďalšou činnosťou obecnej polície je evidencia policajnej 

agendy, vybavovanie korešpondencie, práca na služobných záznamoch, riešenie a 

objasňovanie priestupkov, ako aj riešenie priestupkov v správnom konaní. Na oddelení sa 

prijímajú a vybavujú podnety, oznámenia, telefonické oznámenia a sťažnosti od občanov a 

organizácií. Pre výkon služby sa používa služobné motorové vozidlo zn. DACIA  Duster, 

ktorá je riadne označená a vozidlo jazdí na LPG, čím sa šetria výdavky na pohonné hmoty.  

      V rámci spolupráce obecná polícia spolupracuje hlavne s príslušným Okresným 

riaditeľstvo Policajného Zboru SR v Kežmarku, s príslušným obvodným oddelením 

Policajného zboru SR Kežmarok a s inými okolitými policajnými útvarmi.    S PZ SR 

spolupracuje pri bezpečnostno – preventívnych akciách, pri pátraní po hľadaných osobách, 

veciach a vozidlách, pri lustráciách osôb a vozidiel, pri zabezpečovaní verejného poriadku na 

rôznych kultúrnych, športových akciách, pri ochrane bezpečnosti, zdravia, života a majetku 



občanov, pri preventívnych kontrolách. Náčelník obecnej polície sa v pravidelných 

intervaloch stretáva s riaditeľom Obvodného oddelenia PZ Kežmarok a v prípade potreby 

operatívne riešia aktuálne problémy.   ObP Veľká Lomnica taktiež spolupracuje so 

Železničnou políciou, Zdravotnou záchrannou službou priamo pri záchrane života, zdravia 

osôb v teréne, Poľovníckym zväzom, Lesnou strážou.     

     Obecná polícia spolupracuje tiež s oddeleniami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v 

Kežmarku v rôznych oblastiach. Súdnym orgánom poskytuje súčinnosť pri doručovaní 

písomností a exekútorským orgánom pri výkone rozhodnutí týchto orgánov. Pri svojej 

činnosti sa obecná polícia riadi zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 

predpisov, Všeobecne záväzným nariadením obce Veľká Lomnica č. 45/2008, a 

organizačnom poriadku obecnej polície,   a ostatnými zákonmi a všeobecne záväznými 

nariadeniami obce.   

     Príslušníci ObP boli preškolení pracovníčkou BOZP k protipožiarnej tematike a následne 

boli na určených uliciach v rodinných domoch vykonávané protipožiarne kontroly a tieto sa 

budú vykonávať aj v nasledujúcom období v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi, ktorý súvisí aj s reformou verejnej správy a prenesením niektorých kompetencií 

štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi na miestnu samosprávu. 

       Boli vykonané  prednášky pre žiakov základnej školy, kde žiaci boli oboznámení s 

problematikou  používania pyrotechniky, hlavne počas vianočných sviatkov a Silvestra. K 

uvedenej problematike bol premietnutý krátky dokumentárny film, s konkrétnymi ukážkami, 

ale i problematika drog a alkoholu. V spolupráci s Mestskou políciou Vysoké Tatry bol 

vykonaný preventívno-výchovný projekt určený pre deti predškolského veku  a žiakov 

základných škôl s cieľom na zvyšovanie vedomosti a zlepšovanie orientácie detí v cestnej 

situácií na prenosnom dopravnom ihrisku, ktoré bolo postavené pri telocvični základnej školy 

a ktorého sa zúčastnili žiaci základnej školy. 

     V rámci preventívnej činnosti boli viackrát poučení seniori o nebezpečenstvách, ktoré im 

hrozia najmä zo strany rôznych podomových predajcov, falošných pracovníkov plynární, 

elektrární a iných spoločností zabezpečujúcich služby technickej infraštruktúry. Taktiež boli 

upozornení na ich osobnú bezpečnosť pri presúvaní sa v rámci obce, ale aj mimo nej, s 

odporúčaním využívania reflexných prvkov, najmä vo večerných hodinách. Reflexné prvky 

občanom boli rozdávané po skončení bohoslužby pri miestnom katolíckom kostole. 

     Príslušníci Obecnej polície Veľká Lomnica zabezpečuje aj odchyt túlavých zvierat, hlavne 

psov. Po odchyte sú zvieratá  vrátené majiteľovi, ak sa ho podarí zistiť, alebo sú umiestnené 

do Útulku v Kežmarku. 

    Od 30.6.2015 bol uvedený do činnosti kamerový systém, ktorý výrazne prispieva 

v prevencií kriminality a protiprávnej činnosti. Kamery sú umiestnené na miestnom cintoríne 

v počte 3 ks,  kde snímajú v 24-hodinovom režime priestor cintorína. 

Obecná polícia zabezpečovala verejný poriadok počas všetkých kultúrnych, spoločenských  a 

športových   podujatiach, ktoré sa konali v obci počas roka 2017 : 



 

1.1.2017 Novoročný detský ohňostroj 

27.1.2017 Oslobodenie obce 

1.4.2017 Vynášanie moreny 

14.4.2017 Krížová cesta 

5.5.2017 Kladenie vencov - 72. výročie oslobodenia a ukončenia II. svetovej vojny 

14.5.2017 Charitatívny koncert skupiny DESMOD 

2.6.2017 Stavanie mája a Medz. festival detských folklórnych súborov "Krojované bábiky" 

24.6.2017 Jánska vatra 

25.8.2017 Celoobecné oslavy SNP 

26. - 27.8.2017 Dni Obce Veľká Lomnica 

 3.12.2017 Adventný veniec 

10.12.2017 Mikuláš plný zábavy 

 

      V roku 2017 obecná polícia eviduje celkom 143 priestupkov,  čo je oproti roku 2016 o 26 

priestupkov viac . V správnom konaní bolo riešených celkom 7 deliktov. 

 

Paragrafové 

znenie 

Počet 

priestupkov 

Klasifikácia priestupku 

-podľa § 22/l            77 priestupkov Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky 

-podľa § 46               6 priestupkov Priestupok proti poriadku v správe 

-podľa § 47/l              5  priestupky Proti verejnému poriadku - znečistenie verejného 

priestranstva 

-podľa § 49/1d            2 priestupky Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu 

-podľa § 50/1            24 priestupkov Priestupky proti majetku, krádeže 

-podľa 

§105/1b         

 9 priestupkov Stavebný zákon č. 50/76 o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku/ jednalo sa o prípady, kedy stavebník 

uskutočňuje novú stavbu bez  stavebného povolenia alebo 

v rozpore s ním 

-podľa § 7/1              1 priestupok Zák. 282/2002, ktorý upravuje niektoré podmienky 

držania psov 

-podľa§108/1e             9 priestupkov Zákon č. 513/2009 Z. z. - Zákon o dráhach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

-ostatné 10 priestupky   

 

http://www.velkalomnica.sk/novorocny-detsky-ohnostroj/
http://www.velkalomnica.sk/oslobodenie-obce-3/
http://www.velkalomnica.sk/vynasanie-moreny-3/
http://www.velkalomnica.sk/umucenie-krista-2/
http://www.velkalomnica.sk/kladenie-vencov-72-vyrocie-oslobodenia-a-ukoncenia-ii-svetovej-vojny/
http://www.velkalomnica.sk/lomnicania-lomnicanom-2/
http://www.velkalomnica.sk/lomnicania-lomnicanom-3/
http://www.velkalomnica.sk/janska-vatra-2/
http://www.velkalomnica.sk/celoobecne-oslavy-snp-2/
http://www.velkalomnica.sk/27-28-8-2016-dni-obce-velka-lomnica-2/
http://www.velkalomnica.sk/adventny-veniec-3/
http://www.velkalomnica.sk/rozpravkovy-mikulas-aj-pre-dospelych-3/


     Počas služby boli aj doručované písomnosti, celkom bolo doručených do vlastných rúk 

3541 písomností, 540 obyčajných zásielok a 139 plagátov. Okrem toho bolo vybavených 97 

dožiadaní od okresných súdov a iných inštitúcií.   

                                                                        

     Záverom možno konštatovať, že činnosť Obecnej polície Veľká Lomnica v roku 2017 bola 

v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, plnila úlohy ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov obce a iných 

osôb nachádzajúcich sa na území obce.   Základným cieľom pre budúce obdobie naďalej 

zostáva spolupráca obecnej polície priamo s občanmi a verejnosťou. Občania sa javia ako 

najvnímavejší a najvšímavejší z hľadiska registrácie páchania priestupkov, resp. inej 

protispoločenskej činnosti. Preto je nutnosťou získať späť kredit, kde občan musí vnímať 

príslušníka obecnej polície ako osobu, ktorá mu môže pomôcť v každej situácii.  

 

 

 

                                                                                              S p r a c o v a l  :  

                                                                                       

                                                                                         Náčelník Obecnej polície 

                                                                                                Veľká Lomnica  

                                                                                                Vladimír Dlugoš 

 

      


