
                                                                                    

      OBECNÁ   POLÍCIA   VEĽKÁ   LOMNICA 

       Tatranská 175 / 23, 059 52 Veľká Lomnica   

                                                                                                                                    

                                  

                       Správa o činnosti obecnej polície za rok 2013 
 
 
 

    Obecná polícia vo Veľkej Lomnici v hodnotenom období plnila úlohy ako poriadkový útvar pri 

zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrane životného prostredia, ochrany majetku obce 

a občanov, plnila úlohy vyplývajúce z  VZN obce a úlohy rozhodnutím starostu obce. 

V roku 2013 pracovalo 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, ktorá je rozdelená na pešie pochôdzky a vozidlové 

patroly. Obchádzková služba sa realizuje za účelom pozorovania s úlohou predchádzať porušovaniu 

verejného poriadku, venovaniu pozornosti ochrane majetku obce a občanov a na dozeranie 

dodržiavania VZN obce a zásad občianského spolunažívania. Ďalšou činnosťou obecnej polície je 

evidencia policajnej agendy, vybavovanie korešpodencie, práca na služobných záznamoch, riešenie a 

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

vybavujú podnety, oznámenia, telefonické oznámenia a sťažnosti od občanov a organizácií. 

     

     Pre výkon služby sa používa služobné motorové vozidlo zn. FÁBIA bielej farby s označením v 

zmysle zákona. Vozidlo je udržiavané v dobrom technickom stave. Náklady spojené s prevádzkou 

vozidla súvisia s  opravami vzhľadom k technickému stavu vozidla a najazdených km a nákupom 

PHM.  

    Počas obdobia celého roka 2013 obecná polícia zabezpečovala hlavne : 

 

- ochrana verejného poriadku počas rôznych akcií 

- ochrana verejného poriadku počas vydávania sociálnych dávok pred miestnou poštou 

- doručovanie rôznych písomností a zásielok od obce, ako aj okresných súdov a exekútorských 

   úradov 

- plnenenie ďaľších úloh podľa pokynu starostu obce 

- ďalej zvýšená pozornosť počas akcií v hoteloch a reštauračných zariadeniach 

- bol zabezpečovaný VP v predajni Jednota a to najmä počas víkendov a vyplácania soc. dávok 

- vykonávané sú kontroly okolia osamelo žijúcich osôb, kontroly a ochrana obecného majetku a 

   majetku občanov 

- spolupráca s príslušným OO PZ v Kežmarku pri plnení rôznych služobných úloh 

- boli vykonávané kontroly čistoty ciest, chodníkov, funkčnosti osvetlenia, kontrola dodržiavania 

   VP,VZN,  

-  na úseku ochrany životného prostredia boli vykonávané kontroly súvisiace s ochranou životného 

   prostredia, kontroly zákazu vypaľovania trávy a suchých porastov a kontroly na zakladanie 

   živelných skládok komunálneho a stavebného odpadu, ako aj kontroly na výrub stromov. 

 

 

 - ObP úzko spolupracuje s OO PZ Kežmarok, kde vzájomne si vymieňame poznatky a 

spolupracujeme na odhaľovaní trestnej činnosti v obci.  



- spolupracujeme aj s rómskou hliadkou, v prípade potreby sú napomocní. 

 - bola vykonaná predáška na Základnej škole na tému“Šikanovanie,“ ktoré ak sa nezastaví v 

začiatkoch, bude sa stupňovať a šikanovanie v mnohých prípadoch hraničí s vydieraním. 

- bol zistený aj prípad fetovania na vlakovej zastávke, prípad bol odovzdaný policajtom OO PZ  

  Kežmarok. 

  - 29.3.2013 bol zabezpečovaný sprievod Krížovej cesty na ul. Popradská, Tatranská, Skalnatá                

Jilmenického 

- 4.4.2013 bola na Základnej škole v 8. a 9. ročníku vykonaná prednáška na tému Zákerná droga. 

Cieľom prednášky bolo informovať o škodlivosti drogovej a alkoholovej závislosti a venovať sa 

problémom, ktoré spôsobujú závislí svojmu okoliu, najmä rodine a priviesť žiakov k uvažovaniu 

o zodpovednosti za vlastný život. 

-8.5.2013 hliadka zabezpečovala dohľad nad CP počas bežeckých pretekov „LOMNICKEJ 

DVANÁSTKY“ na ul. Športovej a Golfovej 

    V hodnotenom období  bolo policajtmi OO PZ  Kežmarok začaté trestné stíhanie pre trestný čin 

proti majetku podľa § 212 ods. 2 písm. c Tr. zákona a v druhom prípade, kde došlo ku krádeži 

vlámaním do objektu Výskumného a šľachtiteľského ústavu zemiakarského vo Veľkej Lomnici, kde 

krádežou  bola spôsobená škoda vo výške 420€, prípad bol za aktívnej pomoci a spolupráce s rómskou 

hliadkou zistený a objasnený a dňa 2.4.2013 bolo vznesené obvinenie štyrom páchateľom pre trestný 

čin krádeže podľa  § 212 ods.2 písm. a Trestného zákona. I v tomto  prípade je možné veľmi kladne 

hodnotiť aktívnu spoluprácu rómskej hliadky a to počnúc ochranou pracovníčky pošty pri doručovaní, 

zabezpečovaní verejného poriadku v rómskej osade, pomoc pri zabezpečovaní VP pri vyplácaní soc. 

dávok pri pošte, pomoc pri doručovaní zásielok a stotožňovaní osôb. 

Bolo prijaté oznámenie od zamestnanca ZŠ týkajúce sa podozrenia z trestného činu Ohrozovania 

mravnej výchovy podľa § 372 Tr. zákona, ktorého sa mal dopustiť žiak školy, poznatok bol odstúpený 

na OO PZ Kežmarok 

   V mesiaci máj 2013 bolo zistených v rómskej osade celkom 16 prípadov čiernej stavby podľa § 105 

ods. 3 písm. b Stavebného zákona a všetky prípady boli odstúpené Stavebnému úradu v Kežmarku 

podľa  vecnej príslušnosti. 

     Z iniciatívy obecnej polície boli kontaktovaní kolegovia z Mestskej polície Starý Smokovec, ktorí  

v dňoch 22.5. a  23.5.2013 v mesiaci máj 2013 spoločne s hliadkou ObP na prenosnom dopravnom 

ihrisku pri ZŠ vykonali praktickú ukážku v rámci Bezpečnosti  cestnej premávky za  účelom zvýšenia 

návykov v cestnej doprave pre žiakov 1.stupňa,  v spolupráci s vedením základnej školy. Uvedenej 

ukážky sa zúčastnilo celkom 12 tried. 

Dňa 1.6.2013 boli zabezpečené oslavy MDD 

-8.6.2013 zabezpečné kutúrne vystúpenie Krojované bábiky na futbalovom ihrisku 

V jednom prípade hliadka zabránila mužovi v sebapoškodzovaní, ktorý si úmyselne sklom rezal ruky a 

chcel si podrezať krk. Menovaný bol spacifikovaný, privolaná RZP a následne bol odvezený do NsP -  

psychiatrické oddelenie. 

-20.8.2013 počas vyplácania soc. dávok pri pošte došlo k vzájomnému napadaniu sa rómov medzi 

sebou, kde došlo aj k zraneniam, privolaná aj hliadky štátnej polície, ako aj vozidlá lekárskej pomoci, 

ďalej bola situácia v obci monitorovaná 



-16.10.2013 o 14.00 hod. bola vykonaná prednáška v Klube dôchodcov „O praktikách nepoctivých 

predajcov“, kde bol k danej problematike aj premietnutý film „Šmejdi“ s cieľom ochrániť najmä 

starších a dôverčivých ľudí, aby sa nedali oklamať  

- 27.10.2013 sa konal na futbalovom ihrisku exhibičný tréning Manchestru Unitet, pre deti a mládež, 

k narušeniu VP nedošlo 

Ďalej boli zabezpečované 

- futbalové zápasy na miestnom ihrisku 

- jazdecké preteky  v starom   jazdeckom areály o cenu Starostu obce 

- rôzne spoločenske a kultúrne  akcie v obci /napr. stavanie májov, Folklórne slávnosti krojovaných  

  bábik a podobne, 

- pomoc zo strany policajtov ObP bola poskytnutá aj  prestarlej osobe, ktorá bola v núdzi  

- počas Sviatku všetkých svätých výkon služby bol zameraný hlavne na miestny cintorín a jeho okolie 

tak, aby nedošlo ku krádeži, resp. narušeniu verejného poriadku 

- 10.11.2013 počas konania volieb do VUC v obci nedošlo k žiadnym rušivým javom volieb, ani nebol 

zaznamenaný žiaden priestupok    

-20.11.2013 vykonaná prednáška pre žiakov 2.stupňa ZŠ na tému : Zneužívanie drog a alkoholu 

- v nočnej dobe na 5.12.2013 došlo ku krádeži vlámaním do plechovej unimobunky na ul. Golfovej, 

kde doposiaľ neznámy páchateľ odcudzil rôzny stavebný materiál a stavebné náradie /teleskopický 

rebrík, skrutkovače, káble/, čím takto pre majiteľa spôsobil škodu vo výške 3.155 €. Prípad preveruje 

OO PZ Kežmarok 

-6.12.2013 zabezpečený verejný poriadok počas príchodu Mikuláša v rómskej osade 

      Do pokladne obecného úradu bolo odovzdaných 423 €, ktoré boli uložené za priestupky v 

blokovom konaní.                                                                                      

 

     Policajtmi tunajšie obecnej polície bolio aj doručované rôzne písomnosti a zásielky, celkom bolo 

doručených do vlastných rúk 2499 písomnosti, 926 obyčajných písomnosti a bolo vybavených 127 

dožiadaní pre iné organizácie, súdy, exekútroské úrady a podobne.  

 

Počas roka 2013  tunajšie oddelenie obecnej polície eviduje celkom 52 priestupkov, čo je 12 viac, ako 

v roku 2012 z toho : 

 

-podľa § 22/lk          5 priestupkov /Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky/ 

-podľa §45/1            1 priestupok /Na úseku ochrany životného prostredia/ 

-podľa § 46              3 priestupky /Priestupky na úseku životného prostredia/ 

-podľa § 47/ld          1  priestupky /Proti verejnému poriadku - znečistenie verejného priestranstva/ 

-podľa § 49/1a         1 priestupok Priestupok proti občianskému spolunažívaniu/ 

- podľa § 49/ld         1 priestupok /Priestupk proti občianskému spolunažívaniu/ 

-podľa § 50/1         17 priestupkov /Priestupky proti majetku, krádeže/ 

-podľa § 7/1             2 priestupky /Zákon 282/2002 ktorým sa upravujúniektoré podmienky držania  

                                    psov/ 

-podľa §105/1b        1 priestupok /Stavebný zákon č. 50/76 o územnom plánovaní a stavebnom  

                                    poriadku/ 



-podľa § 105/3b     16 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, 

 

     Ďalej 4 priestupky boli odstúpené na OO PZ Kežmarok z dôvodu vecnej príslušnosti, nakoľko sa 

jednalo o podozrenie z trestného činu. 

    V jednom prípade sa jednalo o podozrenie z trestného činu Ohrozovania mravnosti podľa § 372 ods. 

1 písm. b Trestného zákona, v druhom prípade o trestný čin Proti majetku § 212 ods. 2 písm. c 

Trestného zákona a v dvoch prípadoch došlo k trestnému činu Krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. a Tr. 

zákona a trestného činu Porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. l Tr. zákona. 

     

 

  signet 

                                                                        Spracoval : Náčelník Obecnej polície 

                                                                                                Veľká Lomnica  

                                                                                                Vladimír Dlugoš 

 


