
                           OBECNÁ   POLÍCIA   VEĽKÁ   LOMNICA 

Tatranská 175 / 23, 059 52 Veľká Lomnica 

 

                                  Správa o činnosti obecnej polície za rok 2015 
 

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

zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrane ţivotného prostredia, ochrany majetku 

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

V roku 2015 pracovali na oddelení obecnej polície celkom 4 policajti, vrátane náčelníka ObP.   

 

       Hlavnou činnosťou obecnej polície je výkonná zloţka, táto sa realizuje za účelom pozorovania 

s úlohou predchádzať porušovaniu verejného poriadku, venovaniu pozornosti ochrane majetku obce 

a občanov a na dozeranie dodrţiavania VZN obce a zásad občianskeho spolunaţívania. Ďalšou 

činnosťou obecnej polície je evidencia policajnej agendy, vybavovanie korešpondencie,  riešenie a 

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

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

Sluţby boli plánované nepravidelne a to prevaţne 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. 

    

 

    Počas obdobia celého roka 2015 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 

- plnenie ďalších úloh podľa pokynu starostu obce 

- ďalej zvýšená pozornosť počas akcií v hoteloch a reštauračných zariadeniach 

- bol zabezpečovaný verejný poriadok v predajni COOP Jednota a SINTRA a to najmä počas  

  víkendov a vyplácania  soc. dávok 

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

   majetku občanov 

- spolupráca s príslušným OO PZ v Keţmarku pri plnení rôznych sluţobných úloh 

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

  verejného poriadku, VZN obce. 

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

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

  ţivelných skládok komunálneho a stavebného odpadu  

 - ObP úzko spolupracuje s OO PZ Keţmarok pri odhaľovaní trestnej činnosti v obci  

-  v uvedenom období obecná polícia spolupracovala aj s rómskou hliadkou 

- 29.1.2015 večer došlo k lúpeţnému prepadnutiu benzínového čerpadlá. Pri streľbe bol zranený 

pracovník pumpy, ktorý  bol prevezený do nemocnice v Poprade, kde na centrálnom príjme 

zraneniu podľahol. Obecná polícia spoločne s operatívnou sluţbou PZ vykonávala spolupátranie po  

neznámom páchateľovi, doposiaľ bez kladného výsledku 

 - 7.2.2015 bol zabezpečovaný verejný poriadok počas konania referenda, k narušeniu verejného 

poriadku nedošlo 

-18.2.2015 na základe poţiadavky KR PZ OKP Prešov bola vykonaná súčinnosť pri domových 

prehliadkach, ktoré boli vykonané v obci v rodinných domoch 



- 17.5.2015 bol zabezpečovaný prechod pri kostole počas 1. sv. príjmania a v čase od 18.00 hod. bol 

  zabezpečovaný verejný poriadok a parkovanie vozidiel počas vystúpenia hudobnej skupiny 

  FRAGILE v Evanjelickom kostole 

-18.5.2015 bola hliadka poţiadaná operačným stredisko OR PZ Keţmarok o preverenie oznámenia 

  o pokuse spáchania sebevraţdy. Hliadka po vstúpení na pozemok podozrivého našla ţivého na 

  terase rodinného domu. Za prítomnosti hliadok PZ bol následne odovzdaný privolanej RZP 

  a prevezený do NsP v Levoči   

-20.05.2015 v čase od 08.00 – 12.30 hod. bola spoločne s členmi MsP Starý Smokovec vykonaná  

  praktická ukáţka na prenosnom dopravnom ihrisku pri Základnej škole pre ţiakov ZŠ Veľká  

  Lomnica, ktorej sa zúčastnilo celkom 10 tried. Mestskí a obecní policajti sa snaţili spoločnými 

  silami pripraviť ţiakov na bezpečný pohyb v cestnej premávke a prispieť aj takouto formou k  

  zniţovaniu počtu dopravných nehôd spôsobených deťmi 

-5.6.2015 sa konala akcia Krojované bábiky na futbalovom ihrisku, k narušeniu verejného poriadku 

  nedošlo 

-6.6.2015 v ranných hodinách došlo k narušeniu verejného poriadku, k úmyselnému poškodzovaniu 

 majetku obce na ul. Tatranskej, kde po zistení páchateľa priestupok bol riešený v blokovom konaní 

 a bola uhradená spôsobená škoda. 

-11.6.2015 počas konania cyklistických pretekov Okolo Slovenska sa hliadka spolupodieľala na  

zabezpečení bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke. Toho istého dňa sa konala prezentácia  

poľnohospodárskej techniky na letisku    

-28.6.2015 bol policajtmi ObP zabezpečovaný verejný poriadok počas akcie „Jánske ohne“,  kde       

k narušeniu verejného poriadku nedošlo 

-12.7.2015 bol zabezpečovaný verejný poriadok počas konania konských pretekov 

-29. a 30.8.2015 bol výkon obchádzkovej sluţby zameraný na dodrţiavanie verejného poriadku    

počas osláv Dní obce Veľká Lomnica. Uţ počas zábavy dochádzalo k viacerým roztrţkám, hádkam 

a konfliktom, ktoré sa podarilo hliadke eliminovať. Na ul. Ţelezničnej  o 02.45 hod. bolo 

telefonicky oznámené, ţe dochádza k rušeniu nočného pokoja pri bytovke č. 114 a údajne skupinka 

mala vykrikovať nacistické heslá, čo sa nepotvrdilo. Následne bola privolaná hliadka na ul. 

Ţelezničnú. Pred domom 133 skupinka rušila nočný pokoj hlučným správaním. Po príchode hliadky 

bolo zistené, ţe sa jedná o skupinku Rómov zjavne pod vplyvom alkoholu, pri ktorom došlo ku 

konfliktu medzi majiteľom uvedeného domu a Rómami. Počas konfliktu bol zranený jeden Róm. 

Privolaná hliadka OO PZ Keţmarok  na mieste prípad riešila. K fyzickému napadnutiu ďalších osôb 

došlo aj na ul. Školskej, prípad na mieste prevzala k realizácií hliadka OO PZ Keţmarok. Počas 

osláv boli nájdené 2 ks mobilné telefóny, jeden bol vrátený majiteľke ešte počas akcie a druhý  bol 

odovzdaný dňa 30.08.2015 majiteľovi.   

- 6.9.2015 bola hliadkou zabezpečovaná akcia Medzinárodného verejného športového podujatia 

Tatranská Lomnica SPARTAN SPRINT, ktorá sa konala v areáli lyţiarskeho strediska Tatranská 

Lomnica a jeho okolí, v uvedený deň sa podujatia zúčastnilo okolo 3.000 súťaţiacich. K narušeniu 

verejného poriadku nedošlo, v katastri obce Veľká Lomnica došlo k zraneniu jednej z účastníčok, 

jednalo sa o občiansku Poľska, bola prevezená vozidlom RZP do nemocničného ošetrenia. 

- v dňoch 12. a 13.9.2015 bol zabezpečovaný verejný poriadok počas konania Modelárskeho  

   leteckého dňa   na letisku vo Veľkej Lomnici. 

- 12.9.2015 sa konal MINIFEST pri miestnom katolíckom kostole, kde tak  ako v prechádzajúcich 

   rokoch akcia bola zabezpečená organizátormi na poţadovanej úrovni, k narušeniu verejného 

poriadku nedošlo. 

 

 

Ďalej boli zabezpečované: 

- futbalové zápasy na miestnom ihrisku 



- jazdecké preteky  v starom   jazdeckom areály o cenu Starostu obce 

- rôzne spoločenské a kultúrne  akcie v obci   

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

  okolie tak, aby nedošlo ku krádeţi, resp. narušeniu verejného poriadku  

-5.12.2015 zabezpečený verejný poriadok počas príchodu Mikuláša  

- taktieţ bol zabezpečovaný verejný poriadok počas vianočných sviatkov a Silvestra, kde 

  k narušeniu VP nedošlo. 

 

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

doručených do vlastných rúk 2273 písomnosti, 165 obyčajných písomnosti, 186 plagátov a bolo 

vybavených 128 doţiadaní pre iné organizácie, súdy, exekútorské úrady a podobne.  

 

    Do pokladne obecného úradu bolo odovzdaných 906 €, ktoré boli uloţené za priestupky v 

blokovom konaní.                                                                                      

 

     V roku 2015 obecná polícia eviduje celkom 133 priestupkov, čo je oproti roku 2014 

      o 52 prípadov viac. 

Paragrafové 

znenie 

Počet 

priestupkov 

Klasifikácia priestupku 

-podľa § 22/l           50  priestupkov Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 

-podľa § 46               1    priestupok Priestupok na úseku ţivotného prostredia 

-podľa § 47/l             24 priestupkov Proti verejnému poriadku  

 -podľa § 45/1  3 priestupky  Priestupky na úseku ochrany ţivotného prostredia 

-podľa § 49/1d          7 priestupkov Priestupok proti občianskemu spolunaţívaniu 

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

-podľa §105/1b         14 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              2 priestupky Zák. 282/2002, ktorý upravuje niektoré podmienky drţania 

psov 

 podľa §108/1e          2 priestupky  Zákon č. 377/2004 Z.z.  o ochrane nefajčiarov 

-podľa  § 2/1             1 priestupok  Zákon č. 219/96 Z.z. o ochrane pred zneuţívaním 

alkoholických nápojov 

-podľa § 11/1c 1 priestupok Zákon č. 377/2004 Z.z.  o ochrane nefajčiarov 

 

 

 



     V štyroch prípadoch došlo k trestným činom a tieto boli odstúpené na OO PZ Keţmarok k ďalšej 

realizácií, jednalo sa o : 

- trestný čin Nebezpečného vyhráţania podľa § 360/l  Tr. zákona 

- 2 x trestný čin Krádeţe podľa § 212/2, písm.d/ Tr. zákona a  

- trestný čin Lúpeţe podľa § 188/2 písm. d / Tr. zákona /spáchaný na chránenej osobe/. 

                                   

       Príslušníkmi obecnej polície budú plnené prideľované úlohy tak ako doposiaľ.   Prioritne sa 

budeme zameriavať na posilňovanie dôvery našich občanov vo vzťahu k obecnej polícii, ako aj 

spolupracovať s občanmi pri plnení základných úloh obecnej polície, kde patrí hlavne ochrana 

ţivota a majetku všetkých obyvateľov. 

 

                                                                            Spracoval : Náčelník Obecnej polície 

                                                                                                   Veľká Lomnica  

                                                                                                  Vladimír Dlugoš 

 

 


