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Správa o činnosti obecnej polície za rok 2012

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 období od začiatku roka 2012 pracovali na oddelení obecnej polície celkom 4 policajti
do 28.2.2012, kedy jeden policajt na vlastnú žiadosť požiadal o uvolnenie z pracovného
pomeru. Od tejto doby do 24.5.2012 boli traja policajti. Po absolvovaní kurzu a získaní
osvedčenia o odbornej spôsobilosti dňa 24.5.2012 nastúpil nový policajt.
Bol spracovaný Štatút a Organizačný poriadok obecnej polície.
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. Na oddelení sa príjimajú a vybavujú podnety, oznámenia, telefonické oznámenia
a sťažnosti od občanov a organizácií.
Príslušníci boli dovybavení novými výstojnými súčiastkami a to reflexnými bundami a
obuvou.
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 nákupom PHM a vykonávaním údržby vozidla.
Počas obdobia celého roka 2012 bola vykonávaná hlavne :
 ochrana verejného poriadku počas rôznych akcií
 ochrana verejného poriadku počas vydávania sociálnych dávok pred miestnou poštou
 bol zabezpečovaný prechod pre chodcov pri ZŠ počas odchodu žiakov zo školy ako aj
prechod pre chodcov, pri kostole, zastávkach SAD,ŽSR
 doručovanie rôznych písomností a zásielok od obce, ako aj okresných súdov a
exekútorských úradov
 plnenenie ďaľších úloh podľa pokynu starostu obce

ďalej
- bola vykonaná asistencia stavebnému úradu
- zvýšená pozornosť bola aj počas akcií v hoteloch a reštauračných zariadeniach
-bol zabezpečovaný VP v predajni Jednota a to najmä v nedeľu a počas 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.

Ďalej boli zabezpečované


futbalové zápasy na miestnom ihrisku



Lomnická dvanásta



jazdecké preteky v starom jazdeckom areály o cenu Starostu obce



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



upozorňovaní boli stavitelia rodinných domov v prípade, že došlo k znečisteniu vozovky



pokiaľ boli zistené čierne skládky, ihneď boli vykonávané opatrenia na ich odstránenie a
zistenia osoby priestupcu.



hliadka niekoľkokrát vykázala od domu smutku na miestnom cintoríne rómske deti hlavne
z priľahlej osady v Huncovciach, kontroly sa vykonávajú v nepravidelných intervaloch
tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu a rozkrádaniu majetku.

 na základe požiadavky riad. Špeciálnej školy vo Veľkej Lomnici boli kontaktovaní rodičia
vo veci školskej dochádzky
Hliadkou bolo poskytnutá aj pomoc osobám pri náhlej nevoľnosti, kde bolo nutné
privolať záchrannú službu a do je príchodu hliadka poskytovala pomoc postihnutej osobe.
Krízové centrum v Kežmarku požiadalo o pomoc pri vypátraní maloletého, ktorý bol
vypátraný.
Na základe oznámenia občana bola kontrolovaná na ul. Železničnej osoba ktorá mala so
sebou v nelegálnej držbe zbraň, táto jej bola odňatá a bola privolaná hliadka štátnej polície,
ktorá prípad realizovala podľa vecnej príslušnosti.
Pomoc bola poskytnutá aj pracovníkom benzínového čerpadlá, kde zákazník natankoval a
ušiel. Podľa evidenčného čísla bol vodič vozidla zistený.
Hliadka bola požiadaná o pomoc občanmi aj pri uviaznutých zvieratách, ako aj zrazených,
hlavne sa jedná o psov.

boli zabezpečované konské preteky "O cenu starostu obce", kde nedošlo k narušeniu
verejného poriadku


na obecnú políciu oznámil občan, že vo dvore svojho domu našiel muníciu, na mieste
bolo zistené, že sa jedná o nevybuchnutú minometnú strelu a preto bol privolaný pyrotechnik
z KR PZ Prešov.
 viac krát bola zabezpečovaná bezpečnosť v cestnej premávke pri dopravných nehodách
v jednom prípade bola oznámená krádež vlámaním v objekte benzínovej čerpacej stanice vo
Velkej Lomnici, hliadkou ObP sa podarilo zistiť, že páchateľom je maloletá osoba, prípad bol
odovzdaný príslušníkom OO PZ v Kežmarku k ďalšej realizácií
zabezpečený bol verejný poriadok počas kultúrnej akcie na miestnom ihrisku, kde sa konalo
pálenie Jánského ohňa a diskotéka, kde k narušeniu verejného poriadku nedošlo
 hliadka spolupracuje aj s členmi SBS v obci, v areály EKOPRIMU, boli prichytení pri
krádeži veci z nákladného motorového vozidla tri maloleté osoby, prípad na mieste prevzalo
OO PZ k realizácií.
 bol zabezpečovaný verejný poriadok počas futbalového turnaja na ihrisku v areáli ZŠ
 bolo oznámené vlámanie aj do priestorov dielne, v areáli EKOPRIMU, odkiaľ mu boli
odcudzené dva bikemotocykle a rôzne náradie. Na miesto privolaná aj hliadka OO PZ
Kežmarok, nasledujúci deň bol prípad objasnený policajtmi OO PZ Kežmarok, páchatelia
boli z rómskej osady.
V obci sa konali Oslavy obce, kde pozvanie prijal aj p. prezident SR, bol zabezpečený
verejný poriadok, ako aj pomoc pri zabezpečovaní presunu prezidentskej kolóny. Ďalej bol
zabezpečovaný verejný poriadok na ihrisku, kde sa konala zábava.
Po polnoci došlo k fyzickému napadnutiu občana obce, policajtom obecnej polície na
zabránenie ďalšej výtržnosti bol použitý donucovaní prostriedok s kladným výsledkom.
Prípad bol riešený Obvodným oddelením PZ v Kežmarku.
- v prípade ublíženia na zdraví, ktoré si spôsobil občan po tom, ako spadol z mosta a zranil sa,
bola hliadkou ObP privolaná RZP, ako aj hasičský požiarny zbor, menovaný bol so
zraneniami prevezený do NsP.
 viac krát boli riešené priestupky za nedovolený predaj za porušenie § 48 Zák. o
priestupkoch
- na úseku ochrany životného prostredia sme vykonávali kontroly súvisiace s ochranou
životného prostredia, kontroly na zakladanie živelných skládok komunálneho a stavebného
odpadu, ako aj kontroly na výrub stromov.

V priebehu roka bola riadená rómska hliadka a táto je výrazným prínosom k
zabezpečovaniu verejného poriadku hlavne v rómskej osade, ako aj pri vyplácaní sociálnych
dávok a sú napomocní pri rôznych úlohách súvisiacich so zabezpečovaním bezpečnostnej
situácie v osade.

V novoobnovenej predajni potravín Jednota bol so začiatkom školského roku
zaznamenaný nárast drobných krádeží. Pomocou kamerového systému boli niektoré
priestupky krádeže zaznamenané a následne sú riešené príslušníkmi tunajšie obecnej polície,
vo väčšine prípadov sa ale jedná o maloleté osoby

Počas sviatku "Všetkých svätých" zo strany obecnej polície bola venovaná zvýšená
pozornosť miestnému cintorínu a jeho okoliu s cieľom predchádzania krádeži, resp.
poškodzovania hrobov
Zabezpečovaná bola aj koncoročná kaputnica, ktorá sa konala na miestnom ihrisku ako aj
oslavy Silvestra, kde nedošlo k narušeniun verejného poriadku, ani k ublíženiu na zdraví, ani
iným udalostiam.
Zúčastnili sme sa v meste Spišská Belá prezentácie preventívnych aktivít mestských a
obecných polícií v rámci projektu "Bezpečné mesto," v oblasti prezentácie preventívnych
aktivít svojej práce v záujme ochrany človeka, jeho osobnej bezpečnosti na ulici, odhaľovanie
šikany medzi deťmi a mládežou, ochrany zdravia a života.
- príslušníkmi ObP bola vykonaná prednáška na Základnej škole na tému „Bezpečnosťcestnej
premávke a slušné správanie“, prednášky sa zúčastnilo 40 žiakov a dňa 11.10.2012 bola
prednáška vykonaná aj v Materskej škôlke, 60 škôlkárov si pozorne pozrelo krátky film k
tejto téme a po prednáške boli odmenení aj malou pozornosťou.
-bola vykonaná beseda pre seniorov v Klube dôchodcov na tému „Bezpečie pre seniorov“ a
po skončení im boli rozdané reflexné prvky
Na oddelení obecnej polície bol spustený elektronický systém pripojenie obcí do Ústrednej
evidencie priestupkov MV SR. Ústredná evidencia priestupkov je neverejná evidencia
priestupkov, v ktorej sú uchovávané osobné údaje.
V uvedenom období bol jeden pracovník obecnej polície vyškolený v Inštitúte veterinárneho
lekárstva v Košiciach, zameraný na odchyt túlavých a zabehnutých zvierat. Kurz bol určený
hlavne tým, ktorí potrebujú vykonávať odchyt túlavých zvierat na úrovni miest a obcí –
hlavne príslušníkom mestských a obecných polícií. Osvedčenie, ktoré pracovník získal, ho
oprávňuje k výkonu činnosti – odchytu túlavých a zabehnutých zvierat.
Policajtmi tunajšie obecnej polície bolio aj doručované rôzne písomnosti a zásielky, celkom
bolo doručených do vlastných rúk 1834 písomnosti, 854 obyčajných písomnosti a bolo
vybavených 141 dožiadaní pre iné organizácie, súdy, exekútroské úrady a podobne.
Počas roka 2012 tunajšie oddelenie obecnej polície eviduje celkom 40 priestupkov z toho :
- podľa § 49/ld
- podľa § 49/lb
-podľa § 50/l
-podľa § 47/ld
-podľa § 45/l
-podľa § 47/1g
-podľa § 48/l

5 priestupkov /Priestupky proti občianskému spolunažívaniu/
1 priestupok /Priestupok proti obč. spolunažívaniu, ubl. na zdraví/
22 priestupkov /Priestupky proti majetku, krádeže/
2 priestupky /Proti verejnému poriadku - znečistenie verejného
priestranstva/
l priestupok /Na úseku ochrany životného prostredia/
6 priestupkov/Proti ver. poriadku - zničenie, alebo neopráv.
zabratie verejného priestranstva/
1 priestupok /Proti verejnému poriadku - porušenie VZN obce/

a 2 priestupky boli odstúpené na OO PZ Kežmarok z dôvodu vecnej príslušnosti, nakoľko sa
jednalo o podozrenie z trestného činu.
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