
 Správa o činnosti Obecnej polície Veľká Lomnica          

                              za rok 2016 

     Obecná polícia Veľká Lomnica ako poriadkový útvar   v zmysle zákona SNR č. 564/1991 

Zb. o obecnej polícii v platnom znení, zabezpečovala v prezentovanom období na území obce 

verejný poriadok a poskytovala služby obyvateľom  obce a iným osobám, ktoré sa tu 

zdržiavali najmä v oblasti: ochrany života, zdravia a majetku, ochrany pred priestupkami a 

inými asociálnymi prejavmi, ochrany pred trestnou činnosťou a prejavmi kriminality, čistoty a 

kultúrnosti verejných priestranstiev, ochrany životného prostredia a verejnoprospešných 

zariadení, vzťahov medzi ľuďmi, skupinami osôb a národnostných menšín. Spolupracovala s 

inými zložkami pôsobiacimi v oblasti verejného poriadku, občianskeho spolunažívania, 

ochrany mládeže pred prejavmi výtržníctva, násilníctva, neúcty k spoločnému  majetku, 

ochrany pred alkoholovou a inou toxikomániou ako aj pri ochrane ďalších oprávnených 

záujmov, práv a požiadaviek obyvateľov obce.  

V roku 2016 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, 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 

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. 

 

    Počas obdobia celého roka 2016  bola obecnou políciou zabezpečovaná 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 ďalších úloh podľa pokynu starostu obce 

- ďalej zvýšená pozornosť počas akcií v hoteloch a reštauračných zariadeniach 

- bol zabezpečovaný VP v predajni COOP Jednota a SINTRA a to najmä počas víkendov a 

vyplácania  soc. dávok 

- vykonávané boli 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. 

- hliadka zabezpečuje v prípade potreby miesto dopravnej nehody do príchodu hliadky ODI 

OR PZ, prípadne zabezpečuje prejazd na železničnom priecesti pri poruche signalizačného 

zariadenia 

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

spolupracujeme na odhaľovaní trestnej činnosti v obci.   

- 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 

 

 

- 14.1.2016 boli hliadkou ObP  pristihnuté dve osoby pri krádeži paliet od podniku TREVES 

a vzhľadom k tomu, že sa jednalo o prečin krádeže, prípad na mieste prevzalo OO PZ 

Kežmarok 

-24.1.2016 v spolupráci s OO PZ Kežmarok pristihnutí pri krádeži dreva celkom 17 

páchateľov 

- 22.1.2016 boli hliadkou ObP pristihnuté 3 osoby požívajúce alkoholické nápoje na mieste 

verejnom a verejnosti prístupnom a za poručenie VZN č. 4/2011 boli riešení v správnom 

konaní. 

- 26.2.2016 hliadka prijala oznámenie z hotela AGRO, že po objekte hotela sa pohyboval 

neznámy muž, ktorý zobral kľúče od izieb a skladových priestorov. Osoba bola vypátraná 

a vzhľadom k tomu, že sa dopustila aj inej trestnej činnosti mimo obce Veľká Lomnica, bola 

odovzdaná príslušníkom OO PZ Kežmarok 

- 29.4.2016 bola vykonávaná asistencia pri odchyte psov a následnej kastrácií v rómskej 

osade, ktoré vykonávalo Združenie za práva zvierat 

- 11.5.2016 v spolupráci s mestskou políciou Vysoké Tatry bol vykonaný preventívno-

výchovný projekt určený pre deti predškolského veku a 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. 

- 17.3.2016 došlo k poškodeniu vchodových dverí na predajni  SINTRA, páchateľ bol zistený 

- 25.3.2016 zabezpečovaný prechod veriacich počas konania krížovej cesty v obci 

- v mesiaci máj bol hliadke viac krát oznámený výskyt roja včiel, tento bol likvidovaný 

včelárom, ale aj hasičským zborom 

- 31.7.2016 bol zabezpečovaný verejný poriadok a parkovanie vozidiel počas konských 

jazdeckých pretekoch v areáli p. Baláža 

- 2.8.2016 došlo k vážnemu zraneniu cyklistky na železničnom priecestí, pomoc bola 

poskytnutá občanom obce a hliadka privolala vozidlo RZP 

-19.8.2016 hliadka na požiadanie pracovníkov krim. služby OR PZ Poprad vykonávala 

súčinnosť pri dokumentovaní trestnej činnosti krádeži  



- 27.8.2016 bol hliadkou ObP zabezpečovaný verejný poriadok na futbalovom ihrisku, ako aj 

v obci počas konania osláv „Dni obce“, na zabezpečovaní verejného poriadku sa podieľala, aj 

súkromno-bezpečnostná služba z Popradu ako aj členovia bývalej ROH pod vedením p. Emila 

Pištu. Počas osláv došlo k jednému zraneniu osoby bez cudzieho zavinenia, strate dokladov 

- 8.9.2016 došlo na štátnej ceste oproti turistickej ubytovni VIOLA k dopravnej nehode, kde 

bol zrazený 10 ročný chlapec, bol hospitalizovaný a prípad preverovala štátna polícia.  

- 14.9.2016 došlo k dopravnej nehode so zranením motocyklistu 

- v dňoch 16. – 18.9.2016 sa konali letecké dni na bývalom letisku, k narušeniu verejného 

poriadku nedošlo. 

- 24.9.2016 bola hliadka privolaná k rodinnému domu na ul. Jilemnického, kde bolo počuť 

volanie o pomoc. Po príchode bolo zistené, že prestarla osoba potrebovala užiť lieky a bola 

sama, podarilo sa vyrozumieť príbuzných. 

- 11.10.2016 personál čerpacej stanice oznámil hliadke, že zákazníčka natankovala so svojho 

vozidla a bez zaplatenia s vozidlom ušla preč. Pomocou kamerového systému bola vodička 

vypátraná a bola riešená v priestupkovom konaní. 

-16.10.2016 došlo v predajni  COOP Jednota ku krádeži peňaženky, taktiež pomocou 

kamerového systému bol páchateľ vypátraný a taktiež riešený v priestupkovom konaní. 

- 22.10.2016 vo večerných hodinách oznámila vodička vozidla, vo Veľkej Lomnici pri Golfe 

zrazila lesnú zver a poškodila vozidlo. Vyrozumený hospodár poľovníckeho združenia 

a príslušník skupiny riešenia dopravných nehôd z OR PZ Kežmarok 

- 28.10.2016 bol zabezpečovaný prechod veriacich pri kostole. Osobám hlavne v staršom 

veku boli rozdané reflexné prvky – pásky na rukáv, aby sa takto predišlo niekedy k možno 

zbytočnému zraneniu, často i s trvalým následkom. 

- počas sviatku všetkých svätých boli opakovane vykonávané kontroly aj na miestnom 

cintoríne a riadená doprava tak, aby vozidla mohli parkovať 

- dňa 18.11.2016 bola odvysielaná správa o nezvestnosti Júlií Račkovej, táto bola 21.11.2016 

nájdená mŕtva pri obci Batizovce. 

Od 30.6.2016 sa využíva kamerový systém slúžiaci na monitorovanie vymedzeného priestoru 

miestneho cintorína za účelom bezpečnosti a ochrany majetku, ako aj ochrany verejného 

poriadku a bezpečnosti. 

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

bolo doručených do vlastných rúk 3666 písomnosti, 667 obyčajných písomnosti a bolo 

vybavených 102 dožiadaní pre iné organizácie, súdy, exekútorské úrady a podobne.  

 

Do pokladne obecného úradu bolo odovzdaných 965 €, ktoré boli uložené za priestupky v 

blokovom konaní.                                                                                      

 



 

     V roku 2016 obecná polícia eviduje celkom 117 priestupkov,  z toho 5 priestupkov 

v správnom konaní, čo je oproti roku 2015 o 18 prípadov menej. 

Paragrafové 

znenie 

Počet 

priestupkov 

Klasifikácia priestupku 

-podľa § 22/l            60 priestupkov Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky 

-podľa § 46               10 priestupkov Priestupok proti poriadku v správe 

-podľa § 47/l              3  priestupky Proti verejnému poriadku - znečistenie verejného 

priestranstva 

-podľa § 45                2 priestupky  Priestupky na úseku životného prostredia 

-podľa § 49/1d            5priestupky Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 

-podľa § 50/1            19 priestupkov Priestupky proti majetku, krádeže 

-podľa 

§105/1b         

 2 priestupky 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              3 priestupky Zák. 282/2002, ktorý upravuje niektoré podmienky 

držania psov 

-podľa § 23/2            1 priestupok  Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky 

-podľa§108/1e             3priestupky Zákon č. 513/2009 Z. z. - Zákon o dráhach a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

-podľa § 212 

Tr.  zákona 

4 prečiny 

krádeže 

Trestný zákon č. 300/2005 Z.z. 

 

V správnom konani bolo riešených celkom 5 správnych deliktov. 

                                                                        Spracoval :  Náčelník Obecnej polície 

                                                                                                  Veľká Lomnica  

                                                                                                  Vladimír Dlugoš 

 

 


