Správa
o činnosti Obecnej polície
Lužianky
za rok 2016
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1. Úvod
Obecná polícia v Lužiankach (ďalej len „OP“) v hodnotenom období, v roku 2016,
plnila úlohy ako poriadkový útvar pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku,
ochrany životného prostredia, ochrany majetku obce a občanov, a takisto plnila úlohy
vyplývajúce z VZN obce a úlohy vyplývajúce z rozhodnutí starostu obce ako i informácii od
poslancov obecného zastupiteľstva. Základné úlohy, organizácia, práva a základné povinnosti
a oprávnenia príslušníkov OP sú zakotvené v zákone č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov.

2. Škody a straty
Príslušníci OP Lužianky k zverenému majetku pristupujú zodpovedne, škody na
majetku obce v roku 2016 nevznikli.

3. Organizačná štruktúra
V roku 2016 plnili úlohy podľa zákona o obecnej polícii štyria obecní policajti vrátane
náčelníka, a v rámci sledovaného obdobia došlo k organizačným zmenám v rámci Obecnej
polície Lužianky. Ku dňu 10.03.2016 bol, na základe vlastnej žiadosti, rozviazaný pracovný
pomer s policajtom OP Martinom Záhorcom. Dňa 21.03.2016 bol, na základe výberového
konania, uzatvorený pracovný pomer s novou policajtkou OP Mgr. Katarínou Bedešovou.
V zmysle platného organizačného poriadku OP boli pracovné zmeny vykonávané
v popoludňajších hodinách v čase od 14.00 do 22.00 hod. a od 16.00 do 24.00 hod.,
v nočných hodinách od 18.00 do 02.00 hod. a 20.00 do 04.00 hod., v denných službách
a v dňoch vyplácania sociálnych dávok od 07.00 do 15.00 a od 9.00 do 17.00 hod. Na základe
toho, bolo denné pokrytie službami v počte 15 hodín, v závislosti od potreby a situácie.

Obr. 1 Organizačná štruktúra Obecnej polície Lužianky
náčelník OP
Zbislav Oťapka

policajt OP
Jakub
Mankovecký

policajt OP
Mgr. Katarína
Bedešová

policajt OP
Lukáš Volár
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3.1 Riadiaco – administratívna zložka
Táto zložka činnosti je zameraná na riadenie chodu OP. Prebieha na útvare OP.
Služby sú plánované v mesačnom pláne jednotlivého mesiaca na denné, popoludňajšie
a nočné. Denná služby pozostáva spravidla z činnosti jedného príslušníka OP. Popoludňajšia
a nočná služba je tvorená činnosťou dvoch príslušníkov OP. Službukonajúca hliadka prijíma
a vybavuje podnety, oznámenia, sťažnosti od občanov a organizácii. Takisto rieši udalosti
zistené vlastnou činnosťou počas hliadkovej služby, ako i na základe zistených udalostí
prostredníctvom kamerového systému.
Ďalšou činnosťou na útvare OP je evidencia policajnej agendy, vybavovanie
korešpondencie, práca na služobných záznamoch, riešenie, dokumentovanie a objasňovanie
priestupkov. Na útvare OP sa prijímajú rôzne straty a nálezy.
3.2 Výkonná – činná zložka
Táto zložka sa vykonáva obchádzkovou činnosťou v dennej a poobednej službe, pešo
a na služobných bicykloch (v jarných a letných mesiacoch) a v nočnej službe služobným
motorovým vozidlom. V období jarných a letných mesiacoch je výkon služby zameraný
najmä na pešie hliadkovanie a hliadkovanie na bicykloch. Obchádzková služba sa realizuje
v pohybe za účelom pozorovania, s úlohou predchádzať porušovaniu verejného poriadku,
venovaniu pozornosti ochrane majetku obce a občanov a dozeranie na dodržiavanie VZN
obce. Počas výkonu služby je komunikácia policajtov OP vykonávaná pomocou mobilných
telefónov.

4. Úsek materiálno-technického zabezpečenia
Materiálne a technické zabezpečenie OP bolo realizované na základe požiadaviek
a potrieb odsúhlasených v rozpočte pre rok 2016.
4.1 Služobné priestory OP
Služobné priestory OP sú umiestnené v budove Obecného úradu. Služobné priestory
OP pozostávajú z kancelárie náčelníka OP a kancelárie príslušníkov OP. Takisto je na útvare
OP miestnosť sociálneho a hygienického zariadenia. Kancelárie na prácu príslušníkov OP sú
novo zrekonštruované, kvalitne vybavené a plne vhodné na prácu policajnej administratívy
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4.2 Výstroj a výzbroj
Výstroj používaná

príslušníkmi obecnej polície v Lužiankach je v súlade s §22

Zákona o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov.
Výzbroj obecnej polície pozostáva z troch krátkych guľových zbraní značky Glock 19.
4.3 Služobné motorové vozidlo
Na výkon služby bolo používané služobné motorové vozidlo zn. Dácia Logan, ktoré je
označené v súlade s §22 a) zákona o obecnej polícii. Toto služobné motorové vozidlo nie je
vybavené zvukovým a signalizačným zariadením. K 31. decembru 2016 malo osobné
motorové vozidlo najazdených 94 483 km.

5. Spolupráca s občanmi a prevencia kriminality
Obecná polícia venuje pozornosť prevencii kriminality a protispoločenskej činnosti.
V uplynulom roku 2016 nebol vypracovaný projekt pre rozšírenie kamerového systému
financovaného Radou vlády Slovenskej republiky na prevenciu kriminality.
Na konci kalendárneho roka 2016 bolo v obci celkovo v prevádzke 19 kamier.
Príslušníci OP pravidelne zabezpečovali bezpečnostno-preventívne akcie na priechode
pre chodcov v čase príchodu žiakov do základnej školy ako súčasť projektu „Bezpečne do
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. Tieto
odporúčania boli podporované počas mesiacov október – november 2016, keď občanom
Lužianok boli rozdávané reflexné prvky pre zvýšenie ich bezpečnosti príslušníkmi OP
Lužianky.
OP Lužianky spolupracuje hlavne s príslušným Okresným riaditeľstvo Policajného
Zboru SR v Nitre, s príslušným obvodným oddelením Policajného Zboru Lužianky a s inými
okolitými policajnými útvarmi. OP Lužianky taktiež spolupracuje so Železničnou políciou
a Hasičským a záchranným zborom, Zdravotnou záchrannou službou priamo pri záchrane
života, zdravia osôb v teréne, Poľovníckym zväzom, Lesnou strážou, Povodím Váhu, Úradom
práce sociálnych vecí a rodiny, Obecnými úradmi a pod.
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Obecná polícia v Lužiankach úzko spolupracuje s Regionálnym centrom slobody
zvierat v Nitre, kde v priebehu roka 2016 bolo prevezených a odchytených 7 túlavých psov na
území obce Lužianky, ktoré boli v predmetnom útulku umiestnené. Prvotne sú však tieto
odchytené psy umiestnené v obecnej voliére. Prevoz je realizovaný až po tom, čo sa nepodarí
zistiť majiteľ odchyteného psa.
Jedným z príkladov odchytu psa je aj situácia z januára 2016, keď túlavý pes vbehol
do autobusu MHD č. 21 a odmietol ho opustiť. Príslušníci OP Lužianky pomohli premiestniť
cestujúcich z autobusu, aby zabezpečili ich bezpečnosť. Psa následne odchytil zamestnanec
útulku Nitra, nakoľko bol agresívny.
OP Lužianky preventívne pôsobila aj v oblasti viktimačnej prevencie, s cieľom
predchádzať vzniku nežiaducich javov, ako vzniku obetí postihnutých napadnutím voľne
pohybujúcimi sa psami, čím sa eliminovalo nebezpečenstvo možnej ujmy na zdraví
obyvateľov obce ako i nebezpečenstvo vzniku závažných infekčných ochorení, kde
najrizikovejšiu skupinu tvoria starší občania (seniori) a maloleté deti.
Na zlepšenie informovanosti a spolupráce Obecnej polície Lužianky a občanov obce
Lužianky bol v rámci web stránky obce Lužianky www.luzianky.sk vytvorený samostatný
priečinok „Obecná polícia“, kde sa pravidelne aktualizujú informácie o pôsobení obecnej
polície (ako napríklad straty a nálezy, priestupková činnosť a iné).

6. Úsek priestupkovej a inej protiprávnej činnosti
Činnosť OP Lužianky je vyhodnocovaná v zmysle Vyhlášky č. 532/2003 MV SR z 24.
novembra 2003 §2 ods. 3, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov a je záväzná pre všetky obecné a mestské
polície na území SR.
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Obr. 2 Počet priestupkov a spôsob ich zistenia za rok 2016

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z Evidencie priestupkov „Centrála“
Za hodnotené obdobie, rok 2016, bolo v obci zistených celkovo 174 priestupkov,
z čoho vlastnou činnosťou OP bolo zistených 115 priestupkov, oznámených občanmi bolo 35
priestupkov, iným orgánom bolo oznámených 5 priestupkov. Kamerovým systémom bolo
zistených 17 priestupkov. Priestupky (2), ktoré neboli zaradené do grafu sa týkali zanedbania
povinnej školskej dochádzky.
Z celkového počtu bolo v priestupkovom protokole evidovaných 29 priestupkov, 164
priestupkov bolo riešených napomenutím a blokovou pokutou bolo riešených 10 priestupkov,
v sume 125,- Eur (viď Tab. 1). Skupinové zaradenie jednotlivých priestupkov podľa ich
formy je znázornené v Obr.3.
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Tab. 1 Rozdelenie priestupkov podľa spôsobu riešenia za rok 2016
Spôsob riešenia priestupku

§ 60, 3, a)
§ 60, 3, a)

§ 60, 3, b)

§ 60, 3, c)

§ 60, 3, d)

§ 60, 3, d)

Blokové konanie
Napomenutie
Orgán oprávnený objasňovať priestupky odloží vec
záznamom, ak nemožno priestupok prejednať.
Orgán oprávnený objasňovať priestupky odloží vec
záznamom, ak nie je podozrenie z priestupku.
Orgán oprávnený objasňovať priestuépky uloží vec
záznamom., ak sa nepodarí v lehote určenej v § 59 ods. 4
zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že pristupok spáchala
konkrétna osoba,
Orgán oprávnený objasňovať pristupky odovzdá vec
príslušnému orgánu, ak ide o konanie majúce znak
priestupku, ktoré sa prejednáva podľa osobitných
predpisov, alebo ak ide o iný správny delikt než
priestupok, alebo ak ide o trestný čin.
Orgán oprávnený objasňovať prisestupky predloží správu
o výsledkuý objasňovania priestupku po zistení páchateľa
priestupkuj príslušnému správnemu orgánu (Obvodný
úrad).
Orgán oprávnený objasňovať priestupky predloží správu
o výsledku objasňovať priestupku po zistení páchateľa
priestupku príslušnému správnemu orgánu (Okrený
dopravný inšpektorát).
Oznamovacia povinnosť

Počet
priestupkov
za rok 2016
10
130
1

12

3

12

5
1

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z Evidencie priestupkov „Centrála“
Obr. 3 Rozdelenie priestupkov podľa jednotlivých úsekov za rok 2016

Zdroj: vlastné spracovanie, 2016 na základe údajov z Evidencie priestupkov „Centrála“
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6.1 Úsek verejného poriadku
Na úseku obecných vecí verejného poriadku v obci sa počas výkonu služieb
odhaľovali nedostatky technického charakteru. Jednalo sa o poruchy na miestnych
komunikáciách, dopravnom značení a verejnom osvetlení. Taktiež sa zisťovalo rušenie
nočného pokoja a budenie verejného pohoršenia. Tu by som chcel uviesť rušenia nočného
kľudu hlavne v letných mesiacoch 2016 na uliciach Obežná a Horáková ako i v ubytovni
Xavax, kde boli ubytovaní občania z Rumunska, ktorí sa ho dopúšťali pod vplyvom alkoholu.
Ďalej v rámci verejného poriadku boli za prítomnosti pracovníčok OÚ Lužianky
vykonávané pravidelné návštevy neprispôsobivých rodín, na ktoré bol kladený dôraz, aby
nespaľovali PET fľaše, aby separovali komunálny odpad, rešpektovali zákaz voľného pohybu
psa, okrem priestorov na to určených a iné.
Na úseku verejného poriadku boli zabezpečované športové a kultúrne akcie
organizované obcou. Na úseku verejného poriadku bolo v rámci roku 2016 riešených 29
priestupkov.
6.2 Úsek ochrany majetku
V tejto oblasti sa vykonávala obchádzková činnosť v rámci prevencie za účelom
kontroly objektov obce a občanov, ako aj iného majetku na území obce. K základným
kontrolám patrili tieto objekty: budovy (ZŠ, MŠ, OCÚ, futbalový štadión, zdravotné
stredisko), cintoríny, železničná stanica, viacúčelové ihrisko, pošta, informačné a reklamné
tabule, smerové šípky ulíc obce, firemné budovy, predajne a pohostinské zariadenia. Z praxe
je známe, že celý rozsah policajných činností, zákrokov prípadne aktivít, nie je možné
vyjadriť štatisticky. V prípade prevencie doteraz nikto z bezpečnostných expertov nenašiel
vzorec pre štatistický výpočet preventívneho pôsobenia policajných hliadok vo výkone
služby. Koľko z potenciálnych páchateľov priestupkov a trestných činov odradila od
protiprávneho konania preventívna prítomnosť policajnej hliadky v uliciach obce, nie je
možné štatisticky vypočítať.
Do tohto úseku patria priestupky podľa §50 Zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch,
v znení neskorších predpisov. V hodnotenom období sa riešili priestupky poškodenia majetku
a krádeže, s celkovým počtom riešených priestupkov 15.
6.3 Úsek ochrany životného prostredia
Na tomto úseku sa počas hliadkovej služby vykonávali kontroly súvisiace
s dodržiavaním Všeobecne záväzných nariadení obce Lužianky. Ide hlavne o VZN 1/2010
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dodržiavanie

verejného

poriadku

a čistoty

v obci,

ochrane

zelene,

VZN

1/2007

o pohrebiskách, VZN 1/2009 o podmienkach držania psov, VZN 3/2009 o miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Počas výkonu služby boli vyhľadávané drobné skládky odpadu a tie boli
dokumentované s cieľom odhalenia páchateľov. Takisto boli počas hliadkovej služby
vyhľadávané a dokumentované, a následne oznamované na Obvodný úrad Nitra, Oddelenie
životného prostredia. Jednalo sa o prípady vypúšťania odpadových vôd na verejné
priestranstvo z rodinných domov.
Celkovo bolo na útvare OP riešených 16 priestupkov v danom úseku.
6.4 Úsek dopravy
V rámci úseku dopravy sa riešili vodiči, ktorí nerešpektovali dopravné značenie na
území obce. Do tohto úseku sú zaradené priestupky podľa §22 zákona č. 372 Zb.
o priestupkoch, v znení neskorších predpisov s poukázaním na §3 ods. 2 b) zákona č. 8/2009
Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov.
Podľa §3 ods. 1 f) zákona o obecnej polícii, v znení neskorších predpisov, obecná
polícia objasňuje priestupky, ak to ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom
konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho:
1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania,
zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené
parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením
a parkovisko;
2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd
vozidiel.
Celkovo bolo na útvare OP riešených 84 priestupkov na danom úseku.
6.5 Úsek občianskeho spolunažívania
Na tomto úseku boli riešené priestupky spáchané podľa §49 zákona o priestupkoch.
Jednalo sa o priestupky občanov ako hrubé správanie, schválnosti, urážka na cti, drobné
ublíženie na zdraví a vyhrážanie sa drobným ublížením na zdraví a pod.
Celkovo bolo na útvare OP riešených 4 priestupky tohto druhu.
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6.6 Úsek inej protiprávnej činnosti
Do uvedeného úseku sú navrhnuté skutkové podstaty priestupkov ako napríklad
priestupok §7, v ktorom ide o porušenie zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov, priestupok §11 zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane
nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Celkovo bolo na útvare OP riešených 24 priestupkov.
V mesiaci január 2017 bol spracovaný štatistický výkaz údajov správy o činnosti
obecnej polície Lužianky za rok 2016, ktorý bol zaslaný na Prezídium Policajného Zboru
Ministerstva Vnútra SR Bratislava, odbor poriadkovej polície, oddelenie dohľadu nad
činnosťou mestských a obecných polícii.

7. Trestné činy
Za hodnotené obdobie, rok 2016, bolo v obci Lužianky obecnou políciou zistených,
prípadne oznámených 3 trestné činy. Jednalo sa o trestné činy

krádeže. V jesenných

mesiacoch október – december 2016 dochádzalo v obci Lužianky k zvýšenej trestnej činnosti
a to hlavne krádeží vlámaním do neobývaných rodinných domov. Príslušníci OP Lužianky sa
aktívne zapájali do zisťovania poznatkov k uvedenej trestnej činnosti a tieto boli následne
odovzdávané príslušníkom OKP OR PZ Nitra.

8. Straty a nálezy
Na útvare OP sa taktiež uschovávajú nájdené a stratené veci. Tieto veci sú nájdené
príslušníkmi OP počas hliadkovej služby alebo prinesené samotnými občanmi. Za uvedené
hodnotené obdobie boli na útvar OP prinesené veci ako: peňaženka s osobnými dokladmi,
zdravotné karty a bicykle. Nájdené veci sa vo väčšine prípadov vrátili pôvodným vlastníkom
alebo odovzdali príslušným orgánom.

9. Mimoriadne situácie
Mimoriadnou situáciou podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva
sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na
život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona o civilnej ochrane
obyvateľstva. Počas mimoriadnej udalosti sa vykonávajú opatrenia na záchranu života,
zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na
11

zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti. Na účely mimoriadnou
udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa alebo teroristickú útok.
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
V hodnotenom období sme mimoriadnu udalosť v obci Lužianky nezaznamenali.

10. Záver
Pri prenesenom výkone obce ako správneho orgánu bol v správnom konaní prejednaný
1 priestupok. Jednalo sa o priestupok porušenia § 48 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch
v znení neskorších predpisov s poukazom na VZN č. 1/2010 § 2 ods. 1, písm. c.
Na základe získaných skúseností z predchádzajúcich rokov v oblasti kriminality môže
obecná polícia cieľavedome pôsobiť na občanov a mládež. V záujme profesionalizácie
preventívnej praxe je poskytovať i priamy návod na eliminovanie alebo znižovanie rizika na
ochranu verejného poriadku, zdravia, života majetku obyvateľov obce.
Hlavnými úlohami OP v kalendárnom roku 2017 bude venovať zvýšenú pozornosť
ochrane životného prostredia, čistote v obci, zakladaniu nelegálnych skládok /zisťovať
páchateľov nelegálnych skládok/ a dodržiavanie hygienických predpisov, ochrane verejnej
zelene a detských zariadení. Príslušníci OP sa budú i naďalej snažiť odhaľovať nedostatky
technického charakteru v obci, ako napr. verejné osvetlenie, chýbajúce alebo poškodené
dopravné značenie a v neposlednom rade dbať na ochranu majetku obce ako i občanov, ako aj
iného majetku v obci pred poškodením a zničením (autobusové zástavky, označenie ulíc
a pod). V letných mesiacoch, keď je zvýšený pohyb obyvateľov po obci, budú príslušníci OP
dbať na dodržiavanie verejného poriadku, a to hlavne nočného kľudu po 22.00 hodine.

Vypracoval: Zbislav Oťapka, náčelník Obecnej polície Lužianky
Lužianky, 20. február 2017
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