OBECNÁ POLÍCIA KANIANKA
972 17 okr. Prievidza č.t.046/ 5400 777
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Správa o činnosti Obecnej polície Kanianka
Za obdobie od 01.01. 2016 – do 31.12. 2016
( Opisná časť )

V zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 456/2009 Z. z. ktorou sa mení vyhláška Ministerstva
vnútra SR č. 532/2003 Z .z., a ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona SNR č. 564/1991
Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov predkladám správu o činnosti Obecnej polície
Kanianka za obdobie od 01.01. 2016 – do 31.12. 2016.
V zmysle § 2, ods.4, písm. a) , vyhlášky MV SR č. 456/2009 Z. z. uvádzame zoznam príslušníkov
Obecnej polície Kanianka a iné údaje.
Mgr. Dušan Škultéty – náčelník obecnej polície
Ev. č. oprávnenia odbornej spôsobilosti : 114 , V Žiline 27.10.1992
Stanislav Kúdelka – príslušník obecnej polície
Ev. č. oprávnenia odbornej spôsobilosti : 961, V Trnave 4.10.1996
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1/ Protiprávne konanie
a) Trestné činy :
V roku 2016 v obci Kanianka bol hladkou obecnej polície zistený 1 trestný čin.
Jednalo sa o trestný čin krádeže osobného motorového vozidla, ktoré bolo na pátraní.
b) Priestupky :
V priebehu roka 2016 obecná polícia riešila 115 priestupkov.
68 priestupkov bolo riešených pohovorom, z ktorých 56 priestupkov bolo za porušenie zák. č. 8/2009
Z. z. o cestnej premávke a 12 priestupkov bolo riešených v zmysle zákona č.372/1990 Zb. o
priestupkoch z toho :
- za priestupok proti verejnému poriadku podľa § 47 a § 48 bolo 7 priestupkov
- za priestupok proti majetku podľa § 50 bolo 5 priestupkov
Priestupky riešené pohovorom nie sú ďalej uvedené vo výkaze štatistických údajov správy
o činnosti obecnej polície v tabuľke č. V.
Obecná polícia riešila:
- 2 priestupky, ktoré boli po zistení páchateľa predložené príslušnému správnemu orgánu na
doriešenie v zmysle § 60, ods.3, písm. d/, zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch
- 2 priestupky boli v zmysle § 60 ods. 3, písm. b/, zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch uložené
záznamom, nakoľko sa nepodarilo v lehote určenej v § 59, ods.4 zistiť skutočnosti svedčiace
o tom,
že priestupok spáchala konkrétna osoba
- 1 priestupok bol odložený záznamom v zmysle § 60, ods.3, písm. a), zák.č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch nakoľko priestupok nebolo možné prejednať pre maloletosť páchateľa.
V zmysle § 84, ods. 1, zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch – v blokovom konaní bolo celkom
riešených 29 priestupkov.
V 26 priestupkoch v blokovom konaní bolo v hotovosti udelených pokút za 443 € / eur / .
V zmysle § 85, ods. 3, zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch bol v 3 priestupkoch vydaný blok na
pokutu nezaplatenú na mieste v sume 90 € /eur /.
Celkom bolo v blokovom konaní udelených blokových pokút pokuty za 533 €.
c) Čierne skládky
V priebehu roka 2016 obecná polícia zistila 11 drobných čiernych skládok. Z toho v 7 prípadoch sa
podarilo zistiť aj pôvodcu skládky a po ich zistení obecná polícia dala okamžite príkaz ich
odstráneniu. V dvoch prípadoch boli udelené blokové pokuty.
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V zmysle § 14, ods.1, písm. e), zák.č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii hliadka obecnej polície použila
v jednom prípade donucovacie prostriedky na predvedenie osoby na útvar obecnej polície, ktorá
kládla aktívny odpor.
V zmysle § 16a,, ods.1, písm. a), zák.č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii hliadka obecnej polície
použila 7 x technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla.

2/ Prevencia
a) Elektronický zabezpečovací systém
Na elektronický zabezpečovací systém sú na obecnú políciu napojené 4 objekty. Všetky tieto objekty
sú majetkom obce.
b) Kamerový systém
Obec Kanianka je vlastníkom kamerového systému, ktorý potrebuje pravidelnú údržbu,
rekonštrukciu a obnovu. V súčasnej dobe obec monitoruje
15 nových a starých kamier.
Monitorovanie obce slúži ako preventívne opatrenie, ktoré sníma najrizikovejšie
a najfrekventovanejšie miesta v obci. Priestory prístupné verejnosti sú monitorované na účely
ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku alebo zdravia.
V priebehu roka 2016 obecná polícia vďaka kamerovému systému zistila 8 prípadov protiprávneho
konania alebo inej dôležitej udalosti. Jednalo sa o tieto prípady :
- Dopravná nehoda (parkovisko pred obecným úradom vinník ušiel z miesta nehody )
- Poškodenie osobného motorového vozidla
- Nájdenie strateného maloletého dieťaťa
- Čierna skládka vyloženie 10 ks pneumatík
- 2x -Znečistenie komunikácie nákladným motorovým vozidlom
- Dopravná nehoda ( ul. Bojnická cesta ), kde vinník z miesta nehody ušiel
- Dôkaz o neuskutočnenom priestupku proti majetku ( nahlásenie poškodenie osobného
motorového vozidla )
Ďalej na základe písomnej žiadosti bolo poskytnutých 6 záznamov orgánom činným v trestnom
konaní.
c) Prednášky a besedy
V mesiaci apríl 2016 obecná polícia v spolupráci s materskou školou sa zúčastnila na akcii
„Dopraváčik“ na detskom dopravnom ihrisku v objekte materskej školy, kde sa deti učili základné
dopravné značky a správnemu správaniu sa ako účastníka cestnej premávky.
d) Kultúrne a spoločenské podujatia
V mesiaci marec počas dvoch dní obecná polícia zabezpečovala verejný poriadok a bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky pri výstave loveckých trofejí.

V mesiaci jún počas dvoch dní obecná polícia zabezpečovala verejný poriadok a bezpečný priebeh
jarmočných dní.
-4e) Iné
V priebehu roka 2016 obecná polícia v zmysle § 22, ods.8 a 9, zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov odchytila 2 túlavých psov.
V mesiaci marec hliadka obecnej polície bola nútená privolať poľovníka z poľovníckeho združenia
„Roveň“ za účelom utratenia chorej líšky, ktorá sa pohybovala v sídliskovej časti obce.
Obecná polícia v mesiaci jún 2016 v spolupráci s Veterinárnou klinikou ZOOVET s.r.o. v Prievidzi
zrušila líščie brlohy neďaleko obytného domu na ul. Lúčna nakoľko hrozil priamy styk obyvateľov
obytného domu a hlavne malých detí s líškami.
Ku koncu roka bola zásluhou obecnej polície nadviazaná spolupráca s Veterinárnou klinikou
ZOOVET s.r.o., Obecným úradom Kanianka a Občianskym združením MačkySOS za účelom
odchytu túlavých mačiek v obci Kanianka a ich následným sterilizovaním alebo kastrovaním
a očkovaním proti
besnote a iným chorobám.
V priebehu roka 2016 v zmysle VZN č. 3/2013 obce Kanianka a v súlade so zákonom č.79/2015 Z.
z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariadila obecná polícia odstrániť 5 vrakov
osobných motorových vozidiel, ktoré neboli schopné prevádzky na pozemných komunikáciách a
svojím vzhľadom a technickým stavom ohrozovali životné prostredie alebo narušovali estetický
vzhľad obce.
V priebehu roka 2016 obecná polícia sa významnou mierou podieľala na návrhoch a realizácii
dopravného značenia obce, hlavne na pripravenom a schválenom projekte dopravného značenia
parkovísk v sídliskovej časti obce.
V mesiaci január 2016 hliadka obecnej polície privolala rýchlu zdravotnú pomoc občanovi ktorého
našla ležať na zemi na ul. Bojnická cesta.
V mesiaci marci 2016 sa hliadka obecnej polície zúčastnila pri hľadaní stratenej maloletej osoby.
V mesiaci marci 2016 sa hliadka obecnej polície zúčastnila pri hasení horiacej lúky nad priehradou.
V mesiaci december hliadka obecnej polície poskytla súčinnosť pracovníkom Ekoenergie pri
úradnom otvorení bytu so súhlasom jeho majiteľa žijúceho v súčasnej dobe v zahraničí. Otvorenie
bytu bolo nevyhnutné na obnovenie prietoku teplej vody v danom vchode obytného domu.
V zmysle § 24, ods.1, zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii , obecná polícia pri plnení svojich
úloh spolupracuje aj príslušným útvarom Policajného zboru, hasičským zborom, súdmi, prokuratúrou
ako aj s inými štátnymi orgánmi.
V priebehu roka hliadka obecnej polície v zmysle vyššie uvedeného paragrafu doručovala 35
doporučených listových zásielok od okresného súdu, okresnej prokuratúry, súdnych exekútorov.
Počas výkonu služby používa obecná polícia služobné vozidlo zn. Dácia Logan. Príslušníci obecnej
polície používajú vo výkone služby služobné zbrane a to ČZ 75 a K 100. Každý príslušník obecnej
polície vo výkone služby nosí obušok, putá, slzotvorný plyn. Z technických prostriedkov pri plnení
úloh obecná polícia používa , služobný mobilný telefón a digitálny fotoaparát.
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za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016
I. Počet príslušníkov obecnej polície

1

Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície

6

1a Skutočný počet príslušníkov obecnej polície

2

2

Počet prijatých príslušníkov obecnej polície

-

3

Počet prepustených príslušníkov obecnej polície

-

4

Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za
spáchanie úmyselného trestného činu
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej
spôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
v znení neskorších predpisov

-

5

2

II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície

1

Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície

-

2

Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície

2

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície

1

Počet vykonaných zákrokov

1

2

Počet prípadov použitia zbrane

-

2a Z toho neoprávnených

-

3

-

Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu

3a Z toho neoprávnených
4

Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov / blok. zariadení

1/ 7

4a Z toho neoprávnených

-

5

Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok
smeroval
Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok
smeroval (do 24 hod.)
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby

-

Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej
osoby (do 24 hod.)
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku

-

6
7
8
9

-

-

9a Z toho so spôsobením škody na majetku obce

-

10 Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení alebo v súvislosti s
plnením úloh obecnej polície)

-

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície

-

-6IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície

1
2

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka
obecnej polície
Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície

1

3

Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru

-

4

Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

-

5

Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

-

6

Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

1

-

V. Priestupky
§ 47

1 Celkový
počet
zistených 3
priestupkov vlastnou činnosťou
2 Celkový počet oznámených 5
priestupkov na útvar obecnej
polície
3 Celkový
počet
uložených priestupkov
4 Celkový
počet
odložených priestupkov
5 Celkový počet odovzdaných priestupkov
6 Celkový počet oznámených 1
priestupkov príslušnému orgánu
Celkový
počet
priestupkov 2
7 prejednaných v blokovom konaní
výška finančnej hotovosti ( € )
€
Celkový
počet
priestupkov 1
8 prejednaných v blokovom konaní
vydaním bloku na pokutu
nezaplatenú na mieste
výška finančnej hotovosti ( € )
30 €

§ 49

§ 50

§ 22

VZN

Ostatné

Spolu

-

-

24

3

-

30

2

3

-

2

-

12

-

1

-

-

-

1

-

2

-

-

-

2

1

-

1

-

-

2

-

1

-

2

1

5

1

2

20

2

2

29

30 €
-

30 €
1

€
-

€
1

€
-

443 €
3

-

30 €

-

30 €

-

90 €

V Kanianke dňa 10.03.2017

Ing. Ivor Husár
------------------------starosta obce

Mgr. Dušan Škultéty
----------------------------náčelník obecnej polície

