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Úvod 

 

Obecná polícia v Kanianke vykonávala činnosť a plnila všetky základné úlohy aj v roku 2019 

v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Na samotný výkon služby a dosiahnuté výsledky 

sa podieľali personálne zmeny, ku ktorým v priebehu roka došlo. Od januára 2019 do 31.5.2019 bol 

vo výkone služby v obci Kanianka len jeden príslušník obecnej polície (OcP). Tento príslušník 

rozviazal pracovný pomer k 30.6.2019. Od 1.6.2019 nastúpili do OcP Kanianka dvaja noví 

príslušníci, z ktorých bol jeden vymenovaný obecným zastupiteľstvom za nového náčelníka OcP 

Kanianka. Všetci traja príslušníci OcP vykonávali spoločný výkon služby len v mesiaci jún 2019. 

V tomto období prebiehali na útvare OcP Kanianka (v priestoroch DK) činnosti súvisiace 

s odovzdávaním a preberaním výstrojných a výzbrojných súčiastok, technických prostriedkov, 

dokumentov, písomností a podobne. Zároveň bola uskutočnená údržba, maľovanie a čistenie 

priestorov útvaru OcP, zakúpenie niektorých doplnkov nábytku a samotné vystrojenie nových 

príslušníkov. Počas mesiaca jún boli noví príslušníci oboznamovaní s novými pracovnými 

podmienkami a boli informovaní o predchádzajúcej činnosti obecnej polície. Odchodom jedného 

príslušníka k 30.6.2019 a nástupu dvoch nových príslušníkov od 1.6.2019 je správa o činnosti 

obecnej polície za rok 2019 rozdelená v skrátenej forme na dve časti. V prvej časti sú spracované 

merateľné ukazovatele, udalosti a celkové výsledky zo získaných podkladov a informácií od 

1.1.2019 do 30.6.2019. V druhej časti je spracované obdobie o činnosti OcP Kanianka od 1.7.2019 

do 31.12.2019 a zároveň aj výsledky sumárne za celý kalendárny rok (všetky udalosti, priestupky, 

zákroky a pod.) 

 

 

Vyhodnotenie za obdobie od 1.1.2019 do 30.6.2019 – Stanislav Kúdelka, príslušník OcP  

Od 1.6.2019 nastúpili 2 noví príslušníci OcP Kanianka -  Ing. Milan Pepich a Pavel Procner  

 

Činnosť a plnenie zverených úloh zabezpečoval jeden príslušník OcP Kanianka. Na základe 

získaných písomných podkladov boli za toto obdobie zistené a zaevidované tieto udalosti 

a priestupky. 

 

Priestupky 

Z celkových 12 priestupkov bolo 8 priestupkov zistených a oznámené boli 4 priestupky. Z toho bolo: 

proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 ods.1 písm. l) zákona č. 372/1990 Zb. o 

priestupkoch - 9 priestupkov. V štyroch prípadoch bol použitý technický prostriedok na  zabránenie 

odjazdu motorového vozidla (TPNZOMV). Za priestupky na úseku dopravy boli uložené blokové 

pokuty vo výške 140 eur. 

Za 3 priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. d) zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch boli uložené blokové pokuty vo výške 87 eur. Vo všetkých troch prípadoch bolo 

riešené znečisťovanie verejného priestranstva bezdomovcom. 

Za všetky priestupky boli uložené pokuty v blokovom konaní v celkovej výške – 227 eur. 

V niekoľkých prípadoch boli vypísané predvolánky pre neprítomného páchateľa dopravného 

priestupku, na ktoré sa ale vodiči nedostavili a priestupky neboli prejednávané ani dokumentované.  

 

 

 



Udalosti 

Dopravná nehoda zo dňa 2.1.2019 na Bojnickej ceste, kde bol poškodený strom. Kamerovým 

systémom bolo zistené vozidlo a následne aj vodič. Dňa 26.1.2019 zadokumentovanie vozidla, ktoré 

dlhodobo zaberalo parkovacie miesto na ul. Nová č.595. Privolanie RZP dňa 5.4.2019 obyvateľovi 

Kanianky, ktorý bol po ošetrení hospitalizovaný v nemocnici v Bojniciach. Za uvedené obdobie 

nebol zistený ani oznámený žiadny trestný čin. 

V dvoch prípadoch bola vykonaná kontrola psov, v jednom prípade bol odchytený túlavý pes, ktorý 

bol neskôr vrátený majiteľovi. V jednom prípade bol zistený neprihlásený pes a držiteľ bol vyzvaný 

na prihlásenie do evidencie obce. V dvoch prípadoch boli zistené skládky, z toho v jednom prípade 

bol zistený pôvodca a jednom zistený nebol. Za uvedené obdobie bola nahlásená v jednom prípade 

strata peňaženky a na druhej strane boli nájdené v troch prípadoch veci: mobilný telefón Alcatel, 

stravný preukaz a MT Samsung, ktorý bol vrátený majiteľovi.   

 
 

 

 

Vyhodnotenie činnosti OcP Kanianka za obdobie od 1.7.2019 do 31.12.2019 – Ing. Milan 

Pepich, náčelník OcP a Pavel Procner, príslušník OcP Kanianka. 

 

Činnosť a plnenie úloh zabezpečovali dvaja príslušníci OcP Kanianka. Od 1.7.2019 bol zavedený 

nový systém evidencie priestupkov a udalostí. Bol vytvorený centrálny Protokol udalostí 

a priestupkov, kde sa evidovali všetky udalosti, priestupky, iné delikty, trestné činy a podobne. 

Cieľom bolo zaviesť evidenciu činnosti tak, aby boli všetky získané informácie prehľadne 

zaznamenané a zoradené a merateľné ukazovatele mohli byť aj relevantne vyhodnocované. 

Priebežne boli vytvorené ďalšie zložky na evidovanie dôležitých skutočností, ktoré vyplývajú 

z niektorých úloh zverených obecnej polícii na riešenie. Keďže obecnej polícii pri výkone práce 

vyplývajú rôzne povinnosti z rôznych oblastí, aj výsledky zodpovedajú tomuto širokému záberu. 

Obecná polícia sa za rok 2019 venovala viacerým oblastiam, ktoré sú potrebné pre riadny chod 

samosprávy. 

Z hľadiska merateľných ukazovateľov bolo za uvedené obdobie zaevidovaných 203 priestupkov,  

z ktorých bolo 167 zistených vlastnou činnosťou a oznámených bolo 36 priestupkov. Za priestupky 

boli uložené blokové pokuty vo výške 1446 eur. Spolu za celý rok to bola suma 1673 eur. Z toho 

boli uložené 2 bloky na pokutu nezaplatenú na mieste vo výške 60 eur, ktoré aj boli v zákonnej 

lehote uhradené. Najväčšiu sumu za priestupky predstavovali dopravné priestupky, čo bolo vo výške 

1416 eur. Napomenutím na úseku dopravy bolo riešených 56 priestupkov. Technický prostriedok na 

zabránenia odjazdu motorového vozidla bol použitý v 61 prípadoch. V jednom prípade boli použité 

donucovacie prostriedky hmaty, chvaty a putá, kedy bolo ohrozené zdravie iných osôb. Za iné 

priestupky boli uložené pokuty vo výške 257 eur. Na úseku verejného poriadku bolo riešených spolu 

9 priestupkov a zväčša sa jednalo o znečisťovanie verejného priestranstva. Za tieto priestupky boli 

uložené pokuty vo výške 117 eur. Porušenie všeobecne záväzných nariadení obce Kanianka bolo 

riešené v 11 prípadoch. Jednotlivé rozdelenie priestupkov podľa skutkovej podstaty:  

 

 

Priestupky podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 

§ 22 proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  – 156 priestupkov 

§ 47 proti verejnému poriadku     –     6 priestupkov 

§ 48 proti verejnému poriadku porušením VZN   –   11 priestupkov  

§ 49 proti občianskemu spolunažívaniu    –     3 priestupky 

§ 50 proti majetku       –     5 priestupkov  

 

 

 

 



Iné priestupky a delikty: 

 

Priestupky podľa zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 

psov 

§ 7 ods. 1 písm. b) neprihlásenie psa do evidencie obce  –   6 priestupkov 

§ 7 ods. 1 písm. f) voľný pohyb psov    –   8 priestupkov  

§ 7 ods. 1 písm. a) nevykonanie zmien v evidencii psov –   3 priestupky  

 

Okrem riešených priestupkov boli vykonávané priebežné kontroly zamerané na niektoré povinnosti 

držiteľov psov – prihlásenie psov do evidencie, vykonanie zmeny v evidencii, odstraňovanie výkalov 

a podobne. Celkom bolo skontrolovaných 47 psov. Aj v tejto oblasti dochádzalo k porušovaniu 

niektorých ustanovení zákona a najväčšie nedostatky boli zistené pri neprihlásení psa do evidencie a 

voľný pohyb psov. V piatich prípadoch boli uložené pokuty v blokovom konaní v celkovej výške 

100 eur. Priebežne sme informovali držiteľov psov o základných povinnostiach vyplývajúcich zo 

zákona č. 282/2002 ale aj o niektorých iných povinnostiach, vyplývajúcich zo zákona č. 39/2007  

Z.z. o veterinárnej starostlivosti na úseku ochrany zvierat. Zásadnou zmenou je povinnosť, že 

vlastník psa je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa chovaného na území Slovenskej republiky 

transpondérom (čipom) najneskôr do 12 týždňov veku psa. Výnimka bola určená pre psov 

narodených do 31.8.2018 a tí museli byť označení najneskôr do 31.10.2019. Obec má podľa § 19 

ods. 11) zákona č. 39/2007 povinnosť informovať o tom, že vlastník je povinný zabezpečiť trvalé 

označenie psa transpondérom. Túto povinnosť sme vykonávali priamo v teréne a vo väčšine 

prípadov už boli psi začipovaní. V jednom prípade bol hliadke odovzdaný túlavý pes a v 6 prípadoch 

bol pes odchytený a vrátený pôvodnému majiteľovi. 

 

Priestupky podľa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti na úseku ochrany zvierat 

§ 22 ods. 8) nezabezpečenie opatrení na zabránenie úniku zvieraťa a jeho neplánované 

rozmnožovanie – riešené boli 2 priestupky, ktoré boli odovzdané na príslušnú Regionálnu 

veterinárnu a potravinovú správu. Obidva priestupky sa týkali nezabezpečenia hospodárskych 

zvierat, ktoré sa voľne pohybovali na verejných priestranstvách a znečisťovali ho. V niekoľkých 

ďalších prípadoch bol chovateľ upozornený, aby si zvieratá zabezpečil. Po týchto upozorneniach 

a riešení na RVPS došlo k zlepšeniu situácie. 

§ 22 ods. 2 písm. a,b) – závažné podozrenie na týranie zvierat, kde by mohlo dôjsť k trvalému alebo 

dlhodobému poškodeniu zdravia a možno aj usmrteniu. V tomto prípade neznámy páchateľ pohodil 

na verejnom priestranstve medzi panelákmi na Ul. Nová párok, v ktorom boli napichané kúsky skla 

a konárikov. Šetrením sa nepodarilo zistiť skutočnosti, že skutok spáchala konkrétna osoba.  

  

 

Priestupky za rok 2019 spolu podľa prejednania 

 

Celkový počet priestupkov 215 

 (z toho 179 zistených a 36 oznámených) 

V blokovom konaní  118 

Napomenutím  75 

Odložené záznamom (§ 60 ods.3 písm. a) 8 

Uložené  záznamom  (§ 60 ods.3 písm. b) 5 

Odovzdané príslušnému orgánu   (§ 60 ods.3 písm. c) 6 

Predložená správa -  OÚ, ODI  (§ 60 ods.3 písm. d) 2 

Neukončené 1 

 



Priestupky za rok 2019 spolu podľa skutkovej podstaty 

 

§ 22 – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 165  

§ 47 – priestupky proti verejnému poriadku 

§ 47 1 b – rušenie nočného kľudu  

§ 47 1 d – znečistenie VP 

 

1 

7 

§ 48 – priestupky proti verejnému poriadku ustanovené VZN 11 

§ 49 – priestupky proti občianskemu spolunažívaniu 

§ 49 1 d – úmyselné narušenie občianskeho spolunažívania schválnosťami 

 

3 

§ 50 – proti majetku 5 

Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 17 

Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti na úseku ochrany zvierat 3 

Trestné činy (§ 157 ods.1, § 146 ods.1 – trestného zákona) 2 

Neukončené (§ 47 1 b) 1 

 

 

Trestné činy 

V mesiaci september bol na útvar OcP doručený spisový materiál z OO PZ Prievidza v ktorom nám 

oznamovali porušenie niektorých povinností držiteľa psa podľa zákona č. 282/2002 Z.z, ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov tým, že pes napadol a pohrýzol človeka v obci Kanianka. 

Po preštudovaní spisu boli zistené závažné skutočnosti odôvodňujúce odovzdať vec späť na ďalšie 

konanie pre podozrenie zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti podľa § 157 ods. 1 

TZ (zákon č. 300/2005). Druhou zistenou skutočnosťou bolo zanedbanie niektorých povinností 

držiteľa psa v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti tým, že podozrivý 

neposkytol potrebné informácie poškodenej, nevykonal opakované preočkovanie a kontrolu psa 

u veterinárneho lekára, za čo môže byť uložená pokuta v rozpätí 400 až 1000 eur. Podľa získaných 

informácií bol spis koncom roka 2019 posunutý na Okresnú prokuratúru pre podozrenie zo spáchania 

prečinu ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. 

 

Druhým trestným činom bolo podozrenie neznámeho páchateľa (alebo páchateľov) na spáchanie 

prečinu poškodzovania cudzej veci podľa § 146 ods. 1 TZ (zákon č. 300/2005) tým, že v období  od 

16.12. do 20.12.2019 úmyselne popísal farbou, sprejom rôzne veci a objekty – dopravné značky, 

plastové kontajnery, schodisko, výťah, tabuľu prevádzkového poriadku, závory a iné miesta v obci. 

Popísané boli aj objekty súkromných osôb a niektorých organizácií. Vec bola oznámená a odovzdaná 

prípisom na Obvodné oddelenie PZ v Prievidzi aj s fotodokumentáciou dňa 21.12.2019. Už niekoľko 

dní po znečistení, boli niektoré nápisy čiastočne alebo niekde aj úplne odstránené.  

 
Príslušníci OcP Kanianka sa v priebehu roka 2019 podieľali na návrhoch a realizácii zmeny 

dopravného značenia v niektorých lokalitách obce. Tieto zmeny mali prispieť k lepšiemu využitiu 

miestnych komunikácií a zároveň k takej regulácii premávky, aby nebola obmedzená obslužnosť 

ciest, ich údržba, zabezpečenie zásobovania a podobne. Zmeny, ktoré boli realizované:  

Ul. Bojnická 590 – zmena dopravného značenia a doplnenie DZ 

Ul. Pionierov areál MŠ – dokončenie projektu, osadenie nových DZ 

Ul. Nová pri Stredisku sociálnych služieb – osadenie nových DZ 

Uskutočnila sa aj výmena viacerých DZ na niektorých úsekoch, ktoré už nevyhovovali technickým 

požiadavkám a normám. 

 
 

 



Zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 

Vo väčšine týchto podujatí bol zabezpečovaný verejný poriadok, riadenie a usmerňovanie cestnej 

premávky, parkovanie motorových vozidiel. Počas podujatí nedošlo k vážnemu narušeniu verejného 

poriadku a riešili sa len bežné problémy. 

 

Kanianske dni – 29. a 30.6.2019 – hudobná produkcia, stánky s občerstvením 

Oslavy SNP 30.8.2019  – hudobná produkcia – riadenie dopravy, usmerňovanie parkovania vozidiel. 

Cyklistické preteky Okolo Slovenska 20.9.2019 – zabezpečovanie plynulého prechodu 

cyklistického pelotónu cez Kanianku 

Železný hasič Kanianka – 21.9.2019 – športová súťaž  hasičov 

Kaniansky pstruh – 2.11.2019 – súťaž v love rýb  

Lampiónový sprievod detí materskej školy – 11.11.2019 

Mikuláš 2019 – 5.12.2019 

Zabíjačkové špeciality – 31.12.2019 

 

 

Prevencia a kamerový systém 

V rámci prevencie boli vykonávané kontroly na priechode pre chodcov na Bojnickej ceste 

v raňajších hodinách pred začiatkom školského vyučovania. Cieľom bolo dohliadať na bezpečný 

prechod hlavne detí pred začiatkom vyučovania. Počas celého obdobia nebola zaznamenaná žiadna 

mimoriadna udalosť. Priebežne boli kontrolované školské objekty a areály, cintoríny, športoviská, 

detské ihriská a niektoré iné obecné objekty.  

Kamerový systém predstavuje jednu zo základných zložiek výkonu prevencie. Monitorovanie 

verejne prístupných objektov a priestranstiev predstavuje základnú ochranu majetku obce a jej 

obyvateľov pred ich poškodením a zničením. Kamerový systém je využívaný pre potreby obecnej 

polície, orgánov činných v trestnom konaní a iných oprávnených orgánov v prípadoch, keď je 

podozrenie zo spáchania priestupkov, trestných činov alebo aj v iných závažných prípadoch, kedy 

môže záznam z kamery prispieť k objasneniu udalosti. V súčasnej dobe sú na starom kamerovom 

systéme funkčné 3 analógové kamery, ktoré sú už morálne aj technicky opotrebované a neposkytujú 

potrebnú kvalitu záznamu v prípade potreby. Obraz na kamerách sa samovoľne rozostrie a tým je 

rozmazaný a nečitateľný. Na novšom digitálnom systéme je funkčných 11 kamier. Aj v tomto 

prípade nie je kvalita záznamu dostatočná v prípadoch, kedy môže záznam pomôcť pri objasňovaní 

priestupkov, trestných činov prípadne iných udalostí. Kamery sa musia priebežne kontrolovať 

a pravidelne manuálne nastavovať. Za rok 2019 boli pre potreby iných orgánov poskytnuté 2 

kamerové záznamy pri objasňovaní zločinu krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej 

slobody a v druhom prípade z podozrenia prečinu zatajenia veci.  

Na obecnú políciu sa vo viacerých prípadoch obrátili obyvatelia obce, keď u nich došlo napríklad 

k poškodeniu motorového vozidla na parkoviskách. V niekoľkých prípadoch sa podarilo zaznamenať 

dopravné nehody a škodové udalosti, pri ktorých bol poškodený majetok. Väčšina týchto prípadov 

bola riešená a vybavená bez privolania dopravnej polície. 

 

 

Udalosti 

29.6.2019 – Zákrok proti žene pod vplyvom alkoholu, ktorá na podujatí Kanianske dni obťažovala 

a fyzicky napádala okolité osoby. Z dôvodu ohrozovania zdravia iných, sebapoškodzovania a 

neuposlúchnutia výzvy verejného činiteľa a kladeniu aktívneho odporu museli byť použité 

donucovacie prostriedky. Súčasne bola privolaná RZP a o súčinnosť bola požiadaná hliadka OO PZ 

Prievidza. Osoba bola prevezená do nemocnice v Bojniciach. 

22.7.2019 – Poškodenie označenia hydrantu v časti Pánsky háj, zistené vozidlo aj vodič – ukončené. 

20.8.2019 – Riešenie vozidla v sídliskovej často obce, ktoré dlhodobo zaberá verejné priestranstvo 

a nie je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách – vec je stále v riešení. Zaevidované to 

bolo už 26.1.2019. 



11.9.2019 – Poškodenie optického kábla, ktorý zabezpečuje prenos dát ku kamerovému systému OcP 

na križovatke ulíc Bojnická a Záhradná – opravené, systém je funkčný. 

16.9.2019 – Dokumentovanie udalosti pri ktorej sa osobné vozidlo samovoľne spustilo z vrchnej 

časti parkoviska a narazilo do iného vozidla v spodnej časti parkoviska na ul. SNP – riešené ako 

poistná udalosť medzi účastníkmi kolízie. Vďaka zásahu príslušníka OcP a jedného obyvateľa 

nedošlo k väčším škodám na majetku. 

20.9.2019 – Poškodenie sklenenej výplne zastávky autobusov na Bojnickej ceste motorovým 

vozidlom pri cúvaní na vyhradené parkovacie miesto. Vec bola riešená ako škodová udalosť, sklo 

bolo vymenené. 

8.10.2019 – DN na Ul. Bojnická, kde došlo k zrážke vozidla s dieťaťom s následný ošetrením 

v nemocnici. Vec vyšetrovali príslušníci ODI Prievidza. 

10.10.2019 – Hliadka OcP poskytla pomoc pri výmene kolesa vodičke, ktorá dostala defekt pri 

odbáčaní z Bojnickej ulici na Ul. Nová.  

18.10.2019 – Na základe oznámenia bol vykonaný zákrok na Bojnickej ulici, kde muž pod vplyvom 

alkoholu obťažoval okolie, nebol schopný chôdze a stále padal. Muž bol prevezený do miesta 

trvalého bydliska. 

6.11.2019 – Na útvar OcP bolo oznámené, že na lavičke pred Jednotou sa nachádza bezdomovec, 

ktorý na nič nereaguje a nekomunikuje. Na mieste bolo zistené, že muž je pod vplyvom alkoholu 

a zreteľne komunikoval. Uviedol, že nič nepotrebuje, že je v poriadku a nič zlé nerobí. Chvíľu si len 

posedí a potom pôjde do lesíka za tribúnou, kde prespáva. 

12.11.2019 – Telefonicky oznámené poškodenia murovaného plotu na Starej ceste pri cintoríne. 

Pomocou kamerového systému sa podarilo podľa popisu vytypovať dve nákladné vozidlá, ale 

nepodarilo sa preukázať, že škodu na majetku spôsobilo konkrétne vozidlo. 

9.12.2019 – Na základe oznámenia zabezpečovanie RZP a rodinných príslušníkov pre pani, ktorá 

nereagovala na zvonenie a klopanie. Pravdepodobne spadla a nemohla sa postaviť. Dom bol 

uzamknutý a nedalo sa do neho dostať. Po príchode záchranných zložiek a rodiny sa podozrenie 

potvrdilo. Vec na mieste riešili záchranári. 

 

Počas celého roka riešili príslušníci OcP bezdomovca, ktorý opakovane narúšal verejný poriadok 

znečisťovaním verejného priestranstva rôznym odpadom, výkalmi a častým požívaním 

alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Pravidelne bol upozorňovaný a riešený za 

priestupky na úseku verejného poriadku a zároveň vyzývaný na vyčistenie znečisteného priestoru. 

Prostredníctvom obecného úradu v Kanianke mu boli ponúkané možnosti na ubytovanie v sociálnych 

zariadeniach, ktoré však stále odmietal.  

 

Straty a nálezy 

Za celý rok 2019 bolo na obecnú políciu odovzdaných 21 vecí a predmetov. Z celkového počtu sa 

dvanásť vecí vrátilo pôvodnému majiteľovi. Z toho bolo 8 mobilných telefónov, jedna peňaženka aj 

finančnou hotovosťou takmer 44 eur, taška s rôznym obsahom a zväzok kľúčov. Ostatné nájdené 

veci sú odložené na útvare OcP. Okrem nájdených vecí boli oznámené aj straty takýchto predmetov 

v počte 12. 

 

Iné 

V priebehu roka 2019 boli v zmysle VZN obce Kanianka č. 3/2013 o čistote obce a verejnom 

poriadku v znení VZN č. 2/2017, ktorým sa predchádzajúce mení a dopĺňa v súlade s inými 

právnymi predpismi zistené 4 osobné motorové vozidlá, ktoré z rôznych dôvodov vykazovali 

známky buď starého vozidla alebo ktoré nespĺňali podmienky prevádzky na pozemných 

komunikáciách a svojím vzhľadom a technickým stavom ohrozovali životné prostredie alebo 

narušovali estetický vzhľad obce. Dve vozidlá boli z miest, kde stáli, odstránené ešte len v čase 

zisťovania držiteľa alebo vlastníka vozidla. V jednom prípade bol zistený vlastník a aj vodič vozidla. 

Táto vec bola oznámená na príslušné oddelenie OcÚ k ďalšiemu doriešeniu v zmysle VZN č. 2/2018 

o miestnych daniach a miestneho poplatku za KO a DSO na území obce Kanianka pre rok 2019 z 

dôvodu, že vozidlo dlhodobo zaberalo verejné priestranstvo. V poslednom prípade sa do konca roka 



nepodarilo ukončiť problém s vozidlom, ktoré je dlhodobo odparkované na Ul. Nová č. 595. Obecná 

polícia aj vedenie obce vykonalo v tejto veci zákonné opatrenia, aby došlo k náprave a odstráneniu 

vozidla z verejného priestranstva, ale zatiaľ sa to nepodarilo. Vozidlo vlastní nezisková organizácia, 

ktorá je v likvidácii. Vozidlo je zároveň blokované exekútorskou blokáciou, takže s vozidlom nie je 

možné nakladať. Písomná komunikácia, ktorá prebieha so štatutárom n.o., nie je jednoduchá 

z dôvodu, že vlastník nepreberá poštové zásielky a vyhovára sa na to, že nemôže s vozidlom 

nakladať. Vec je komunikovaná aj s exekútorom, Okresným úradom - odbor cestnej dopravy 

a pozemných komunikácií v Prievidzi, ako aj so samotným konateľom spoločnosti.   

 

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 a záchranným zborom, 

dobrovoľnými hasičmi v Kanianke, súdmi, prokuratúrou ako aj s inými štátnymi orgánmi, 

záchrannými a bezpečnostnými zložkami. Táto spolupráce je na štandardnej úrovni a snažíme sa 

o konštruktívnu spoluprácu v rámci našich možností. V priebehu roka hliadka obecnej polície 

v zmysle vyššie uvedeného paragrafu doručovala 4 doporučené listové zásielky od okresného súdu, 

okresnej prokuratúry, súdnych exekútorov.  

 

Počas výkonu služby v roku 2019 používala obecná polícia služobné vozidlo zn. Dacia Logan. 

V súčasnej dobe obecná polícia disponuje dvoma služobnými zbraňami Glock-17, K-100. 

Z technických prostriedkov pri plnení úloh obecná polícia používala služobný mobilný telefón 

a digitálny fotoaparát, technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorových vozidiel, technický 

prostriedok na čítanie transpondérov (čipov) psov.   

 

Záver 

V roku 2019 došlo na obecnej polícii Kanianka k personálnym zmenám. Po dlhoročnej službe v obci 

Kanianka odišiel jeden príslušník OcP dňa 30.6.2019. Zároveň od 1.6.2019 nastúpili do OcP 

Kanianka dvaja noví príslušníci. Mesiac jún bol vo väčšej miere zoznamovací s podmienkami, 

prostredím a fungovaním obecnej polície v Kanianke. Odchádzajúci príslušník odovzdával agendu 

polície a oboznamoval nových členov s fungovaním obecnej polície.  Od 1.7.2019 pôsobili v obci 

Kanianka 2 príslušníci obecnej polície, náčelník OcP a jeden príslušník OcP. Činnosť v prvých 

mesiacoch bola zameraná na zoznamovanie sa s prostredím a problémami, ktoré sa v obci vyskytujú. 

Na úseku interných záležitostí sme sa zamerali na vypracovanie a sfunkčnenie systému práce, hlavne 

evidencie priestupkov, evidencie oznamov, udalostí a iných dôležitých skutočností v elektronickej aj 

písomnej podobe, aby sa v prípade potreby mohli využiť v ďalšej práci. Počas celého roka sme 

spolupracovali s odbornými útvarmi obecného úradu pri riešení rôznych problémov. Postupne došlo 

z zlepšeniu situácie hlavne na úseku dopravy v súvislosti so státím a parkovaním vozidiel na území 

obce.  

V dnešnej dynamickej dobe došlo aj v roku 2019 k niektorým zásadným zmenám, ktoré ovplyvňujú 

činnosť a pôsobenie obecnej polície. Od 1.12.2019 sa zmenil zákon o obecnej polícii a tiež v zákone 

o cestnej premávke. Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii bol zmenený a doplnený v niektorých 

oblastiach. V § 3 ods. 1 písm. f) bolo dôslednejšie upravené oprávnenie objasňovať priestupky proti 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a tiež v tom istom paragrafe bol doplnený odsek 3, ktorý 

oprávňuje obecnú políciu využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy na plnenie jej úloh a na 

zaznamenávanie priebehu jej činnosti alebo zákroku. Dôvodom zmeny bolo, že predchádzajúce 

znenie paragrafov nejednoznačne určovalo niektoré kompetencie príslušníkov obecnej polície. Zákon 

bol ďalej doplnený o § 26 d až § 26 i, ktoré upravujú sociálne poistenie príslušníkov obecnej polície. 

Účinnosť niektorých ustanovení je určený od 1.4.2020 a niektorých až od 1.1.2024. Táto oblasť bola 

dlhodobo predkladaná NR SR ako základná požiadavka Združenia náčelníkov mestských a obecných 

polícií Slovenska v oblasti sociálneho zabezpečenia príslušníkov obecných polícii podobne, ako to 

majú iné ozbrojené zložky. 

 

Vypracoval: Ing. Milan Pepich, v.r. 
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