OBECNÁ POLÍCIA KANIANKA

SPRÁVA O ČINNOSTI
OBECNEJ POLÍCIE KANIANKA
ZA ROK 2020

Správa o činnosti Obecnej polície Kanianka
za obdobie od 01.01. 2020 – do 31.12. 2020

Úvod
Obecná polícia v Kanianke vykonávala činnosť a plnila všetky základné úlohy aj v roku 2020 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 2020 do 11.9.2020 boli vo výkone
služby v obci Kanianka dvaja príslušníci obecnej polície (OcP). Jeden príslušník OcP rozviazal
pracovný pomer dohodou k 11.9.2020. Tento istý príslušník OcP bol dlhodobo práceneschopný od
11.6.2020 do 30.8.2020. V uvedenom období bol v službe len jeden príslušník OcP.
Od 1.10.2020 nastúpil na OcP Kanianka nový príslušník, ktorý ukončil pracovný pomer dohodou ku
dňu 27.11.2020. Výkon reálnej služby vykonával len jeden príslušník OcP takmer 5 mesiacov.

Vyhodnotenie činnosti OcP Kanianka za obdobie od 1.1.2020 do 31.12.2020
Činnosť a plnenie úloh OcP Kanianka bola zabezpečovaná dvomi príslušníkmi OcP Kanianka a v
určitom časovom období len jedným príslušníkom. Významným zásahom do činnosti bolo niekoľko
momentov, ktoré do istej miery ovplyvnili celkové výsledky. Prvým významným momentom bola
situácia od 16.3.2020, kedy Ústredný krízový štáb SR prijal kvôli pandémii ochorenia CIVID-19
preventívne opatrenia, ktoré sa dotkli všetkých činností nášho spoločenského života v oblasti dopravy,
školstva či nakupovania, obmedzenia pohybu osôb a podobne. Vznikla mimoriadna situácia na
Slovensku, s ktorou súviselo vyhlásenie núdzového stavu na území SR. Táto situácia sa čiastočne
uvoľnila počas letných mesiacov, ale vzápätí pokračovala v jesenných a zimných mesiacoch. Druhým
momentov bola dlhodobá práceneschopnosť jedného príslušníka a jeho ukončenie pracovného pomeru
ku dňu 11.9.2020. Aj nástup ďalšieho príslušníka na pozíciu príslušník OcP od 1.10.2020 mal trvanie
len do 27.11.2020, kedy ukončil pracovný pomer.
Aj napriek týmto nepriaznivým okolnostiam bola primerane z hľadiska personálneho zabezpečovaná
činnosť a úlohy obecnej polície. Obecná polícia sa za rok 2020 venovala viacerým oblastiam, ktoré sú
dôležité pre riadny chod samosprávy. Činnosť bola zabezpečovaná na úseku verejného poriadku,
čistoty, dopravy a mnohých iných oblastí, ktoré vyplývajú z oprávnení obecnej polície.
Z hľadiska merateľných ukazovateľov bolo za uvedené obdobie zaevidovaných 252 priestupkov (za
rok 2019 – 203). Vlastnou činnosťou bolo zistených 206 a oznámených bolo 46 priestupkov. Za
priestupky boli uložené blokové pokuty vo výške 1615 eur. Z toho boli uložené 3 bloky na pokutu
nezaplatenú na mieste vo výške 60 eur, ktoré aj boli v zákonnej lehote uhradené. Najväčšiu sumu za
priestupky predstavovali dopravné priestupky (203), čo bolo vo výške 1495 eur. Napomenutím na
úseku dopravy bolo riešených 101 priestupkov. Technický prostriedok na zabránenia odjazdu
motorového vozidla bol použitý v 81 prípadoch (o 20 viac ako v r. 2019).
Za iné priestupky boli uložené pokuty vo výške 120 eur. Na úseku verejného poriadku bolo riešených
spolu 11 priestupkov a zväčša sa jednalo o znečisťovanie verejného priestranstva. Porušenie
všeobecne záväzných nariadení obce Kanianka bolo riešené v 9 prípadoch. Jednotlivé rozdelenie
priestupkov podľa skutkovej podstaty:

Priestupky podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
§ 22 proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
– 203 priestupkov
§ 47 proti verejnému poriadku
– 11 priestupkov
§ 48 proti verejnému poriadku porušením VZN
– 9 priestupkov
§ 50 proti majetku
– 8 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
– 1 priestupok
§ 7 ods. 1 písm. f) voľný pohyb psov
– 5 priestupkov
§ 7 ods. 2 písm. b) nezabránenie útoku psa na iné zviera – 1 priestupok
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 31 psov. V tejto oblasti došlo k zlepšeniu hlavne pri
prihlásení psa do evidencie. V troch prípadoch boli uložené pokuty v blokovom konaní v celkovej
výške 70 eur. V jednom prípade sa nepodarilo zistiť majiteľa psa, ktorý napadol iného psa počas
venčenia. V dvoch prípadoch bol hliadke odovzdaný túlavý pes a následne bol po identifikácii aj
vrátený pôvodnému majiteľovi. Spolu bolo riešených 7 priestupkov.
Priestupok 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
– riešený bol 1 priestupok, ktorý bol odovzdaný na príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú
správu. Priestupok sa týkal opakovaného nezabezpečenia hospodárskych zvierat, ktoré sa voľne
pohybovali na verejných priestranstvách a znečisťovali ho. V niekoľkých ďalších prípadoch bol
chovateľ upozornený, aby si zvieratá riadne zabezpečil. Po upozorneniach a riešení na RVPS došlo
k zlepšeniu situácie.
Priestupky podľa Zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
Riešenie týchto priestupkov vyplynulo z celkovej situácie od 16.3.2020, kedy Ústredný krízový štáb
SR a vláda SR prijali kvôli pandémii ochorenia CIVID-19 preventívne opatrenia, ktoré sa dotkli
všetkých činností nášho spoločenského života - obmedzenia pohybu osôb a ďalšie opatrenia a pokyny
(rúška, vzdialenosti a podobne). Postupným zverejňovaním vyhlášok ÚVZ SR a zmenami niektorých
zákonov ako napr. Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva alebo Zákona č. 355/2007
o ochrane a rozvoji verejného zdravia mohli aj príslušníci obecných a mestských polícii riešiť niektoré
opatrenia. Aj OcP v Kanianke sa zaoberala týmto novovzniknutým javom. Počas roka sme
zaznamenali 8 priestupkov, z ktorých bolo 6 riešených napomenutím a v dvoch prípadoch v blokovom
konaní (2x30 eur.) Boli to prípady neuposlúchnutia pokynov a výziev v oblasti prekrytia horných
dýchacích ciest rúškom, respirátorom, šatkou a pod. V niekoľkých ďalších desiatkach prípadov sme
upozorňovali na dodržiavanie prijatých opatrení v súvislosti s ochranou obyvateľov pred nákazou
ochorenia Covid 19.
V dvoch prípadoch bolo zistené porušenie Zákona č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej
premávke tým, že vozidlá nespĺňali niektoré podmienky na prevádzku na pozemných komunikáciách
– neplatné EK a TK. Tieto priestupky boli oznámené na príslušné odbory cestnej premávky na
Okresných úradoch. Vyvíjaním aktivity v tejto oblasti sa podarilo z verejných priestranstiev
a parkovísk odstrániť niekoľko takýchto vozidiel. Táto oblasť úzko súvisela aj s dlhodobým státím
niektorých vozidiel viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní na parkoviskách, kde zaberali
miesto. Tieto vozidla boli aj z iných okresov, niekedy nepojazdné a bez záujmu ich držiteľov.

V zmysle platné ho VZN č. 9/2019 sme zistili v 5 prípadoch takéto vozidlá s dlhodobým státím na VP,
o ktorých sme písomne informovali príslušné oddelenie daní a poplatkov na OcÚ.
V jednom prípade sme zistili a oznamovali priestupok na úseku ochrany prírody a krajiny podľa
Zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny, v rámci ktorého bol bez povolenia odpílený
strom v časti Pánsky háj.
Priestupky za rok 2020 spolu podľa prejednania
Celkový počet priestupkov
V blokovom konaní

252
(z toho 206 zistených a 46 oznámených)
105

Napomenutím

115

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

5

Uložené záznamom (§ 60 ods.3 písm. b)

14

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

10

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

2

Trestný čin (§ 286 ods. 1a) – TZ) – krádež DZ

1

Priestupky za rok 2020 spolu podľa skutkovej podstaty
§ 22 – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
§ 47 – priestupky proti verejnému poriadku
§ 47 1 d – znečistenie VP
§ 48 – priestupky proti verejnému poriadku ustanovené VZN
VZN č. 9/2019 o miestnych daniach
VZN č. 3/2013 v znení VZN č. 2/2017 o čistote obce a verejnom poriadku
§ 50 – priestupky proti majetku

203
11
9
9

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

7

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

1

Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny

1

Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
§ 32 ods. 1 a)
Zákon č. 106/2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

8

Trestné činy (§ 286 ods. 1a) Trestného zákona č. 300/2005

1

SPOLU

2
252

Trestné činy
Trestným činom bolo podozrenie neznámeho páchateľa (alebo páchateľov) na spáchanie prečinu
poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286 ods.1 písm.
a) z.č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon spáchaného tým, že v období od 10.11.2020 do 12.11.2020 bola
úmyselne odstránená zvislá dopravná zákazová značka č. 231 „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel
v oboch smeroch“ aj s kovovým stĺpikom na Ul. Športová v Kanianke. Uvedeným konaním bola

spôsobenú škoda na majetku obci Kanianka zatiaľ predbežne vo výške 127 eur. Vec si prevzal
vyšetrovateľ PZ v Prievidzi.
Príslušníci OcP Kanianka sa v priebehu roka 2020 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. Pánsky háj, Zlatná – osadenie uzamykateľnej rampy v časti spolu s príslušnými dopravnými
značkami
Ul. Porubská – výmena DZ
Ul. Májová – príprava na vytvorenie nových parkovacích miest, zmena režimu parkovania na
existujúcom parkovisku
Priebežne sa pokračovalo vo výmene niektorých DZ na úsekoch, kde už nevyhovovali technickým
požiadavkám a normám.

Zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
Vzhľadom na vznik mimoriadnej situácie od marca až do decembra 2020 a vyhláseniu mimoriadnej
situácie na území Slovenska boli všetky kultúrne, športové a iné podobné podujatia zrušené.
Prevencia a kamerový systém
V rámci prevencie boli vykonávané pravidelné 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. Dňa 26.9.2020 došlo k mimoriadnej situácii, kedy pri silnej búrke boli
poškodené 3 kamery a PC na stálej službe OcP. Našťastie sa podarilo v rámci opravy sfunkčniť zatiaľ
dve kamery. Jedna bola poškodená tak, že sa musí vymeniť. Vymeniť sa musel aj PC v kancelárii OcP.
V súčasnej dobe je na starom kamerovom systéme funkčná 1 analógová kamera. Zvyšné kamery 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 10 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 2020 bol pre potreby iných
orgánov poskytnutý 1 kamerový záznam pri objasňovaní trestného činu. V troch prípadoch požiadali
oprávnené orgány (OO PZ PD, ODI PD) o prezretie záznamov v súvislosti s vyhľadávaním
podozrivých vozidiel. V jednom prípade sa podarilo identifikovať vozidlo s evidenčným číslom,
ktorého vodič na parkovisku na Ul. SNP poškodilo iné vozidlo a z miesta nehody odišiel. Dopravní
policajti na základe našich informácií zistili a zadržali vodiča, ktorý bol navyše pod vplyvom alkoholu.
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.

Niektoré udalosti za rok 2020
13.1.2020 – Preverovanie oznámenia, že na ul. Lesná asi 500-700 metrov po lesnej cestičke je
vyvezený odpad – starý asfalt, už asi 2 roky. Na jednom mieste boli zistené 2 kopy použitého asfaltu.
Ďalším preverovaním sa podarilo zistiť, kto tam odpad navozil a zároveň aj zabezpečiť odstránenie
odpadu.
16.1.2020 – Zistený priestupok na úseku VP – znečistenie miestnej komunikácie od zvýšeného
priechodu až po zberné miesto parkoviska na Ul. SNP, kde bol veľký fľak motorového oleja
z odstaveného vozidla Seat Toledo e.č. PD. Na miesto boli privolaní miestni HaZZ, ktorí zvyšky oleja
eliminovali. Následne bol zistený vodič, priestupok po spracovaní odstúpený na OÚ Prievidza
k ďalšiemu prejednaniu.
27.2.2020 – Oznámené odcudzenie autobatérie z vozidla Multicara 25 na parkovisku Ul. SNP č. 583.
Vozidlo patrí obci a bolo zaparkované pri zbernom dvore. Vzhľadom na zlú kvalitu otočnej kamery sa
nepodarilo zistiť skutočnosti umožňujúce objasniť tento priestupok proti majetku.
14.4.2020 – Žiadosť príslušníka OKP PD o preverenie kamerového systému v dňoch 8. až 10.04. 2020
z dôvodu, že občan obce Kanianka, ktorý bol testovaný na COVID-19 s pozitívnym výsledkom sa mal
v rozmedzí uvedených dní voľne pohybovať po obci. Menovaného videli susedia pred vchodom svojho
trvalého pobytu na Bojnickej ceste a to v piatok 10.04. 2020 približne o 10:30 hod.
29.4.2020 – Na základe písomnej výzvy na vozidle a telefonického upozornenia sa podarilo po takmer
2 rokoch odstrániť vrak vozidla Renault Megane s e.č. PD na Ul. Nová. Vozidlo narúšalo estetický
vzhľad obce, ohrozovalo bezpečnosť okoloidúcich a trvale zaberalo verejné priestranstvo na miestnej
komunikácii. Dňa 28.5.2020 bolo zistené, že držiteľ vozidlo odstránil z verejného priestranstva
a umožnil miesto riadne užívať iným obyvateľom.
2.6.2020 – Hliadka OcP pri prechádzaní po Ul. Bojnická v čase o 11:15h. zistila poškodený stĺpik s DZ
B6 (č. 233) a dodatkovú DZ na križovatke odbočky ul. Bojnická smerom na Školskú ulicu. Stĺpik bol
vyhnutý do 45 stupňov, dodatková značka bola pokrkvaná a odpadnutá na zem. Šetrením bolo zistené,
že poškodenie spôsobil vodič kamiónu zn. Volvo e.č. BR, ktorý priviezol štiepku do firmy Ekoenergia.
Uviedol, že prichádzal od Lazian a pri vytáčaní doľava s návesom zachytil dopravnú značku. Vec bola
riešená ako škodová udalosť – značka a stĺpik boli vymenené.
9.6.2020 – Montáž novej kamery a jednej starej kamery – záber parkoviska PK SNP a záber parkoviska
OcÚ – pripojenie na kamerový systém. Momentálne je problém s vyhľadávaním a vyhotovovaním
záznamu pre potreby OcP a iných bezpečnostných zložiek – zariadenie je opotrebované a sčasti
nefunkčné.
24.6.2020 – Tel. oznámila obyvateľka Kanianky, že pri venčení ich psa napadol cudzí pes ešte dňa
18.6.2020. Pri útoku ho poranil a oni nevedia, kto je držiteľom psa. Poranenie následkom zahryznutia
do zadnej časti si vyžiadalo veterinárne ošetrenie psa, za čo zatiaľ museli uhradiť 30 eur.
Oznamovateľka ani jej syn vôbec nevedeli uviesť, kto viedol psa, ktorý ich psa napadol. Pri útoku bol
jej syn sám poškriabaný cudzím psom na nohe. Na kamerovom systéme sa nepodarilo zistiť držiteľa
útočného psa.
10.9.2020 – Na útvar OcP Kanianka bola odovzdaná nájdená hnedá peňaženka s finančnou hotovosťou
takmer 77 eur a platobnou bankomatovou kartou ČSOB na konkrétne meno z Prievidze. Po
identifikácii sa na útvar OcP sa dostavil syn poškodenej a osobne prevzal peňaženku aj s obsahom,
ktorú jeho mama stratila v dopoludňajších hodinách v Kanianke.
7.12.2020 – Tel. oznámená krádež približne 100 l motorovej nafty z parkoviska pre nákladné vozidlá
na Lazianskej ceste neznámym páchateľom. Poškodený uviedol, že ráno keď odchádzal s vozidlom
nesvietilo ani verejné osvetlenie a k udalosti malo dôjsť pravdepodobne v nočných hodinách. Šetrením
sa nepodarilo z zákonnej lehote zistiť konkrétneho páchateľa krádeže.
11.12.2020 – Preverenie oznámenia o odchytenom túlavom psovi na Lipovej ulici, kde bolo zistené
evidenčné číslo známky psa. Po vykonaní lustrácie v evidencii psov bola zistená jeho držiteľka z
Kanianky. Podarilo sa s ňou telefonicky skontaktovať a dohodnúť prevzatie psa. Priestupok na úseku
chovu a držania psov bol ukončený v blokovom konaní a poučením o povinnostiach držiteľa psa.

Straty a nálezy
Za celý rok 2020 bolo na obecnú políciu odovzdaných 24 vecí a predmetov. Z toho boli 4 mobilné
telefóny, 5x peňaženka aj s rôznou finančnou hotovosťou, tašky s rôznym obsahom, evidenčné číslo,
dioptrické okuliare, karta vodiča a iné veci. Z celkového počtu bolo sedemnásť vecí vrátených
pôvodnému majiteľovi. Ostatné nájdené veci sú odložené na útvare OcP. Okrem nájdených vecí boli
oznámené aj straty takýchto predmetov v počte 9.
Iné
V priebehu roka 2020 bolo 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
zistených 5 osobných motorových vozidiel, 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. Všetky
vozidlá boli z miest, kde stáli, odstránené. Vo všetkých prípadoch bol zistený vlastník a aj vodič
vozidla. Táto vec bola oznámená na príslušné oddelenie OcÚ k ďalšiemu doriešeniu v zmysle VZN č.
9/2019 o miestnych daniach a miestneho poplatku za KO a DSO na území obce Kanianka pre rok 2020
z dôvodu, že vozidlo dlhodobo zaberalo verejné priestranstvo. Počas roka 2020 sa podarilo odstrániť
poškodené vozidlo Renault Megane, ktoré bolo dlhodobo odparkované na Ul. Nová č. 595.
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 7 doporučených listových zásielok od okresného
súdu, okresnej prokuratúry, súdnych exekútorov.
Počas výkonu služby v roku 2020 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
zariadenie na čítanie transpondérov (čipov) psov.
Záver
V roku 2020 došlo na obecnej polícii Kanianka k dvom personálnym zmenám. Prvou zmenou bol
odchod jedného príslušníka OcP ku dňu 11.9.2020. Druhou zmenou bol nástup nového príslušníka
OcP a zároveň aj odchod v tom istom roku od 1.10.2020 do 27.11.2020. Od tejto doby slúži na OcP
Kanianka len jeden príslušník OcP.
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.
Takmer celý rok 2020 sa niesol v znamení regulácie chodu miest a obcí z dôvodu pandémie ochorenia
COVID-19, rôznych nariadení, opatrení, obmedzení na úseku verejného zdravia, fungovania
obchodov, prevádzok, služieb a tiež pohybu obyvateľov. Takmer na týždennej báze boli zverejňované
nové vyhlášky, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňovali chod samosprávy, fungovanie školských
zariadení a celospoločenského života – kultúra, šport a podobne. Z hľadiska funkčnosti obecnej polície
je dôležité doplniť stav minimálne o jedného až policajtov. Zabezpečovanie všetkých úloh je pre
jedného policajta nesmierne náročné a dlhodobo neudržateľné.
Vypracoval: Ing. Milan Pepich, v.r.
náčelník OcP Kanianka

