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Správa o činnosti Obecnej polície  Kanianka 
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Úvod 

 

Obecná polícia v Kanianke vykonávala činnosť a plnila všetky základné úlohy v roku 2021 v zmysle 

zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Od januára 2021 do 31.12.2021 bol vo výkone služby v obci 

Kanianka len jeden príslušník obecnej polície (OcP).  

V období od 20.09.2021 do 07.12.2021 sa podarilo vyškoliť nového príslušníka OcP Kanianka, ktorý 

získal odbornú spôsobilosť vykonaním skúšky pred komisiou PZ v zmysle § 25 a § 26 zákona č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii.  

 

 

Vyhodnotenie činnosti OcP Kanianka za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021  

 

Činnosť a plnenie úloh OcP Kanianka bola zabezpečovaná jedným príslušníkom OcP Kanianka počas  

celého sledovaného obdobia. V priebehu roka 2021 sme sa pokúšali obsadiť funkciu príslušník obecnej 

polície, čo sa ani po niekoľkých pokusoch výberového konania nepodarilo. Nakoniec sa podarilo  

vybrať adepta, ktorý absolvoval odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon zamestnania ako príslušník 

obecnej polície s nástupom od 1.1.2022. Pokračovala situácia z predchádzajúceho obdobia, 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. Mimoriadna situácia na Slovensku, s ktorou súviselo opakované 

vyhlásenie núdzového stavu na území SR. Táto situácia pokračovala aj počas celého roka 2021. 

Čiastočne sa uvoľnila počas letných mesiacov, ale vzápätí pokračovala v jesenných a zimných 

mesiacoch. Mesiac január a február sa niesol v znamení testovania obyvateľov na prítomnosť vírusu 

počas víkendových dní, kde bol zabezpečovaný verejný poriadok v spolupráci s príslušníkmi armády 

SR. Zaevidovali sme len 3 menšie incidenty, ktoré boli na mieste vybavené. 

Aj napriek týmto okolnostiam bola primerane z hľadiska personálneho zabezpečovaná činnosť a úlohy 

obecnej polície. Obecná polícia sa za rok 2021 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 97 priestupkov. 

Vlastnou činnosťou bolo zistených 78 a oznámených bolo 19 priestupkov. Za priestupky boli uložené 

blokové pokuty vo výške 480 eur.  Najväčšiu sumu za priestupky predstavovali dopravné priestupky 

(35), čo bolo vo výške  430 eur. Napomenutím na úseku dopravy bolo riešených 36 priestupkov. 

Technický prostriedok na zabránenia odjazdu motorového vozidla (TPNZOMV) bol použitý v 26 

prípadoch.  

Za iné priestupky boli uložené pokuty vo výške 50 eur. Na úseku verejného poriadku bolo riešených 

spolu 6 priestupkov a zväčša sa jednalo o znečisťovanie verejného priestranstva. Proti majetku bolo 

riešených 6 priestupkov. Porušenie všeobecne záväzných nariadení obce Kanianka bolo riešené v 6 

prípadoch. Jednotlivé rozdelenie priestupkov podľa skutkovej podstaty:  

 

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

§ 22 proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky  –   75 priestupkov 

§ 47 proti verejnému poriadku     –     6 priestupkov 



§ 48 proti verejnému poriadku porušením VZN   –     6 priestupkov  

§ 50 proti majetku       –     6 priestupkov  

 

Iné priestupky a delikty: 

 

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

psov 

§ 7 ods. 1 písm. a) neoznámenie zmeny v evidencii obce  –   1 priestupok 

§ 7 ods. 1 písm. f) voľný pohyb psov    –   2 priestupky  

§ 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 38 psov. V tejto oblasti došlo k zlepšeniu hlavne pri 

prihlásení psa do evidencie. V dvoch prípadoch bol hliadke odovzdaný túlavý pes a následne bol po 

identifikácii aj vrátený pôvodnému majiteľovi. Spolu boli riešené 4 priestupky. 

 

Priebežným monitorovaním na území obce sa podarilo z verejných priestranstiev a parkovísk vytlačiť 

vozidlá, ktoré z hľadiska funkčnosti nespĺňali niektoré podmienky na prevádzku vozidiel na 

pozemných komunikáciách. Táto oblasť úzko súvisela aj s dlhodobým státím niektorých vozidiel viac 

ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní na parkoviskách, kde zaberali miesto. V zmysle 

platného VZN č. 9/2019 ( VZN 6/2021) boli zistené 4 vozidlá a 1 motocykel, ktoré vykazovali znaky 

dlhšieho státia na jednom mieste. Nakoniec sa preukázalo len v jednom prípade motocykla 

s dlhodobým státím na VP, o ktorom sme písomne informovali príslušné oddelenie daní a poplatkov 

na OcÚ. Situácia v tejto oblasti sa výrazne zlepšila. 

 

Priestupky za rok 2021 spolu podľa prejednania 

 

Celkový počet priestupkov 97 

 (z toho 78 zistených a 19 oznámených) 

V blokovom konaní  38 

Napomenutím  39 

Odložené záznamom (§ 60 ods.3 písm. a) 6 

Uložené  záznamom  (§ 60 ods.3 písm. b) 10 

Odovzdané príslušnému orgánu   (§ 60 ods.3 písm. c) 1 

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

Trestný čin (§ 212 ods. 1a) – TZ) – krádež 1 

 

Priestupky za rok 2021 spolu podľa skutkovej podstaty 

 

§ 22 – priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 75 

§ 47 – priestupky proti verejnému poriadku  

§ 47 1 d – znečistenie VP 

§ 47 1 a – neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa 

6 

5 

1 

§ 48 – priestupky proti verejnému poriadku ustanovené VZN 

VZN č. 9/2019 o miestnych daniach 

VZN č. 11/2020  

6 

5 

1 



§ 50 – priestupky proti majetku 5 

Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov 4 

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

SPOLU 97 

 

 

Trestné činy 

Trestným činom bolo podozrenie neznámeho páchateľa (páchateľov) zo spáchania prečinu krádeže 

podľa § 212 ods.1 písm. a) z.č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon spáchaného tým, že v presne nezistenom 

čase bol z osobného motorového vozidla na Ul. Školská odcudzený katalyzátor. Uvedeným 

úmyselným konaním bola spôsobená škoda na majetku poškodenej vo výške 360 eur. Vec bola 

odovzdaná príslušnému oddeleniu OR PZ v Prievidzi. Kamerovým systémom OcP Kanianka bol 

zistený presný dátum a čas, kedy ku skutku došlo (26.8.2021 – 04:00 – 04:10h) a podarilo sa 

identifikovať typ vozidla. K podobnému skutku došlo aj 2.9.2021 na Školskej ulici, udalosť bola 

oznámená na OO PZ Prievidza. V rámci celého okresu bolo zaevidovaných viacero takýchto konaní, 

ktorými sa bližšie zaoberali príslušníci PZ SR.  

 

 

Statická doprava 

Príslušníci OcP Kanianka sa aj v priebehu roka 2021 podieľali na návrhoch a realizácii zmien trvalého 

dopravného značenia v niektorých lokalitách obce. Zámerom bolo, aby tieto zmeny prispeli k lepšiemu 

využitiu miestnych komunikácií, zvýšeniu počtu parkovacích miest a zároveň k takej regulácii 

premávky, aby nebola obmedzená obslužnosť ciest, ich údržba, zabezpečenie zásobovania a podobne. 

Na území obce boli vytvorené 3 nové parkovacie miesta pre osoby sa zdravotným postihnutím, ktoré 

boli vyznačené zvislým aj vodorovným značením. V rámci parkovacej politiky bolo vytvorených 5 

nových platených parkovacích miest na Ul. Bojnická 590 s označením E37 až E41 a na Ul. Májová 

tiež 5 parkovacích boxov označené ako O7 až O11. Na Tehelnej ulici boli vytvorené parkovacie miesta 

pre nákladné automobily v celkovom počte 5, kde vznikla nová parkovacia zóna T1 až T5. 

Ďalšie meny, ktoré boli realizované sa týkali zmeny dopravnej situácie na Školskej ulici, križovatka 

smerom k priehrade, kde bola z bezpečnostného hľadiska určená hlavná cesta a vedľajšia odbočka 

s trvalým dopravným značením – umiestnenie dopravných značiek.  

Pokračovala výmena niektorých poškodených dopravných značiek  na úsekoch, kde už nevyhovovali 

technickým požiadavkám a normám. 

 

 

Zabezpečovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 

Vzhľadom na vznik mimoriadnej situácie prakticky od januára až do decembra 2021 a vyhláseniu 

mimoriadnej situácie na území Slovenska boli všetky kultúrne, športové  a iné podobné podujatia 

zrušené. Jediné podujatie, ktoré bolo zabezpečované bolo Výročie SNP dňa 28.8.2021, ktoré bolo bez 

narušenia verejného poriadku. Vzhľadom na zvýšený počet návštevníkov bolo riešených niekoľko 

dopravných priestupkov obsadením platených parkovacích miest.   

 

 

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. 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 9 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 2021 bolo pre potreby OČTK poskytnutých 5 kamerových záznamov pri 

objasňovaní trestných činov a priestupkov. V jednom prípade sa podarilo identifikovať typ vozidla, 

ktorého posádka bola podozrivá z krádeže katalyzátora na Školskej ulici.  

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, účastníci sa medzi sebou dohodli. 

Predbežne na rok 2022 je plánovaná kontrola a prípadná oprava 4 kamier na novom systéme, ktoré by 

mali ešte plniť svoju funkciu v obmedzenom režime. 

 

Niektoré udalosti za rok 2021 

 

15.1.2021 – Na útvar OcP KA prišiel oznámiť vodič vozidla Audi, že pri cúvaní narazil so svojim 

vozidlom do vozidla Š Fabia na parkovisku Ul. SNP. Pri kontrole vozidiel bolo zistené len drobné 

poškodenie laku na obidvoch vozidlách – vyhotovené foto. Lustrácia držiteľa poškodeného vozidla. 

Účastníci udalosti si pozreli rozsah poškodenia a medzi sebou sa dohodli, že netreba volať políciu 

a dohodli sa navzájom. Vec zaevidovaná ako škodová udalosť.     

 

18.1.2021 – Kontrola na Ul. Školská, kde došlo k vytečeniu prevádzkových kvapalín z vozidla, 

pričom bolo znečistené verejné priestranstvo. Zistená držiteľka vozidla, vyzvaná na odstránenie 

znečistenia, vec ukončená v zmysle zákona.  

 

20.1.2021 – Tel. sme boli kontaktovaní z OKP PZ PD vo veci kamerového záznamu zo dňa 16.1.2021 

od 05:00 – 06:30. V uvedenom období došlo ku krádeži odťahového vozidla Peugeot, v obci Opatovce 

n/Nitrou. Poskytnuté záznamy a informácia k prejazdu vozidla. 

  

22.2.2021 – Na útvar OcP sa dostavil obyvateľ Kanianky a uviedol, že bol v bankomate VÚB pri 

OcÚ, kde si nejaký klient pred ním zabudol zobrať finančnú hotovosť 30 eur. Uviedol že čakal 

asi 10 minút, či sa niekto nevráti pre peniaze a nakoniec ich doniesol na OcP. Vec zaevidovaná 

ako nález č. 3/21. Finančná hotovosť bola odovzdaná na pobočke VÚB v PD. 

 

23.3.2021 – Na útvar OcP sa dostavil poškodený obyvateľ a požiadal o pomoc z dôvodu, že ešte 

v piatok 19.3.2021 mal zatiaľ neznámy páchateľ odcudziť peňaženku v budove OcÚ. Vec bola 

oznámená na OOPZ PD, poprosil o preverenie záznamov z kamerového systému OcP.  

 

24.3.2021 – Oznámené poškodenie 10 pivničných dverí na Školskej ulici. Niektorí poškodení 

uviedli, že z pivníc na pravej strane nebolo nič odcudzené. Podľa zoznamu boli oslovení všetci 

zvyšní poškodení, ktorí potvrdili, že z pivnice im nebolo nič odcudzené. Škoda im vznikla len 

poškodením plechovej petlice, ktorá bola vypáčená. Hlavné dvere do pivníc neboli poškodené, 



nikto si neuplatňoval náhradu spôsobenej škody. Preverovanie možného pohybu osôb 

kamerovým systémom. 

 

30.3.2021 – Oznámené na útvare OcP, že ešte dňa 26.3.2021 okolo 19:00 hod. bol pri venčení 

napadnutý pes iným neznámym psom. Udalosť sa odohrala za PK 29 za spodnými garážami. 

Napadnutý pes bol zranený takým spôsobom, že musel byť ošetrený veterinárnym lekárom. 

Preverovanie udalosti cez kamerový systém OcP. Nepodarilo sa zistiť držiteľa útočného psa ani 

samotný incident.  

 

14.4.2021 – Tel. oznámené, že v bankomate na Ul. SNP sa našli peniaze (50 eur), ktoré si tam 

niekto zabudol. Ešte pred prevzatím hotovosti na parkovisku sa dostavil obyvateľ Kanianky, 

ktorý sa informoval, či niekto nedoniesol hotovosť, ktorú si zabudol v bankomate. Vzápätí prišla 

pani, ktorá peniaze našla a vrátila ich poškodenému, ktorý poďakoval. 
 

14.4.2021 – Riešenie dopravného priestupku na Ul. SNP, kde si vodič nebol vedomý spáchania 

priestupku, tvrdil, že môže stáť na žltej čiare a podobne, odmietal preukázať svoju totožnosť aj napriek 

opakovaným výzvam. Vec bola po zistení totožnosti spracovaná a predložená na príslušný ODI PD 

k ďalšiemu doriešeniu a na OÚ bola predložená správa o výsledku objasňovania priestupok proti 

verejnému poriadku – neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa.  

 

15.4.2021 – Tel. oznámené, že v utorok 13.4. okolo 23:00 hod. na pozemku za jedným domom na Ul. 

Lipová sa pohybovala cudzia osoba – muž, vyššej postavy v čiernom oblečení. Neznámy muž bol 

spozorovaný asi 10 metrov od domu pod murovaným prístreškom a po jeho oslovení utiekol cez 

záhrady. Ďalej uviedli, že ten istý muž bol na ich pozemku asi pred týždňom a tiež ho pravdepodobne 

vyrušili. Z dvora im nič nezmizlo a ani nemajú žiadnu škodu na majetku. Podozrivý prišiel na ich 

pozemok z vedľajšieho pozemku cez plastový plot, ktorý bol mierne poškodený. Na betónovej 

a trávnatej ploche boli stopy po blate, ktoré tam muž zanechal, keď sa pošmykol a spadol do blata na 

vedľajšom pozemku. Preverované na kamerovom systéme. 

 

27.4.2021 – Pri priehrade zdemontovaná tabuľa Návštevný poriadok – Fitness park RVL 13, ktorá 

bola popísaná sprejom a farbou ešte v decembri 2019. Vyčistenie tabule a následné osadenie na 

pôvodné miesto. 

 

10.5.2021 – V čase od 07:15 hod. vykonaná asistencia pri zabezpečení bytu na Školskej ul. 

z dôvodu umiestnenia majiteľky do zariadenia SS a zaistenia bytu proti neoprávnenému vstupu 

a konaniu iných osôb. Po odchode držiteľky bytu bola vyhotovená fotodokumentácia, odpočty 

vody a plynu, výmena zámku a vložky na vchodových dverách. Byt bol zabezpečený a 

uzamknutý. 

 

14.5.2021 – Na útvar OcP sa dostavila obyvateľka Kanianky a doniesla 80,- eur, ktoré našla 

v bankomate VÚB, budova OcÚ. Uviedla, že išla vybrať peniaze pre rodičov a pritom zistila, že 

pravdepodobne si tam pred ňou niekto zabudol uvedenú hotovosť. Spísaný ÚZ o odovzdaní nálezu 

a z dôvodu, že sa nikto neohlásil boli následne peniaze odovzdané na pobočke VÚB v Prievidzi.   

 

31.5.2021 – Tel. oznámené, že na parkovisku pri OcÚ niekto pravdepodobne vo štvrtok 27.5.2021 

nabúral do iného vozidla, čím došlo k poškodeniu laku na ĽP časti vozidla oznamovateľky. 

Preverovaním  udalosti  na kamerovom systéme sa podarilo zistiť vozidlo, ktoré poškodenie pri 

cúvaní spôsobilo. Vec bola vyriešená medzi účastníkmi udalosti ako škodová udalosť. 

 

22.6.2021 – Pri vykonávaní pochôdzky pri parkovisku na Ul. SNP OcÚ bolo počuť náraz dvoch 

vozidiel. Pri jednom vozidle bol zistený muž, ktorý kontroloval predok svojho auta. Po oslovení 

uviedol, že do niekoho narazil. Vodič uviedol, že trošku zachytil prednou časťou iné auto, ktoré stálo 



na parkovisku. Na poškodenom vozidle bolo vidieť oškretie laku a preliačenie zadného nárazníka. Na 

mieste bola zistená totožnosť vodiča a lustráciou držiteľ poškodeného vozidla. Obaja sa dohodli na 

vyriešení udalosti bez privolania dopravnej polície. 

 

30.7.2021 – Tel. bolo na OcP nahlásené, že na Ul. Nová 597 sa samovoľne spustilo jedno vozidlo 

a narazilo do ďalších dvoch vozidiel na parkovisku „L“. Na mieste zistené, že vozidlo značky 

KIA bolo odparkované pri chodníku asi 15 minút a potom sa samovoľne spustilo cez obrubník 

na parkovisko „L“, kde narazilo do dvoch stojacich vozidiel. Na všetkých troch vozidlách došlo 

k poškodeniu blatníkov, evidenčných čísel. Udalosť bola zaznamenaná kamerovým systémom  

OcP, vec riešili na mieste príslušníci ODI PD. 

 

03.8.2021 – Písomne oznámené podozrenie z krádeže dreva (dosky 4m dlhé), asi 1 m³ v presne 

nezistenom čase s predpokladom spôsobenej škody  vo výške 200-250 eur. Na základe uvedeného času 

vyhľadávanie na kamerovom systéme možného páchateľa, ktorý materiál odcudzil. Po vyhodnotení 

záznamov bol poškodený informovaný o výsledku. Neboli zistené skutočnosti, ktoré by zakladali 

objasnenie priestupku a tiež konkrétnej osoby, ktorá sa skutku dopustila. 

 

16.8.2021 – Pri kontrole závory smerom na Porubu zistené, že závora je otvorená a zlomená na 

polovicu. Poškodená časť bola opretá o stĺpik a otočnú časť rampy. Zámok bol uzamknutý na 

stĺpiku, neboli zistené žiadne stopy po násilnom vyvalení alebo poškodení rampy napríklad 

vozidlom. V rámci šetrenia bolo zistené, že k poškodeniu došlo pravdepodobne z 13.8. na 

14.8.2021, ale nepodarilo sa zistiť konkrétnu osobu. Pri kontrolách bola rampa často otvorená 

a pri jej plnom otvorení bola celá vo vzduchu nad potokom. Aj následkom tohto dochádzalo 

k prehýbaniu a oslabovaniu rampy. 

 

26.8.2021 – Pri prechádzaní po Ul. Lazianska zistená DN, pri ktorej vodič OMV Fiat nezvládol 

riadenie dostal šmyk, prešiel do protismeru, kde nabúral do oplotenia domu. Poškodil betónovú časť 

a kovové oplotenie. Na vozidle bola rozbitá celá jeho predná časť. Vodič nemal žiadne viditeľné 

zranenie. Susedia privolali záchranku, hasičov aj príslušníkov OO PZ, ktorí vec na mieste doriešili. 

 

30.8.2021 – Na útvar OcP bola oznámená krádež katalyzátora z vozidla Renault na Školskej ulici 

smerom k priehrade. Ku krádeži malo dôjsť v presne nezistenom čase od 24.8.2021 do 30.8.2021. 

Škoda na majetku bola odhadnutá približne 250 eur. Vec bola zaevidovaná ako priestupok proti 

majetku. Počas objasňovania priestupku sa dostavila poškodená s faktúrou za opravu vo výške 

360 eur. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť bola vec podľa § 60 ods.3 c zákona č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch odovzdaná na OOPZ PD pre podozrenie zo spáchania TČ krádeže podľa § 212 

TZ.  

Na základe kontroly kamerového systému bolo zistené, že k udalosti došlo 26.8.2021 v čase od 

04:00 do 04:11h. V uvedenom čase prišlo vozidlo bledej farby, kombi, ktoré zastavilo vedľa 

poškodeného vozidla. Vystúpili 2 osoby, ktoré sa pri poškodenom vozidle prikrčili, chvíľu ich 

nebolo vidieť. Po odcudzení katalyzátora odišli s vozidlom smerom na Bojnickú do centra. 

Záznam bol poskytnutý pre ďalšie potreby príslušníkom OOPZ PD. 

Dňa 2.9.2021 bol oznámený podobný prípad krádeže katalyzátora z vozidla, ktoré stálo na 

vyhradenom parkovisku na Ul. Školská, vec si na mieste prevzali príslušníci OOPZ PD. 
 

12.10.2021 – Tel.  oznámené, že niekde na Ul. Pionierov niečo horí, lebo tam stúpa čierny dym. 

Preverené na mieste, kde bolo zistené, že horí samostatná stavba – garáž na konci Ul Pionierov. 

Plamene šľahali cez strechu, vedľa bola poškodená  sklenená výplň dverí od tepla. Podľa informácií 

už obyvatelia volali hasičov z Prievidze. Na mieste už boli dobrovoľní hasiči z Kanianky. Viacerí 

susedia pomáhali hadicami aspoň ochladzovať vedľajšiu stavbu. Po príchode hasičov sa požiar 

podarilo uhasiť, príčina zatiaľ nebola známa.  

 



20.10.2021 – Tel. oznámila pani, ktorá býva na Bojnickej ulici, že niekto jej poškodil vozidlo, 

ktoré mala odparkované vedľa potravín Koruna. Neznáme vozidlo jej odlomilo spätné zrkadlo 

na Š Fabia, ktoré tam stálo asi od 11:00 hod. Poškodenie zistili to o 14:30 hod. Informovala sa na 

kamery, kde sú a či nie je monitorovaný priestor pri Korune. Preverovanie udalosti na 

kamerovom systéme OcP, ale z dôvodu veľkej diaľky sa nepodarilo zistiť a určiť, kedy a akým 

vozidlom došlo k poškodeniu vozidla oznamovateľky.  
 

 

Straty a nálezy 

Za celý rok 2021 bolo na obecnú políciu odovzdaných 18 vecí a predmetov. Z toho bol 1 mobilný 

telefón, 7x kľúče od bytu, auta, 3x finančná hotovosť a iné veci - okuliare, hodinky, prsteň, prívesok, 

aktovka a iné pod. Z celkového počtu bolo 6 vecí vrátených pôvodnému majiteľovi alebo do banky 

VÚB. Ostatné nájdené veci sú odložené na útvare OcP. Okrem nájdených vecí boli oznámené aj straty 

takýchto predmetov v počte 7. 

 

Iné 

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 kooperácia 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 8 doporučených listových zásielok od okresného 

súdu a okresnej prokuratúry.  

 

Počas výkonu služby v roku 2021 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, technické 

zariadenie na čítanie transpondérov (čipov) psov.   

 

Záver 

V roku 2021 slúžil na OcP Kanianka len jeden príslušník OcP. V mesiacoch september až december 

2021 bol vyškolený nový príslušník OcP Kanianka, ktorý nastúpil do pracovného pomeru od 1.1.2022.   

Počas celého roka sme spolupracovali s odbornými útvarmi obecného úradu pri riešení rôznych 

problémov. Priebežne boli riešené niektoré úlohy na úseku statickej dopravy v súvislosti so státím 

a parkovaním vozidiel na území obce. Časť z nich bola doriešená do konca roka, niektoré sa preniesli 

do roka 2022 z dôvodu drobných úprav a niektorých zmien. 

Aj rok 2021 sa niesol v znamení čiastočnej 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 

bolo dôležité doplniť stav o jedného policajta, čo sa na konci roka 2021 aj podarilo. Zabezpečovanie 

všetkých úloh, ktoré sú kladené na príslušníkov bolo zložité a nie vždy sa podarilo všetko vykonať 

k maximálnej spokojnosti.    

 

 

 

 

V Kanianke dňa 2.3.2022     Vypracoval: Ing. Milan Pepich, v.r. 
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