Č.p.: OPL-1/2022

V Lozorne dňa 7.marca 2022

ROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI OBECNEJ POLÍCIE
LOZORNO
obdobie od:01.01.2021 do 31.12.2021

Predkladá: Mgr. Róbert Peťko, náčelník Obecnej polície Lozorno

Spracoval: Mgr. Róbert Pet'ko, náčelník Obecnej polície Lozorno
Všetky označenia § pred staťami sú v zmysle vyhlášky MV SR č.532/2003
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ÚVOD
Obecná polícia v Lozorne od roku 2021 sídli na Športovom námestí 657 /24. K
presťahovaniu do nových priestorov prišlo začiatkom roku 2021. V sledovanom a hodnotenom
období roku 2021 plnila úlohy ako poriadkový útvar pri zabezpečovaní obecných vecí
verejného poriadku, ochrany životného prostredia, ochrany majetku obce a občanov,
dopravných priestupkov, plnila úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení
a rozhodnutí starostu obce, ako aj základné povinnosti a oprávnenia príslušníkov obecnej
polície (ďalej len OP), upravené zákonom č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov.

Rozpočet
Výdavková časť:
Rozpočet pre Obecnú políciu Lozorno na rok 2021 bol schválený Obecným
zastupiteľstvom v Lozorne v roku 2020 v rozpočte obce pre rok 2021.
Prostriedky boli vynaložené na zabezpečenie priestorov a jeho vybavenia, ako aj na
nákup kancelárskych potrieb pre oddelenie OP, údržbu a servis služobného motorového vozidla
a výpočtovej techniky pre potreby OP. Taktiež boli prostriedky vynaložené na zabezpečenie
pohonných hmôt, telekomunikačnej služby, poštovej služby, vybavenie kancelárie, prevádzku
kamerového systému, výstroj a pomôcky pre členov OP a iného všeobecného materiálu
potrebného na chod OP, platy a odvody zamestnancov obecnej polície.
Výdavky strediska Obecná polícia v roku 2021

EUR

Bežné výdavky

Mzdový náklad

97 864,56

Odvody

38 450,02

Stravovanie

3 127,28

Prídel do SF

1 030,44

Energie a Telekom. služby
Materiál

9 523,77

Dopravné

5 879,45
841,60

Služby
Kapitálová výdavky

580,02

Kamerový systém
Výdavky spolu
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54 421,45
211 718,59

K § 2 ods.4 písm. a/Riadiaca činnosť a organizačná štruktúra:
Zoznam príslušníkov Obecnej polície Lozorno

Náčelník obecnej polície:
Mgr. Róbert Peťko, nar.
, by to m
s o s v e d č e n ím
o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície č. 003 706, skúška vykonaná dňa 11.10.2011
v Bratislave.

Príslušníci obecnej polície:

•

Jozef Durec, nar.
, bytom
s osvedčením o odbornej
spôsobilosti príslušníka obecnej polície č. 001625, skúška vykoná dňa 15.2.2012 v
Bratislave.

•

Rastislav Rybár, nar.
, bytom
s osvedčením
o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície č. 001339, skúška vykonaná dňa
6.4.2010 v Bratislave.

•

Radoslav Buchta, nar.
, bytom
s osvedčením
o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície č. 1201, skúška vykonaná dňa 17.5.1999
v Trnave.

•

Marián Val úch, nar.
, bytom
s osvedčením o odbornej spôsobilosti
príslušníka obecnej polície č.001624, skúška vykonaná dňa 15.2.2012 v Bratislave.

•

Martin Žolnay, nar.
, bytom
s osvedčením o odb.
spôsobilosti príslušníka obecnej polície č.001749, skúška vykonaná dňa 4.12.2012 v
Bratislave.

Celkový stav OP k 31.12.2021 je náčelník a piati príslušníci obecnej polície. Plánovaný počet
príslušníkov OP je 7.

K § 2 ods.4 písm. b/odborná príprava:

Počas tohto obdobia na odbornú prípravu nenastúpil žiadny príslušník obecnej polície.
K § 2 ods.4 písm. c/ sťažnosti:
Počas sledovaného obdobia, nabola prijatá žiadna sťažnosť na príslušníka obecnej polície.

K § 2 ods.4 písm. d/ mimoriadne udalosti:

Obecná polícia Lozorno počas roku 2021 plnila úlohy spojené s pandémiou vírusu COVID-19,
zabezpečovala dodržiavanie nariadení vlády SR, ako i zabezpečovala testovanie občanov v obci na
prítomnosť vírusu COVID -19 a taktiež zabezpečovala dovoz AG testov z Okresného úradu Malacky.

Riadiaco - administratívna zložka

Zložka činnosti je zameraná na riadenie chodu OP. Prebieha na útvare OP. Príslušníkom
OP boli pracovné zmeny rozvrhnuté na 12 hodinové zmeny v čase od 07.00 do 19.00 hod., od
10.00 do 22.00 hod., počas víkendov od 12.00 do 24.00 hod., aby bol zabezpečený maximálny
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čas počas dňa, ktorý sa natiahol na 16 hodín a taktiež zabezpečený dohľad počas víkendov
v nočných hodinách. Náčelník OP vykonáva riadnu obchádzkovú a hliadkovú činnosť v zmysle
zákona o obecnej polícii. Preventívna prednášková činnosť v Základnej a v Materskej škole
nebola v roku 2021 vykonávaná vzhľadom na pandemickú situáciu v priebehu roka. Počas
služieb bol v čo najväčšom množstve plánovaný počet policajtov v hliadke 2 príslušníci, avšak
pri zabezpečení čerpania dovoleniek zamestnancov je počet OP v hliadkovej službe prevažne
po jednom prílsušníkovi OP.
Na útvare riadil činnosť chodu zmeny v priebehu služby náčelník. V neprítomnosti
náčelníka riadil činnosť veliteľ hliadky určený náčelníkom. Služba na oddelení prijímala
a vybavovala podnety, oznámenia, telefonické oznámenia a sťažnosti od občanov a organizácií.
Ďalšou činnosťou na útvare bola evidencia policajnej agendy, vybavovanie korešpondencie,
práca na služobných záznamoch, riešenie a objasňovanie priestupkov, správnych deliktov.

K§ 2 ods.4 písm. e/ zabezpečovanie verejného poriadku:
Obecná polícia plnila svoje úlohy podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v
znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, podľa všeobecne
záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce, ako i
podľa iných predpisov a rozhodnutí.
Zabezpečovala verejný poriadok na území obce Lozorno, spolupôsobila pri ochrane
obyvateľov obce, aj pred ohrozením ich života a zdravia. Spolupôsobila s príslušnými útvarmi
Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci
pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred zneužitím, chránila životné prostredie. Riešila
priestupky. Prípady, ktorých riešenie nespadalo do jej kompetencie, oznamovala príslušným
orgánom, plnila úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.
•

Počas sledovaného obdobia bolo zistené rušenie nočného kľudu na ul. Jelšovej 4 krát, na
Gozovskej ul. 1 krát, v areáli ZŠ 1 krát, na Karpatskej ulici 2 krát, na Lesnej ul. 1 krát.

•

Reštaurácie, pohostinstvá, bary,
OP zistila v sledovanom období porušenia prevádzkovej doby v prevádzke Kohútik 1 krát,
ktoré bolo vyriešené pohovorom a upozornením. Ďalej riešila hliadka OP rušenie nočného
kľudu v prevádzke Reštaurácie pri Mlyne 1 krát, Kohútik 2 krát, U Melónka 1 krát, ktoré
boli vyriešené pohovorom.

V oblasti verejného poriadku sa vykonávali vozidlové pochôdzky a pešie obchôdzky
v záujmových objektoch patriacich obci Lozorno. Obchôdzky sa vykonávali za účelom
preventívneho pôsobenia za účelom smerujúcim k predchádzaniu porušovania verejného
poriadku. Pri týchto preventívnych činnostiach sa tiež vykonávali kontroly v záhradkárskej
osade, kontrola miest s možným potenciálnym výskytom nelegálnych skládok, nelegálneho
vypaľovania trávnatých porastov, kontrola objektov obchodnej siete, kontrola parkovania
vozidiel v obci na zákazoch zastavenia, státia, na trávnatých plochách v križovatke a iných
miestach v zmysle zákona o obecnej polícii č.564/1991 Zb. a v zmysle zákona SNR
o priestupkoch č.372/1990 Zb. Tiež sa vykonávali kontroly objektu Materskej školy a areálu
Základnej školy, cintorína a rôznych iných objektov v majetku obce, ktoré sa môžu stať terčom
narušenia. Taktiež boli vykonávané kontroly rušenia nočného kľudu, ktoré boli riešené
dohovorom, nakoľko takéto riešenie danej veci postačovalo ako nápravný prostriedok
a páchatelia týchto priestupkov od svojich konaní upustili. Následne v ďalšom období sa
u konkrétnych priestupcov už neopakovali.
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Priestupok proti občianskemu spolunažívaniu v zmysle § 49 ods.1 písm. a/ alebo d/ •

priestupky boli riešené na mieste dohovorom v počte 23.

Na úseku dopravy bolo riešených v zmysle§ 22 ods.1 písm. k/ Pr. Zák., č. 372/90 Zb.
•

riešených bolo 56 priestupkov, prevažne za parkovanie na chodníku, parkovanie
v križovatke a na zeleni. V 51 prípadoch boli riešené priestupky dohovorom, v piatich
prípadoch boli riešené priestupky v blokovom konaní.

•

Miesta, kde dochádzalo k porušovaniu zákazu parkovania, ako i parkovania na chodníkoch,
boli hlavne ulice Karpatská, Nová, Zohorská, Staničná, ako aj Športové námestie a okolie
priehrady Lozorno.

Odchyt psov v obci.
V roku 2021 absolvovali príslušníci OP Lozorno p. Buchta ap. Valúch školenia na odchyt a
prevoz zvierat ukončené certifikátom. Počas roku bolo odchytených 17 psov, pri 11 psoch bol
zistený majiteľ, pri 6 psoch (jednalo sa o 1 dospelého a 5 šteniat) boli zvieratá prevzaté
Slobodou zvierat Bratislava.

K§ 2 ods.4 písm. f/zákaz požívania alkoholických nápojov:
Pri plnení úloh OP pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a iných
návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov neboli zistené
závady v pohostinských zariadeniach vo veci požívania alkoholu týmito osobami. OP
nedisponuje certifikovaným prístrojom na zisťovanie množstva alkoholu v dychu.

K§ 2 ods.4 písm. g/ zabezpečovanie verejného poriadku pri organizovaní podujatí:
Na úseku plnenia úloh OP pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci pri
organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových, kultúrnych, alebo iných podujatí,
tieto boli obecnou políciou zabezpečované v rámci obchádzkovej služby, špeciálne vytvorenou
službou na tento účel bolo zabezpečenie plánovaných obecných akcií na základe pokynov
starostu obce a na základe dohovoru s usporiadateľmi akcií.

§ 2 ods.4 písm. h/ Spolupráca s inými útvarmi, orgánmi a organizáciami:
Na tomto úseku OP Lozorno spolupracovala v roku 2021 najmä s príslušným Obvodným
oddelením Stupava OR PZ Malacky, kedy bolo na 00 PZ zisťované, akej trestnej činnosti sa
dopúšťajú občania Lozorna, ktorej najčastejšie a aké sú intervaly páchania trestnej činnosti
v obci. Tiež na základe spolupráce boli vykonané niektoré previerky udalostí v prípade
pracovného vyťaženia príslušníkov 00 PZ Stupava, OKP Malacky, UBOK B. Bystrica,
Železničná polícia.
Boli vykonané taktiež šetrenia a doručovania zásielok na základe dožiadaní pre potreby
okresných a krajských súdov SR, UJaKP, OJP, OSY, rôznych OR a KR PZ ako aj prokuratúry
či exekútorských úradov. Na tomto úseku spolupráce so štátnou správou bolo vybavených 43
žiadostí o preverenie osoby a doručenie zásielky, ktoré sú riadne evidované v protokole
obyčajných písomností OP Lozorno.
Na základe žiadosti členov rybárskeho zväzu boli vykonané nepravidelné kontroly
rybárskeho revíru, pri ktorých neboli zistení možní pytliaci.
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Počas roku 2021 vykonala OP Lozorno previerku udalostí pre jednotlivé útvary PZ - 31
previerok, ktoré na mieste prevzalo 00 PZ alebo UJKP. Počas roka zabezpčovala OP Lozorno
taktiež asistenciu pri zabezpečovaní dopravných nehôd (väčšinou sa jednalo o strety so zverou)
celkovo 17 krát a reguláciu dopravy v služobnom obvode obce v počte 20 asistencií.
Obecná polícia taktiež počas roka 2021 zabezpečovala miesta úmrtia občanov obce
Lozorno. Počas roka boli evidované 3 prípady úmrtia, ktoré prevzala polícia SR.
Obecná polícia taktiež zabezpečovala počas roka 2021 spoločne s Hasičským zborom
celkovo 6 požiarov, ktoré sa podarilo úspešne zlikvidovať. Taktiež OP asistovala RZP v 9
prípadoch.

K § 2 ods.4 písm. i/preventívna činnosť obecnej polície:
Pre žiakov Základnej školy Lozorno je vypracovaný projekt, ktorý je zameraný pre
žiakov piatych a štvrtých ročníkov. A však vzhľadom na epidemiologickú situáciu projekt v
roku 2021 nebol realizovaný.
OP Lozorno preventívne pôsobí na občanov obce, ako i okolitých obcí, prostredníctvom
web stránky obce www.lozorno.sk. Taktiež bola zriadená FB stránka OP, prostredníctvom
ktorej sú občania informovaní o dianí v obci. Počas roka sú občania informovaní na FB i
"huasením náčelníka OP Lozorno" o vybraných udalostiach v záhoráckom nárečí kvôli
väčšiemu záujmu; Tieto sú uverejňované taktiež i v obecnom spravodaji.

K § 2 ods.4 písm. j/dopravné prostredky obecnej polície:
Pre výkon služby vozidlovej patroly sa používa motorové vozidlo DACIA DUSTER,
bielej farby s označením a vyobrazením písmen v zmysle zákona. Vozidlo OP sa používa len
pre potreby OP. Náklady spojené s prevádzkou vozidla súviseli s nákupom PHM a vykonávania
údržby vozidla a označením podľa zákona. Za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 bolo
najazdených hliadkami OP 25 902,88 km.

K§ 2 ods.4 písm. k/Výzbroj:
Obecná polícia Lozorno nie Je vyzbrojená žiadnymi guľovými zbraňami, am
odchytovými zbraňami na zvieratá.

K§ 2 ods.4 písm. 1/výstrojné súčiastky:
V roku 2021 boli príslušníci OP vystrojení potrebnými výstrojnými súčiastkami.
V oblasti výstroja boli zakúpené všetky potrebné časti oblečenia, ako letné tak i zimné.
Oblečenie bolo vyhotovené firmou Sabrina modelle Levice a je v zmysle zákona č. 564/1991
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, k výstroju sú tiež doplnky čiernej farby ako
opasky, topánky,puzdrá,obušky.
Ďalšie prostriedky používané vo výkone služby sú: digitálny fotoaparát (1 ks), reflexná
vesta (5 ks), tablet (lks), čítačka čipov (lks), počítačová zostava (1 ks), prenosné farebné
baterky, terče na zastavovanie vozidiel (2 ks), terče s osvetlením (2 ks), prístroj na
zaznamenávanie prekročenia hluku (1 ks).
Materiálne a technické zabezpečenie OP bolo realizované na základe požiadaviek OP
odsúhlasených v rozpočte pre rok 2021.
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K § 2 ods.4 písm. m/technické prostriedky:
Technické prostriedky, ako prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv.
papuča), alebo iné OP nevlastní z dôvodu, že nie je možné zabazpečiť 24 hod. prítomnosť
obecnej polície v obci.

K § 2 ods.4 písm. o/chránená dielňa:
Chránená dielňa, alebo chránené pracovisko v zmysle § 55 zákona č. 5/2004 nie sú
obcou na pracovisku OP zriadené.

K § 2 ods.4 písm. o/monitorovací kamerový systém:
Na základe rozhodnutia orgánov obce a v súlade s rozpočtom obce na rok 2021 bol
vybudovaný nový kamerový systém spoločnosťou Zváč s.r.o. Kamerový systém bol
umiestnený do novej služobnej miestnosti OP Lozorno. Systém bol postupne dopÍňaný o
kamery a v roku 2021 sledujeme obec prostredníctvom 28 statických kamier.
Kamera č. 1 - vjazd do obce od diaľnice
Kamare č. 2 - futbalové ihrisko
Kamera č. 3,4 - zbrojnica, obecný úrad
Kamera č. 5,6 - Športové námestie
Karner č. 7,8,9 - Jelšová ulica
Kamera č. 1 O - zberný dvor
Kamera č. 11 - parkovisko pred reštauráciou Zorno
Kamera č. 12 - cintorín
Kamera č. 13 - dvor Obecného úradu
Kamera č. 14 - Materská škola
Kamera č. 15 - detské ihrisko
Kamera č. 16 - hlavná cesta výjazd na Jablonové (zaznamenáva aj e.č. vozidiel)
Kamera č. 17 - Základná škola a pošta
Kamera č. 18 - vnútorné priestory Obecnej polície
Kamera č. 19 - Dlhá ulica
Kamera č. 20 - Zvončínska ulica smer priehrada
Kamera č. 21 - Zvončínska ulica
Kamera č. 22 - Hlavná ulica pri Obecnom úrade
Kamera č. 23 - Vendelínska ulica
Kamera č. 24 - križovatka Hlavná, Nová ulica
Kamera č. 25 - Hlboká ulica - prečerpávacia stanica
Kamera č. 26 - zberný dvor - brána
Kamera č. 27 - ČOV
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Kamera č. 28 - Železničný prejazd

Uvedený kamerový systém už niekoľkokrát využila tiež štátna polícia pre potreby
trestného konania. Systém slúži na odhaľovanie možných priestupkov ako dopravných, tak aj
narušenia verejného poriadku. Umiestnenie bezpečnostných kamier je verejne známe. Kamery
kamerového systému sú umiestňované na verejné budovy, prípadne iné verejné objekty, za
účelom čo najefektívnejšej činnosti kanier sú tieto napájané z obecnej elektrickej. Kamery majú
naprogramované automatické, logické a postupné sledovanie verejného priestranstva. Priestory
verejného priestranstva môžu byť monitorované i prostredníctvom manuálneho diaľkového
ovládania obsluhou kamier (členom OP) pomocou ručného ovládania.
Monitory, ako aj ovládanie, sú umiestnené v služobnej miestnosti OP, ako aj záznamové
zariadenie kamerového systému.
Sledovanie kamerového systému je zabezpečené prostredníctvom člena hliadky OP
v čase činnosti na oddelení OP. Taktiež je využívaný i záznam z kamerového systému na
dohťadávanie udalostí zistených policajtmi OP, alebo ohlásených občanmi.

K § 2 ods.4 písm. p/napojenie na signalizáciu:
Obecná polícia Lozorno používa služobný mobilný telefón s č. 0918 411 583. Na
služobný telefón je pripojených celkom 6 objektov: Obecný úrad, Centrum kultúry, objekty
Základnej školy a Materskej školy, Športový klub Lozorno a zdravotné stredisko. Počas roka
bolo preverované oznámenie zabezpečovacieho zariadenia narušenia objektu v niekoľkých
prípadoch, pričom sa ani v jednom prípade narušenie objektu nepotvrdilo. V súvislosti s touto
činnosťou nebola žiadnej osobe obmedzená osobná sloboda.

K § 2 ods.4 písm. q/služobní psi:
Príslušníkmi OP Lozorno nie sú pri plnení úloh používaní žiadni služobní psi.

K§ 2 ods.4 písm. rNZN upravujúcich činnosť obecnej polície:
VZN č. 2/2009 o zriadení obecnej polície

K§ 2 ods.4 písm. sNZN, ktoré kontroluje obecná polícia:
•

VZN č. 2/2003 o vytváraní životného prostredia v obci Lozorno a o chove domácich a
úžitkových zvierat

•

VZN č. 14/2006 o poriadku pre cintorín a dom smútku

•

VZN č. 3/2010 o vylepovaní plagátov v obci Lozorno

•

VZN č. 7/2012 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa v obci Lozorno

•

- VZN č. 1/2016 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci
Lozorno ( VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a doplňa VZN č. 1/2016 o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Lozorno a v prevádzkach na území
obce Lozorno)

•

VZN č. 4/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Lozorno ( VZN č. 15/2020, ktorým sa mení a doplňa VZN č. 4/2015 o
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nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Lozorno v znení VZN č. 4/2019 a VZN č. 19/2019)
•

VZN č. 7/2019 o zákaze niektorých činnosti na území obce Lozorno ( VZN č. 9/2020 o
zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 o zákaze niektorých
činností na území obce Lozorno )

•

VZN č. 8/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Lozorno Návrh VZN,

•

VZN č.l0/2019 o dani za užívanie verejného priestranstva

•

VZN č. 11/2019 daň za psa

•

VZN č. 2/2020 o oznamovaní verejných kultúrnych podujatí na území obce Lozorno

•

VZN č. 3/2020 o oznamovaní verejných športových podujatí na území obce Lozorno

•

•

VZN č. 11/2020 o pravidlách vykonávania rozkopávkových prác na území obce

T .ozorno

- - - VZN č. 8/2020 o podmienkach vedenia psov na území obce Lozorno a o
odchyte túlavých a zabehnutých psov na území obce Lozorno
VZN č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach na území obce Lozorno a o trhovom poriadku pre príležitostne trhy konaných
na území obce Lozorno

K § 2 ods.4 písm. t/skutočnosti súvisiace s činnosťou obecnej polície:
V roku 2021 dňa 1.4. bola OP Lozorno oficiálne presťahovaná do nových priestorov na
Športovom nám č. 24. K dispozícii má dve miestnosti (služobnú miestnosť a prezliekáreň).
Výkaz štatistických údajov správy o činnosti obecnej polície v Lozorne za
obdobie roku 2021
I. Počet príslušníkov obecnej polície
1

Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície

7

la

Skutočný počet príslušníkov obecnej polície

6

2

Počet prijatých príslušníkov obecnej polície

1

3

Počet prepustených príslušníkov obecnej polície

1

4

Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za
spáchanie úmyselného trestného činu

o

5

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.

6

9

II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície
1

Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície

o

2

Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície

o

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície
1

Počet vykonaných zákrokov

361

2

Počet prípadov použitia zbrane

o

2a

Z toho neoprávnených

o

3

Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu

o

3a

Z toho neoprávnených

o

4

Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov

o

4a

Z toho neoprávnených

o

s

Počet prípadov, v ktorých došlo ku zraneniu osoby, proti ktorej zákrok
smeroval

o

6

Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok
smeroval

o

7

Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej
osoby

o

8

Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej
osoby

o

9

Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku

o

9a

Z toho so spôsobením škody na majetku obce

o

10

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

o

10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície

10

o

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície
1

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka

o

obecnej polície
2

Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície

7

3

Počet osôb predvedených na útvar Policajného zboru

6

4

Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

o

5

Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

o

6

Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

o

V. Priestupky ( zákon SNR č. 372/90 Zb o priestupkoch v znení neskorších predpisov
§47

§49

§50

§ 22

5

23

2

56

o

3

89

Celkový počet oznámených
priestupkov na útvar obecnej
polície

3

10

o

o

o

o

13

3

Celkový počet uložených
priestupkov

o

o

1

o

o

o

1

4

Celkový počet odložených
priestupkov

o

o

o

o

o

o

o

Celkový počet odovzdaných
priestupkov

5

o

1

o

o

3

9

Celkový počet oznámených
priestupkov príslušnému orgánu

o

o

o

o

o

o

o

Celkový počet priestupkov
prejednaných v blokovom
konaní

o

o

o

5

o

o

o

Výška finančnej hotovosti (EU)

o

o

o

50

o

o

o

1

2

5

6

7

Celkový počet zistených
priestupkov vlastnou
činnosťou

11

VZN Ostatné Spolu

C elkový počet priestup kov

prejednaných v blokovom
konaní vydaním bloku na pokutu
nezaplatenú na mieste

8

Výška finančnej hotovosti (Eu)

0 /0

0 /0

0 /0

0 /0

0 /0

0 /0

0 /0

o

o

o

o

o

o

o

Ú l o h y n a n a s l ed u j ú c e o b d o b i e
•

Zam eranie na riešenie pro blémov statickej a dynam ickej dopra vy v obci

•

Zavedenie info rm ačného systém u na správu/pre činn osť Obecnej polície

•

Pokr ačovať v zdokonaľovaní a m ožn osti vy užitia kam ero vého systému.

•

Využívať m ožnosť udeľovania blokový ch pokút v zm ysle príslušných zákonov.

•

Zintenzívniť aktívnu spoluprácu s 00 PZ Stupava a OR PZ M alacky na odhaľovaní
trestnej činn osti v obci a hlavne m ajetkovú trestnú činn osť a dro govú krim inalitu.

•

Zintenzívniť spoluprácu s kom isiou legislatívnou, organizačno-správnou a verejného
poriadku.

•

Vhodným využívaním sociálnych sietí upozorňovať občanov obce na pro tiprávne
konania a preventívne pôsobiť na zodpovednosť občanov.

•

Prednáškam i v Základnej a M aterskej škole a pre dôchodcov zvyšovať právne vedom ie
obyvateľo v obce.

Dodatok : písm ená znenia§ 2 ods.4 vy hlášky a ich spra covanie sa nachádzajú :
§
§
§
§
§
§
§
§

2 ods.4 písm . a
2 ods.4 písm. b, c, d,
2 ods.4 písm . e, f, g,
2 ods.4 písm . h,i,
2 ods.4 písm . j,k,l,m , n,
2 ods.4 písm . o,
2 ods.4 písm .p,q, r, s,
2 ods.4 písm . t,

str. 3
str. 3,4
str. 4,5
str. 6
str. 7
str. 8,9
str. 9, 10
str. 1 O, 11

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

v.r.

12

