Správa o činnosti Obecnej polície Ľubica
za obdobie od 01. januára 2016 do 31. decembra 2016.
opisná časť
Obecná polícia Ľubica bola zriadená Všeobecne záväzným nariadením obce Ľubica č.
6/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10. júla 2012, pričom reálne svoju činnosť začala
vykonávať dňa 02. januára 2013.
Sídlo obecnej polície Ľubica je v budove obce Ľubica na ul. Gen. Svobodu 110/98, okr.
Kežmarok, s poštovou adresou: Obecná polícia Ľubica
ul. Gen. Svobodu 248/127
059 71 Ľubica
telefonický kontakt:
➢ náčelník – telefón: 052 /4260212, mob. telefón: 0905 / 954 505,
e-mail: milan.tomas@obeclubica.sk
➢ hliadka – telefón: 052 /4260211, mob. telefón: 0917 / 228 050,
e-mail: obecna.policia@obeclubica.sk
a./ zoznam policajtov a kontaktné čísla
Celkový počet príslušníkov obecnej polície je plánovaný v počte 1+5, skutočný stav je
v počte 1+2, ktorých menný zoznam predkladám v priloženej tabuľke.
Tit. meno
priezvisko
Mgr. Milan
TOMÁŠ
Jozef
STAŇO
Daniel
GNEBUS

Dátum
narodenia
14. 08. 1964
26. 10. 1966
14. 12. 1962

Trvale bytom
Tatranská
Javorina 48
Obrancov mieru 5
Kežmarok
Kruhová 35
Ľubica

Dát. a miesto
výkonu skúšky
14. 01. 2013
Bratislava
09. 07. 2015
Bratislava
28. 05. 2013
Košice

Evid. číslo
osvedčenia
001774
002071
001812

Za hodnotené obdobie nedošlo k žiadnym personálnym v počte a ani v mennom obasadení
tabuliek policajtov Obecnej polície Ľubica.
b./ dosiahnuté odborné spôsobilosti príslušníka obecnej polície
V hodnotenom období roka 2016 na obdobnú prípravu príslušníka obecnej polície nenastúpil
žiadny príslušník Obecnej polície Ľubica.
c./ sťažnosti na činnosť príslušníkov obecnej polície
Na príslušníkov obecnej polície neboli za dokladované obdobie podané žiadne sťažnosti.
d./ plnenie úloh pri mimoriadnych udalostiach
Príslušníci obecnej polície sú zaradení v jednotlivých krízových plánov obce Ľubica, kde sú
im uložené príslušné úlohy a opatrenia, pričom za hodnotené obdobie nebola v katastrálnom
území obce zaznamenaná žiadna mimoriadna udalosť.

e./ zabezpečenie verejného poriadku v obci, ochrana životného prostredia, poriadku,
čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných
miestach
.
Za účelom zabezpečenia verejného poriadku, ochrany životného prostredia, poriadku, čistoty
a hygieny v uliciach, na iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach ako aj
dodržiavania zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov obce a vzhľadom na
nemožnosť zabezpečenia 24 hodinového nepretržitého výkonu služby z dôvodu počtu policajtov
a s tým súvisiaceho mesačného fondu odpracovaných hodín, obchádzková služba hliadok
obecnej polície bola plánovaná počas pracovných dní najmä v popoludňajších hodinách a to
najmä v dobe od 12.00 do 24.00 hod., pričom počas víkendových dní v letnom období bol výkon
služby rozšírený až do 02.00 hod. Plánovanie bolo vykonávané nepravidelne a na základe
operatívnej situácie a aktuálneho diania v obci. Pozornosť hliadok k zabezpečeniu a
dodržiavaniu verejného poriadku bola venovaná v rámci celého intravilánu a extravilánu obce
s dôrazom na priestory:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

v okolí Základnej školy Ľubica po ukončení vyučovania a vo večerných hodinách , zo
zameraním na požívanie alkoholických nápojov a fajčenie v areáli školy a na priľahlých
športoviskách,
v okolí reštauračných a pohostinských zariadení, vo večerných hodinách a v dobe po
záverečných hodín,
v okolí nočného baru na ul. Gen. Svobodu, vo víkendové dni a počas konania diskoték,
priestoru čerpacej stanice Barel, kde dochádza ku koncentrácii mládeže a to najmä
neskorých nočných hodinách,
objektov potravín a iných predajni, v nočných hodinách s cieľom eliminácie ako aj
odhaľovania prípadov krádeži vlámaním do uvedených objektov,
okolia kostolov a miestneho cintorína z dôvodu ochrany kultúrnych a cirkevných
pamiatok a pietneho miesta,
jednotlivých ulíc v obci vo večerných a neskorých nočných hodinách, s cieľom
zabezpečenia verejného poriadku, ako aj zabezpečenie dodržiavania dopravných predpisov
v stacionárnej doprave,
lesných porastov a lesných ciest za účelom ochrany majetku obce, právnických
a fyzických osôb pred nelegálnym výrubom a krádežou drevnej hmoty, odhaľovania
a riešenia prípadov neoprávnených vjazdov motorovými vozidlami na lesné cesty a lesné
pozemky bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka,

Pre tento účel bola zo strany obecnej polície vykonávaná obchádzková služba počas ktorej sa
policajti zameriavali na odhaľovanie porušenia právnych noriem a páchania priestupkov:
➢

proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, podľa §-u 22, od. 1 písm. k) a l) zákona
372/1990 Zb. o priestupkoch: prípady porušovania dopravných predpisov v obci a jej
katastri v stacionárnej doprave, a to státia na chodníkoch, verejnej a inej verejne prístupnej
zeleni, vo vzdialenosti kratšej ako 5m pred a 5m za hranicou križovatky, porušovanie
dopravných značiek zákazu zastavenia a státia, ako aj porušovanie zákazu vjazdu
motorových vozidiel - (celkom riešených 48 priestupkov: 31prípadov v blokovom konaní
na v celkovej výške 265,-€ / 7 prípadov predložených a oznámených ODI OR PZ),

➢

súvisiacich s ochranou pred alkoholizmom a inými návykovými látkami podľa §-u 30, od.
1 zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch: s poukazom na ustanovenia zákona 219/1996 Z.z.
o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov - (celkom riešených 1 priestupok
v blokovom konaní na v celkovej výške 10,-€ ),

➢

porušovania verejného poriadku v zmysle §-u 47, od. 1
o priestupkoch,

➢

porušovania občianskeho spolunažívania v zmysle §-u 49, od. 1 zákona 372/1990 Zb.
o priestupkoch - (celkom riešené 3 priestupky: 1prípad v blokovom konaní na v celkovej
výške 20,-€ / 2 prípady odložené nakoľko previerkou oznámenia nebolo preukázané, že
skutok sa stal),

➢

proti majetku, porušením §-u 50, od. 1 zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, - (riešený
jeden prípad neoprávneného výrubu krov bez povolenia vlastníka ú udelená bloková
pokuta 10,-€),

➢

v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (celkom riešených 15 prípadov z toho 11 v blokovom konaní v celkovej výške 105,-€ a v 4
prípadoch napomenutím, 3 x bol pes umiestnený v útulku pričom v 2 prípadoch nebol
zistený držiteľ psa a ustajnenie bolo financované obcou bez refundácie),

➢

porušovanie zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov,
VZN č. 5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Ľubica, VZN obce Ľubica č. 9/1996 vytváraní zdravého životného prostredia,
o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Ľubica, 4/2007 o ochrane zdravého
životného prostredia na území obce Ľubica - (celkom riešené 3 priestupky v blokovom
konaní na v celkovej výške 45,-€ / stavebný materiál pri rybníku a na ul. Slnečná
a pneumatiky v kontajneroch pri cintoríne),

➢

v oblasti ochrany nefajčiarov v zmysle zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov,

➢

priestupkov v ktorých je vecne a miestne príslušná obec, v zmysle zákona č. 364/2004
Z.z. o vodách (vodný zákon) a to najmä nelegálneho vytínania brehových porastov ako sú
stromy a kry, umývanie motorových vozidiel a mechanizmov v povrchových vodách alebo
v odkrytých podzemných vodách, ako aj iné znečisťovania vodných tokov a zdrojov pitnej
vody v katastrálnom území obce,

➢

prípadov porušovania zákona č. 314/2001 Z.z.. o ochrane pred požiarmi a to najmä
vypaľovanie suchých trávnatých porastov ako aj suchej prebytočnej slamy na súkromných
pozemkoch poľnohospodárskej pôdy,

➢

porušenia zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon), zo zameraním na odhaľovanie realizovaných stavieb bez stavebného povolenia,
neohlásených drobných stavieb, neohlásených prekopávok chodníkov a obecných
komunikácii, ako aj zaberanie verejných priestranstiev obce, bez predošlého oznámenia
a udelenia súhlasu obce.

➢

porušovanie VZN o miestnych daniach a poplatkov, (celkom riešené 2 priestupky
v blokovom konaní na v celkovej výške 20,-€ /nezaplatenie poplatku za predajné miesto)

zákona 372/1990 Zb.

Celková štatistika oznámených a zistených jednotlivých druhov prípadov priestupkov
a správnych deliktov objasňovaných a prejednávaných príslušníkmi Obecnej polície Ľubica je
spracovaná vo výkaze štatistických údajov, ktorá tvorí prílohu správy.

f./ plnenie úloh pri porušení zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových
látok maloletou a mladistvou osobou
,
Obecná polícia Ľubica nedisponuje prístrojom na zisťovanie požitia alkoholu alebo iných
návykových látok a preto z uvedeného dôvodu je jej činnosť v tejto oblasti zameraná najmä na
preventívne kontroly v reštauračných a pohostinských zariadeniach, počas kultúrnych
a športových podujatí organizovaných v obci, pričom v prípade podozrenia s požitia
alkoholických nápojov alebo iných návykových látok maloletou alebo mladistvou osobou
hliadka obecnej polície úzko spolupracuje s príslušníkmi miestne príslušného obvodného
oddelenia policajného zboru.
Za dokladované obdobie bol vlastnou činnosťou zistený a riešený jeden prípad podávania
alkoholických nápojov maloletej osobe v ktorom priestupca bol za priestupok podľa §-u 30 ods.
1 písm. a) zákona 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riešený blokovou
pokutou vo výške 10,- €. Iné oznámenie zo spáchania správneho deliktu podľa zákona NR SR
č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke
protialkoholických záchytných izieb, v znení neskorších predpisov nebolo na obecnú políciu
podané.
g./ plnenie úloh pri zabezpečovaní verejného poriadku v obci počas organizovaných
verejných telovýchovných, športových a kultúrnych podujatí
.
Za hodnotené obdobie sa príslušníci obecnej polície podieľali na zabezpečovaní verejného
poriadku počas kultúrnych podujatí:
➢
Fašiangový pochod obcou
➢
Majáles – organizovaný OÚ
➢
Obecná odpustová slávnosť
➢
Nočná hasičská súťaž
➢
Beh Ľubicou
➢
Obecná zabíjačka
➢
Silvester 2016 – organizovaný OÚ
➢
zo športových podujatí bol zabezpečovaný verejný poriadok na obecnom futbalovom
štadióne Alojza Cveka počas futbalových stretnutí v rámci jarnej a jesennej súťaže.
Počas týchto akcii bol dôraz hliadok zameraný najmä k dodržiavaniu verejného poriadku,
k zamedzeniu výtržnosti a poškodzovaniu obecného a súkromného majetku. Súčasne bola
činnosť zameraná na prevenciu k zneužívaniu alkoholických nápojov ich predajom a a
následnou konzumáciou maloletými a mladistvými osobami.
h./ spolupráca s inými orgánmi
➢

OO PZ Kežmarok
- lustrácia osôb v prípadoch dokumentovania, šetrenia a riešenia priestupkov na
úseku verejného poriadku a dopravy,
- pri zabezpečovaný verejného poriadku počas kulturno-spoločenských akcii
v obci Ľubica,
- v prípadoch zásahu na chránené objekty v majetku obce

➢

ODI OR PZ Kežmarok
- pri predkladaní správ o šetrení dopravných priestupkov,
- pri zabezpečovaný plynulosti cestnej premávky v prípadoch vzniku škodovej
udalosti súvisiacej s cestnou premávkou alebo dopravnej nehody,

➢

Vojenskou políciou Poprad
- v prípadoch zistenia majetkových priestupkov na objektoch v správe
Ministerstva obrany v bývalom vojenskom priestore Zaľubica,

➢

Vojenské lesy a majetky SR
- v prípadoch zistenia majetkových priestupkov v lesných porastoch a lesných
skládkach v správe uvedeného orgánu ,

i./ preventívne aktivity a projekty
Preventívna činnosť príslušníkov obecnej polície bola vykonávaná realizáciou prednášok
a besied so žiakmi II. stupňa základnej školy v obci Ľubica a to so zameraním na
problematiku:
➢
požívania alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami
➢
drog a iných návykových látok a s tým spojenú drogovú závislosť
➢
hracích automatov a patologické hráčstvo
➢
dopravnej disciplíny ako peších alebo cyklistických účastníkov cestnej
premávky na verejných komunikáciách
➢
verejného poriadku a správania sa na verejnosti
Prednášky a besedy boli vykonávané najmä v období pred začiatkom letných prázdnin,
nakoľko ide o obdobie, keď maloletí a mladiství sa oveľa častejšie pohybujú na verejných
priestranstvách a komunikáciách a to v priebehu celého dňa, ako aj vo večerných a nočných
hodinách.
V jednom prípade bola vykonaná prednáška pre členov Klubu združenia kresťanských
seniorov k problematike používania reflexných prvkov chodcami - seniormi vo večerných
hodinách a za súmraku po verejných komunikáciách a k problematike podvodov
vykonávaných na osamelých seniorov, skupinami osôb vydávajúcimi sa za pracovníkov
sociálnych služieb, odpočtárov spotrieb vody, plynu, elektriny a pod.
j./ používané dopravné prostriedky
Pre výkon obchádzkovej služby motorizovanej hliadky je využívané 7 miestne, terénne
motorové vozidlo typu Mitsubishi Pajero, ktoré je v zmysle zákon SNR č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, opatrené nápismi OBECNÁ POLÍCIA
a reflexnými pásmi.
k./ používaná výzbroj
Obecná polícia Ľubica má k dispozícii prostredníctvom licenčnej držby obce výzbroj a to
samo nabíjaciu pištoľ značky GLOCK 19 v počte 6 ks
l./ výstrojné súčiastky
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

teleskopický obušok - 6 ks
slzotvorné prostriedky - 6 ks
elektrická svietilna + červený kužeľ - 6 ks
zastavovací terč - 6 ks
technické prostriedky na zabránenie odjazdu motorového vozidla - 4 ks
tyč na odchyt psov - 1 ks
prepravka na prevoz psov - 1 ks
digitálny fotoaparát - 1 ks

➢
➢
➢

nepriestrelná vesta - 4 ks
taktická vesta - 6 ks
služobná rovnošata v zmysle zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení
neskorších predpisov

m./ technické prostriedky
➢
➢
➢
➢

rádiostanice typu KENWOOD - 6 ks prenosných
- 1 ks vozidlová
- 1 ks stacionárna
služobné mobilné telefóny - 2 ks
stacionárne telefóny - 2 ks
počítačové zostavy - 2 ks

n./ chránená dielňa alebo chránené pracovisko
Obecná polícia Ľubica nemá zriadené žiadne chránené pracovisko ani chránenú dielňu.

o./ monitorovacie kamery
Obecná polícia priamo disponuje kamerovým systémom, ktorý bol vybudovaný iba
z finančných prostriedkov obce a to v počte:
2 kamery - monitorujúce verejné priestranstvá na ul. Gen. Svobodu, Vrbovská a Športová
2 kamery - monitorujúce priestor skládky komunálneho odpadu v správe obce Ľubica
1 kamera - monitorujúca priestor zberného dvora OÚ, ul. Kruhová a Vrbovská
Mimo uvedený kamerový systém má obecná polícia na svojom pulte vyvedený aj on-line
výstup z kamerového systému Základnej školy Ľubica, v celkovom počte súboru 8 kamier
monitorujúcich priestory vstupov do objektu ako aj exteriérové priestory areálu školy.
p./ ústredne zabezpečujúce signalizáciu a zabezpečovacie systémy
Obecná polícia Ľubica nevykonáva zabezpečovanie zásahov na istené objekty, preto
z uvedeného dôvodu nemá inštalované žiadne ústredne pre tento účel. Vlastný objekt útvaru
obecnej polície je zabezpečovaný zásahmi prostredníctvom pultu centralizovanej ochrany
objektov KR PZ .
q./ služobná kynológia
Pre výkon služby obecná polícia nevyužívala žiadneho psa.
r./ zoznam VZN obce upravujúcich činnosť obecnej polície
➢

VZN obce Ľubica č. 6/2012 ktorým sa zriaďuje Obecná polícia v Ľubici, zo dňa
15. 06. 2012

s./ zoznam VZN obce, ktorých dodržiavanie kontroluje obecná polícia
➢

VZN obce Ľubica č. 2/1993 o podmienkach začatia podnikateľskej činnosti
právnických a fyzických osôb na území obce Ľubica

➢
➢
➢
➢
➢

VZN obce Ľubica č. 9/1996 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane
verejného poriadku a zelene na území obce Ľubica
VZN obce Ľubica č. 3/2000 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach v obci Ľubica
VZN obce Ľubica č. 4/2007 o ochrane zdravého životného prostredia na území obce
Ľubica
VZN obce Ľubica č. 8/2012 o verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných
aktivitách
VZN obce Ľubica č. 5/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Ľubica

t./ iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou obecnej polície
Počas hodnoteného obdobia roka 2016 sa hliadky obecnej polície Ľubica počas hliadkovej
služby podieľali aj na doručovaní obecných, exekučných a súdnych listových.

