Obec Rudňany
Zapálenica 234, 053 23 Rudňany

Správa o činnosti Obecnej
polície za rok 2010

marec 2011

OBECNÁ POLÍCIA RUDŇANY
Rudňany 234, 053 23
Tel.: 053 44 99 486, 0902 919 732

Vybavuje : Ing.Denisa Milaniaková / Obecná polícia Rudňany
Naša značka : ObP - 2011
Telefón : 053/4499486, 0902 919 732

Výkaz štatistických údajov správy o činnosti mestskej polície
za obdobie od 17.08.2010 do 31.12.2010
v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2003 Z.z.
I. Počet príslušníkov obecnej polície
1
1a
2
3
4
5

Plánovaný počet príslušníkov obecnej polície
Skutočný počet príslušníkov obecnej polície
Počet prijatých príslušníkov obecnej polície
Počet prepustených príslušníkov obecnej polície
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí boli právoplatne odsúdení za spáchanie
úmyselného trestného činu
Počet príslušníkov obecnej polície, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o odbornej
hspôsobilosti podľa § 25 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších
predpisov

1+2
1+2
1+2
0
0
1+2

II. Sťažnosti na príslušníkov obecnej polície
1
2

Počet opodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície
Počet neopodstatnených sťažností na príslušníkov obecnej polície

0
0

III. Zákroky, donucovacie prostriedky a útoky na príslušníkov obecnej polície
1
2
2a
3
3a
4
4a
5
6

Počet vykonaných zákrokov
Počet prípadov použitia zbrane
Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia varovného výstrelu do vzduchu
Z toho neoprávnených
Počet prípadov použitia donucovacích prostriedkov
Z toho neoprávnených
Počet prípadov, v ktorých došlo k zraneniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval
Počet prípadov, v ktorých došlo k usmrteniu osoby, proti ktorej zákrok smeroval (do h24 hod.)

0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
8
9
9a

Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k zraneniu nezúčastnenej osoby
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k usmrteniu nezúčastnenej osoby (do 24 hod.)
Počet prípadov, v ktorých došlo pri zákroku k spôsobeniu škody na majetku
Z toho so spôsobením škody na majetku obce
Počet útokov na príslušníkov obecnej polície (pri plnení úloh obecnej polície alebo v
10
súvislosti s ich plnením)
10a Z toho so zranením príslušníka obecnej polície

0
0
0
0
0
0

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície
1
2
3
4
5
6

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka obecnej polície
Počet osôb predvedených na útvar obecnej polície
Počet osôb predvedených na útvary Policajného zboru
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených motorových vozidiel, po ktorých bolo vyhlásené pátranie

0
0
0
0
0
0

V. Priestupky (zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov)

§ 47-48

1
2
3
4
5
6

7

8

Celkový počet zistených priestupkov
vlastnou činnosťou
Celkový počet oznámených
hpriestupkov na útvar obecnej polície
Celkový počet uložených priestupkov
Celkový počet odložených priestupkov
Celkový počet odovzdaných hpriestupkov
Celkový počet oznámených hpriestupkov odstúpených
príslušnému orgánu
Celkový počet priestupkov hprejednaných
v blokovom konaní
výška finančnej hotovosti (eur)
Celkový počet priestupkov hprejednaných
v blokovom konaní vydaním bloku na
pokutu nezaplatenú na mieste
výška finančnej hotovosti (eur)

§ 49

§ 50

1
2

§ 22

Všeobecne záväzné nariadenia obce
6

7

Ostatné
§45

Spolu

7
1

7

10

7
4

2

3

20

10

4

1

6
30

30

VI. Opisná časť údajov správy o činnosti obecnej polície za obdobie od 17.08.2010 do
31.12.2010 v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2003 Z.z.
A)
Náčelníčka Obecnej polície nastúpila do pracovného pomeru 1.10.2010.
Dvaja zamestnanci Obecnej polície nastúpili do PP 10.9.2010 a 30.11.2010 úspešne
absolvovali skúšku príslušníkov ObP.
Ing.Denisa Milaniaková, náčelníčka Obecnej polície, nar. 7.5.1985, bytom Rudňany 247,
skúška vykonaná 6.4.2010 v Bratislave, ev.č.: 001341
Ladislav Ujj, nar. 14.8.1987, bytom Rudňany 174, skúška vykonaná 30.11.2010 v Žiline,
ev.č.: 001428
Radoslav Mráz, nar. 27.6.1982, bytom Jamník 14, skúška vykonaná 30.11.2010 v Žiline,
ev. č.: 001425
B) Dvaja.
C) Neevidujeme.
D) Neurčené zamestnávateľom.
E) plnenie úloh obecnej polície je vykonávané v plnom rozsahu § 3 Základné úlohy, Zák. SNR
č.564/1991 Z.z. o obecnej polícii.
Zabezpečovanie verejného poriadku v okolí Obecného úradu a pošty pri vydávaní dávok
rómským občanom, počas troch dní v mesiaci. Pomoc pracovníčkam obecného úradu
a zamestnancom pri kontrole obyvateľov evidovaných na ÚPSVaR. Pomoc pracovníčkam
z ÚPSVaR, z oddelenia Socialnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zabezpečovanie
ich ochrany v teréne v problemových rodinách, v osadách. Súčinnosť týchto pracovníčok
pri informovaní ObP, o občanoch, ktorí prichádzajú z výkonu trestu a deťoch, ktoré majú
nastúpiť do reedukačného zariadenia, alebo z neho ušli.
F) Kontrola pohostinstiev v obci, či maloletí a mladiství neužívajú alkoholické nápoje, alebo
sa zdržiavajú po 21,00 hodine v priestoroch, kde sa podáva alkohol, bez prítomnosti
zákonného zástupcu. Pripravené a schválené nové VZN č.26/2010 o podmienkach predaja,
podávania a používania alkoholických nápojov na území obce Rudňany.
Kontrola užívania alkoholických nápojov maloletých a mladistvých na verejných
priestranstvách.
Oznámenie takýchto porušení obci, následná spolupráca s obcou, pri doručení rozhodnutí
vydaných starostom obce pre rodičov týchto maloletých a mladistvých.
G) Podľa požiadaviek Obecného úradu, v roku 2010 žiadne evidované podujatia.
H) pri plnení úloh ObP v priebehu roka 2010 spolupracovala s príslušným útvarom PZ SR, s
orgánmi dozoru vo veciach životného prostredia
Prioritný dôraz je kladený na prevenciu hlavne u maloletých a mládeže , kde
bezprostredne spolupracujem s:
1) Členmi obecnej rady, Obecného zastupiteľstva, p.Starostom

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Riaditeľstvom Spojenej Základnej školy – pedagogický zbor + psychologička
Riaditeľstvom Základnej školy, Materských škôl
ÚPSVaR, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Komunitné centrum v časti RPII
Zdravotné stredisko, MUDr.Pencák (detský lekár)
Komisiou Ochrany Verejného poriadku, Komisiou pre rómsku problematiku

I) V roku 2010 neuskutočnený.
J) Žiadne.
K) Žiadne.
L) Obec Rudňany nemá VZN upravujúce používanie výstrojných súčiastok
príslušníci ObP sú vystrojený a ošatený v zmysle § 22, zák. SNR č. 564/1991 o obecnej
polícii.
Rovnošata príslušníka obecnej polície:
- Žena - prechodné obdobie
- Žena - zimné obdobie
- Muž - prechodné obdobie
- Muž - zimné obdobie
M) technické prostriedky používané príslušníkmi obecnej polície:
- vyčlenená časť budovy Obecného úradu
- mobilný telefón so služobným číslom určeným pre ObP: 0902 919 732
- pevná linka určená pre ObP: 053 44 99 486
N) Nevyužité.
O) Umiestnenie kamerového systému v obci Rudňany:
- číslovanie kamier je podľa umiestnenia na monitore, kamery s číslami 1, 2, 6 chýbajú:
kamera č.3: snímacie zariadenie umiestnené na monitorovanie chodníka od cesty po vstup do
budovy Materskej škôlky so súp.č. 89 a priestoru pred ňou, v časti obce Zimné
kamera č.4: snímacie zariadenie umiestnené na monitorovanie lokality pred cintorínom,
kontajnera a hlavnej cesty skríženej s dvoma vedľajšími cestami z cintorína
kamera č.5: snímacie zariadenie umiestnené na monitorovanie Základnej školy - Rudňany
kamera č.7: snímacie zariadenie umiestnené na monitorovanie lokality na Zimnej doline, pred
budovou bývalej kolkárne (terajšie bytové jednotky) a križovatky tvaru T pred ňou
kamera č.8: snímacie zariadenie umiestnené pred budovou obecného úradu a zeleninárstva a
parkoviska pred nimi + schody
kamera č.9: snímacie zariadenie umiestnené pred budovou obecného úradu z opačnej strany ako
je umiestnená kamera č. 8, z rodinného domu p. Meľuša
kamera č.10: snímacie zariadenie umiestnené pred časťou obce Zapálenica, kde je snímaná cesta
a časť uličky vedúcej k obchodu CBA Zapálenica.
Kamera č.11: snímacie zariadenie umiestnené v lokalite Pätoracké - na škôlku a Komunitné
centrum a priestor pred ňou

Kamera č. 12: snímacie zariadenie umiestnené v lokalite Huta, kde je snímaná hlavná cesta pred
kostolom a časť príjazdovej cesty ku kostolu.

Kamerový monitorovací systém je hlavne preventívny prostriedok, ktorý sníma rizikové
a najfrekventovanejšie miesta v obci.
P) Obecná polícia nevyužíva ústredne zabezpečujúce signalizáciu a ani iné zabezpečovacie
systémy.
Q) Žiaden.
R) VZN č.23/2010 o obecnej polícii
S) 2/2005 o podmienkach držania psov
26/2010 o podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na území
Obce Rudňany
T) Žiadne

V Rudňanoch : ........................................

Ing. Denisa Milaniaková
náčelníčka ObP

Miroslav Blišťan
starosta obce

