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Výkaz štatistických údajov správy o činnosti obecnej polície
za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011
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.)

317
0
0
0
0

6
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
1
0

IV. Činnosť pri plnení úloh obecnej polície
1

Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda zákrokom príslušníka obecnej polície

2
3
4
5
6

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

8
8
0
0
0
0

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

§ 47 § 49

§ 50

§ 22

§26

Krádež

1 Celkový počet zistených priestupkov
vlastnou činnosťou
2 Celkový počet oznámených
hpriestupkov na útvar obecnej polície
Celkový počet priestupkov zístených
1kamerovým systémom
3 Celkový počet uložených 1priestupkov
4 Celkový počet odložených priestupkov
5 Celkový počet odovzdaných hpriestupkov
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6 Celkový počet oznámených hpriestupkov
- odstúpených
1
príslušnému orgánu
7 Celkový počet priestupkov hprejednaných
v blokovom konaní
20

výška finančnej hotovosti (eur)
210 140
8 Celkový počet priestupkov hprejednaných
v blokovom konaní vydaním bloku na
pokutu nezaplatenú na mieste
výška finančnej hotovosti (eur)

VZN obce
VZN
VZN o
Ostatné alkohol na čistote v
verejnosti
obci

-

-

70
60
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40
Blokové konanie

30

Vlastné zistenia
20
10
0
VZN /čistota/

VZN /psi/
VZN - /predaj/

VZN /alkohol/

Obr.1 Najčastejšie priestupky v obci v roku 2011
porušovanie VZN

Legenda VZN /čistota/ - VZN o čistote v obci
VZN /psi/ - VZN o podmienkach držania psov
VZN /predaj/ - VZN o podmienkach predaja v obci
VZN /alkohol/ - VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb v obci
§22 - §50 jednotlivé §-y z priestupkového zákona č.372/1990 Zb.

Blokové konanie
VZN /čistota/
VZN /psi/
VZN - /predaj/
VZN /alkohol/
§47
§49
§50
§26
§22

obr.2 Porovnanie priestupkov v obci v roku 2011

VI. Opisná časť údajov správy o činnosti obecnej polície za obdobie od 1.1.2011 do
31.12.2011 v zmysle vyhlášky MV SR č. 532/2003 Z.z.
A)
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) V danom roku nebolo výberové konanie na príslušníka Obecnej polície.
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
rómskym občanom, počas dvoch dní v mesiaci. Pomoc pracovníčkam obecného úradu
a zamestnancom pri kontrole obyvateľov evidovaných na ÚPSVaR. Pomoc pracovníčkam
z ÚPSVaR, z oddelenia Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zabezpečovanie
ich ochrany v teréne v problémových 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.
+ oproti predchádzajúcemu roku, zabezpečovanie ochrany pracovníčok z exekútorského 1
1 úradu v problémových osadách, pri doručovaní zásielok
F) Kontrola pohostinstiev v obci, podľa porušenia VZN č.26/2010 o podmienkach predaja,
podávania a používania alkoholických nápojov na území obce Rudňany - vykonávané rázie
-- v pohostinstvách v obci v súčinnosti s OOPZ Markušovce
- kontrola príslušníkmi ObP, zdržiavanie sa maloletých po 21,00 hodine v priestoroch, kde
.
sa podáva alkohol, bez prítomnosti zákonného zástupcu.
.
Kontrola užívania alkoholických nápojov maloletých a mladistvých na verejných
priestranstvách. Oznámenie takýchto porušení obci, následná spolupráca s obcou, pri i--- doručení rozhodnutí vydaných starostom obce pre rodičov týchto maloletých
a mladistvých.
G) Podľa požiadaviek Obecného úradu, v danom roku 2011.
- Zabezpečovanie VP počas baníckeho cechu /spomienka na cintoríne na zosnulých 111
1 baníkov/
- odklon dopravy v okolí cintorína počas pohrebov s väčším počtom účastníkov /4x/
H) pri plnení úloh ObP v priebehu roka 2011 v súčinnosti s OOPZ vykonávané kontroly na

porušovanie VZN č.2/2005 o podmienkach držania psov v osadách, VZN č.26/2010
o podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na území obce
Rudňany, vykonávané kontroly v pohostinstvách

- kontroly krádeže drevnej hmoty /vykonávané spoločné akcie s OOPZ Markušovce v lesných
. porastoch v okolí osád/
V roku 2011 bola realizácia projektu „Športom proti kriminalite“ kde je kladený dôraz na
prevenciu maloletých a mládeže , kde sa bezprostredne spolupracovalo s:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Členmi obecnej rady, Obecného zastupiteľstva, p.Starostom
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) Projekt “Športom proti kriminalite“ bol vypracovaný pre vybrané triedy v Spojenej škole:
Projekt bol reagovaním na Výzvu Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie
projektov v oblasti prevencie kriminality. V projekte sa žiadalo o dotáciu vo výške 3000 €,
kde 20% sa mala spolupodieľať obec.
Cieľom projektu je vyplnenie voľného času detí a mládeže, ktorí pochádzajú z dysfunkčného
rodinného prostredia s vysokou kriminalitou a prodrogovou klímou, ktorí už majú skúsenosti
s protispoločenskými aktivitami, s porušovaním priestupkového zákona, alebo sa u nich
vyskytujú problémy záškoláctva, šikanovania, či nevhodného správania sa v škole.
Počas plnenia projektu počas roku 2011 bolo vykonaných 11 mimoškolských športových
aktivít 2 vybraných tried, za účasti pedagogického dozoru ako aj náčelníčky ObP.
Prínosom realizovaného projektu bolo aj zlepšenie vzťahu medzi Obecnou políciou
a jednotlivými žiakmi, kde ich správanie bolo monitorované počas projektu a následne aj
teraz. Žiaci mali možnosť vidieť iné spôsoby plnenia ich voľného času, akým je šport.
Ďalšie preventívne aktivity príslušníkov ObP:
26.1.2011 – besada pre žiakov SŠ 7.A,7.B,8.A,8.B so psychologičkou SŠ a príslušníkmi ObP na
tému: „Eliminácia rizikového správania, delikvencie a kriminality maloletých,
bezpečné používanie internetu.“
23.2.2011 - besada pre žiakov OU – SŠ so psychologičkou SŠ a príslušníkmi ObP na
tému: „Eliminácia rizikového správania, delikvencie a kriminality mladistvých,
ochrana a účinné predchádzanie prvých príznakov agresívneho správania,
šikanovania. Bezpečné používanie internetu.
27.9.2011 – náčelníčka ObP Ing.D.Milaniaková spolu s referentom špecialistom skupiny
prevencie z Okresného riaditeľstva PZ SR v SNV vykonala prednášky
o Dopravnej výchove v Materskej škole a v 3 ročníku Spojenej školy

12.10.2011 – sa uskutočnila interaktívna beseda rodičov žiakov OU s pracovníčkami ÚPSVaR,
odboru právnej a sociálnej kurately zo SNV, príslušníkmi Obecnej polície,
terénnym sociálnym pracovníkom, pracovníkom komunitného centra,
výchovným poradcom, psychológom na tému:
1. „Vzdelanie, kariérne poradenstvo a uplatnenie na trhu práce, povinná
školská dochádzka.“
2. „Partnerstvo, rodičovstvo, osobná pripravenosť na partnerské spolužitie,
povinnosti rodičov maloletých žiakov.“
15.11.2011 - bola príslušníkmi ObP vykonaná simulácia cestnej premávky pre deti
z Materskej škôlky vo voľnom priestranstve pre škôlkou. Deti sa stali
účastníkmi cestnej premávky na kolobežkách, urobenom vláčiku a autičku, kde
ich okrem dopravných značiek riadili aj príslušníci ObP.
21.12.2011 - náčelníčka ObP na podnet koordinátorky na prevenciu v ZŠ Mgr.Hajkovej,
vykonala prednášku na tému „šikanovanie na školách“ v tiedach 5.A, 6.A

J) 1.1.2011 – 10.8.2011 žiadne motorové vozidlo
10.8.2011 – 14.12.2011 dočasné užívanie obecného služobného vozidla Škody Octavie
16.12.2011 – nákup služobného vozidla Toyoty Rav 4 pre požiadavky ObP
K) 27.5.2011 – nákup služobných zbraní – 3 x krátke guľové zbrane CZ P07 - Duty
L) Obec Rudňany nemá VZN upravujúce používanie výstrojných súčiastok
príslušníci ObP sú vystrojení a ošatení v zmysle § 22, zák. SNR č. 564/1991 o obecnej
... polícii.
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
- telefónna ústredňa používaná pracovníkmi Obecného úradu + príslušníkmi ObP
N) Nevyužité.
O) V obci je funkčných 11 kamier, kamery sú vo VGA rozlišení.
Snímacie a monitorovacie zariadenie je umiestnené na:
- multifunkčné ihrisko Základnej školy /v roku 2010 nefunkčná/
- zadný prístup Základnej školy /v roku 2010 nefunkčná/
- materská škôlka Zimné
- cintorín – pohľad prístupovej cesty, brány a chodníka
- RPII, pohľad na komunitné centrum
- Kostol, časť Huta – snímanie prístupovej cesty
- Zimná dolina – snímanie prístupovej cesty ku kolkárni
- Zdravotné stredisko – vstup do budovi, parkovacie miesto pre RZP
- Obecný úrad – snímanie prístupovej cesty

.

- Obecný úrad – snímanie parkoviska
- časť Zapálenica – snímanie obchodu CBA
Kamerový monitorovací systém je hlavne preventívny prostriedok, ktorý sníma rizikové
a najfrekventovanejšie miesta v obci. Kamerovým systémom sa podarilo zistiť 5 priestupkov.
P) Obecná polícia zakúpila Elektronické Zabezpečovacie zariadenie v priestoroch útvaru,
ktoré bolo požiadavkou pre úschovu služobných zbraní. Narušenie osobou do týchto
priestorov nieje evidované.
Q) Žiaden.
R) VZN č.23/2010 o obecnej polícii
S) VZN č.2/2005 o podmienkach držania psov
VZN č.26/2010 o podmienkach predaja, podávania a používania alkoholických nápojov na
území Obce Rudňany
VZN č.1/2011 o čistote obce
T) Náčelníčka ObP je v Združení Náčelníkov Obecných a Mestských polícii Slovenska. ... .... ..
.. Zúčastnila sa Snemu, ktorý sa uskutočnil 24.-25.11.2011 v Lipt.Sielnici
Asistencie školám na požiadanie:
- 5.2.2011 – doručenie 29 pozvánok rodičom v osadách na zápis do 1 ročníka ZŠ
- 11.2.2011 – opakované doručenie 10 pozvánok rodičom v osadách na zápis do 1 ročníka ZŠ
/rodičia sa nedostavili na prvý termín/
- 10.3, 11.3., 15.3. 2011 – doručenie 48 pozvánok rodičom v osadách na psychologické
vyšetrenie
konané v ZŠ, opakované doručenie 16 pozvánok rodičom, ktorý sa
nedostavili na daný termín
- 11.4., 12.4., 13.4. 2011 – doručenie 14 pozvánok rodičom v osadách na psychologické
vyšetrenie, asistencia pre Spojenú školu /prestup žiakov zo ZŠ na Spojenú školu/
- 13.6.2011 – doručenie 11 pozvánok rodičom v osadách na Špeciálno – pedagogické
vyšetrenie, asistencia pre Spojenú školu
- 14.1., 26.1., - doručenie 27 pozvánok rodičom z osád, na dostavenie sa do Spojenej školy
/záškoláctvo, nevhodné správanie, dochádzka, na podnet MUDr.Pencáka – nezabezpečenie
sluchového aparátu pre dieťa rodičom, rozhodnutia o dochádzke, porušenia šk.poriadku .../
Asistencie pri doručovaní zásielok exekútorským úradom a súdom: celkový počet 12
V Rudňanoch : ........................................

Ing. Denisa Milaniaková
náčelníčka ObP

Miroslav Blišťan
starosta obce

