Správa o činnosti Obecnej polície Bernolákovo za rok 2015

1. Úvod
Obecná polícia Bernolákovo je poriadkový útvar obce zriadený Obecným zastupiteľstvom
v Bernolákove v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Tento
poriadkový útvar pôsobí pri zabezpečovaní obecných vecí, verejného poriadku, ochrane životného
prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo Všeobecne záväzných nariadení obce.

2. Verejná diskusia a anketa o pôsobení obecnej polície v obci Bernolákovo
Verejná diskusia o pôsobení Obecnej polície Bernolákovo v obci sa uskutočnila 27.01.2015
v kultúrnom dome, kde na úvod bola predložená zástupcom náčelníka Obecnej polície Bernolákovo
správa o činnosti obecnej polície za všetky obdobia od jej založenia. Verejná anketa o zachovaní a
ďalšom pôsobení Obecnej polície Bernolákovo v nasledujúcom období sa uskutočnila od 7.2.2015 do
6.3.2015, tu mali občania Bernolákova možnosť vysloviť svoj názor. Anketa bola zverejnená v marci
s výsledkom zachovania obecnej polície.

3. Štatistické vyhodnotenie činnosti Obecnej polície Bernolákovo
V zmysle vyhodnocovania štatistických údajov s predchádzajúcim obdobím uvádzam prehľad plnenia
úloh našich príslušníkov obecnej polície. V tabuľkách je znázornený prehľad všetkých protiprávnych
konaní zistených a riešených príslušníkmi obecnej polície v obci Bernolákovo za rok 2015.

Činnosť pri plnení úloh obecnej polície
Počet osôb, ktorým bola obmedzená osobná sloboda
Počet osôb predvedených na útvar policajného zboru SR
Počet nájdených osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
Počet nájdených vecí, po ktorých bolo vyhlásené pátranie
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Priestupky
1 Počet zistených priestupkov
2

§47
§48

vlastnou činnosťou
Počet oznámených priestupkov na
útvar OcP
Počet uložených priestupkov

§49

§50

8

§22

VZN

60

30

90

7

24

39

Spolu

3
4 Počet odložených priestupkov
5 Počet odovzdaných priestupkov

2

1
1

6

9

1

2

20

32

25

1

65

8

99

218
1

16

889

687

1986
2

7
8

príslušnému orgánu
Počet oznámených priestupkov
príslušnému orgánu
Počet priestupkov prejednaných v
blokovom konaní
Finančná hotovosť v eur
Počet priestupkov prejednaných v
blokovom konaní vydaním bloku
na pokutu nezaplatenú na mieste
Finančná hotovosť v eur

33

3
4
1

Ostatné

176
1
30

4

3
7
6

63

Za obdobie roku 2015 bolo prijatých 579 oznamov od občanov, riešených 1126 udalostí,
101 priestupkov riešených v blokovom konaní a to udelením blokovej pokuty na mieste a blokom
pokuty nezaplatenej na mieste v celkovej sume 2 049,- EUR.

4. Verejný poriadok za rok 2015

Výkon služby príslušníkov obecnej polície je riadený a organizovaný na základe požiadaviek a
podnetov starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a od občanov obce Bernolákovo.
Úlohou obecnej polície nebolo len riešenie a objasňovanie priestupkov, ale vykonávala aj
nasledovné činnosti. V rámci súčinnosti a spolupráce s policajným zborom SR bolo riešených 64
prípadov. Spolu pôsobili pri zabezpečovaní verejného poriadku, pri organizovaní kultúrnych
a spoločenských podujatí v obci Bernolákovo. V rámci utečeneckej a migračnej krízy na
Slovensku obecná polícia nadviazala kontakt s hraničnou a cudzineckou políciou PZ pre prípad
zistenia nelegálneho pohybu cudzincov na území obce. Obecná polícia vykonala 27 kontrol na
požívanie alkoholu mladistvými a maloletými osobami, z toho 5 kontrol bolo pozitívnych.
Príslušníci obecnej polície v rámci priameho výkonu služby realizovali aj nasledovné činnosti :
zabezpečovali doručenie oznamov obyvateľom Bernolákova od daňového úradu. V 12 prípadoch
poskytovali prvú pomoc, prípadne zabezpečili zranenú osobu do príchodu zdravotnej pomoci. Pri
bežnej hliadkovej činnosti zaistili 2 osoby, ktoré boli hľadané v celoštátnom pátraní PZ SR. Pri
zabezpečovaní úloh vyplývajúcich zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, príslušníci obecnej
polície pravidelne spolupracovali s pracovníkmi obecného úradu a to najmä s oddelením
životného prostredia, daní a poplatkov, oddelením vnútornej správy a so stavebným úradom.
Zabezpečovali sme verejný poriadok a nerušený priebeh na rôznych akciách kultúrneho,
športového a spoločenského charakteru, ktoré za účasti príslušníkov obecnej polície prebiehali
bez vážnejšieho narušenia verejného poriadku.
Pre zabezpečenie verejného poriadku na cyklochodníku bola vytvorená štvorica príslušníkov,
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ktorí budú hliadkovať na trase od Novej Dedinky po Ivánku pri Dunaji najmä cez voľné dni.
Obecná polícia vykonávala počas celého roka kontroly na voľný pohyb psov. Veľké starosti nám
robili majitelia, ktorí si nevedeli zabezpečiť psov, aby sa svojvoľne nepohybovali bez označenia
v uliciach obce. Pre udržanie poriadku sa zistené porušenia zákona o voľnom pohybe psov museli
riešiť dôraznejšie.
Medzi ďalšie činnosti patrilo zisťovanie majiteľov nepojazdných vozidiel, ktoré zaberali verejné
priestranstvo. Po zistení majiteľa, sme takúto osobu vyzvali k odstráneniu vozidla.
Stále kontroly dodržiavania zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov na zástavkách
autobusov SAD priniesli podstatne menej zistených priestupkov.
Príslušníci obecnej polície pri výkone služby sa zameriavali v obci na nefunkčné verejné
osvetlenie, poškodené dopravné značenie, poškodené komunikácie. Tieto závady boli
oznamované zodpovedným osobám a kompetentným orgánom.
Trvalou úlohou príslušníkov obecnej polície je v rámci zabezpečenia bezpečnosti osôb, najmä
žiakov, pri prechádzaní na priechodoch pre chodcov na Dukelskej ulici v dňoch školského
vyučovania. Nakoľko sa v poslednom období zvýšil pohyb chodcov cez priechod Dukelská ul.
a Komenského ul. upravili sme výkon služby na priechode pre chodcov v čase od 07:15 hod. do
08:00 hod.
Pre lepšiu kontrolu možného porušovania prevádzkového poriadku pohrebiska zabezpečuje
obecná polícia uzamykanie a odomykanie vchodov do cintorína.
Pomerne častou úlohou hliadky obecnej polície bolo doručovanie zásielok do vlastných rúk pre
potreby súdov a exekútorov.
Pravidelne sme verejnosti poskytovali stručný prehľad o riešení priestupkov v časopise Bernolák,
kde sme aktuálne prezentovali činnosť obecnej polície v rubrike Pod lupou.

5. Kamerový monitorovací systém
Kamerový monitorovací systém zložený z dvanástich kamier v obci Bernolákovo prevádzkuje
obecná polícia 365 dní v roku a pracujú nepretržite 24 h denne. Záznamy z kamier slúžia iba pre
služobné účely v rámci objasňovania protiprávneho konania a na základe písomnej žiadosti sú
poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní. Vzhľadom na vyťaženosť celého kamerového
zariadenia musíme počas roka zabezpečovať servis pre bezporuchový chod kamier a ich súčastí.
Počas roku 2015 bolo prostredníctvom kamerového systému zaznamenaných 10 priestupkov.
Tieto priestupky boli doriešené blokovými pokutami na mieste, z toho 5 priestupkov bolo za
znečistenie verejného priestranstva, 4 priestupky za hrubé správanie a 7 priestupkov proti
majetku.

6. Pult centralizovanej ochrany
Pult centralizovanej ochrany Obecnej polície Bernolákovo je zriaďovaný v súlade so Zákonom
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, slúži v prvom rade na osobnú ochranu obyvateľov ako aj na
ochranu majetku obce pred poškodením, zničením alebo zneužitím. Tento systém monitoruje a
prijíma signály o každom narušení, hlavne priestory v chránenom objekte.
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K 31.12.2015 bolo na PCO Obecnej polície Bernolákovo je napojených spolu 31 objektov,
z ktorých 9 objektov patrí obci Bernolákovo. V priebehu roku 2015 vykonali príslušníci obecnej
polície 60 výjazdov ku stráženým objektom. Všetky poplachy boli vyhodnotené ako falošné
a k narušeniu napojených objektov nedošlo.
7. Použitie donucovacích prostriedkov
Za obdobie roku 2015 príslušníci obecnej polície počas priameho výkonu služby museli použiť v
jednom prípade donucovanie prostriedky podľa §13 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
Tento zásah bol vyhodnotený náčelníkom obecnej polície ako opodstatnený a vykonaný v súlade
so zákonom.

8. Preventívna činnosť Obecnej polície v Bernolákove v roku 2015
V školskom roku 2014/2015 bola vykonávaná prevencia na ZŠ Komenského a ZŠ Školská. Cieľom
prevencie je poskytovať konkrétne rady deťom ako sa nestať obeťami trestného činu, ako
v živote zvládať určité záťažové situácie, kde vyhľadať potrebnú pomoc. Prevencia bola vykonaná
v počte dvadsať hodín a uvedené témy boli prednášané v triedach štvrtého až deviateho ročníka.
Na Strednej priemyselnej odbornej škole v Bernolákove sa preventista zameral v prednáškach na
prevenciu proti nedovolenému požívaniu tabakových výrobkov, alkoholu, drog a iných
návykových látok.
Prevenciu bolo potrebné zrealizovať aj u seniorov. Beseda bola uskutočnená v mesiaci júl
s názvom bezpečný život v spolupráci s preventistkou policajného zboru SR. Dôležité bolo
varovať seniorov pred dôverčivosťou voči cudzím ľuďom hlavne pri výskytoch podomového
predaja a pri rôznych situáciách, pri ktorých prichádzajú starší ľudia o svoje úspory. Pri
prednáškach boli odovzdané rôzne materiály, ktoré môžu pomôcť v krízovej situácii.
V rámci bezpečnosti cestnej premávky sme zabezpečili žiakov a seniorov reflexnými prvkami
s cieľom označiť a zviditeľniť ich pri pohybe v uliciach obce.

9. Zdravotná príprava
Na základe skúseností z výkonu služby príslušníkov obecnej polície bolo potrebné vykonať kurz
prvej pomoci. Školenie prvej pomoci, ktoré si hradili všetci príslušníci z vlastných zdrojov
v mesiaci september bol zrealizovaný firmou Peda Rescue. Úlohou školenia bolo zdokonaliť
príslušníkov obecnej polície vo vedomostiach poskytovania prvej pomoci, hlavne pri oživovaní
pacienta. Nezostalo to iba pri tejto činnosti. Obecná polícia potrebovala, aby v určitých
momentoch bola pripravená na záchranu ľudského života v každej situácii. Túto myšlienku
podporila známa svetová výtvarníčka Gordana Turuk, ktorá ochotne zakúpila v decembri pre
Obecnú políciu Bernolákovo defibrilátor AED v hodnote 2 000,- €, ktorý je určený na obnovu
srdcového rytmu. Na tento prístroj sa všetci príslušníci zodpovedne preškolili a nacvičili si ako ho
správne používať.
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10. Personálna oblasť
Pracovný pomer ukončili výpoveďou v období január až jún roku 2015 traja príslušníci.
Dňa 22.06.2015 bol obecným zastupiteľstvom obce Bernolákovo odsúhlasený náčelník Obecnej
polície Bernolákovo Milan Krampl.
V mesiacoch jún a september 2015 boli výberovým konaním prijatí na voľné pracovné miesta
traja zamestnanci obecnej polície. Jeden z nich bol zaradený do priameho výkonu služby a dvaja
absolvovali povinnú odbornú prípravu v Nitre v rozsahu 420 hodín. V mesiaci december po
úspešnom ukončení záverečnej skúšky a získaním odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej
polície sa zaradili do výkonu služby. Personálny stav k 31.12.2015 tvorilo 9 príslušníkov Obecnej
polície Bernolákovo.
11. Úsek kontrolnej činnosti
Kontrolná činnosť bola počas roku 2015 zameraná predovšetkým na plnenie služobných úloh,
efektívne využívanie fondu pracovného času, ustrojenosť a výstroj hliadok obecnej polície.
Kontrolnú činnosť vykonával náčelník obecnej polície a jeho zástupca. V priebehu roka bola na
jedného príslušníka podaná písomná sťažnosť. Po preskúmaní postupu príslušníka počas výkonu
služby bolo podozrenie na neštardantný postup pri riešení priestupku. Pre vyšetrenie prípadu
náčelník obecnej polície podal písomne trestné oznámenie na prokuratúru SR. Naopak za vzorné
plnenie si pracovných povinností ako aj za výborné výsledky boli niektorí príslušníci obecnej
polície finančne odmenení.
12. Záver
Obecná polícia Bernolákovo aj v roku 2015 potvrdila svoje nezastupiteľné miesto v štruktúre
orgánov obce Bernolákovo. Už viac ako 7 rokov svojej existencie zabezpečuje verejný poriadok,
chráni majetok, životné prostredie a plní úlohy vyplývajúce zo Všeobecne záväzných nariadení
obce Bernolákovo.
Na záver môžeme konštatovať, že sa podarilo udržať bezpečnosť v obci Bernolákovo na dobrej
úrovni aj vďaka dobrej spolupráci s oddeleniami PZ SR. Preto i naďalej budú príslušníci obecnej
polície plniť zodpovedne prideľované úlohy tak ako doposiaľ.

Správu o činnosti Obecnej polície Bernolákovo spracoval a predkladá Milan Krampl
náčelník
Obecnej polície Bernolákovo
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