Správa o činnosti Obecnej polície Bernolákovo za rok 2019
opisná časť

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. Štatistické vyhodnotenie činnosti Obecnej polície Bernolákovo
V zmysle vyhodnocovania štatistických údajov s predchádzajúcim obdobím uvádzam prehľad plnenia úloh
príslušníkov obecnej polície. V tabuľkách je znázornený prehľad všetkých protiprávnych konaní zistených a
riešených príslušníkmi obecnej polície v obci Bernolákovo za rok 2019.
Za obdobie roku 2019 bolo hliadkami obecnej polície riešených 2223 udalostí, prijatých 690 oznamov od
občanov, celkový počet riešených 429 oznámených priestupkov. V blokovom konaní sa udelili blokové
pokuty na mieste v sume 2241,- € a v blokom konaní na pokuty nezaplatené na mieste v celkovej sume 148,EUR.
3. Verejný poriadok za rok 2019
Výkon služby príslušníkov obecnej polície je riadený a organizovaný na základe požiadaviek a podnetov
starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva a od občanov obce Bernolákovo.
Vo vybudovaných nových lokalitách obce sa osvedčuje hliadkovanie policajtmi, ktorí majú pridelené ulice.
Týmto okrskovým systémom vo svojich uliciach zodpovedajú za verejný poriadok a dodržanie pravidiel na
komunikáciách, kde sú vytvorené obytné zóny, aby sa mohli deti a dospeli cítiť bezpečne na ceste. Tieto ulice
sú označené značením obytná zóna IP28a, kde vodič je povinný brať na hrajúce sa deti a chodcov ohľad a ak
je to potrebné musí zastaviť vozidlo. Najvyššia rýchlosť jazdy je v obytnej zóne 20 km/hod. V obytnej zóne je
státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak, parkovať sa môže len na vyznačených
miestach. Prax ukázala, že obecnej polícii dodržiavanie zákona definovaného v predpise č. 8/2009 Z.z. o
cestnej premávke v § 59 - Osobitné ustanovenia o cestnej premávke v obytnej zóne, výrazne darí udržať
poriadok.
Obecná polícia vykonávala počas celého roka kontroly na voľný pohyb psov. Aj v tomto roku nám robili
starosti majitelia, ktorým sa nepodarilo ich zabezpečiť. V 106 prípadoch hliadky obecnej polície riešili v
uliciach obce voľný pohyb psa. Pre udržanie poriadku pri zistenom porušení zákona o voľnom pohybe a o
podmienkach držania psov (VZN č. 7/2017) vyriešila obecná polícia majiteľov aj v blokovom konaní no
v niektorých prípadoch keď sa pes dal odchytiť majiteľ sa nezistil.
Medzi činnosťami máme aj zisťovanie majiteľov nepojazdných vozidiel, ktoré zaberali verejné
priestranstvo. Po zistení majiteľa osobu vyzveme k odstráneniu vozidla. Medzi pravidelné kontroly máme
zahrnuté aj dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov na zástavkách autobusov SAD.
Môžem uviesť, že tieto porušenia sa v obci objavujú zriedkavo.
Príslušníci obecnej polície pri výkone služby úzko spolupracujú s referátmi obecného úradu. V 223 prípadoch
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došlo k priamej komunikácii ako napr. zisťovanie v obci nefunkčného verejného osvetlenia, poškodené
dopravné značenie, poškodené a nezjazdné komunikácie a iný poškodený, alebo nefunkčný obecný majetok.
S referátom životného prostredia a inšpekciou životného prostredia SR sme riešili dva prípady kedy došlo
vážnejšiemu znečisteniu pôdy a Čiernej vody.
Zabezpečovali sme verejný poriadok a nerušený priebeh na rôznych akciách kultúrneho, športového a
spoločenského charakteru, ktoré za účasti príslušníkov obecnej polície a hipológie policajného zboru SR
prebiehali bez vážnejšieho narušenia verejného poriadku. V rámci súčinnosti a spolupráce s policajným
zborom SR bolo riešených 37 prípadov. Pri bežnej hliadkovej činnosti sme našli tri osoby, ktoré boli hľadané v
celoštátnom pátraní PZ SR.
V 7 prípadoch hliadky obecnej polície zabezpečovali zranené osoby do príchodu rýchlej zdravotnej pomoci.
Trvalou úlohou príslušníkov obecnej polície je pre zabezpečenie bezpečnosti osôb, najmä žiakov, pri
prechádzaní po priechodoch pre chodcov na Dukelskej ulici v dňoch školského vyučovania. Pravidelné
uzamykanie a otváranie areálov detských ihrísk a pohrebiska obecnou políciou sa osvedčilo ako dobrá voľba
pretože poškodzovanie zariadení hrobových miest neevidujeme.
Rubrika ,,Pod lupou" v časopise Bernolák má pravidelne svoje miesto, kde obecná polícia predkladá
čitateľom tie najzaujímavejšie prípady, ktoré sa stali v obci. Pre lepšiu informovanosť občanov o práci
obecnej polícii je webová stránka www.obecnapolicia.sk, ktorá má voľne stiahnuteľnú aplikáciu OPSR.
Aplikácia prináša pre obyvateľov dôležité oznamy.
4. Cyklohliadky
Na cyklochodníku zabezpečovali príslušníci obecnej polície verejný poriadok len nutných prípadoch, keď
dochádzalo zo strany občanov k porušeniu pravidiel, kde značka prikazuje cyklistom použiť v predmetnom
smere takto označenú cestičku alebo pruh. Cestičku alebo pruh pre cyklistov môže použiť aj osoba
pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým
neobmedzí ani neohrozí cyklistov; cestičku alebo pruh smie použiť aj osoba tlačiaca bicykel. Iným
účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané. Zapájajú sa aj pri zabezpečení
verejného poriadku pri rôznych športových akciách, ktoré organizuje obec.
5. Kamerový monitorovací systém
Kamerový monitorovací systém v obci Bernolákovo prevádzkuje obecná polícia 365 dní v roku a je nutné, aby
fungovali 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 dosluhujúceho celého kamerového zariadenia musíme počas roka zabezpečovať
servis pre bezporuchový chod už len niekoľko kamier a ich súčasti. V priebehu roka došlo niekoľko krát k
celkovému výpadku chodu kamier z dôsledku budovania nových trás pre pripojenie na optický kábel. Preto je
nutné rozbehnúť práce na nových rozvodoch a obnoviť chod kamier čo najskôr. Súčasný stav je štyri kamery
v križovatkách obce a osem kamier sníma dôležité priestory, ktoré sú majetkom obce.
6. Pult centralizovanej ochrany
Pult centralizovanej ochrany Obecnej polície Bernolákovo je zriaďovaný v súlade so Zákonom č. 564/1991Zb.
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.
K dátumu 31.12.2019 bolo na PCO Obecnej polície Bernolákovo napojených spolu 33 objektov, z ktorých 8
objektov patrí obci Bernolákovo. V priebehu roku 2019 prijali príslušníci obecnej polície 170 hlásení o
poplachu. Bolo vykonaných 44 výjazdov ku stráženým objektom. Z uvedeného počtu výjazdov boli dva zásahy
na objekty ostré, kde došlo k narušeniu dvoch objektov no škody boli nepatrné.
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7. Použitie donucovacích prostriedkov
Za obdobie roku 2019 príslušníci obecnej polície počas priameho výkonu služby museli použiť donucovanie
prostriedky podľa §13 Zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v jednom prípade. Tento zásah bol
vyhodnotený náčelníkom obecnej polície ako opodstatnený a vykonaný v súlade so zákonom.
8. Aktivity
Počas celého obdobia sme boli v úzkom kontakte s vedením obce Bernolákovo a s vedením strednej
odbornej školy poľnohospodárskej v Ivanke pri Dunaji a rokovali sme o možnostiach spolupráce pri
novootvorenom štúdijnom odbore ,,ochrana osôb a majetku“ v strednej odbornej škole v Bernolákove.
Obecná polícia začala spolupracovať aj s operačným strediskom linky 155, ktorá vyslala do našej obce svojich
záchranárov a osobne preškolili všetkých príslušníkov obecnej polície v situácii, kde pri záchrane zdravia
môžu použiť automatický externý defibrilátor (AED), ktorý máme neustále pripravený k možnej záchrane
života.
Plán zriadiť oddelenie kynológie obecnej polície Bernolákovo je v pokročilom štádiu a spustiť ju plánujeme
v roku 2020.
9. Preventívna činnosť Obecnej polície v Bernolákove v roku 2019
V školskom roku 2018/2019 bola vykonávaná prevencia na ZŠ Komenského a ZŠ Školská. Prevenciou neustále
poskytujeme konkrétne informácie o škodlivom užívaní cigariet, alkoholu a drog. Prevencia bola vykonaná
podľa požiadavky vedenia školy.
Prevencia je zameraná aj k seniorom. Dôležité je varovať seniorov pred dôverčivosťou voči cudzím ľuďom
hlavne pri výskytoch podomového predaja a pri rôznych situáciách, pri ktorých prichádzajú starší ľudia
hlavne o svoje úspory. Pre zvýšenie bezpečnosti tejto vekovej kategórie obecná polícia používa program
spojením bezpečnostnými tlačidlami ,,SeniAngel“. Je systémom novej generácie, určený mestským a
obecným políciám pre priamy výkon a môže pomôcť nielen seniorom, ale aj deťom, športovcom v krízovej
situácii. V súčasnosti je medzi obyvateľmi Bernolákova 12 bezpečnostných tlačidiel.
10. Strelecká príprava
Strelecký výcvik príslušníkov obecnej polície v roku 2019 bol vykonávaný ostrými streľbami so samo
nabíjacími pištoľami zn. Glock 17 s kapacitou zásobníku 17 nábojov 9mm Luger, v súkromnej strelnici
v Lozorne. Na základe dosiahnutých výsledkov v streleckej príprave môžem konštatovať, že príslušníci splnili
stanovené kritéria. V nasledujúcom období budeme precvičovať taktické zásahy na objekty, nakoľko je to
potrebné pre osvojenie zručnosti a presnosti pri manipulácii zbrane. Obecná polícia vlastní šesť kusov samo
nabíjacích pištolí zn. Glock 17.
11. Personálna oblasť
Do našich radov bol prijatý v januári 2019 jeden príslušník obecnej polície s desať ročnou praxou.
Z pracovného pomeru na vlastnú žiadosť odišiel vo februári 2019 jeden príslušník obecnej polície. Personálny
stav k 31.12.2019 tvorilo 8 príslušníkov obecnej polície Bernolákovo.
12. Úsek kontrolnej činnosti
Kontrolná činnosť bola počas roku 2019 zameraná predovšetkým na plnenie služobných úloh, efektívne
využívanie fondu pracovného času, ustrojenosť a na výstroj hliadok obecnej polície. Kontrolnú činnosť
vykonával náčelník obecnej polície. V priebehu roka boli zistené porušenia pracovnej disciplíny u príslušníka
obecnej polície spojené s priamym výkonom služby. Naopak za vzorné plnenie si pracovných povinností ako
aj za výborné výsledky boli príslušníci obecnej polície finančne odmenení.
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13. Výstrojné súčasti príslušníkov obecnej polície
Pre výkon služby príslušníci OcP používajú služobné motorové vozidlo zn. DACIA Duster bielej farby
s farebným vyobrazením podľa zákona č.564/91 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Pre
výkon spojenia používame mobilný telefón značky Blackview a pre spojenie hlásení PCO rádiostanice značky
Motorola. V roku 2019 sme pokračovali na postupnom prestrojení novými rovnošatami a hodnostnom
označení v zmysle vyššie uvedeného zákona.
14. Záver
Obecná polícia Bernolákovo aj v roku 2019 potvrdila svoje nezastupiteľné miesto v štruktúre orgánov obce
Bernolákovo. Už viac ako 11 rokov svojej existencie zabezpečuje verejný poriadok, chráni majetok, životné
prostredie a plní úlohy vyplývajúce zo Všeobecne záväzných nariadení obce Bernolákovo.
Na záver môžem konštatovať, že sa darí 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. V poslednom období sa na obecnú políciu kladú vyššie nároky na
vykonávanie kontroly verejného poriadku a ochranu majetku občanov a obce. Preto sme pripravený v období
roku 2020 navýšiť stav príslušníkov a posilniť hliadky služobným psom.

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

Príloha : 1. Výkaz štatistických údajov o činnosti
2. Zostava udalostí a priestupkov
3. Mapa kriminality vytvorená z programu MP Manager.
4. Hodnostné označenie obecných polícií
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