Správa o činnosti Obecnej polície Nálepkovo
do 30. novembra 2016

1.

ÚVOD
Obecná polícia (ďalej len OcP) v Nálepkove je poriadkovým útvarom obce na
zabezpečenie verejného poriadku, ochrany majetku obce a občanov, ochrany životného
prostredia v obci, na vykonávanie nariadení a uznesení obce, rozhodnutí starostu obce a na
plnenie ďalších úloh, kde jej pôsobnosť je daná územím, respektíve katastrom obce
Nálepkovo, v zmysle zákona o obecnom zriadení. OcP v Nálepkove sídli v budove
hasičskej zbrojnice (ďalej len HZ). Raz mesačne vykonávajú príslušníci obecnej polície
akustické preskúšanie elektromotorickej sirény ovládanej miestnou obcou, podľa
stanovených termínov a o jej funkčnosti informujú Odbor civilnej ochrany (ďalej len
OcO) a krízové riadenie obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi. (ďalej len KR ObÚ).
V súčasnej dobe ma obecná polícia početný stav 4 + 1 náčelník OcP.
Pri plnení úloh OcP v priebehu roka spolupracovala s príslušnými útvarmi PZ SR, so
súdmi SR, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, s orgánmi štátneho odborného dozoru
nad bezpečnosťou práce, s orgánmi dozoru vo veciach životného prostredia, požiarnej
ochrany a orgánmi obce (OcÚ, LON s.r.o., ZŠ s MŠ v Nálepkove, Turistickou ubytovňou,
DN n.o., KC Mlyn, SON, MOPZ a MORZ Nálepkovo, všetkými komisiami OZ pri OcÚ v
Nálepkove ).
OcP spolupracuje pri kontrole vodomerov a elektromerov v rómskych osadách, pri
očkovaní psov v obci, vykonáva fotodokumentáciu v rámci obce a jej archiváciu,
zúčastňuje sa rôznych školení potrebných k práci a výkonu služby, spolupracuje v rámci
obce s verejno-prospešnými prácami, spolupráca s poštou Nálepkovo, zabezpečuje osoby
k prejednaniu priestupkov správnym orgánom OVVS Gelnica, koordinuje a spolupracuje
s tunajšími podnikateľskými subjektmi, hlavne počas krízového stavu obce.
Príslušníci OcP sa zúčastňujú aj na zasadnutiach obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) z
dôvodu skvalitnenia spolupráce s občanmi, kde je možnosť konzultácie vo veciach
aktuálnej a priebežnej bezpečnostnej situácie v katastrálnom území obce Nálepkovo.
Zároveň vykonávajú video dokumentáciu priebehu obecného zastupiteľstva.

2.

PROBLEMATIKA A ANALÝZA BEZPEČNOSTNÝCH TRENDOV V OBCI DO 30.
NOVEMBRA 2016
Školstvo

-

-

-

-

Obecná polícia v rámci výkonu služby každý deň, počas školského roka vykonáva
dozor v základnej škole v ranných hodinách. Cieľom je zabezpečenie organizácie
príchodu žiakov do školy a usmernenie dopravy pred školou, kde z dôvodu malej
kapacity parkoviska a priepustnosti cesty vznikajú dopravné problémy, zároveň
usmerňuje v ranných hodinách žiakov v potravinách, aby do 8 hodiny prišli do školy.
Občianske hliadky zabezpečujú prechod detí do školy pri potravinách Jednoty.
Občianske hliadky v poobedňajších hodinách zabezpečujú prechod detí zo školy do
parku smerom do osady Grün, Píla a Trosky.
V rámci prevencie obecná polícia zrealizovala dve prednášky na tému bezpečnosť,
drogová závislosť na školách, dopravno-bezpečnostné predpisy, (spolupráca zo
štátnou políciou)
Drogový delikt v škole zistený a odstúpený na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru,
Odbor kriminálnej polície v Spišskej novej Vsi.
Vykonala množstvo pohovorov v škole s cieľom upozorňovať na správanie detí
v škole a v okolí (odpadky, slušné správanie, včasné chodenie do školy, výtržnosti v
škole).
Samostatnou kapitolou je kontrola a riešenie školskej dochádzky detí.
Šport a kultúra

-

-

OcP sa v spolupráci s príslušnými organmi PZ SR a usporiadateľmi podieľala pri
zabezpečovaní futbalových zápasov, aby v ich priebehu nedošlo k narušeniu verejného
poriadku.
Video dokumentáciu futbalových zápasov.
Zabezpečovanie poriadkových aktivít počas všetkých kultúrnych, športových,
verejných a iných podujatiach, ktorých usporiadateľom je obec Nálepkovo (Jánska
vatra, Deň zvrchovanosti - a pod.), respektíve komisie OZ (KOVP, KKMaŠ, KSaB a
KSÚPaŽP).

Doprava
-

-

-

82 % všetkých dopravných značiek v obci bolo obnovených v zmysle platného
zákona. Uvedené zmeny dopravného značenia boli realizované v zmysle pokynu
dopravného inšpektorátu v Spišskej Novej Vsi.
Bolo zavedené dopravné značenie na zdravotnom stredisku, zákaz vjazdu
s dodatkovou tabuľou mimo dopravnej obsluhy s cieľom zabrániť ničeniu zelene
v areáli (dodržiavanie je kontrolované obecnou políciou).
Zaviedla sa dopravná značka zákaz státia spolu s povolenou rýchlosťou do 30 km/h
v medzi ulicami Stredný riadok a Hlavná ulica.
Bola zavedená dopravná značka zákaz vjazdu autobusov pred kostolom v obci.
V súčasnej dobe sa spolupracuje s externou firmou na tvorbe nového dopravného
projektu v obci Nálepkovo. Uvedená realizácia vyplynula z novej platnej legislatívy.
Väčšinu dopravných priestupkov je riešená dohovorom.

Štatistické zhodnotenie činnosti a porovnanie
31.11.2016

2015

Obyčajné
písomnosti

Priestupky
Sumár

380

261

2016

148

244

Rozdiel
+/-

- 232

- 17

-

-

-

Majetkové
priestupky

Verejný poriadok

Obč.
spolunažívanie
Pes
Smeti
Pes

4
2
3
8

Dopravné
priestupky

7

1

Pokuty

Najazdené
kilometre

54/402

7872 km

48/385

8514 km

Realizácia potravinovej pomoci v obci od prebratia výdaja (rozvozu) až po
administratívnu časť. Uvedené činnosti sú v úzkej spolupráci s komunitným centrom
a červeným krížom.
Veľký problém je množstvo psov v obci, ako v rómskych osadách tak aj v obci
samotnej. Veľmi ťažko sa zisťujú majitelia psov a vykonáva postih. V tomto roku sme
realizovali 2 x pohryzenie psom a po zistení majiteľa bol tento priestupkovo riešený.
Na tomto úseku bolo uložených 8 pokút za voľný pohyb psa.
Priebežne sa vzniknuté problémy na úseku verejného poriadku riešia cez komisiu
KOVP v obci.
Fetovanie v obci hlavne v okolí Hlavná 543 (Mašinka), preventívne opatrenia
vykonávané v spolupráci s obchodníkmi.
Asistencie pri domových prehliadkach v spolupráci so štátnou políciou.
Asistencia pri hasení požiarov v obci.
Kamerový systém

-

-

V budove HZ v Nálepkove chránená dielňa, v ktorej sú štyria zamestnanci. Ich úlohou
ja obsluha kamerového systému v obci. V súčasnej dobe je v obci umiestnených 5 ks
kamier. Všetky kamery pracujú v dennom aj v nočnom režime s možnosťou zmeny
uhlu a priblíženia. Kamerové záznamy sú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov
archivované 14 dní.
Kamerovo zadokumentované - krádež sviečok a kvetov z hrobových miest (12
páchateľov)
Narušenie verejného poriadku námestie (močenie, krádež roštov, dopravné nehody),
(7x)
Znečisťovanie a sypanie smetí mimo kontajner na cintoríne (cintorín), (13x)
Lúpežné prepadnutie (objasnila štátna polícia), (1 x)
Zadokumentovanie dopravnej nehody pred potravinami Jednota (odstúpené pre ODI
SNV)
Sypanie smetí do potoka (3 x)
Občianska hliadka

-

do 31.8.2016 pracovali v obci 4 príslušníci občianskej hliadky, od 1.9.2016 pracujú
traja zamestnanci ako občianska hliadka.

-

-

Plnia úlohy na úseku ochrany verejného poriadku, života a zdravia, úseku dopravy,
ochrany životného prostredia. Vykonávajú asistencie pri previerkach v osadách
rómskej komunity.
Asistovali pri zadržaniach rómskych páchateľov na cintoríne.
Prevencia na prechodoch pred potravinami Coop Jednota a v škole.
Asistencie pri usmerňovaní dopravy pri prácach v obci.
Samostatnou kapitolou je čerpanie podpor a dávok v obci.

3.

ANALÝZA VÝVOJA BEZPEČNOSTNEJ SITUÁCIE V OBCI NÁLEPKOVO ZA
ROK 2016

-

Trend ekonomicky a mentálne silnejších rómskych spoluobčanov, ktorí vyhľadávajú
osamelo žijúcich ľudí v obci zvyčajne holdujúcich alkoholu s cieľom obohatiť sa
o zariadenia v domácnostiach. Hlavný cieľ je “odkúpiť za nízku protihodnotu dom
a presťahovať sa“. Navonok sú tieto veci legitímne, ale predchádza tomu nátlak
a psychologické pôsobenie v kombinácii s násilím.

-

Úžerníctvo, ktoré je viditeľne hlavne v dobe vyplácania dávok (cudzí Rómovia
s autami z iných miest v obci), deje sa však neustále, dlhodobo a nie je v silách
sociálne slabších občanov sa s týmto problémom vysporiadať.

-

Hranie automatov a pohyb maloletých detí v pohostinstvách pri tejto činnosti.

-

Krádeže z dvorov, záhrad, cintorínov, rómskymi
správaním strpčujú život všetkým obyvateľom obce.

-

Krádeže dreva v obci a z lesov obce Nálepkovo.

-

Znečisťovania životného prostredia - sypanie odpadkov do potoka, znečisťovanie
parku to je na dennom poriadku, odpadky v okolí Mašinky na ul. Hlavnej ako aj
v okolí bytovky, osady Grün, osady Píla a časti Trosky, nelegálne skládky,
rozhadzovanie odpadu okolo kontajnerov so smetím. Maloleté deti nedokážu fyzicky
vysypať smetnú nádobu do kontajnerov, tak to sypú mimo kontajner.

-

Priestupky na úseku nedodržiavania VZN obce ako sú poplatky za psov, voľne
pobehujúce nezaočkované psy po uliciach, v obci a v hore uvedených častiach obce,
poplatky za odpad a pod.

-

Delikty na úseku ohrozenia zdravia, výchovy a vzdelávania dieťaťa alebo zanedbania
povinnej školskej dochádzky (enormný nárast žiakov, ktorí nemajú ospravedlnené
vyučovacie hodiny), žiaci v čase práceneschopnosti pobehujúci v obci alebo ťahajúci
drevo z lesa namiesto liečenia. Hranie deti na cestách (Mašinka). Neskoré chodenie do
školy kedy deti ráno o 08.00 hod. ešte nakupujú potraviny v Potravinách. Agresívne
správanie detí, ale aj ich rodičov v priestoroch školy. Nárast nezáujmu rodičov
o výchovu vlastných detí a s tým súvisiaci problém narúšania verejného poriadku ako
bol popisovaný v hore uvedených odsekoch

-

Čierne stavby v obci, ich nárast a nemožnosť hlavne v rámci legislatívy sa s týmto
problémom vysporiadať. (Posledné sčítanie bolo pri čísle 90)!

deťmi,

ktoré

svojím

Predkladá:
Náčelník Obecnej polície Nálepkovo
Mgr. Ľubomír SOLÁK

