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Správa o bezpečnostnej situácii v obci
Bezpečnostná situácia v obci bola počas roka 2021 monitorovaná vďaka kamerovému
systému, ktorý bol nainštalovaný na 20 miestach na Hlavnej, Kultúrnej ulici, Družstevnej
a Záhumenskej ulici. Podmienky monitorovania bezpečnostnej situácie sa výrazne zlepšili
v lete minulého roka, kedy bolo na miestach s pohybom najväčšieho počtu ľudí (Družstevná,
Záhumenská ulica) resp. na mieste umiestnenia obecnej nehnuteľnosti – areál Materskej školy
v Trebaticiach na Štúrovej ulici inštalovaných 11 kamier. Celkové investičné náklady
predstavovali sumu 12 883, 12 € a časť z tejto sumy vo výške 6 000,- € bola uhradená z dotácie
z Ministerstva vnútra SR. Celkové náklady na inštaláciu kamerového systému v obci Trebatice
– 20 kamier predstavujú sumu 24 289,94 €. Ďalšie investičné náklady s realizáciou zámeru –
„Rozšírenie kamerového systému v obci Trebatice“ boli viazané na rekonštrukciu káblovej
televízie, keď do ryhy káblového distribučného systému na Štúrovej ulici boli počas jarných
mesiacov minulého roka v zmysle Zmluvy o spolupráci so spoločnosťou Lombard, s.r.o.
položené optické rozvody. Tým došlo k prepojeniu optických rozvodov na Záhumenskej,
Štúrovej, časti Slnečnej a Kultúrnej ulici s riadiacim centrom, ktoré je umiestnené v technickej
miestnosti kultúrneho domu. Súčasťou investičného zámeru bola i inštalácia veľkoplošného
monitoru v kancelárii starostu obce, kde sú jednotlivé miesta monitorované.
Potom, čo z dôvodu chronického porušovania pracovnej disciplíny nebola v roku 2018
predĺžená pracovná zmluva s bývalým správcom kamerového systému, je monitorovanie
kamerového systému zabezpečované starostom obce, ktorý úzko spolupracuje s dodávateľom
systému – spol. Lombard, s. r. o. ako i problematike znalým poslancom Ladislavom Reginom.
Je potrebné oceniť jeho ochotu a vôľu operatívne odstraňovať prípadné poruchy
technologických zariadení systému.
Využívanie kamerového systému na monitorovanie časti územia obce sa riadi
bezpečnostným projektom obce Trebatice. Od októbra 2019 doteraz boli kamerovým
systémom zaznamenané dva incidenty, ktoré sú uvedené v dokumentácii označenej ako
Bezpečnostný projekt – IS Kamerový systém. V októbri 2019 bol vyžiadaný kamerový záznam
príslušníkom PZ vo Vrbovom z monitorovania priestorov autobusových zastávok na Hlavnej
ulici vo veci úmrtia človeka a v októbri minulého roka bol vyžiadaný kamerový záznam
príslušníkom PZ vo Vrbovom vo veci fyzického útoku v rámci susedského sporu na Štúrovej
ulici. V roku 2021 nebol vyžiadaný orgánmi činnými v trestnom konaní žiaden záznam , avšak
kamerový záznam poslúžil obci k odhalenie páchateľa, ktorý na Družstevnej ulici
v zimných mesiacoch autom narazil do oplotenia rodinného domu a z miesta ušiel.
Následne bol vykonaný s dotyčným občanom bytových domov pohovor, výsledkom ktorého
bolo finančné vyrovnanie s poškodeným. O výsledku využitia záznamov policajným zborom
nemáme vedomosť, avšak je daný veľký predpoklad k objasneniu týchto udalostí.
Na jar tohto roku sa do prenajatého rodinného domu na Hlavnej ulici nasťahovala
rómska rodina, ktorá bola v začiatkoch ich pobytu v obci vyzvaná starostom obce na
dodržiavanie dobrých susedských vzťahov či občianskeho spolunažívania. Po prvých
mesiacoch bolo možné považovať ich pobyt v obci za bezproblémový, avšak so zvyšovaním
počtu obyvateľov daného rodinného domu sa zdá, že prichádzajú i prvé problémy prevažne
susedského spolunažívania (podozrenie na vypúšťanie splaškových vôd do vsaku, parkovanie
na verejnom priestranstve). Uvedenú situáciu budeme monitorovať a v prípade oficiálneho
podnetu riešiť v rámci kompetencií obce. Okrem tejto spomenutej rodiny sa v obci
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nenachádzajú iní obyvatelia resp. skupina obyvateľov, ktorá by svojim správaním a
nezákonným spôsobom obmedzovala či inak ohrozovala ostatných obyvateľov.

V Trebaticiach, 28. 9. 2021
Spracoval: Juraj Valo

