Obecná polícia Lozorno, ul. Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac február 2014.
Počas výkonu služieb v mesiaci február r.2014 príslušníci Obecnej polície Lozorno
pokračovali v kontrole verejných priestranstiev, miest verejne prístupných za účelom kontroly
dodržiavania verejného poriadku, narušenia objektov v správe obce: Zdravotné Stredisko, ZŠ,
MŠ, Dom smútku, cintorín, Centrum kultúry, areálu futbalového ihriska. Na základe nariadení
starostu obce hliadky OP Lozorno pokračovali v kontrole areálu ZŠ – okolia multifunkčného
ihriska, detského ihriska v ul. Kozinská , ul. Jelšová a katastra obce Lozorno.
V mesiaci február 2014 príslušníci OP Lozorno na základe vyhodnotenia bezpečnostnej
situácie v obci pokračovali v súčinnosti s OO PZ Stupava v kontrole pohybu osôb a vozidiel
v obci. Príslušníci OP Lozorno v mesiaci február 2014 vykonali kontrolu 3 podozrivých
vozidiel a 8 osôb. Poznatky z týchto kontrol boli odovzdane príslušníkom PZ SR .
Na základe zmluvy pokračoval odchyt túlavých psov v obci v spolupráci so
Slobodou zvierat so sídlom v Bratislave. V mesiaci február 2014 bol odchytený jeden pes ,
pričom bol následne odovzdaný slobode zvierat.
Počas mesiaca február 2014 príslušníci OP vykonávali denne kontrolu bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky pred zahájením vyučovania v ZŠ na križovatke ul. Nová –
Staničná. Hliadky OP budú v kontrole bezpečnosti v cestnej premávke pokračovať
i v nasledujúcom období. Priestupky vodičov zaznamenané neboli. Vodiči sa za prítomnosti
hliadky správajú ohľaduplnejšie a viac sa sústreďujú na rešpektovanie dopravného značenia.
Hliadky OP vykonávali hliadkovú službu na ul. Potočná, Vendelínska, Hasičská
zameranú na kontrolu dodržiavania zákazu prejazdu nákladných vozidiel v tejto lokalite
v čase 22.00 do 06.00 hod. Výsledky týchto kontrol sú denne odovzdávané starostovi obce.

V mesiaci február 2014 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb
vyplývajúceho zo zákona č.564/1991 Zb o Obecnej polícii, bývajúcich v obci
a obyvateľov obce pre potreby exekútorských úradov, súdov a vyšetrovateľov PZ SR v 9
prípadoch.
3 občanov pre potreby Okresných súdov,
2 občanov pre exekútorské úrady
4 občana pre potreby PZ SR
0 pre potreby ostatné

Obecná polícia tiež vykonala v mesiaci február 2014 objasňovanie priestupkov, podľa
zákona č.372/1990 Zb. Zákona o priestupkoch.
-

Jednalo sa o priestupky proti majetku

Hliadka Obecnej polície v mesiaci február 2014 oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 4 prípadoch / viď
prehľad zásahov hliadky/.

Činnosť a zásahy hliadky:
V mesiaci február 2014 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a
zásahov pre podozrenie s protiprávneho konania v prípadoch:

1.2.2014
V čase o 1.23 hod. bol spustený alarm na kultúrnom dome. Hliadka na mieste
zistila , že ten bol spustený omylom, resp. niekto z hostí sa hral s klávesnicou a alarm spustil.

5.2.2014 Počas schôdze jednoty dôchodcov vykonali po dohode s Obecnou políciou
prednášku z Občianskeho združenia Bezpečný región. Prednášku zameranú na bezpečnosť
a ochranu dôchodcov pri podomovom predaji predniesol predseda Občianskeho združenia
Bezpečný región p.Mgr. Róbert Peťko.

15.2.2014 V čase o 20.00 h hliadka obecnej polície riešila občianske spolunažívanie na ul.
Jelšovej . Na mieste bolo zistené , že osoba sa správa agresívne a po predvedení na obecnú
políciu bola odovzdaná príslušníkom OO PZ Stupava z dôvodu vecnej príslušnosti.

17.2.2014 V čase o 08.00 h bolo na obecnú políciu nahlásená krádež optického kábla resp.
chráničky, ktorá bola na ul. Potočnej. Samotným šetrením na mieste bolo zistené , že optický
kábel, ktorý bol namotaný na cievke bol odkotúľaný neznámymi osobami niekoľko metrov
ďalej.
21.2.2014 Hliadka v čase o 19,30 hod realizovala priestupok proti
občianskemu spolunažívaniu na ul. Gozovskej . Pričom oznamovateľ uviedol , že

v prístavbe rodinného domu má osobu , ktorá sa správala vulgárne a nadávala celej rodine.
Osoba bola vykázaná z obydlia a vec bola riešená dohovorom.
O 23,50 hod oznámená dopravná nehoda na križovatke ul. Zvončínska a ul.
Hlavná .Hliadka obecnej polície zabezpečovala miesto dopravnej nehody do príchodu rýchlej
zdravotnej služby , hasičov a oddelenia dopravných nehôd Okresného riaditeľstva PZ SR
v Malackách. Vodič vozidla VW passat bol ľahko zranený a dezorientovaný. Bol usadený do
služobného motorového vozidla do príchodu sanitky , ktorá si ho prevzala . Osoba bola
podrobená príslušníkom štátnej polície dychovej skúške pričom bolo zistené , že vozidlo
šoféroval pod vplyvom alkoholických nápojov. Na mieste regulovaná doprava až do
odtiahnutia havarovaného vozidla.
24.2.2014 O 23.05 h bolo hliadke obecnej polície telefonicky oznámené, že pred
pohostinstvom zv. „U Celáka“ sa nachádza veľký biely pes. Bolo zistené , že sa jedná o psa
Zlatý retríever. Pes bol poslušný a preto bol prevezený na obecnú políciu, kde si ho v ranných
hodinách prevzala majiteľka .

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci február 2014 vykonali príslušníci OP 5 spoločných hliadkových služieb v obci
za účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci február 2014 počas hliadkových služieb pokračovali príslušníci OP v kontrole
miest, kde sa stretávajú podozrivé a ,,závadové“ osoby a podozrivé mot. vozidlá. Výsledky
týchto kontrol sú priebežne monitorované, skompletizované a odovzdané ako podklad
príslušníkom Kriminálnej polície PZ SR. Ako aj Národnej protidrogovej jednotke PZ SR k
odhaľovaniu trestnej činnosti v obci.
V mesiaci február 2014 Obecná polícia využíva aj naďalej fotopasce k odhaľovaniu
nedovolených skládok a vývozu odpadu v katastri obce, ako aj iného protiprávneho konania.
Fotopasce boli nainštalované v rizikovej časti obce v blízkosti ul. Jelšová, ako aj na iných
miestach páchania trestnej činnosti. Výsledky sú priebežne vyhodnocované a boli predložené
aj starostovi obce Lozorno pričom časť z nich bola uverejnená na internetovej stránke obce
Lozorna.

Predkladá:
Obecná polícia Lozorno
Jozef DUREC
Náčelník

