Obecná polícia
Hlavná 1
900 55 Lozorno
–––––––––––––––––––
V Lozorne 1.8.2011

Správa o činnosti Obecnej polície v Lozorne
za mesiac Júl 2011.
V mesiaci Jún 2011 obecná polícia plnila úlohy v zložení 4 príslušníkov OP. Plánovaný
počet 5 príslušníkov OP je zatiaľ nenaplnený, starosta obce vykonal jeden pohovor zo
záujemcom o pracovnú pozíciu člena obecnej polície, ktorý spĺňal podmienky v zmysle §-u 25
zákona č. 564/1991 O obecnej polícii. Ku dňu 14.7.2011 ukončil pracovný pomer jeden
príslušník OP a dňom 15.7.2011 bol prijatý nový príslušník OP. ( bývalý príslušník PZ SR)
Počas výkonu služieb naďalej príslušníci OP pokračovali v kontrole verejných priestranstiev,
miest verejne prístupných za účelom kontroly dodržiavania verejného poriadku, nenarušenia
objektov v správe obce ako Zdr. Stredisko, ZŠ, MŠ, Dom smútku. Na základe nariadenia
starostu obce bola zvýšená kontrola areálu ZŠ – okolia multifunkčného ihriska, detského ihriska
v ul. Kozinská a na základe žiadostí obyvateľov ulice Jelšová bol zvýšený počet hliadok
v súčinnosti s príslušníkmi OO PZ Stupava na pohyb podozrivých osôb v podvečerných,
nočných a skorých ranných hodinách a kontrolu dodržiavania nočného kľudu. Počas týchto
kontrol , hliadka OP zakročovala v areály ZŠ v 8 prípadoch kedy v neskorých nočných
hodinách (21 - 03) z areálu ZŠ vykázala zistené osoby.
Kontrolou okolia obce boli zaznamenané 2 vytvorené nelegálne skládky odpadu. V jednom
prípade bol páchateľ zistený, jednalo sa o D.S. ul. Jelšová – po odmietnutí zaplatiť uloženú
blokovú pokutu bola osoba predvolaná starostovi obce za účelom prejednania priestupku.
V mesiaci Jún 2011 príslušníci OP Lozorno sa na základe žiadostí a rozhodnutia starostu obce
podieľali na zabezpečení sprievodných akcií organizovaných v obci (23.-24.7.2011 – HODY)
na zabezpečenie VP v ul. Jelšová počas trvania tzv. Cigánskeho bálu a akcie v CK.
K zabezpečeniu kontroly VP bola vyžiadaná cestou OO PZ Stupava súčinnosť PZ SR. Počas
nočných hodín bola vyčlenená jedna mot. Hliadka PZ SR. (22,00- 06:00 hod.)
V mesiaci Júl2011 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb bývajúcich v obci
a obyvateľov obce pre potreby súdov a vyšetrovateľov PZ SR v 7 prípadoch.
OP vykonáva v mesiaci Jún 2011 objasňovanie priestupku, podľa zákona č.372/1990
Zb. O priestupkoch.
-

priestupok na úseku ochrany majetku podľa § 50 ods. 1- poškodenie elektronického
otvárania vstupnej brány na pozemok v RD v ul. Hlboká, Vec bola v zmysle §-u 60
odst.,3 písm. b) s prihliadnutím na § 5 ods. 1 zákona. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
odložená,

-

priestupok na úseku životného prostredia podľa § 45 ods. 1- vytvorenie nelegálnej
skládky odpadu v katastri obce Lozorno
priestupok na úseku ochrany majetku podľa § 50 ods. 1- poškodenie RD v ul.
Zvončínska

Hliadka OP v mesiaci Júl 2011 oproti predchádzajúcemu obdobiu asistovala v jednom
prípade pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním .
25.7. oznámil p. T.D. bytom obec Kuchyňa, že bývala manželka mu odmieta umožniť súdom
povolenú návštevu syna , hliadka na mieste poučila obe strany na súdom uloženú podmienku
a povinnosť akceptovať rozhodnutie súdu,
Hliadka počas vykonávania nepravidelných obchádzok počas služby, svojou činnosťou zistila v 6
prípadoch porušenie zákazu fajčenia v priestore autobusovej zastávky SAD,
V 8 prípadoch vykázala osoby nachádzajúce sa v priestore ZŠ v nočných a skorých ranných
hodinách ,
V 2 prípadoch hliadka OP riešila napomenutím nezletilé osoby o využívaní dets. ihriska v ul.
Kozinská,
V 6 prípadoch hliadka riešila porušenie zákazu státia v obci,
V mesiaci Júl 2011 hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov pre podozrenie
s protiprávneho konania v 14 prípadoch:
-

-

-

-

2.7 preverenie oznámenia o nepovolenom uložení v stavebného odpadu z ul. Veterná –
preverovaním bolo zistené, že stavebník premiestnil odpad na stavbu rodinného domu
ako výplň základu,
4.7. preverenie oznámenia o krádeži podporného lešenia z RD v ul. Nová, po vykonaní
preverovania a ohliadky miesta bola vec odovzdaná ako podozrenie z trestného činu
krádeže,
6.7. preverovanie budovania reklamnej plochy v priestore Artézskej studne – stavebník
p. A.H. bytom Bratislava bol po rozhodnutí starostu obce predvolaný starostovi obce,
12.7. preverovanie o rušení VP v ul. Jelšová p. V.G bol na mieste poučený o zákonnom
postupe pri domáhaní sa majetkových práv,
13.7. preverovanie oznámenia o narúšaní občianskeho spolunažívania v ul. Jelšová – na
mieste hliadka zistila, že k udalosť sa nestala,
14.7. preverenie oznámenia o pohybe mot. vozidla vedeného osobou pod vplyvom
alkoholu, vozidlo bolo hliadkou OP vypátrané a zistenie bolo oznámené PZ SR,
16.7.na základe žiadosti príslušníka OO PZ BA-Dúbravka bol preverený trv. pobyt
zadržanej osoby – výsledok bol oznámený OO PZ BA- Dúbravka,
17.7. preverovanie oznámenia OO PZ SR Stupava o občianskom spolunažívaní v ul.
Jelšová – na mieste ani preverovaním nebolo potvrdené oznámenie,
19.7. preverovanie oznámenia o znečisťovaní verejného priestranstva splaškami
a výkalmi z domácnosti – hliadka na mieste zistila p. J.F. ul. Jelšová – na mieste bol
poučený o protiprávnom konaní a následok , hliadkou bol vyzvaný k vyčisteniu
priestranstva čo i vykonal,
24.7. na základe žiadosti RIS bolo vykonané pátranie v súčinnosti s OO PZ Stupava po
zranenej osobe ( údajne dobodanej nožom) v priestore Športového námestia – žiadna
zranená osoba zistená nebola,

- 26.7. preverovanie oznámenia o údajnej krádeži oplotenia cintorína – hliadka na mieste
nezistila poškodenie oplotenia,
- 27.7. preverenie krádeže 2 ks. kamier kamerového systému obce, výsledky kontroly
záznamu kam. systému boli oznámené a odovzdané príslušníkom OO PZ Stupava,
- 29.7. preverenie oznámenia o poškodení fasády RD farbou , poverený príslušník OP
koná vo veci podozrenia z priestupku proti majetku podľa §-u 50 odst.1 zákona číslo
372/1990 Zb. o priestupkoch,
- 31.7. preverenie oznámenia o obč. spolunažívaní v ul. Jelšová, oznamovateľka na
základe zistení bola poučená o podaní oznámenia po lekárskom ošetrení u OO PZ
Stupava pre podozrenie z ublíženia na zdravý,

-

V mesiaci Júl 2011 počas hliadkových služieb boli zistené nasledujúce skutočnosti:

-

4.7. neleg. skládka odpadu za ul. Jelšová, pôvodca p. D.S bytom ul. Jelšová po
odmietnutí zaplatiť uloženú blok. pokutu bola predvolaná starostom obce k prejednaniu
priestupku,

-

7.7. zistený porušenie zákazu fajčenia v priestore autobus. zastávky p. M.B bytom obec
Kuchyňa na mieste bola uložená bloková pokuta vo výške 5 Euro,

-

8.7. počas noč. kontroly boli hliadkou zistené 2 osoby v areály ZŠ osoby boli z areálu
vykázané,

-

8.7. na základe oznámenia občana obce bola zistená osoba pohybujúca sa v obci ,
jednalo sa o p. J.V trv. bytom Púchov- preverovaním PZ SR sa osoba nenachádza
v pátraní,

-

9.7. počas noč. kontroly boli hliadkou zistené 2 osoby v areály ZŠ osoby boli z areálu
vykázané,
10.7. preverovanie prijatého oznamu o aktivácii zabezpečovacieho zariadenia v budove
ZŠ – preverením na mieste násilné vniknutie do objektu zistené nebolo,
19.7. počas noč. kontroly boli hliadkou zistené 4 podnapité osoby v areály ZŠ osoby
boli z areálu vykázané,
26.7. zistené krádeže 2 ks. kamier kamerového systému obce, výsledky kontroly
záznamu kam. systému boli oznámené a odovzdané príslušníkom OO PZ Stupava,
(súčasne bola OP informovaná o krádeži kamier v RD v ul. Spojná)
30.7. hliadkou OP boli v noč. hodinách zistené dve ležiace osoby v koľajisku železnice
– na mieste hliadka zistila že sa jedná o zamestnancov f. Karovíč, ktorí boli pod
značným vplyvom alkohol. nápojov.

-

-

V mesiaci Júl 2011 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
PZ SR. k odhaľovaniu trestnej činnosti v obci.
Po porade so starostom obce je vykonávaná priebežná sú činnostná hliadková služba
s príslušníkmi OO PZ Stupava zo zameraním na ulice v obci najčastejším výskytom oznámení
o rušení verejného poriadku a nočného kľudu.
Na základe zvýšenej trestnej činnosti v obci bol počet vykonaných hliadkových služieb
príslušníkmi OO PZ Stupava zvýšený.
Predkladá:
Obecná polícia Lozorno
náčelník

