Obecná polícia
Hlavná 1
900 55 Lozorno
–––––––––––––––––––
V Lozorne 1.6.2011

Správa o činnosti Obecnej polície v Lozorne
za mesiac Máj 2011.
V mesiaci Máj 2011obecná 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.
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 a detského
ihriska v ul. Kozinská na pohyb podozrivých osôb v podvečerných, nočných a skorých ranných
hodinách. Počas týchto kontrol , hliadka OP zakročovala v areály ZŠ vo dvoch prípadoch kedy
v neskorých nočných hodinách (21 - 03) z areálu ZŠ vykázala zistené osoby. (preventívnymi
kontrolami pohyb podozrivých osôb v areály ZŠ klesol o 70 percent oproti predchádzajúcemu
obdobiu).
Kontrolou okolia obce boli zaznamenané dve vytvorené nelegálne skládky odpadu. Ani
v jednom prípade nebol pôvodca odpadu zistený.
Na žiadosť riaditeľky MŠ v mesiaci Máj vykonal člen OP Lozorno besedu s deťmi na tému
bezpečnosť na cestách .
V mesiaci Máj 2011 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb bývajúcich v
obci a obyvateľov obce pre potreby súdov a vyšetrovateľov PZ SR v 10 prípadoch.
OP vykonáva v mesiaci Máj 2011 objasňovanie priestupku, podľa zákona č.372/1990
Zb. O priestupkoch.
- priestupok na úseku ochrany majetku podľa § 50 ods. 1- poškodenie okien na
novostavbe v ul. Hlboká.
Hliadka OP v mesiaci Máj 2011 oproti predchádzajúcemu obdobiu asistovala pri úkonoch
spojených s občianskym spolunažívaním v domácnosti v 3 prípadoch
-

8.5.2011
hliadka na základe žiadosti OO PZ Stupava preverila oznámenie o
rušení partnerského spolunažívania v RD v ul. Kozinská- na mieste bolo zistené, že p. P
fyzicky napáda svoju manželku p. I.P. – hliadka OP na mieste proti útočníkovi zakročila
a menovaného odovzdala príslušníkom OO PZ Stupava k ďalšiemu šetreniu.

-

-

21.5. 2011 hliadka OP na základe žiadosti PZ SR preverila oznámenie v RD v ul.
Záhradkárska – na mieste bolo zistené, že p. A.V sa slovne vyhráža svojej matke ublížením na
zdraví – hliadka menovaného odovzdala privolanej hliadke OO PZ Stupava k ďalšiemu
šetreniu,
24.5.2011 v čase 23,00 hod. hliadka OP na základe žiadosti PZ SR preverila oznámenie
o napadnutí v RD v ul. Zvončínska – na mieste bolo zistené, že tri osoby v rodinnom
(obdobnom) pomere pod vplyvom spoločne skonzumovaného alkoholu sa slovne hádali a p.
J.B mal údajne fyzicky napadnúť maloletého chlapca, vec bola odovzdaná príslušníkom OO
PZ Stupava k ďalšiemu šetreniu.

Hliadka počas vykonávania nepravidelných obchádzok počas služby, svojou činnosťou zistila v 4
prípadoch porušenie zákazu fajčenia v priestore autobusovej zastávky SAD,
V mesiaci Máj 2011 hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov pre podozrenie
s protiprávneho konania v 17 prípadoch:
-

4.5. oznámenie o rušení nočného kľudu v ul. Pri Majery – občan M.V bol hliadkou OP
vyzvaný aby stlmil hlučnosť reprodukovanej hudby z televízneho prímača a bol
upozornený v prípade opakovaného rušenia nočného kľudu na uloženie blokovej
pokuty,

-

4.5. oznámenie o pohybe 2 podozrivých vozidiel v ul. Borovicová, počas preverovania
vozidla opustili obec cez ul. Jelšová,

-

8.5. na základe žiadosti OO PZ Stupava hliadka preverovala oznámenie o porušovaní
občianskeho spolunažívania v ul. Kozinská,

-

9.5. preverovanie oznámenia o odcudzení kovov. a elektroinštal. materiálu v ul. Nová
– vec odovzdaná OO PZ Stupava k ďalšiemu šetreniu,

-

10.5. preverovanie oznámenej krádeže dverí z vozidla v ul. Borovicová – páchateľ
J.G: ml. bytom ul. Jelšová uviedol z obavy pred stíhaním vo veci krádeže vec do
pôvodného stavu a oznámil kde sa materiál nachádza. ( výkup zberných surovín –
Stupava),

-

10.5. oznámenie o pohybe podozrivého vozidla v ul. Hlboká- preverením bolo zistené
že sa jedná o občana obce R.D bytom ul. Jelšová,

-

11.5. oznámenie o podozrení s trest. činu vlámania a krádeže kovového materiálu
v ul. Nová – vec odovzdaná privolanej hliadke OO PZ Stupava,

-

11.5. oznámenie o poškodení 3 ks. okien novostavby v ul. Hlboká – OP Lozorno koná
vo veci podozrenia s priestupku na úseku ochrany majetku podľa §-u 50 odst.1 zákona
č. 372/1990 Zb. O priestupkoch,

-

13.5 preverovanie oznámenia o aktivizácii zabezpečovacieho zariadenia objektu
v priestore Štadióna – na mieste nebol zistený pohyb osôb ani narušenie objektu,

-

-

14.5. preverovanie oznámenia o pohybe 2 vozidiel v obci- vozidlá po spozorovaní
hliadky OP rýchlou jazdou opustili obec cez ul. Jelšová,

-

20.5. preverovanie oznámenie o znečisťovaní verejného priestranstva (parku
križovatky ul. Hlavná - Zvončínska), označený občan bol hliadkou upozornený na
porušovanie VZN obce o znečisťovaní VP a možnosti uloženia blok. pokuty, vec
hliadka riešila dohováraním,

-

20.5. preverovanie oznámenia OO PZ Stupava o občianskom spolunažívaní v ul.
Jelšová – na mieste hliadka OP zistila, že dve osoby ( švagrovia) pod vplyvom
alkoholu sa vzájomne slovne napádajú, vec hliadka OP na mieste riešila dohováraním
a oboch poučila o rušení verejného poriadku a občianskeho spolunažívania,

-

21.5. preverovanie oznámenia o rušení občianskeho spolunažívania v RD v ul.
Záhradkárska- hliadka OP na mieste zistila, že p. A.V bytom ul. Záhradkárska slovne
napáda svoju matku p. A.V- vec bola odovzdaná privolanej hliadke OO PZ Stupava
k ďalšiemu konaniu,

-

24.5. preverovanie oznámenia o občianskom spolunažívaní – na základe žiadosti OO
PZ Stupava hliadka OP preverila oznámenie v RD v ul. Kozinská kde p. P fyzicky
napádal svoju manželku p. I.P- hliadka voči útočníkovi zakročila a odovzdala hliadke
OO PZ SR ďalšiemu šetreniu,

-

25.5. preverovanie oznámenia o ležiacej osobe v ul. Hlavná- hliadka na mieste zistila
že osoba je pod značným vplyvom alkohol. nápojov a jeho odev je silne znečistený
výkalmi, po prebudení osoba opustila ulicu,

-

26.5. preverovanie oznámenia o aktivizácii zabezpečovacieho zariadenia objektu
v priestore MŠ – na mieste nebol zistený pohyb osôb ani narušenie objektu,

-

29.4. preverovanie oznámenia o vývoze starej strešnej krytiny do lesného porastu –
preverovaním OP bolo zistené, že predmetný odpad bol použitý na spevnenie účelovej
cesty v priestore VLaM Malacky,

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

- 1.5. počas hliadkovej služby v obci hliadka OP zistila vodiča nerešpektujúceho zvislé
dopravné značenie „Zákaz vjazdu“ na námestí sv. Kataríny – na mieste bola uložená
bloková pokuta vo výške 20 euro,
- 8.5. počas hliadkovej služby v okolí obce bolo nájdené havarované vozidlo Škoda –
Favorit majiteľ vozidla p. R:K bytom ul. Muškátová bol vyzvaný k odstráneniu vozidla
z verejného priestranstva,
- 8.5. počas hliadkovej služby v obci hliadka zistila spiaceho občana v autobus. Zastávke
– hliadka OP osobu z priestoru vykázala,
- 10.5. počas hliadkovej služby v okolí obce v nočných hodinách zistila vozidlo
s občanmi Rumunska prespávajúcich vo vozidle v priestore Artézska studňa – hliadka

OP zistila že osoby znečisťujú okolie odpadkami, tieto osoby boli vyzvané k vyčisteniu
okolia a k opusteniu priestoru Artézskej studne,
- 14.5 bolo hliadkou OP zistené odcudzenie zástavy EU z priestoru Obec. Úradu – hliadka
OP zistila že priestupcom je p. Ing. D.K. bytom Bratislava a na mieste mu za priestupok
na úseku ochrany majetku podľa §-u 50 zákona č. 372/1990 Zb o priestupkoch uložila
blokovú pokutu vo výške 30 euro,
- 16.5. počas hliadkovej služby v obci hliadka OP zistila 4 osoby, ktoré v ul. Hasičská
rušili nočný kľud – hliadka ich na mieste na protiprávne konanie upozornila vec riešila
dohováraním,
- 24.5. v spolupráci s PZ bolo zistené a zastavené vozidlo v obci, ktorého vodič ohrozoval
bezpečnosť cestnej premávky – vodičovi vozidla bolo príslušníkom PZ SR zadržané
vodičské oprávnenie,
V mesiaci Máj 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.
Predkladá:
Obecná polícia Lozorno
náčelník

