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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac Apríl 2012.
Počas výkonu služieb v mesiaci apríl r.2012 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.
Tiež sa sústredili na kontrolu pohostinských zariadení a reštaurácii a ich blízkeho okolia a venovali tiež
zvýšenú pozornosť občanom bez domova.
V mesiaci Apríl 2012 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 Apríl 2012 vykonali kontrolu 5 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 Apríl 2012 boli odchytení traja psy členom OP pričom neboli zistení
majitelia a preto boli odovzdaní privolanému pracovníkovi Slobody zvierat.
Počas mesiaca Apríl príslušníci OP vykonávali denne kontrolu bezpečnosti a plynulosti v cestnej
premávke 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.
Hliadky OP vykonávali hliadkovú službu v ul. Potočná, Vendelínska, Hasičská na kontrolu
dodržiavania zákazu prejazdu nákladných vozidiel v čase 22,00 do 06,00 hod. Výsledky týchto kontrol sú
denne odovzdávané starostovi obce.

V mesiaci Apríl 2012 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb bývajúcich v obci
a obyvateľov obce pre potreby ex. úradov, súdov a vyšetrovateľov PZ SR v 9 prípadoch.
3 občanov pre potreby Okresných súdov,
2 občanov pre exekútorské úrady
1 občana pre potreby PZ SR
1 pre potreby ostatné

OP vykonáva v mesiaci Apríl 2012 objasňovanie priestupku,
O priestupkoch.

-

podľa zákona č.372/1990 Zb.

nebolo vykonávané objasňovanie priestupkov

Hliadka OP v mesiaci Apríl 2012 oproti predchádzajúcemu obdobiu zasahovala pri
úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v dvoch prípadoch / viď prehľad zásahov
hliadky/.

Zásahy hliadky:
V mesiaci Apríl 2012 hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a zásahov pre podozrenie
s protiprávneho konania v 19 prípadoch:

5.4.
V čase okolo 11.20 hod. hliadke oznámili pracovníci z predajne COOP Jednota, že pred
potravinami postávajú občania, ktorí svojim nevhodným správaním otravujú občanov, ktorí chodia
do potravín. Po príchode na miesto hliadka po identifikácii týchto občanov tieto napomenula a títo
následne z miesta odišli.
V čase okolo 11.50 hod na Športovom námestí počas obchádzkovej služby oznámila hliadke
občianka z rómskej kolónie družka L.G. , že od 06,00 hod je z domu preč jej maloletý 9 ročný syn
L. G., ktorý odišiel na červenom bicykli . Po oznámení bol maloletý hľadaný v obci Lozorno a asi
po trištvrte hodiny bol maloletý nájdený doma u matky. Bolo mu dohovorené , že sa nesmie
vzdialiť od miesta bydliska bez toho aby matka nevedela kam ide.
V čase o 03.00 h bola spozorovaná osoba odchádzajúca z areálu futbalového štadióna, kedy bolo
zistené že sa jedná o osobu Z. Z. z ul. Jelšovej ktorý bol vyzvaný na ukázanie vecí ktoré má
u seba, mal len cigarety a zapaľovač , inak pri kontrole u seba nič nemal. Vraj bol hľadať telefón,
ktorý tam mohol stratiť o 23.00 h. Podľa výzoru bol pravdepodobne po vplyvom.
Oznámil p.H. z ul. Nová č. 480 Lozorno , že mu neznámy páchateľ v sobotu večer odcudzil zo
dvora RD starší dámsky bicykel, farby červená metalíza, ktorý mal na predných riadidlách košík .
Uvedenú skutočnosť oznámil z dôvodu nálezu uvedeného bicykla, oficiálne oznámenie nechcel
urobiť.

11.4. Hliadka po tom, ako v nočných hodinách zbadala podozrivé vozidlo VW Passat combi – bez
EČ ho chcela skontrolovať. Vo vozidle bol spozorovaný občan D.R., bytom Nová, Stupava,
ktorý išiel v osade na ul.Jelšová hliadke oproti a keď sa hliadka otočila, že vozidlo a vodiča
skontroluje, toto uniklo z obce. Informácie o pohybe podozrivého vozidla a osobe, boli hliadkou
poskytnuté kolegom z OOPZ Stupava.
12.4. V čase o 17.05 hod. prišiel na tunajšie oddelenie OP Lozorno pán J.Č. bytom Mratín,
Česká republika, a oznámil skutočnosť, že na ul. Jelšovej mu vozidlo Kia Sportage spätným
zrkadlom vrazilo do ruky, pričom potom zastavilo a vodič vozidla, ktorý mal byť podľa slov
poškodeného rómsky spoluobčan a tento ho dva krát udrel päsťou do oblasti tváre a tiež mu
roztrhol spodnú peru a následne odišiel. Vozidlo poškodený identifikoval ako SUV Kia sportage,

čiernej farby, EČ: BA-680CG. Poškodenému hliadka poskytla občerstvenie, nakoľko bol v šoku
a uvedený skutok bol oznámený na OO PZ Stupava z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti. Bol
tiež zistený podozrivý páchateľ. Jednalo sa o p. E.B. pričom vec bola oznámená kolegom z OO
PZ Stupava, ktorý si celý spracovaný materiál prevzali na ďalšie riešenie.
15.4 Hliadke oznámil anonymný občan, že na športovom námestí stojí odstavené vozidlo VW
polo BA-885UB, ktoré tvorí prekážku v cestnej premávke. Vozidlo vylustrované cez OO PZ
Stupava a ako majiteľ bola zistená osoba L.M., trvale bytom Bratislava, ktorá po telefonickom
kontakte hliadky vozidlo preparkovala.
16.4. V čase o 04.10 hod. hliadka kontrolovala p.H. zo Stupavy na zastávke SAD pri
potravinách U Huťana na ul.Hlavná, ktorý spal na lavičke. Bol hliadkou napomenutý a vykázaný
z uvedeného priestoru.
17.4 Počas služby boli hliadke OP odovzdané doklady ( OP, preukaz poistenca) na meno J. V.
bytom Lozorno. Vrátenie dokladov zrealizovala denná hliadka dňa 18.4.2012.
18.4. Na základe oznámenia občanov z rómskej kolónie bola vykonaná previerka osoby, ktorá
mala vraj niečo vysýpať alebo vylievať do potoka za kolóniou, kde však bolo zistené, že táto osoba
len prala koberčeky.
20.4.
Počas obchádzkovej služby hliadka zistila, že na ul. Jelšová na novostavbe oproti
zbernému dvoru je do dvora padnutá veľká plechová brána s koliečkami. Hliadka pri dôkladnej
obhliadke zistila, že brána je poškodená na mieste bola privolaná aj štátna polícia resp. príslušníci
z OO PZ Stupava. Po dohovore so starostom obce, bola brána uložená na miesto s pracovníkmi
s..r.o. Lozorno. Brána však nemá riadnu stabilitu a hliadka upovedomí majiteľov, aby si bránu
zabezpečili.
V čase o 02.15 hod. hliadka zistila, že na ul.Potočná je otvorená brána na fare a v bráne sa
nachádzali aj kľúče. Strážnikovi Hotela bola vec oznámená a tento hliadke uviedol, že bránu asi
nezatvorili murári, nakoľko kľúče sú od nich, pričom majú prístup ku stavbe cez tento pozemok.
Brána bola hliadkou uzavretá a strážnikom uzamknutá.
22.4.
Počas kontroly obce hliadka zistila vozidlo BMW parkujúce na ul. Riadok, kde
v pravidelných intervaloch dochádzalo k aktivácii zabezpečovacieho zariadenia na vozidle.
Ohliadkou vozidla hliadka nezistila násilné vniknutie do vozidla. Jednalo sa pravdepodobne
o poruchu zabezpečovacieho systému.
23.4. V čase cca o 14.30 hod. oznámila nemenovaná pani z ul.Hlboká, že po ul.Hlboká smerom
do lesa idú dvaja psy bez majiteľa. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o psov p.H., ktorý ich už
hľadal a spolu s hliadkou OP ich našiel na konci ul.Hlboká. P.H. sa ospravedlnil a uviedol, že
manželka zabudla zamknúť dvere, ktoré sa otvorili a psy utiekli. Tiež podotkol , že ten väčší je už
starý a ledva chodí pričom ani jeden by nikomu neublížili. Hliadka p.H. napomenula a tiež
poučila, čo zobral na vedomie.

24.4. V čase o 15.15 hod. oznámil poľovník miestneho združenia, že zadržal pri ,,Artézskej
studni“ občana na motorovom vozidle zn. Škoda Felícia, ktorý mal v kufri v igelitových vreciach
nebezpečný odpad. Po príchode na miesto, hliadka zistila, že podozrivý F.B. bytom Plavecký
Štvrtok má v kufri svojho osobného motorového vozidla zn. Škoda Felícia, EČ: MA-025 AG v 11
igelitových čiernych vreciach nebezpečný odpad a to azbestovú škridlu šedej farby. Hliadka
spracováva priestupkový spis, ktorý bude odstúpený na Obecný úrad Lozorno oddelenie životného
prostredia.
24.4. V čase o 20.00 hod. nahlásil p.S. že v pohostinstve na štadióne robí agresívny občan
výtržnosti. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o J.Z. z ul. Jelšová. Ten bol za pomoci hmatov
a chvatov hliadky vyvedený z uvedeného priestoru a vyprevadený domov. Ku škodám na majetku,
podľa vyjadrenia majiteľa neprišlo a ani k zraneniu osôb. Na druhý deň sa uvedený občan prišiel
ospravedlniť, pričom bol hliadkou usmernený, aby sa išiel ospravedlniť aj do pohostinstva.
25.4. Hliadka prijala oznámenie o hádke a vzájomných urážkach medzi predávajúcimi na
trhovom mieste na 3portovom námestí. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o manželov V.L.
a K.L. z Galanty a Pham Huu Huyen, bytom Jablonica, ktorí sa hádali o miesto na predávanie.
Situácie bola hliadkou na mieste rázne ukončená pod hrozbou priestupkového konania a určené
miesta predaja - vyriešené na mieste.

26.4. V čase o 07.45 hod. oznámila p. Foltýnová, že už 4 dni sleduje pohyb neznámej osoby
popri ich domoch pri cintoríne. Tiež, že podozrivá osoba vliezla do kríka pri cintoríne, kde sa
schovávala. Po tomto oznámení hliadka vykonala previerku uvedeného miesta, kde uviedla
v kríku muža, ktorý bol hliadkou vyzvaný, aby predložil doklad totožnosti. Hliadka zistila, že sa
jedná a M.B., trvale bytom Humenné, ktorý uviedol, že na tomto mieste spáva nakoľko ho
prepustili zo zamestnania a nemá peniaze na cestu domov. Uvedená osoba bola hliadkou
lustrovaná cez OO PZ Stupava aj v systéme Patros – negatív /pre podozrenie, že by sa mohlo
jednať o osobu v pátraní/. Menovaný bol hliadkou poučený o tom, že na uvedenom mieste nemôže
spať, pričom mu bolo doporučené možné ubytovanie v obci a aj zamestnanie, načo povedal, že
uvedené riešenia vyskúša.

V čase o 12.40 hod. oznámil pán M.H., že jeho brat J.H. trvale bytom Lozorno, robí doma
výtržnosti. Po príchode na miesto hliadka zistila, že uvedená osoba J.H. je značne pod vplyvom
alkoholu, vyhrážal sa bratovi aj sestre ublížením na zdraví, pričom mu hliadka zamedzila vo
fyzickom útoku na poškodené osoby a zjednala nápravu. Oznamovateľ spoločne so sestrou boli
hliadkou poučení o podaní oznámenia o priestupku proti občianskemu spolunažívaniu na OOPZ
Stupava.
27.4. V čase o 09.00 hod. hliadka na základe oznámenia vedúcej predajne COOP Jednota
preverila podozrenie s páchania priestupku - rušenia verejného poriadku pani M.R., bytom ul.
Zvončínska, ktorá sa v predajni hrubo správala a rozlievala mlieko. Po príchode hliadky na miesto
sa pani nachádzala pred predajňou a za svoje správanie sa v predajni ospravedlnila s odôvodnením
rozčúlenia nad neustávajúcimi krádežami v jej nehnuteľnosti.

29.4. V čase cca o 03.00 hod. bolo hliadke oznámené dvomi chlapcami, že našli psa. Jednalo sa
o bieleho psa menšieho vzrastu /30 cm v kohútiku/ s obojkom aj vôdzkou, ktorý zjavne niekomu
ušiel. Hliadka zistila majiteľa psa a tohto dňa 30.4. majiteľovi vrátila.

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci Apríl 2012 vykonali príslušníci OP dve spoločné hliadkové služby v obci za účelom
prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci Apríl 2012 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 Apríl 2012 Obecná polícia začala využívať fotopasce k odhaľovaniu nedovolených skládok a
vývozu odpadu v katastri obce, ako aj iného protiprávneho konania. Fotopasce boli skúšobne nainštalované
v rizikovej časti obce v blízkosti ulíc Hlboká a Jelšová.
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