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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac Máj 2012.
Počas výkonu služieb v mesiaci máj 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 Máj 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 8 podozrivých vozidiel a 10 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 Máj 2012 boli odchytení dvaja psy členom OP pričom
neboli zistení majitelia a preto boli odovzdaní privolanému pracovníkovi Slobody zvierat.
Počas mesiaca Máj 2012 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 dopraného 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.
Prevencia a prednášky o bezpečnosti chodcov na cestách.
Dňa 24.05.2012 vykonal náčelník Obecnej polície prednášku v Materskej škôlke
a predstavil mladým deťom prácu a činnosť Obecnej polície a vykonal tiež prednášku o bezpečnosti
na cestách a správaní sa chodcov v cestnej premávke / s názvom týždeň bezpečnosti na cestách / .

V mesiaci Máj 2012 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 7 prípadoch.
5 občanov pre potreby Okresných súdov,
2 občanov pre exekútorské úrady
0 občana pre potreby PZ SR
0 pre potreby ostatné

Obecná polícia tiež vykonala v mesiaci Máj 2012 objasňovanie priestupkov, podľa zákona
č.372/1990 Zb. Zákona o priestupkoch.
-

Jednalo sa o priestupky proti majetku

Hliadka Obecnej polície v mesiaci Máj 2012 oproti predchádzajúcemu obdobiu zasahovala pri
úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 6-stich prípadoch / viď prehľad zásahov
hliadky/.

Činnosť a zásahy hliadky:
V mesiaci Máj 2012 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a zásahov pre
podozrenie s protiprávneho konania v 19 prípadoch:

01.05. O 00.41 hod. oznámil telefonicky občan, ktorý uviedol, že sa nenachádza doma a tel. má
oznámené narušenie rodinného domu za pohostinstvom zv. „ U Celáka. Po tomto ozname
hliadka išla na uvedené miesto kde sa už nachádzali rodinní známy. Po príchode hliadka fyzicky
prešla celý rodinný dom aj s príbuznými, ktorý bol bez narušenia a pravdepodobne prišlo
k zlyhaniu pop. systému . O uvedenej previerke oznamovateľ informovaný.
02.05. Na základe žiadosti hliadky OO PZ Stupava bola poskytnutá súčinnosť pri predvedení
a spísaní zápisnice s občiankou pre podozrenie s priestupku v občianskom spolunažívaní ( §-u 49
zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch) pre údajnú krádež 5 Euro hotovosti a 1 ks. gastropoukážky svojmu bývalému manželovi .
04.05. O 15.30 hod oznámili občania , že na športovom námestí leží na zemi muž pod
vplyvom alkoholu. Na mieste bolo zistené , od miestnych občanov , že dotyčný býva vedľa COOP
Jednota kam bol aj starší muž odvedený a odovzdaný manželke
05.05. Počas dňa bol zaznamenaný signál narušenie objektu základnej školy a to tried
s počítačmi, kde po príchode na miesto bola budova školy okamžite skontrolovaná z vonku,
a následne s p. upratovačkou aj vo vnútri tried, avšak narušenie zistené nebolo.
07.05. O 13.04 hod. oznámil starosta obce , že mu bolo oznámené občanom Lozorna
neotváranie obydlia občianky /rodinný dom vedľa karpatského dvora/ a treba uvedenú

skutočnosť preveriť. Po príchode na miesto sa tu nachádzal syn osoby, ktorá neotvárala
a spoločne bol odstránený zámok ,,FAB“ a dvere následne otvorené. Bolo zistené, že
pani spadla v kúpeľni a nemohla sa pohnúť, nakoľko má zdravotné problémy s nohami.
Uvedenej poškodenej osobe bola hliadkou poskytnutá pomoc, ošetrenie odmietla .
08.05 Hliadka bola oslovená o riešenie situácie s odstránením roja včiel na ul. Zvončínska.
O spoluprácu a o odchytenie včiel bol požiadaný p. Ján Hurbanič, ktorý ho aj následne vykonal.

09.05. O 10.40 hod. hliadka zabezpečila dopravu počas vykládky dreva z kamióna na ul.
Vendelínska u p.Vlčeka. Hliadka spolu s p.Vlčekom zabezpečila a odklonila dopravu z dôvodu
plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky spolu s nákladnými vozidlami až do ukončenia
vykládky do 12.30 hod.
10.05.
V čase o 05,45 hod oznámila na Obecnú políciu vedúca predajne z COOP Jednota
Železničná ul. , že im neznámy páchateľ poškodil za predajňou dvere do garáže. Hliadka preverila
uvedenú skutočnosť a začala konanie voči neznámemu páchateľovi. Vec je už v riešení a je
uvedená, ako priestupok proti majetku v zmysle zák.č.372/90 Zb.z.
11.05. O 17.17 hod volala pani , že za Elektro Haramia je ohnisko , resp. jama a v tej jame tlie
oheň a má obavy či nemôže vzniknúť v okolitom lese požiar. Preverené na mieste kde bolo
zistené, že vo väčšej jame tlejú papiere avšak z jamy sa oheň dostať nemôže čo potvrdil aj
dobrovoľný hasič ktorý odchádzal z práce. Cez to všetko vrátnik z EH uviedol , že sa tam pozrie
a taktiež sa tam pozrie aj nočná hliadka.
12.05. Od 15.30 hod. do 17.00 hod. bola na základe akcie míľa pre mamu, zastavená premávka na
ceste pri priehrade a za poslednými účastníkmi, bol vykonaný doprovod až po stanovisko. Akcia
prebehla bez závad.
14.05. Hliadka vo večerných hodinách vykázala z areálu ZŠ Petra Salaya, ako aj jeho kamarátov
resp. z altánku pričom boli osoby poučené o tom, že areál je možno využívať len na športové
účely a nie na popíjanie alkoholu a fajčenie.
O 23.00 hod. oznámil občan že mu NP odcudzil kľúče , ktoré zabudol vo dverách
z vonkajšej strany a na zväzku bol aj ovládač od alarmu , pričom chcel vedieť , či v prípade , že
bude potrebovať pomoc môže zavolať. Menovanému bolo oznámené aby nechal zastrčené kľúče
z vnútornej strany a ráno vymenil všetky zámky , ktoré boli na zväzku , z vonkajšej strany domu
a v prípade potreby pomoci môže volať a takisto bude zvýšená obchádzková služba v okolí jeho
domu počas noci.
15.05. O 10.40 hod oznámila pani , že našla šteniatko psíka hnedého pravdepodobne čistokrvného
pričom ho zavrela u nej doma . Zisťovala či by sa nedalo cez miestny rozhlas oznámiť nález

šteniatka. Následne bolo miestnym rozhlasom vyhlásené o nájdení
u pani doma.

a dočasného umiestnenia

Okolo 15.00 hod hliadka zistila , že na ul. Hlbokej v ľavej časti je spadnutý strom na
elektrické vedenie. Spoločne s pracovníkom s.r.o. Lozorno bola telefonicky kontaktovaná
poruchová služba elektrárni , ktorá následne strom odstránila.

18.05. Pri postriežkach v súčinnosti s OO PZ Stupava zadržaná osoba M.D. na mopede ,
pričom tento má uložený zákaz riadenia mot. vozidiel a dopustil sa prečinu marenia výkonu
úradného rozhodnutia – OO PZ Stupava eskortovalo osobu na vznesenie obvinenia.
19.05. Na štadióne po skončení hokejového zápasu prišlo k potyčke v pohostinstve. Hliadka na
mieste zistila, že obaja zúčastnený sa urážali a preto jedného odoslala domov aby sa zamedzilo
ďalšiemu napádaniu. Ten sa po dohovore odobral domov a situácia sa ukľudnila.
20.05. Na základe telefonického oznamu a žiadosti pani z Malaciek bolo vykonané pátranie po
ich dcére, bolo zisťované, kde by sa mohla nachádzať. V prípade , že sa neobjaví bolo jej
oznámené , aby išla vec nahlásiť na OO PZ Stupava.
21.05. O 21.00 hod. prišiel na tunajšiu OP Lozorno občan ČR, ktorý je ubytovaný na ubytovni
na štadióne a oznámil , že na ubytovňu prišiel starší muž, zjavne pod vplyvom alkoholu , ktorý
sa im vymočil na chodbu a odmieta odísť , nakoľko tvrdí , že je doma. Po tomto zistení bola
vykonaná previerka , ktorá potvrdila , že skutočnosť sa zakladá na pravde .Osoba ktorá ťažko
komunikovala bola vynesená von z budovy a bolo zistené, že sa jedná o občana Lozorna . Občan
bol agresívny a neustále tvrdil, že mu to tam patrí a viackrát sa pokúšal vojsť naspäť na
ubytovňu, pričom bolo zistené, že býva na ul. Veternej , kde bol prevezený. Bolo zistené, že
menovaný má zdravotné a psychické problémy a manželka ho už začala hľadať, nakoľko nevedela
kam odišiel.
22.05. Okolo 17.30 hod bolo požiadané štátnymi kolegami z OO PZ Stupava o rýchle preverenie
oznamu, že na ul. Zvončínska odkiaľ bolo nahlásené , že v dome sa nachádza mŕtvy človek .Po
príchode na miesto bolo zistené , že rýchla zdravotná záchranka prišla na miesto spoločne
s hliadkou Obecnej polície .Hliadka čakala na vyjadrenie od lekára. Po chvíli vyšiel z domu
zdravotník ktorý uviedol že muž ktorý je ochrnutý mal potiaže avšak jeho matka mu dala prvú
pomoc po tom ako sa pridusil lebo sa prevrátil na tvár. Vzhľadom k tomu , že je ochrnutý na celom
tele nemohol sa obrátiť naspäť a preto sa skoro zadusil. Zdravotníci uviedli , že matka mu tým
zachránila život a že bude v poriadku. Uvedené skutočnosti boli následne odovzdané hliadke OO
PZ Stupava , ktorá prišla na miesto.
V čase o 23.15 hod. hliadka spolu so starostom vykonala kontrolu areálu ZŠ, kde sa
v tom čase nikto nenachádzal.
23.05. Hliadka po uzatvorení pohostinstva na Športovom námestí zaznamenala konflikt
o 22.30 hod. medzi občanom Lozorna a ubytovaným občanom z ČR /totožnosť overená/,
ktorí sa hádali po 22.00 hod.. Ich rozhovor bol ukončený a boli vykázaný do izby a druhý
domov.

25.5. O 08.00 hod. oznámila na tunajšiu OP Lozorno občianka Lozorna krádež vlámaním do
RD ešte pred veľkonočnými sviatkami a uviedla aj podozrivého . O uvedenom vzhľadom na
vecnú a miestnu príslušnosť informované OO PZ Stupava ako aj Kriminálna polícia OR PZ
Malacky.

25.05. V čase cca 17.00 hod. volal občan ktorý oznamoval, že na priehrade v Lozorne sú
tanečníci, ktorý majú povolenú akciu a týmto robia schválnosti podnapití spoluobčania. Po
preverení na mieste už bolo všetko v poriadku situácia monitorovaná a nedochádzalo
k schválnostiam, následne boli vykonané hliadkou opätovné kontroly.
Hliadkou bolo zistené odstavené vozidlo na ceste smerom na červený domček a to
Peugeot 206 EČ: MA-757AV, ktoré bolo otvorené a nikto sa pri ňom nenachádzal. Uvedené
oznámené OO PZ Stupava a lustráciou zistené, že majiteľom je občan z Jablonového . Zistené , že
uvedené používa jeho dcéra s ktorou sa hliadka telefonicky spojila a prišla k vozidlu. Vec riešená
dohovorom.
28.05. V spolupráci s OO PZ Stupava bola vykonaná asistencia pri realizovaní priestupku proti
majetku podozrivého občana Lozorna , nakoľko svojej bývalej manželke rozbil sklenenú výplň na
vchodových dverách. Vec prevzala OO PZ
O 05.00 h bola vykonaná kontrola bezdomovca pri potravinách Coop jednota.
30.05. Okolo 09.00 hod sa osobne dostavila občianka z Lozorna , ktorá uviedla , že má problémy
so svojim bývalým priateľom a v prípade nejakých problémov či sa môže obrátiť na Obecnú
políciu. Bolo jej dané telefónne číslo na OP a oznámené , že v prípade potreby môže kontaktovať
hliadku ktorá bude v službe.
O 14.35 hod volala občianka , že susedia pália v záhrade odpad. Po príchode na mieste
bolo zistené , že v záhrade pálila konáre pani ktorá má problémy z chodením .Bolo jej dohovorené
pričom oheň ihneď zahasila.
V čase cca o 01.00 hod. bol zaznamenaný pohyb v areáli základnej školy, kde bola na
bicykli spozorovaná osoba a táto bola následne hliadkou skontrolovaná a bolo zistené, že sa jedná
o osobu z Lozorna na bielom horskom bicykli Black Eye. U seba nič nemal, avšak uviedol, že si
len skracoval cez plot. Bol vykázaný z objektu.
31.05. O cca 20.30 h bol upozornený občan z Jelšovej nakoľko vykrikoval, lebo bol silne pod
vplyvom alkoholu aby sa ukľudnil a správal sa slušne, načo hliadku uposlúchol aj napriek tomu, že
nebol ešte nočný kľud.
Súčinnosť s PZ SR.
-

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

V mesiaci Máj 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 Máj 2012 Obecná polícia začala využívať 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. Výsledky sú priebežne vyhodnocované
a boli predložené aj starostovi obce Lozorno.
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