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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac Jún 2012.
Počas výkonu služieb v mesiaci Jún 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 Jún 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 Jún 2012 vykonali kontrolu 5 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 Jún 2012 boli odchytení štyria psi členom OP pričom
neboli zistení majitelia a preto boli odovzdaní privolanému pracovníkovi Slobody zvierat.
Počas mesiaca Jún 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.

V mesiaci Jún 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 18 prípadoch.
7 občanov pre potreby Okresných súdov,
5 občanov pre exekútorské úrady

2 občana pre potreby PZ SR
4 pre potreby ostatné

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

Jednalo sa o priestupky proti majetku.

Hliadka Obecnej polície v mesiaci Jún 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 Jún 2012 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a zásahov pre
podozrenie s protiprávneho konania v 19 prípadoch:

01.06. Pri obchádzkovej nočnej službe bola zameraná na pohyb podozrivých osôb a motorových
vozidiel pričom o 01:15 h bol na Novej ul. spozorovaný občan Lozorna z ul. Novej, ktorý bol
vyťažený k udalosti zo dňa 31.5.12, kedy sa priznal, že v objekte školy bol on a jeho brat a bicykel
s náradím, že priniesol do objektu školy jeho kamarát tiež z Lozorna a že tento je pravdepodobne
tiež jeho. Uvedená skutočnosť bude tiež odovzdaná OKP OR PZ Malacky nakoľko s náradím bola
nájdená aj čierna kukla.
01.06. Preverené poškodenie plotu pri KD Zorno. vodičom firmy Pepsi cola , pričom uvedenú
udalosť realizovalo nehodové oddelenie OR PZ Malacky, kde bolo priestupcovi odkázané , aby
na OcÚ priniesol tlačivo o nehode a udalosť oznámil do 15 dní na príslušnú poistovňu z dôvodu
vymáhania vzniknutej škody .
08.06. O 8.00 hod. hliadka spoločne s pracovníčkou Obecného úradu odviezli do Malaciek
postihnutú osobu nakoľko rodiča odviezli do nemocnice a nemal sa o neho kto starať.
Po 18,00 hod bol preverený telefonický oznam že sa páli v krbe odpad, nakoľko z komína
ide štipľavý dym. Na mieste bolo zistené, že uvedené sa zakladá na pravde, pričom bola pani
upozornená na danu skutočnosť a na to že sa to nesmie, na to okamžite manželovi povedala aby to
uhasil čo aj urobil.
Aj takýto prípad hliadka OP riešila: Na základe SMS oznamu bola vykonaná previerka

rušenie nočného kľudu na ul. Jelšovej, kde však počas hliadkovania rušenie zaznamenané nebolo,
následný oznam už nebol.
09.06. v rámci spolupráce s Mestskou Políciou Stupava bola vykonaná asistencia v našom
obvode za účelom predvedenia občana z Veľkých Levár vo veci krádeže mobilného telefónu vo
firme Faurécia.

11.06 Počas hliadkovej služby v obci bolo spozorované vozidlo Škoda Octávia s EČ: LC 842
BN, kde osádka vozidla sa pokúšala o podomový predaj kuchynského riadu – boli kontrolovaní a
nakoľko nevedeli preukázať živnostenské oprávnenie k podobnej obchodnej činnosti boli vyzvaní
aby predaj ukončili a opustili obec , čo i uposlúchli.
14.06. V čase o 10,30 hliadka vykonala preverenie ktoré oznámil riaditeľ ZŠ a to pád stromu
v areály ZŠ a poškodenie oplotenia areálu v časti za altánkom., kde došlo k poškodeniu oplotenia
v dĺžke 12 metrov a nosného stĺpu.
16.06. Hliadka v čase o 12.10 hod. obdržala telefonát od anonymnéj občianky, že bola slovne
napadnutá pánom na ul.Jelšová. Na mieste bolo zistené, že obidve strany vedú spor o určenie
vlastníka RD. Pani predložila doklady /z nich bolo zrejmé, že je nehnuteľnosť na katastri zapísaná
ako jej vlastníctvo a má od obce pridelené súpisné číslo/ a pán zatiaľ nie /na jeho časti domu je iné
súpisné číslo/. Na miesto neskôr dorazila aj hliadka OOPZ Stupava /privolaná pánom/, ktorý
skonštatovali tiež, že podklady sú nedostačujúce. Stranám bolo doporučené predložiť všetky
relevantné doklady a následne bude vedieť hliadka zaujať stanovisko. Obidve strany sa rozišli.
O 14.00 hod. si pani rozmyslela, že chce podať na pána trestné oznámenie. Bola
odporučená na OOPZ Stupava pričom uvedenú skutočnosť zobrala na vedomie.
17.06. Hliadkovou činnosťou bolo zistené , že smerom oproti priemyselnému parku sa v poli
koná nelegálna techno-party, nakoľko sa do miesta konania presúvalo množstvo vozidiel..
O uvedenej skutočnosti bola informovaná aj hliadka OO PZ Stupava.
Hliadke bolo oznámené od občana Lozorna, že niekto narúša a znepríjemňuje z ul.
Jelšovej pílením dreva na cirkulári v nedeľu . Bolo zistené, že skutočnosť sa zakladá na pravde a
po upozornení na sťažnosti prácu ukončil.
Následne bolo oznámené občanmi, že na konci ul. Jelšovej horí trávový porast za
novostavbou. Na miesto boli privolaní hasiči HaZ Malacky, ktorí miesto uhasili a zamedzili
ďalšiemu šíreniu ohňa.
18.06.
V čase o 20.50 hod. prišiel na stanicu OP Lozorno občan , ktorý oznámil, že mu bol na
štadióne pred pohostinstvom odcudzený dámsky, modrý bicykel. Hliadka vykonala kontrolu
kamerového systému, ale nenašla na zázname žiadnu podozrivú osobu. Preto hliadka vyzvala
občana aby spolu išli na miesto, kde sa mal bicykel nachádzať. Na mieste sa nachádzali ešte ďalší
občania, ktorý mu povedali, že na jeho bicykli odišiel domov jeho kamarát, ktorý ho zobral asi
omylom. Spoločne ho hliadka navštívila a zistila že bicykel má občan doma / občan bol zjavne
pod vplyvom alkoholu /.
20.06. V čase o 20.00 hod hliadka prijala oznámenie o prepadnutí sa vozovky na ul. Muškátová,
kde došlo k poškodeniu komunikácie. Podľa vyjadrení obyvateľov s najväčšou
pravdepodobnosťou k prepadu došlo v dôsledku vybudovanej prípojky kanalizácie k RD (súpisné
číslo nie je osadené). Miesto bolo riadne zabezpečené .

22.06. V čase o 01.10 hod. hliadka obdržala oznam o rušení nočného kľudu na priehrade. Na
mieste hliadka zistila, že je tu skupinka mladých ľudí z obce v počte asi 20 pričom uviedli
že oslavujú narodeniny. Po upozornení hliadky že rušia nočný kľud okamžite hudbu stlmili.
24.06. . Pri kontrole základnej školy v nočných hodinách cca o 23.00 h boli z areálu vykázaní
mladiství
27.06.
Počas kontroly obce hliadka OP zistila čiernu stavbu v ul. Jelšová - stavebníčka bola
vyzvaná na predloženie stavebného povolenia obce- nakoľko toto povolenie nemala bola poučená
o tom, že sa dopúšťa TČ a bola vyzvaná k náprave a zastaveniu stavby do vydania stavebného
povolenia.
28.06.
02.15 h bolo zistené rušenie nočného kľudu u na ul. Jelšovej, kde bola rodinná oslava.
Menovaní boli upozornení na stíšenie hudby a tiché správanie sa počas pobytu na ulici. Tomuto
porozumeli a prisľúbili nápravu .
Súčinnosť s PZ SR.
-

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

V mesiaci Jún 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 Jún 2012 Obecná polícia pokračovala vo využívaní foto-pasce 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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