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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac Október 2012.
Počas výkonu služieb v mesiaci október 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.
V mesiaci október 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 október 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 október 2012 neboli odchytené žiadne psy .
Počas mesiaca október 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 október 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 5 prípadoch.
3 občanov pre potreby Okresných súdov,
1 občanov pre exekútorské úrady
1 občana pre potreby PZ SR
0 pre potreby ostatné

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

Jednalo sa o priestupky proti majetku

Hliadka Obecnej polície v mesiaci október 2012 oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 10-tich prípadoch / viď
prehľad zásahov hliadky/.

Činnosť a zásahy hliadky:
V mesiaci október 2012 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a zásahov
pre podozrenie s protiprávneho konania v 12 prípadoch:

05.10. O 10,55 hod volali z OO PZ Stupava či by sme nemohli zohnať nejakého člena
poľovného združenia nakoľko v smere Artezská studňa je zrazená srnka. Vyrozumený člen
poľovného združenia ktorý odišiel na miesto.
09.10. O 20.30 h oznámila telefonicky na Obecnú polície občianka Lozorna , že niekto stále
vykrikuje pri štadióne, čo zaznamenala aj hliadka, napriek tomu, že ešte nebol nočný kľud, bol
nájdený p. G. R. z Fiľakova, ktorý bol upozornený na to, že ľuďom v okolí jeho správanie
vadí. Bol upozornený na nevhodné správanie pričom s krikom prestal. Následne však asi
o 21.00 h hliadka opätovne našla muža ktorý sa nevhodne správal , pričom bol tak opitý, že
nevedel stáť na nohách a preto bol radšej odvezený do ubytovne.
12.10. V čase 07,30 hod. hliadka prevzala oznámenie o osobe rušiacej verejný poriadok pred
budovou Obecného úradu. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o I. K. z Lozorna pričom javí
známky značného požitia alkoholických nápojov. Bol vyzvaný k uprataniu svojich
rozhádzaných osobných vecí a k opusteniu verejného priestranstva, čo uposlúchol po
dôraznom napomenutí.
V čase 10,00 hod. oznámila občianka Lozorna krádež okrasných stromčekov (tuje) v počte
10 ks. Na mieste bola vykonaná ohliadka a bolo zistené že sa jedná o odcudzenie „iba“ 4
stromčekov a jeden je pohodený pri obydlí oznamovateľky.
V čase o 10,15 hod. oznámila občianka odcudzenie mot. vozidla Š-Fábia občanom obce
Lozorno obaja bytom ul. Jelšová , čas odcudzenia nevedela uviesť, neskôr svoje oznámenie
odvolala.
14.10. V čase o 18,35 hod. odovzdal hliadke Obecnej polície peňaženku s obsahom bank.
karty Slovenskej sporiteľne na meno Štefan Sámel a 4 karty BILLA a TESCO, bez finančnej
hotovosti. Pri pokuse o odovzdanie sa majiteľ nenachádzal v mieste trvalého bydliska.

V čase 00,00 a 04,00 hod. hliadka vykonala kontrolu prejazdnosti komunikácii v obci po
nárazovom vetre- všetky komunikácie prejazdné, nefunkčnosť verejného osvetlenia hliadka
nezistila.
15.10. O 16,30 hod volal občan z rybárskej stráže miestnej rybárskej organizácie , že na
potoku pri materskej škôlke chytajú ryby. Po zistení na mieste bolo zistené , že maloletí tam
mali jeden prút na chytanie rýb avšak žiadne ryby nechytali.
24.10. V čase o 16,35 hliadka prevzala žiadosť OO PZ Stupava o preverenie oznámenia
o narušení občianskeho spolunažívania . Na mieste bolo zistené že občianka demoluje
zariadenie domácnosti rodičov. Preverovaním bolo zistené, že menovaná si ventiluje svoje
osobné problémy a rodičia majú obavu o svoje zdravie a život. Hliadka OO PZ Stupava , ktorá
prišla tiež na miesto obe zúčastnené poučila o ich právach a rodičia odmietli podať oznámenie
na dcéru.

25.10. O 17,37 hod hliadka vykonala preverenie oznámenia o krádeži na ul. Hlavnej pričom
bolo zistené , že oznamovateľ z Bratislavy prišiel do starého rodinného domu kde toho času
nikto nebýva a zistil , že dvere na šope má otvorené a poškodené. Poškodený tiež zistil, že mu
tam niekto odcudzil určité množstvo železa . Vec bola z dôvodu vecnej príslušnosti odovzdaná
príslušníkom z OO PZ Stupava , ktorý vo veci ďalej konali.
26.09. V čase 14,15 hliadka obdržala žiadosť obyvateľky obce o preverenie aktivácie
signalizačného zariadenia zabezpečenia rodinného domu. Vizuálnou kontrolou hliadka
Obecnej polície za prítomnosti suseda nezistila narušenie nehnuteľnosti.
30.10. Okolo 11,45 hod volali z potravín COOP Jednota , že pred potravinami sa nevhodne
správajú miestny občania. Po zistení na mieste bolo zistené , že občan z Jelšovej ul. je značne
pod vplyvom alkoholu pričom nevládal chodiť , tak bol spoločne s občanom z Jelšovej
odvezený domov .

Súčinnosť s PZ SR.
-

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

V mesiaci október 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 október 2012 Obecná polícia využíva aj naďalej 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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