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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac Február 2015.
Počas výkonu služieb v mesiaci február r.2015 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 február 2015 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 február 2015 vykonali kontrolu 2 podozrivých
vozidiel a 4 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 február 2015 bol odchytený jeden pes , pričom bol
následne odovzdaný slobode zvierat . Taktiež boli odchytené dva psi, ktoré si prevzali
majitelia, občania Lozorna .
Počas mesiaca február 2015 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 dopravného 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 február 2015 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.
2 občanov pre potreby Okresných súdov,
1 občanov pre exekútorské úrady
2 občana pre potreby PZ SR
0 pre potreby ostatné

Obecná polícia tiež vykonala v mesiaci február 2015 objasňovanie priestupkov, podľa
zákona č.372/1990 Zb. Zákona o priestupkoch.
-

Jednalo sa o priestupky proti majetku

Hliadka Obecnej polície v mesiaci február 2015 oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 3 prípadoch .

Činnosť a zásahy hliadky:
V mesiaci február 2015 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a zásahov
pre podozrenie s protiprávneho konania v prípadoch:

01.02.2015 Bol odchytený pes – zlatý retríver. Nasledujúci deň si psa prevzal majiteľ , ktorý
uviedol , že pes mu utiekol z dvora rodinného domu.
03.02. 2015 O 07.10 hod telefonicky oznámil občan z vojenských bytoviek , že na ul. Lesnej
sa nachádza uhynutá srnka. Hliadka na miesto odviezla poľovníka , ktorý si uhynutú srnku na
mieste prevzal.
05.02. 2015
Oznámil pracovník lesov , že videl 2 osoby , ktoré mali naloženú guľatinu
a viezli ju na káre smerom do miestnej rómskej kolónie. Osoby skontrolované , jednalo sa
o M. Sz. bytom Jelka , bez prihlásenia Lozorno a M. J. bytom, Rohožník, ktorí uviedli, že
boli za firmou Karovič, kde bez povolenia narezali drevo. Uvedené drevo bolo nimi odvezené
na lesnú správu , kde pracovník dal drevo zložiť a bude vec riešiť vo svojej kompetencii.
11.02. 2015 V priebehu služby bol odchytený pes JACK RUSELL , ktorý bol v uvedený
deň odovzdaný majiteľovi .
13.02.2015 Strážnik pri Karpatskom dvore , oznámil hliadke obecnej polície že sa pred
hotelom pohybuje podozrivá osoba . Hliadka spoločne s hliadkou OO PZ Stupava osobu
predviedla na OO PZ Stupava na zistenie totožnosti nakoľko osoba bola bez dokladov
a značne pod vplyvom alkoholu . Lustráciou bolo zistené, že sa jedná o osobu z Devínskej
Novej Vsi. Po predvedení a zistení totožnosti na OO PZ Stupava bola osoba prepustená.
Hliadka obecnej polície bola požiadaná z OO PZ Stupava , o preverenie osoby na
zastávke pri Obecnom úrade , kde má ležať na lavičke žena. Vec bola preverená pričom sa
zistilo , že na zastávke sa nachádza osoba a to žena s francúzskym pasom, ktorá bola
podchladená a s okolím nekomunikovala. Bola privolaná RZP, následne bola prevezená na
vyšetrenie do l. nemocničnej v Malackách a odtiaľto hliadka obecnej polície osobu previezla
do azylového domu na ul. Ivánska cesta 23 v Bratislave, kde si ju prevzala pracovníčka
azylového domu.

20.02.2015 Hliadka o 24,00 hod zistila, že na kostole bijú zvony. Hliadka išla pre kostolníka
ktorý zvony vypol. P. kostolník sa vyjadril , že pravdepodobne tam vznikla porucha, nakoľko
celý systém je elektrický. Zvony vyzváňali asi cca 25 minút.

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci február 2015 vykonali príslušníci OP 7 spoločných hliadkových služieb v obci
za účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci február 2015 počas hliadkových služieb pokračovali príslušníci OP v kontrole
miest, kde sa stretávajú podozrivé a ,,závadové“ osoby a podozrivé mot. vozidlá. Kontroly sa
vykonávajú aj na základe oznámenia občanov ktorí majú podozrenia z trestnej činnosti .
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 február 2015 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, ako aj na iných
miestach páchania trestnej činnosti. Výsledky sú priebežne vyhodnocované a boli predložené
aj starostovi obce Lozorno pričom časť z nich bola uverejnená na internetovej stránke obce
Lozorna.

Predkladá:
Obecná polícia Lozorno
Jozef DUREC
Náčelník

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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac Marec 2015.
Počas výkonu služieb v mesiaci marec r.2015 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 marec 2015 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 marec 2015 vykonali kontrolu 6 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 marec 2015 boli odchytené dva psi, pričom boli
následne odovzdané slobode zvierat . Taktiež bol odchytený jeden pes, ktorého si prevzal
majiteľ, občan Lozorna .
Počas mesiaca marec 2015 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 dopravného 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.

V mesiaci marec 2015 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 8 prípadoch.
2 občanov pre potreby Okresných súdov,
1 občanov pre exekútorské úrady
2 občana pre potreby PZ SR
3 pre potreby ostatné

Obecná polícia tiež vykonala v mesiaci marec 2015 objasňovanie priestupkov,
zákona č.372/1990 Zb. Zákona o priestupkoch.
-

podľa

Jednalo sa o priestupky proti majetku

Hliadka Obecnej polície v mesiaci marec 2015 oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 4 prípadoch .

Činnosť a zásahy hliadky:
V mesiaci marec 2015 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a zásahov
pre podozrenie s protiprávneho konania v prípadoch:

04.03.2015 Počas obchádzkovej služby hliadka obecnej polície o 17.00 h zistila požiar
trávnatej plochy nad priehradou. Požiar lokalizovala hliadka OPL, pričom boli vyrozumení
dobrovoľníci z hasičského zboru Lozorno a starosta obce.
06.03.2015 V čase o 2.54 hod. hliadku požiadal občan Lozorna , že sa im niekto snaží
dostať do domu. Vraj stláča kľučku na vchodových dverách a tiež chodí po dvore. Hliadka na
mieste skontrolovala celý dvor a priľahlé okolie. Nič podozrivé sa zistiť nepodarilo.
08.03.2015 O 21.10 h telefonicky oznámené, že na križovatke ulíc Riadok – Kozinská na
ceste leží muž, ktorý je asi opitý. Jednalo sa o občana zo Záhradkárskej ulice, ktorý bol pod
vplyvom alkoholických nápojov. Z dôvodu jeho bezpečnosti bol odprevadený domov.
13.03.2015 Na základe predvolania sa na oddelenie obecnej polície dostavil občan Lozorna
za účelom podania vysvetlenia vo veci občianskeho spolunažívania. Oznamovateľa slovne
napadli a nebezpečne sa vyhrážali ublížením na zdraví a zabitím občania z Lozorna . Táto
skutočnosť bola oznámená na OO PZ v Stupave z dôvodu vecnej príslušnosti, nakoľko sa
jednalo o podozrenie z trestného činu .
17.03.2015 O 09.15 h telefonicky oznámené pracovníčkou SBS z APP Lozorno, že majú
v objekte neznámeho psa – vlčiak .Vyrozumená Sloboda zvierat, ktorá si psa prevzala o 13.30
hod.
V čase o 03.20 hod. prišlo hliadke oznámenie o narušení objektu jedálne v ZŠ. Hliadka
preverila signál. Objekt Základnej školy bol bez narušenia. Na miesto sa dostavila aj p.
školníčka a následne hliadka ešte spoločne s ňou prešla objekt aj z vnútra.
18.03.2015 O 22.05 h telefonicky oznámené rušenie nočného kľudu v rómskej kolónii. Na
mieste sa nachádzali občania ktorí boli pod vplyvom alkoholických nápojov. Po upozornení ,
že rušia nočný kľud sa rozišli.

20.03.2015 V čase o 22.45 h telefonicky oznámila občianka z Lozorna, že na ceste ul.Nová
leží osoba. Vec hliadka obecnej polície preverila pričom bolo zistené že na ceste leží osoba
v silne podnapitom stave. Z dôvodu jeho bezpečnosti bol odprevadený domov.

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci marec 2015 vykonali príslušníci OP 5 spoločných hliadkových služieb v obci za
účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci marec 2015 počas hliadkových služieb pokračovali príslušníci OP v kontrole miest,
kde sa stretávajú podozrivé a ,,závadové“ osoby a podozrivé mot. vozidlá. Kontroly sa
vykonávajú aj na základe oznámenia občanov ktorí majú podozrenia z trestnej činnosti .
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 marec 2015 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, ako aj na iných
miestach páchania trestnej činnosti. Výsledky sú priebežne vyhodnocované a boli predložené
aj starostovi obce Lozorno pričom časť z nich bola uverejnená na internetovej stránke obce
Lozorna.

Predkladá:
Obecná polícia Lozorno
Jozef DUREC
Náčelník

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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac Apríl 2015.
Počas výkonu služieb v mesiaci apríl r.2015 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 apríl 2015 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 2015 vykonali kontrolu 3 podozrivých vozidiel a 4 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 2015 boli odchytení dvaja psy , pričom boli
následne odovzdaní slobode zvierat .
Počas mesiaca apríl 2015 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 dopravného 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.

V mesiaci apríl 2015 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 9 prípadoch.
1 občanov pre potreby Okresných súdov,
1 občanov pre exekútorské úrady
2 občana pre potreby PZ SR
5 pre potreby ostatné

Obecná polícia tiež vykonala v mesiaci apríl 2015 objasňovanie priestupkov,
zákona č.372/1990 Zb. Zákona o priestupkoch.
-

podľa

Jednalo sa o priestupky proti majetku

Hliadka Obecnej polície v mesiaci apríl 2015 oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 4 prípadoch .

Činnosť a zásahy hliadky:
V mesiaci apríl 2015 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a zásahov
pre podozrenie s protiprávneho konania v prípadoch:

02.04.2015 Hliadkou obecnej polície bolo preverované osobné motorové vozidlo Š Felícia
ktoré bolo odstavené na križovatke Dlhá -. Muškátová pričom zasahovalo do cesty. Šetrením
na OR PZ v Malackách bolo zistené, že vodič tohto vozidla bol dopravnou hliadkou ODI OR
PZ Malacky daný do cely predbežného zadržania nakoľko jazdil pod vplyvom alkoholu a pri
nafúkaní sa zistilo , že sa dopustil trestného činu. Rodinných príslušníkov s náhradnými
kľúčmi sa zistiť nepodarilo a preto vozidlo zostalo na mieste. Pred 17,00 hod bolo vozidlo
odstránené.
11.04.2015 O 23.50 oznámila hliadka OO PZ Stupava, že pred kostolom v obci Lozorno je
odstavené OMV Škoda Favorit , pričom potrebujú šúčinnosť, nakoľko pri vozidle sú osoby
a majú podozrenie z majetkovej trestnej činnosti . Bola vykonaná postriežka pri MŠ , pričom
bolo po chvíli vozidlo prenasledované po ul. Staničnej a odbočilo na ul. Novú kde začalo
unikať veľkou rýchlosťou smerom na obec Jablonové. O tejto činnosti bola vyrozumená
hliadka OO PZ Stupava. Vozidlo bolo prenasledované v zmysle zákona o obecnej polícii
a následne nájdené bez osádky za centrom Senior Ville Jablonové . Hliadka obecnej polície
zotrvala pri vozidle do príchodu hliadky OO PZ Stupava. Spoločne bolo následne prepátrané
okolie po osádke avšak bezúspešne . Vo vozidle sa nachádzali odcudzené veci z krádeže
vlámaním do chaty na Pezinskej Babe. Vec si na mieste prevzalo OO PZ Stupava a OO PZ
Rohožník.

15.04.2015 Hliadka na základe telefonického oznámenie pracovníčky OÚ vykonala kontrolu
podozrivého občana , ktorý tlačil nákupný vozík Penny Market. Počas kontroly tejto osoby sa
zistilo , že sa jedná o osobu a to občana Nórska, bytom Oslo ktorý išiel peši po Európe
a akurát mal namierené do BA.
Hliadka kontrolovala pracovníkov RWE na ul. Nová ktorí chodili po domoch a ponúkali
produkty. Bolo im vysvetlené, že toto bez ohlásenia na OÚ robiť nemôžu, preto obec opustili.

Osoby boli preverené cez OO PZ v Stupave.
23.04.2015 Hliadka v súčinnosti z OO PZ Stupava realizovala nebezpečné vyhrážanie
občanom z Lozorna . Tento bol následne hliadkou OO PZ Stupava predvedený a následne
eskortovaný do CPZ Bratislava-Račianska ul.
Telefonicky bola oznámená čierna skládka medzi polygonom a regulačnou stanicou
v lese smerom k diaľnici. Po oznámení bola uvedená skutočnosť preverená a
odfotografovaná. Pri dokumentovaní skládky bola nájdená v obsahu odpadkov , ktoré boli
pravdepodobne v čiernych vreciach faktúra za mobilné služby na meno občana z Plaveckého
Štvrtka , pričom táto osoba bola následne kontaktovaná. Osoba uviedla , že dala vyviezť
smetí rómom z rómskej osady v Plaveckom Štvrtku , pričom uviedla že ich pozná len po
mene. Následne bola požiadaná o odpratanie skládky. Zároveň dôrazne poučená
o likvidácii odpadu len autorizovanými spoločnosťami. Skládka bola hliadkou preverená
pričom bolo zistené že táto bola odstránená.
29.04.2015 O 05.00 hod. bola hliadka požiadaná o preverenie narušenia objektu
elektronickým zabezpečením na ul. Nová. Rodinný dom preverený spoločne po príchode
majiteľky aj zvnútra – bez narušenia.
Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci apríl 2015 vykonali príslušníci OP 2 spoločných hliadkových služieb v obci za
účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci apríl 2015 počas hliadkových služieb pokračovali príslušníci OP v kontrole miest,
kde sa stretávajú podozrivé a ,,závadové“ osoby a podozrivé mot. vozidlá. Kontroly sa
vykonávajú aj na základe oznámenia občanov ktorí majú podozrenia z trestnej činnosti .
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 2015 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, ako aj na iných
miestach páchania trestnej činnosti. Výsledky sú priebežne vyhodnocované a boli predložené
aj starostovi obce Lozorno pričom časť z nich bola uverejnená na internetovej stránke obce
Lozorna.

Predkladá:
Obecná polícia Lozorno
Jozef DUREC
Náčelník

