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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac Január 2015.
Počas výkonu služieb v mesiaci január 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 január 2014 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 január 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 január 2015 bol odchytený jeden pes , pričom bol
následne odovzdaný slobode zvierat . Taktiež bol odchytený jeden pes , ktorého si prevzal
majiteľ , občan Lozorna .
Počas mesiaca január 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 január 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 január 2015 objasňovanie priestupkov, podľa
zákona č.372/1990 Zb. Zákona o priestupkoch.
-

Jednalo sa o priestupky proti majetku

Hliadka Obecnej polície v mesiaci január 2015 oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 2 prípadoch .

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

02.01.2015
O 14,50 hod bolo telefonicky nahlásené , že nad priehradou sa pohybuje kôň
so sedlom bez jazdca. Po príchode na miesto bolo zistené, že okoloidúci ľudia odchytili koňa
ktorý bol bez jazdca. Šetrením sa podarilo zistiť , že kôň patrí rodine nad priehradou . Tiež
bolo zistené , že kôň zhodil jazdkyňu , ktorá bola v poriadku. Koňa si prevzal majiteľ .
12.01.2015
Hliadka vykonala preverenie oznámenia , pričom na mieste bolo zistené, že
občianke mal neznámy pes roztrhať sliepky . Na mieste sa psa nepodarilo stotožniť,
nakoľko sa nenachádzal v záhrade a ani v okolí. Taktiež pani nevedela uviesť o akú rasu psa
išlo.

13.01.2015
Občianke Lozorna , ktorá pomocou ručného vozíka vyviezla do lesného
porastu polystyrénový odpad , hliadka uložila pri prejednaní blokovú pokutu vo výške 20 €
pod2a ‘/u 80 odst. 3 písmena a) zákona č. 223/2001 Z.z. Zákon o odpadoch. Pre porušenie §u 18 odst.4 písm. a) a §-u 39 odst. 8 písm.c) Zákona o odpadoch. Menovaná odmietla uloženú
blokovú pokutu zaplatiť. Bola predvolaná na obecný úrad na ďaľšie konanie.

17.01.2015
O 22.30 h sa dostavil na OPL mladistvý občan , ktorý uviedol, že mu NP
v čase od 21.30 h do 22.00 h dňa 17.01.2015 z pred reštaurácie zv. U Melónka odcudzil voľne
stojaci bicykel zn. CTM. Vypočutý, vykonané šetrenie k páchateľovi, vyťažené osoby,
kontrola kamerového záznamu – bez kladného výsledku.

22.01.2015
Hliadka bola o 08.00 h požiadaná stálou službou OO PZ Stupava o preverenie
oznámenia ohľadom úmrtia na ubytovni pri poľnohospodárskom družstve. Na mieste bol
nájdený zosnulý občan L.V. asi 50 ročný, ktorý zomrel počas spánku. Podľa lekára

pravdepodobne na infarkt . Vyrozumení príslušníci OO PZ Stupava, ktorí si miesto činu po
príchode prevzali .
30.01.2015
Telefonicky oznámil občan , že na Novej ulici leží pes a asi je zrazený.
Oznámenie preverené, potvrdené. Vyrozumená Sloboda zvierat, ktorá si psa na mieste
prevzala o 14.05 h.

Súčinnosť s PZ SR.
-

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

V mesiaci január 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 január 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.
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