Obecná polícia
Hlavná 1
900 55 Lozorno
–––––––––––––––––––
V Lozorne 3.1.2012

Správa o činnosti Obecnej polície v Lozorne
za mesiac December 2011.

Počas výkonu služieb v mesiaci December 2011 naďalej príslušníci OP pokračovali
v kontrole verejných priestranstiev, miest verejne prístupných za účelom kontroly dodržiavania
verejného poriadku, nenarušenia objektov v správe obce ako Zdr. Stredisko, ZŠ, MŠ, Dom
smútku. Na základe nariadenia starostu obce hliadky OP pokračovali v kontrole areálu ZŠ –
okolia multifunkčného ihriska, detského ihriska v ul. Kozinská a na základe rozhodnutia
starostu obce príslušníci OP vykonávajú kontrolu verejného poriadku v Centre kultúry po
opakovaných sťažnostiach nájomcov a zamestnancov v CK na správanie sa maloletých osôb
v priestoroch CK a klubu mladých..
Kontrolou okolia obce boli zaznamenané 1 novovytvorená nelegálna skládka odpadu.
Ohliadkou neboli zaistené dôkazy proti konkrétnej osobe.
V mesiaci December 2011 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 December 2011 vykonali kontrolu 7
vozidiel a 13 osôb. Výsledky týchto kontrol boli odovzdane príslušníkom PZ SR.
Na základe zmluvy v mesiaci December pokračoval odchyt túlavých psov v obci
v spolupráci zo Slobodou zvierat zo sídlom v obci Bratislava. V jednom prípade bo vykonaný
v spolupráci zo zamestnancami Slobody zvierat celoplošný odchyt psov kedy boli odchytení 4
psy väčšej rasy. ( počet bol ohraničený kapacitou vozidla na prepravu psov)
Počas mesiaca December príslušníci OP vykonávali denne kontrolu bezpečnosti
a plynulosti v cestnej premávke pred zahájením vyučovania v ZŠ na križovatke ul. Nová –
Staničná. Hliadky OP budú v kontrole bezpečnosti v cestnej premávke pokračovať
i v nasledujúcom období.
Hliadky OP vykonávali hliadkovú službu v ul. Potočná, Vendelínska, Hasičská na
kontrolu dodržiavania zákazu prejazdu nákladných vozidiel v čase 22,00 do 06,00 hod.
Výsledky týchto kontrol sú denne odovzdávané starostovi obce.
V mesiaci December 2011 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb
bývajúcich v obci a obyvateľov obce pre potreby ex. úradov, súdov a vyšetrovateľov PZ
SR v 6 prípadoch.
3 občanov pre potreby Okresných súdov,
2 občanov pre exekútorské úrady
1 občana pre potreby vyšetrovateľov PZ SR

OP vykonáva v mesiaci November 2011 objasňovanie priestupku,
č.372/1990 Zb. O priestupkoch.

podľa zákona

- 1x priestupok podľa §-u 47 ods. 1 písm. a) priestupku proti verejnému poriadku ,tým že
občan neuposlúchol výzvu hliadky obecnej polície Lozorno – priestupok bol v zmysle
zákona č. 372/1990 Zb. odstúpený vyšetrovateľovi OO PZ pre podozrenie z TČ marenia
úradného rozhodnutia,
Hliadka OP v mesiaci December 2011 oproti predchádzajúcemu obdobiu zasahovala pri
úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním .
-8.12. v súčinnosti s OO PZ Stupava hliadka preverila oznámenie o občianskom
spolunažívaní medzi P. M a p. G. Obaja pod vplyvom alkoholických nápojov sa slovne
napádali pre nezhody k vlastníctvu nehnuteľnosti. Obaja boli upozornení na rušenie VP
a vyzvaní aby svoje nezhody riešili právnou cestou,
- 22.12. na základe žiadosti OO PZ preverila oznámenie o občianskom spolunažívaní bývalých
manželov v spore o návšteve ich spoločného maloletého syna. Po vyriešení situácie bolo obom
stranám odporučené riešiť návštevy súdnou cestou,
Hliadky OP svojou činnosťou zistili v 3 prípadoch osoby nachádzajúce sa v priestore ZŠ
v nočných hodinách , osoby boli z areálu ZŠ vykázané.
-

V mesiaci December 2011 hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov pre
podozrenie s protiprávneho konania v 10 prípadoch:

-

1.12.Službu konajúci príslušník OP prevzal oznámenie o existencii videonahrávky na
verejnej sieti o protiprávnom konaní žiakov ZŠ v obci Lozorno a katastri. Preverovaním
oznámenia a vyťažovaním osôb bolo zistené, že sa jedná o osoby maloleté (12 -14 r.,
ktoré v zmysle z.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch §-u 5 odst.1 nie je možné pre jednať
v priestupkovom konaní. Vec bola odovzdaná starostovi obce k ďalšiemu riešeniu.

-

8.12. hliadke OP bola oznámená krádež strelnej zbrane z RD v ul. Riadok. Preverovaním
bolo zistené, že zbraň nebola riadne zabezpečená proti odcudzeniu v zmysle zákona
o zbraniach a strelive.. Vec bola odovzdaná PZ SR ako podozrenie s TČ.

-

9.12. Na základe oznámenia hliadka OP vykonala preverenie nelegálneho odberu el.
energie v ul. Jelšová. Preverením bolo zistené, že k nelegálnemu odberu nedochádza
a odber el. energie je zabezpečený pomocou predlžovacieho káblu s RD. Nakoľko
predlžovací kábel mal na viacerých miestach porušenú izoláciu bol majiteľ vyzvaný
k odstráneniu kábla.

-

11.12. Službu konajúci zamestnanec OP prevzal oznámenie o dopravnej nehode pri f.
Karovíč. Na mieste bolo zistené, že sa jedná o vozidlo BMW 320 d s poškodenou ľavou
stranou vozidla a aktivovanými airbagmi. Vo vozidle sa nik nenachádzal. Na miesto bola
privolaná hliadka ODI Malacky.

11.12. Občianka N.Š ul. Jelšová oznámila fyzický útok a spôsobené zranenia osobami,
vzhľadom pripomínajúcim osoby sympatizujúcimi s hnutím SKINHEDS.
Preverovaním bolo zistené, že oznámenie sa nezakladá na pravde a k zraneniu poškodenej
prišlo počas dopravnej nehody vozidla BMW 320 d. Zistenia boli odovzdané príslušníkom
PZ SR
.- 13.12. Hliadka OP prevzala oznámenie o horiacom motorovom vozidle v priestore záhr.
Osady. OP miesto požiaru zaistila do príchodu požiarnych zborov DHZ Lozorno a HZS
Malacky,
Preverovaním bolo zistené, že vozidlo bolo dňa 12.12. odcudzené v obci Stupava, Vec prevzal
vyšetrovateľ PZ SR pre podozrenie s TČ poškodzovania cudzej veci a krádeže,
- 17.12. Hliadke OP oznámil zamestnanec pohostinstva „ Na Štadióne“, že dňa 16.12. počas
prevádzky pohostinstva odcudzil NP z výherného automatu finančnú hotovosť vo výške 160€.
Kontrolou záznamu kam. Systému bolo zistené, že páchateľom je Z. A z ul. Jelšová.
Pátranie po osobe v mieste pobytu a v obci bolo neúspešné. Vec bola odovzdaná OO PZ ako
podozrenie z TČ krádeže vlámaním.
- 20.12. Hliadka OP prevzala oznámenie o ležiacej osobe v ul. Spojná. Na mieste hliadka
zistila, že osoba javí známky značného požitia alkoholických nápojov. Na základe zistení bola
osoba dopravená do miesta pobytu a odovzdaná do starostlivosti spolubývajúceho v ul.
Záhradkárska .
- 22.12. na základe žiadosti OO PZ preverila oznámenie o občianskom spolunažívaní
bývalých manželov v spore o návšteve ich spoločného maloletého syna. Po vyriešení situácie
bolo obom stranám odporučené riešiť návštevy súdnou cestou.
27.12. hliadka prevzala žiadosť občianky obce pri riešení dopranej nehody motorových
vozidiel zo dňa 24.12. v priestore parkoviska pri cintoríne. Hliadka dopravila žiadateľku do
miesta bydliska podozrivej zo zapríčinenia dopr. nehody. Obe strany sa dohodli o náhrade
škody cestou povinného poistenia vozidiel. Hliadka nemusela zakročiť pri prejednávaní
náhrady škody.
-

V mesiaci December 2011 počas hliadkových služieb boli zistené nasledujúce
skutočnosti:
-

-

-

3.12. Počas hliadkovej služby v obci zameranej na kontrolu voľne stojacich vozidiel
v obci, hliadka pri bližšej kontrole jedného z vozidiel zaistila plastovú hadicu znečistenú
motorovou naftou. Majiteľ vozidla bol upozornený na pravdepodobný pokus odcudziť
PHM z vozidla,
5.12.Počas hliadkovej služby bolo zistené vozidlo blokujúce prejazd križovatky ul. Hlavná
a nám. Sv. Kataríny. Vodičovi vozidla bola na mieste uložená bloková pokuta v zmysle §u 22 ods. 1 písm. k)zákona č. 372/1990 Zb. O priestupkoch,
6.12. hliadka OP zistila v priestore Artézska studňa nelegálnu skládku odpadu. Bližšou
ohliadkou neboli zistené dôkazy proti konkrétnej osobe,
8.12. Hliadka OP zistila počas hliadkových služieb aktiváciu zabezpečovacieho zariadenia
objektu COOP Jednota preverovaním nebolo zistené narušenie objektu,
9.12. Hliadka OP o 03,15 zistila počas hliadkových služieb aktiváciu zabezpečovacieho
zariadenia objektu COOP Jednota preverovaním nebolo zistené narušenie objektu,
14.12. Hliadka o 20,15 OP zistila počas hliadkových služieb aktiváciu zabezpečovacieho
zariadenia objektu COOP Jednota preverovaním nebolo zistené narušenie objektu,
17.12. hliadka zistila výkop v ul. Jelšová, preverovaním bolo zistené, že sa jedná o výkop
pre uloženie káblu elektrickej prípojky k RD. Zhotoviteľ p. Ľ.G predložil zmluvu
o pripojení z ZSE,

21.12. Hliadka zistila na základe oznámenia 4 osoby vyhadzujúce odpad z kontajnerov pri
predajni COOP v ul. Železničná. Zistené osoby boli vyzvané aby miesto uviedli do
pôvodného stavu, čo i vykonali.
- Hliadka OP zistila mot. vozidlo SEAT ALHAMRA, ktoré poškodilo oplotenie RD
Lozorno. Vodič vozidla neutrpel zranenia a bol vyzvaný k oprave oplotenia. Vec bola
následne oznámená službu konajúcej osobe RD Lozorno
Súčinnosť s PZ SR.
-

8.12. v súčinnosti s OO PZ Stupava hliadka preverila oznámenie o občianskom spolunažívaní
medzi P. M a p. G. Obaja pod vplyvom alkoholických nápojov sa slovne napádali pre
nezhody k vlastníctvu nehnuteľnosti. Obaja boli upozornení na rušenie VP a vyzvaní aby
svoje nezhody riešili právnou cestou,
8.12. V súčinnosti s OO PZ Stupava hliadky zistili a zadržali občana obce R.D z ul. Jelšová,
ktorý viedol motorové vozidlo napriek zákazu činnosti. Príslušníci PZ osobu predviedli na
OO PZ Stupava pre podozrenie z TČ marenie úradného rozhodnutia,
22.12. na základe žiadosti OO PZ preverila oznámenie o občianskom spolunažívaní bývalých
manželov v spore o návšteve ich spoločného maloletého syna. Po vyriešení situácie bolo
obom stranám odporučené riešiť návštevy súdnou cestou.
V mesiaci December 2011 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 PZ SR. k odhaľovaniu trestnej činnosti v obci.
Príslušníci OP sa v tomto období podieľali na zabezpečení akcii konajúcich sa v obci :
-

Zabezpečenie VP počas trvania kult. Akcie v CK- počas akcie boli s priestoru CK
vykázané 3 osoby pre rušenie priebehu akcie,
Predkladá:
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náčelník

