Obecná polícia
Hlavná 1
900 55 Lozorno
–––––––––––––––––––
V Lozorne 9.12.2011

Správa o činnosti Obecnej polície v Lozorne
za mesiac November 2011.
V mesiaci November 2011 obecná polícia plnila úlohy v zložení 5 príslušníkov OP.
Plánovaný počet 5 príslušníkov OP je dňom 15.11.2011 naplnený. Novým členom OP Lozorno
sa stal bývalý príslušník PZ SR.

Počas výkonu služieb 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 2 novovytvorené nelegálne skládky odpadu.
Ani v jednom prípade neboli zaistené dôkazy proti konkrétnej osobe.
V mesiaci November 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 November 2011 vykonali kontrolu 6
vozidiel a 12 osôb. Vo dvoch prípadoch boli zistení dvaja vodiči zo zákazom činnosti viesť
motorové vozidlo.
Na základe zmluvy v mesiaci November pokračoval odchyt túlavých psov v obci
v spolupráci zo Slobodou zvierat zo sídlom v obci Bratislava.
Počas mesiaca November príslušníci OP vykonávali kontrolu bezpečnosti a plynulosti
v cestnej premávke pred zahájením vyučovania v ZŠ na križovatke ul. Nová – Staničná. Pre
potreby zabezpečenia bezpečnosti detí navštevujúcich ZŠ je nutné dobudovať ( obnoviť)
prechod pre chodcov, nakoľko na spomínanej križovatke dochádza k nebezpečným situáciám
pri prechádzaní detí cez križovatku kde nie je riadne vyznačený ani označený prechod pre
chodcov. Príslušníci OP počas výkonu hliadkovej služby vykonali priebežnú kontrolu počtu
vozidiel prechádzajúcich križovatkou ul. Nová a Staničná – priemerne križovatkou v čase 06,45
až 07,30 hod. (Po –Pia.) prejde križovatkou približne 140 motorových vozidiel. (2.11. -118 mot.
vozidiel, 4.11. – 146 vozidiel, 10 .11. 156 vozidiel ........)
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 odovzdávané starostovi obce denne.

V mesiaci November 2011 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb
bývajúcich v obci a obyvateľov obce pre potreby ex. úradov, súdov a vyšetrovateľov PZ
SR v 12 prípadoch.
6 občanov pre potreby Okresných súdov,
3 občanov pre exekútorské úrady
3 občanov pre potreby vyšetrovateľov PZ SR
OP vykonáva v mesiaci November 2011 objasňovanie priestupku,
č.372/1990 Zb. O priestupkoch.

podľa zákona

2x - priestupok na úseku ochrany životného prostredia podľa § 45 ods. 1- Porušenie VZN
obce Lozorno č. č. 9/2004 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom na území obce Lozorno.
- v jednom prípade v zmysle §-u 60 odst. 3 písm. d) z.č.372/1990 Zb. priestupok po
objasnení bol postúpený na prejednanie správnemu orgánu,
- v druhom prípade sa nepodarilo preukázať porušenie VZN priestupok v zmysle §-u 60
osdst. 3 písm. b) z.č.372/1990 Zb. odložený,
- 1x priestupok na úseku priestupku proti poriadku v správe podľa §-u 46 zákona č.
372/1990 Zb. pre porušenie VZN č. 2/2003- v zmysle §-u 60 odst. 3 písm. d) z.č.372/1990
Zb. priestupok po objasnení bol postúpený na prejednanie správnemu orgánu,
- 1x priestupok podľa §-u 47 odst. 1 písm. a) priestupku proti verejnému poriadku ,tým že
občan neuposlúchol výzvu hliadky obecnej polície Lozorno – prebieha objasňovanie,
Hliadka OP v mesiaci Október 2011 oproti predchádzajúcemu obdobiu zasahovala pri
úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním .
10.11. Na základe žiadosti OO PZ Stupava , hliadka OP preverovala oznámenie o ruvačke
v ul. Jelšová, po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že oznámenie sa zakladá na pravde.
Na základe zistení skutočnosti o zranení bola vec postúpená OO PZ ako podozrenie s TČ
ublíženia na zdraví , poškodený bol poučený o postupe po ošetrení v zdrav. zariadení,
21.11. hliadka OP preverovala sťažnosť občana ul. Jelšová na neoprávnené užívanie
nehnuteľnosti. Preverovaním bolo zistené, že k predmetnej nehnuteľnosti je evidovaný väčší
počet majiteľov. Oznamovateľ bol poučený o skutočnosti a odporučenie urovnať si majetkové
práva k nehnuteľnosti k ostatnými spolumajiteľmi,
24.11. Na základe žiadosti OO PZ Stupava , hliadka OP preverovala oznámenie o ruvačke v
RD ul. Hlavná, po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že oznámenie sa zakladá na
pravde. V čase príchodu hliadky OP protiprávne konanie neprebiehalo, oznamovateľ hliadke
oznámil, že hodlá podať voči synovi trestné oznámenie, o postupe bol poučený,
26.11. hliadka preverovala oznámenie o ruvačke v ul. Kozinská medzi p. M a p. P. Obaja pod
vplyvom alkoholu riešili občianske spolunažívanie, po príchode na miesto osoby pod
vplyvom alkoholu si vzájomne spôsobili drobné zranenia nevyžadujúce ošetrenie v zdrav.
zariadení,
Hliadky OP svojou činnosťou zistili v 4 prípadoch osoby nachádzajúce sa v priestore ZŠ
v nočných a skorých ranných hodinách , osoby boli z areálu ZŠ vykázané.

V mesiaci November 2011 hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov pre
podozrenie s protiprávneho konania v 15 prípadoch:
- 2.11. hliadka prevzala oznámenie občianky o poškodení mot. vozidla (neznámym
páchateľom – NP), po preverení vec bola oznámená PZ SR ako podozrenie z TČ,
- 4.11. hliadka prevzala oznámenie o podozrení z vlámania do RD v ul. Družstevná,
preverovaním bolo oznámenie potvrdené a vec odovzdaná PZ SR ako podozrenie z TČ,
- 5.11 hliadka prevzala o 01,15 hod. anonymné oznámenie o rušení nočného kľudu , po
príchode na miesto neboli zistené žiadne osoby,
- 8.11. hliadka prevzala oznámenie o pohybe podozrivej osoby v obci, preverovaním bola
osoba zistená, zaistená a odovzdaná príslušníkom OO PZ pre podozrenie z viacerých
priestupkov a podozrenia z vedenia mot. vozidla pod vplyvom omamnej látky,
- 10.11. Na základe žiadosti OO PZ Stupava , hliadka OP preverovala oznámenie o ruvačke
v ul. Jelšová, po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že oznámenie sa zakladá na
pravde. Na základe zistení skutočnosti o zranení bola vec postúpená OO PZ ako
podozrenie s TČ ublíženia na zdraví , poškodený bol poučený o postupe po ošetrení
v zdrav. zariadení,
- 17.11. hliadka prevzala oznámenie o nepovolenej rozkopávke v ul. Zvončínska,
preverovaním bolo zistené, že oznámenie sa zakladá na pravde a poverený príslušník začal
konanie vo veci priestupku pre porušenie VZN č. 2/2003 obce Lozorno,
- 18.11 hliadka prevzala oznámenie o výrube drevín v okolí VN Lozorno, preverovaním
bolo zistené, že výrub prebieha so súhlasom majiteľa pozemku a kmene stromov
nepresahujú šírku podliehajúce povoleniu obce pre výrub stromov,
- 21.11 hliadka OP preverovala sťažnosť občana ul. Jelšová na neoprávnené užívanie
nehnuteľnosti. Preverovaním bolo zistené, že k predmetnej nehnuteľnosti je evidovaný väčší
počet majiteľov. Oznamovateľ bol poučený o skutočnosti a odporučenie urovnať si majetkové
práva k nehnuteľnosti k ostatným spolumajiteľom,
- hliadka prevzala oznámenie o osobe údajne sa vyhýbajúcej výkonu trestu odňatia slobody.
Preverovaním u OO PZ SZ nebolo zistené vydanie príkazu na dodanie do výkonu trestu,
- hliadka prevzala oznámenie o pohybe psa v úseku diaľnice v katastri obce Lozorno,
odchyt psa bol realizovaný cestou Združenia Slobody zvierat,
- 24.11 Na základe žiadosti OO PZ Stupava , hliadka OP preverovala oznámenie o ruvačke
v RD ul. Hlavná, po príchode hliadky na miesto bolo zistené, že oznámenie sa zakladá na
pravde. V čase príchodu hliadky OP protiprávne konanie neprebiehalo, oznamovateľ hliadke
oznámil, že hodlá podať voči synovi trestné oznámenie, o postupe bol poučený,
- 25.11. preverovanie oznámenia o krádeži tovaru z predajne COOP Jednota, objasňovaním
priestupku proti majetku podľa §-u 50 odst. 1) zákona č.372/1990 Zb. bolo pomocou kam.
systému v predajni zistené, že p. Z.A ul. Jelšová odcudzila tovar v hodnote 11 €, menovaná sa
po konfrontácii s kam. systémom priznala a bola jej uložená pokuta vo výške 20€ a zaplatiť
odcudzený tovar v plnej výške,
25.11. hliadka preverovala oznámenie o údajnej konzumácii alkohol. nápojov maloletými
osobami v priestoroch šatní ŠK Lozorno, preverovaním bola zistená prítomnosť maloletých
a však konzumácia alkohol. nápojov zistená nebola,
- 26.11. hliadka preverovala oznámenie o ruvačke v ul. Kozinská medzi p. M a p. P. Obaja
pod vplyvom alkoholu riešili občianske spolunažívanie, po príchode na miesto osoby pod
vplyvom alkoholu si vzájomne spôsobili drobné zranenia nevyžadujúce ošetrenie v zdrav.
zariadení,
- 27.11. hliadka preverovala oznámenie o aktivácii zabezpečovacieho zariadenia objektu ZŠ
– preverovanie a kontrola objektu nepotvrdila narušenie objektu,
- V mesiaci November 2011 počas hliadkových služieb boli zistené nasledujúce
skutočnosti:
-

2.11. aktivácia zabezpečovacieho zariadenia v areály ŠK Lozorno – preverovaním
a kontrolou nebolo zistené narušenie objektu,
- 5.11.v čase 21,00 4 osoby rušiace VP v ul. Hasičská pod vplyvom alkoholu, osoby boli na
mieste riešené dohováraním,
- 8.11. zistenie osôb v ul. Jelšová , preverovaním bolo zistené, že osoby majú hlásený trvalý
pobyt v obci Lozorno a do obce sa vrátili po dlhodobom pobyte v obci PL. Štvrtok, (
Galba)
- 9.11. aktivácia zabezpečovacieho zariadenia budovy COOP Jednota – preverovaním
a kontrolou nebolo zistené narušenie objektu,
- 14.11 aktivácia zabezpečovacieho zariadenia budovy COOP Jednota – preverovaním
a kontrolou nebolo zistené narušenie objektu,
- 16.11. zistený v čase 21,25 hod požiar uloženého odpadu z cintorína, hliadka privolala
členov DHZ Lozorno, miesto bolo zabezpečované do nasledujúceho dňa,
- 23.11. aktivácia zabezpečovacieho zariadenia v areály ŠK Lozorno – preverovaním
a kontrolou nebolo zistené narušenie objektu,
- 24.11. zistené mot. vozidlo vedené osobou J.D. bytom ul. Hlavná bez vodičského
oprávnenia, pri pokuse o zadržanie vozidla a vodiča, vodič neuposlúchol výzvu OP
a vozidlom ohrozil príslušníka OP a z miesta ušiel. Na základe zistených skutočností bola
vec odovzdaná PZ SR ako podozrenie s prečinu marenia úradného rozhodnutia podľa §-u
348 odst.1 písm.d) Trestného zákona,
- 28.11 zistené vozidlo bez posádky v ul. Vinohradnícka, preverovaním nebolo zistené
vozidlo v pátraní.
- 30.11 príslušníci OP vykonali asistenciu pri odstraňovaní čiernej stavby v ul. Jelšová –
hliadka počas odstraňovania č. stavby nemusela použiť zákonom povolené prostriedky pre
zabezpečenie VP,
Súčinnosť s PZ SR.
-

Príslušníci OP Lozorno aktívne spolupracujú OO PZ Stupava pri preverovaní oznámení
občanov alebo pri preverovaní podozrivých mot. vozidiel.
Na základe súčinnosti s PZ SR bolo zistené v dvoch prípadoch podozrenia z trestnej činnosti
občanov obce pre marenie úradného rozhodnutia zákazu vedenia mot. vozidla.

V mesiaci November 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 bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke počas trvania akcie
organizovanej ZŠ – beh pre zdravie,
Zabezpečenie verejného poriadku počas koncertu skupiny Divokej Bill.
Predkladá:
Obecná polícia Lozorno
náčelník

