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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac Júl 2013.
Počas výkonu služieb v mesiaci júl r.2013 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 júl 2013 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 júl 2013 vykonali kontrolu 8 podozrivých vozidiel a 14 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 júl 2013 neboli odchytené žiadne psy .
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 júl 2013 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 7 prípadoch.
3 občanov pre potreby Okresných súdov,
1 občanov pre exekútorské úrady
1 občana pre potreby PZ SR
2 pre potreby ostatné

Obecná polícia tiež vykonala v mesiaci júl 2013 objasňovanie priestupkov, podľa zákona
č.372/1990 Zb. Zákona o priestupkoch.
-

Jednalo sa o priestupky proti majetku

Hliadka Obecnej polície v mesiaci júl 2013 oproti predchádzajúcemu obdobiu zasahovala
pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 6-tich prípadoch / viď prehľad
zásahov hliadky/.

Činnosť a zásahy hliadky:
V mesiaci júl 2013 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a zásahov pre
podozrenie s protiprávneho konania v prípadoch:

02.07. Oznámil občan , že na ul. staničnej sa ešte o 23.30 h vykonávajú stavebné práce,
pričom uvedená skutočnosť bola preverená a zakladala sa na pravde , pričom tieto práce boli
ihneď zastavené a stavebník bol upozornený na nočný kľud začínajúci o 22.00 h. Vec bola
vyriešená pohovorom.
03.07. V čase o 03.04 hod. hliadka prevzala anonymný oznam, že ako sú vojenské bytovky
niekto ruší nočný kľud. Hliadka kontrolou na mieste zistila, že dva mladé páriky z bytovky
sedia za bytovkou grilujú a rozprávajú sa. Nakoľko bolo ticho, tak aj vrava bola viac počuť.
Hliadka upozornila osoby aby nerušili nočný kľud , pričom prisľúbili, že budú rozprávať
tichšie.
04.07.
V čase o 23.40 h bolo prijaté telefonické oznámenie o rušení nočného kľudu na ul.
Pri Majeri . Obecná polícia vec preverila , pričom prebiehala oslava . Majitelia upozornený,
čo vzali na vedomie.
07.07.
V čase o 22,38 hod. hliadka prijala oznámenie o rušení nočného kľudu na ul.
Zvončínskej . Majiteľ bol hliadkou upovedomený a požiadaný o nápravu protiprávneho .
10.07. Obecná polícia vykonala asistenciu pri dopravnej nehode dvoch motorových vozidiel
na ul. Zvončínskej, kde došlo k nehode vozidiel pri otáčaní. Ku zraneniu osôb nedošlo.
Účastníci sa dohodli na mieste. Zabezpečený mechanizmus ku vytiahnutiu motorového
vozidla z kanála.
20.07.
V čase o 22,20 hod hliadka obecnej polície na Športovom námestí kontrolovala
osoby z Považskej Bystrici , ktorí sa správali hlučne pričom boli upozornení , že rušia nočný
kľud . Následne sa stíšili a odišli na ubytovňu.
O 22,30 hod. bolo telefonicky na tunajšiu Obecnú políciu oznámené , že na ul.
Železničnej 52, sa nachádza zbitý občan. Po príchode na miesto činu, na rohu ul. Železničnej
a ul. Jelšovej bolo zistené, že sa jedná o občana z Poľska, ktorý bol pod vplyvom alkoholu
a na tele mal krvavé rany. Hliadka z jeho vysvetlenia vyrozumela, že bol zbitý a okradnutý asi
troma mužmi. Na miesto sa dostavil tiež svedok ktorý uviedol , že na mieste videl ako medzi
sebou zápasia poškodený a nejaký starší Róm. Vzhľadom k tomu , že v danom prípade sa
jednalo o podozrenie z páchania trestného skutku lúpeže, boli telefonicky informované zložky
štátnej polície. Podľa popisu, ktorý udal svedok incidentu, bol hliadkou Obecnej polície
zistený možný páchateľ skutku . Ten bol hliadkou obecnej polície vypátraný a odovzdaný
štátnej polícii , ktorá si ho prevzala. Na mieste zasahovala záchranná zdravotná služba, ktorá

si poškodeného zobrala na ošetrenie , ako aj príslušníci štátnej polície z Malaciek a Bratislavy
s vyšetrovateľom a psovodom. Miesto činu si prevzal po príchode vyšetrovateľ z OR PZ
Malacky .
24.07. Na obecnú políciu o 05.00 h oznámil občan z ul. Borovicovej rušenie nočného kľudu
vec vybavená na mieste dohovorom.
27.07 V čase o 01.30 hod. nahlásil na obecnú políciu občan Lozorna , že je v zahraničí
a alarm na dome mu hlási narušenie objektu. Hliadka skontrolovala objekt, ale nezistila
narušenie.
28.07.

V čase o 05.00 hod. bolo hliadke nahlásené, že na križovatke Staničná a Nová je nejaká partia
ktorá sa správy hlučnejšie . Hliadka na mieste našla 5 mladistvých, ktorých napomenula aby
sa správali tichšie nakoľko je ešte nočný kľud.
28.07. O 23,57 hod oznámil ma obecnú políciu občan z ul. Jelšovej rušenie nočného kľudu.
Hliadka spoločne so štátnou políciou z OO PZ Stupava vykonala šetrenie avšak žiadne
porušenie zistené nebolo.
30.07. V čase o 22,40 hod bolo na obecnú políciu oznámené o domácich nezhodách medzi
manželmi pričom hliadka spoločne s príslušníkmi z OO PZ Stupava vykonala zákrok
a manžel bol upozornený na protizákonné konanie. Manželka bola upozornená , že môže na
manžela podať trestné oznámenie.

Hliadka kontrolou kamery kamerového systému zistila ,že občianka z ul. Jelšovej umiestňuje
domový odpad mimo pristavené kontajnery ( na futbalové ihrisko v ul. Jelšová cca 20 m od
kontajnerov). Po dohovore osoba odpad odstránila.

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci júl 2013 vykonali príslušníci OP 7 spoločných hliadkových služieb v obci za
účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci júl 2013 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 júl 2013 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. Výsledky
sú priebežne vyhodnocované a boli predložené aj starostovi obce Lozorno.
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