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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac marec 2014.
Počas výkonu služieb v mesiaci marec r.2014 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 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 marec 2014 vykonali kontrolu 3 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 2014 bol odchytený jeden pes ,
pričom bol následne odovzdaný slobode zvierat.
Počas mesiaca marec 2014 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 marec 2014 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
10 prípadoch.
5 občanov pre potreby Okresných súdov,
3 občanov pre exekútorské úrady
2 občana pre potreby PZ SR

0 pre potreby ostatné

Obecná polícia tiež vykonala v mesiaci marec 2014 objasňovanie priestupkov, podľa
zákona č.372/1990 Zb. Zákona o priestupkoch.
-

Jednalo sa o priestupky proti majetku

Hliadka Obecnej polície v mesiaci marec 2014 oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 4 prípadoch / viď
prehľad zásahov hliadky/.

Činnosť a zásahy hliadky:
V mesiaci marec 2014 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a
zásahov pre podozrenie s protiprávneho konania v prípadoch:

05.03.2014
V čase o 01.30 h požiadaný príslušníkmi z OO PZ Stupava o kamerový
záznam zo Športového nám., nakoľko malo prísť ku krádeži vlámaním do objektu TJ Lozorno
počas zábavy. Kontrolovaný záznam s negatívnym výsledkom. Hliadka dala typ na
páchateľov a spoločne s hliadkou OO PZ Stupava vykonala šetrenie ku skutku, kde ako
podozriví boli občania z Lozorna . Následne vykonané pátranie po podozrivých osobách,
ktoré šak neboli nájdené.
Dodatok: Poverený príslušník z OO PZ Stupava k danej veci obvinil občanov z Lozorna.
06.03.2014 V čase o 12,50 hod. hliadka prevzala oznámenie o ležiacej osobe na ul. Nová. Na
mieste bolo zistené, že sa jedná o osobu z Lozorna , ktorý spadol v a zaspal v dôsledku požitia
značného množstva alkoholických nápojov. Menovaný bol odprevadený hliadkou do miesta
trv. Bydliska. Vonkajšie zranenia neboli viditeľné ani osoba si nesťažovala na žiadnu bolesť.

07.03.2014 Osobne na Obecnej polícii oznámil p. I.Z. z Lozorna že mu dnes cca. o 10.00 h
volala jemu neznáma žena, ktorá sa nepredstavila a povedala mu, že aby bol dnes doma
o 11.00 h, kvôli odpisu vody, elektriny a plynu. Okolo 11.30 h prišiel k nemu domov
neznámy muž, vek asi 25 rokov, vysoký asi 175-180 cm, slušne oblečený, ktorý mu uviedol,
že chce skontrolovať plynovú prípojku a že adresu mu poskytli na Obecnom úrade. Osoba
stála po celý čas vonku na ulici. Oznamovateľ ďalej uviedol, že osobu priviezol jeho kamarát,
ktorého však nevidel, taktiež nevidel vozidlo. Oznamovateľ bol poučený, čo má urobiť, ak by
sa k nemu vrátil, alebo prišli iné neznáme osoby. Taktiež bol poučený o tom , že chodia rôzne

osoby ktoré sa vydávajú za ľudí ktorí odpisujú vodu , plyn alebo elektrinu pričom od
starých ľudí vylákajú podvodným spôsobom peniaze.
09.03.2014 O 23,30 hod bolo skontrolované Kultúrne centrum Zorno, nakoľko bola
spustená signalizácia – alarm. Bez narušenia.
O 23,32 hod volala občianka , že na ul. Hlavnej pri reštaurácii u Celáka
vykrikuje nejaká osoba a chodí do stredu cesty. Vec preverená až po preverení signalizácie
v Zorne. Počas preverovania sa tam , žiadna osoba nenachádzala. Hliadka miesto
skontrolovala viackrát.
10.03.2014
Hliadka OP bola vyslaná na cestu smerom záhradkárska osada Podzbrodka ,
kde mali údajne zrezávať stromy. Samotným šetrením bolo zistené. že pracovníci firmy
drevodom Rajec , odrezali konár, nakoľko potrebovali prejazd kamióna na Podzbrodku –
vec na mieste vybavená . Prítomný bol aj predseda urbárov.
13.03.2014 V čase o 12.44 hod. bolo telefonicky hliadke nahlásené, že na Artézkej studni
kradnú kábel zo stĺpa. Hliadka na mieste do príchodu prislušníkov OO PZ Stupava zaistila
dve osoby a to dvoch bratov z Rohožníka na vozidle BMW5. Vo vozidle mali naložený kus
hliníkového káblu a druhý sa snažili odrezať zo stĺpa. Hliadka OO PZ Stupava po príchode na
miesto si prípad prevzala a predviedla osoby na oddelenie OO PZ Stupava.
14.03.2014 V čase o 16,00 hliadka prijala oznámenie o pohybe osôb so psami v areály ZŠ.
Osoby boli na mieste poučené o zákaze pohybu psov v školských zariadeniach a z areálu
školy vykázané.
20.03.2014 V čase o 11.03 hod. hliadka preverila oznam o nepovolenom výrube stromov
za Abelandom. Zistené, že výrub je povolený a je pod dohľadom p.Lazara z Lábu.
27.03.2014 O 18.05 h oznámil na Obecnú políciu p. Attila V. ubytovaný na ubytovni
Športové nám., že na schodoch ubytovne sa nachádza róm, ktorý je značne pod vplyvom
alkoholu. Na mieste bolo zistené, že sa jednalo o miestneho občana ktorý v ubytovni nebol
ubytovaný a bol z priestorov vykázaný.

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci marec 2014 vykonali príslušníci OP 5 spoločných hliadkových služieb v obci
za účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci marec 2014 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 marec 2014 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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