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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac október 2014.
Počas výkonu služieb v mesiaci október 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 október 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 október 2014 vykonali kontrolu 6 podozrivých
vozidiel a 6 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 október 2014 nebol odchytený žiadny pes .
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 október 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 7 prípadoch.
2 občanov pre potreby Okresných súdov,
2 občanov pre exekútorské úrady
3 občanov pre potreby PZ SR
0

pre potreby ostatné

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

-

Jednalo sa o priestupky proti majetku
na úseku občianskeho spolunažívania

Hliadka Obecnej polície v mesiaci október 2014 oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 5 prípadoch .

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

08.10.2014 Cca o 9.20 hod. hliadka dostala informáciu o tragickej dopravnej nehode na
ceste do Malaciek v katastri obce Lozorno. Hliadka od OOPZ Stupava, ktorý odkláňali
dopravu smerujúcu na Malacky smerom na Zohor, zistila, že osobné mot. vozidlo smerujúce
do Malaciek, prešlo do protismeru a čelne sa zrazilo s protiidúcim nákladným vozidlom.
Osobné mot. vozidlo zhorelo a v ňom i jeho vodič. Jednalo sa o občana z Bratislavy asi 24
ročného. Cesta bola cca 2 hod. neprejazdná.
11.10.2014 V čase o 22.30 hod. bolo hliadke nahlásené, že na ceste pri vjazde do štadióna
leží na zemi asi opitý človek. Na mieste hliadka zistila, že sa jedná o mladíka z Lozorna.
Prebrala ho a ten odkráčal pod dozorom domov.
O 22.40 hod. prišla sťažnosť na hlasnú hudbu na ul. Nová. Na mieste hliadka zabezpečila
stlmenie hudby.
14.10.2014 Na základe žiadosti OO PZ Stupava bola vykonaná kontrola katastra obce
v súvislosti pátrania po páchateľoch krádeže vlámaním do motorového vozidla
v priemyselnom parku Lozorno.
Prišla osobne občianka Lozorna , že sa jej vyhráža manžel. Po oznámení sa hliadka spoločne
s ňou odobrala na adresu , pričom manžel bol pod vplyvom alkoholu a bolo mu dohovorené
a bol poučený o možnosti trestného stíhania . Vec vybavená dohovorom , poskytnuté
informácie poškodenej.
18.10.2014 V čase o 21.30 h bola hliadka požiadaná majiteľom potravín CBA na
Zohorskej ul. o preverenie objektu, nakoľko bola spustená signalizácia. Objekt prejdený
spoločne s predavačkou – nenarušený.
O 23.35 h sa dostavila na oddelenie obecnej polície občianka Lozorna , ktorá oznámila, že na
bále v starom dome kultúry sa strhla bitka. Po tomto sa hliadka presunula na miesto činu, kde
sa pred budovou bývalého domu kultúry na štadióne nachádzalo väčšie množstvo občanov /
150 až 200 /, ktorí sa medzi sebou navzájom fyzicky napádali. Počas bitky jeden z občanov
kladivom rozbíjal vstupné dvere do domu kultúry, na ktorých rozbil sklenenú výplň. Jednalo
sa o občana byt. Plavecký Štvrtok. Ďalší občania sa chceli pomocou krompáčov dostať
dovnútra domu kultúry. Po príchode na miesto hliadka v zložení 3 príslušníkov obecnej
polície zamedzila protiprávnemu konaniu a na miesto boli privolané hliadky PMJ ako aj
hliadky z iných súčasti OR PZ Malacky / celkovo asi 13 vozidiel štátnej polície ako aj dve

sanitky rýchlej zdravotnej pomoci /. V ďalších napádaniach medzi občanmi, bolo hliadkami
štátnej, ako aj obecnej polície zabránené. Bál bol následne ukončený.
23.10.2014
Hliadke bolo nahlásené, že na ul. Ružová, chodí chlap hovoriaci po česky
a vraj kontroluje roznášanie letákov. hliadka skontrolovala ulicu a ostatné priľahlé ulice, ale
nikoho s podobným opisom nenašla. Zastihla poštárku a tá potvrdila, že chodí muž so ženou
a kontrolujú pre Tesco a Asko.
24.10.2014
Na základe žiadosti OO PZ Stupava bolo vykonávané šetrenie k nezvestnej
mladistvej osobe byt. Lozorno. V čase o 19.40 hod. kontaktovala hliadku matka nezvestnej
a pýtala sa na svoju dcéru, či sme ju už našli. Hliadke poskytla ešte podrobný opis osoby
a tiež v čom bola oblečená.
Hliadka v priebehu nasledujúcich minút nezvestnú osobu zodpovedajúcu opisu spozorovala
pri obchôdzke na ul. Dlhej. Osoba sa pred hliadkou schovala za odstaveným vozidlom.
Hliadka ju spozorovala a zaistila . Nezvestná osoba hliadke vysvetlila, že utiekla z domu,
lebo ju otec surovo bije a nechce sa vrátiť domov. Následne bola prevezená na oddelenie
OOPZ Stupava. Nakoľko bolo potrebné k výsluchu kurátor nakoľko sa jednalo o osobu
mladistvú hliadka obecnej polície zabezpečila kontakt na nonstop službu. Menovaná mala
podliatinu na ruke a škrabanec nad ľavým okom.
Na štadióne prebiehala oslava v priestore malého salóna. Jednalo sa o oslavu narodenín .
Aktéri oslavy začali kopať do vonkajšieho zariadenia, popolníkov a podobne. Začali volať
občania a sťažovať sa na hluk. Vzhľadom k tomu , že sa jednalo o väčšiu skupinu ľudí , ktorí
bolo pod vplyvom alkoholu hliadka už predtým privolala pomoc z oddelenia OOPZ Stupava.
Nakoľko bola hliadka OO PZ Stupava zaneprázdnená zákrokom v inej obci bola privolaná
hliadka PMJ. Na miesto sa dostavili 4 policajné hliadky a dvaja psovodi. Keď to
priestupcovia zbadali polovica ušla prednými dverami. Následne akcia bola ukončená,
priestor minibaru bol uzavretý a následne aj brána štadióna.
Pri príležitosti oslavy MESIAC ÚCTY K STARŠÍM, ktorá sa konala od 14.00 h v sále
ŠK na štadióne hliadka vykonávala dohľad nad verejným poriadkom, kde jeho narušenie
nebolo zaznamenané.
26.10.2014

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci október 2014 vykonali príslušníci OP 9 spoločných hliadkových služieb v obci
za účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci október 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 október 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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