Obecná polícia
Hlavná 1
900 55 Lozorno
–––––––––––––––––––
V Lozorne 4.3.2012

Správa o činnosti Obecnej polície v Lozorne
za mesiac Február 2012.
Počas výkonu služieb v mesiaci Február 2012 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, cintorín, Centrum
kultúry. Na základe nariadenia starostu obce hliadky OP pokračovali v kontrole areálu ZŠ – okolia
multifunkčného ihriska, detského ihriska v ul. Kozinská , ul. Jelšová a katastra obce Lozorno a
príslušníci OP vykonávajú kontrolu verejného poriadku v Centre kultúry po opakovaných sťažnostiach
na správanie sa maloletých osôb v priestoroch CK a jeho okolí . Po vykonanej sú činnostnej porade sa
hliadky OP v nočných hodinách zamerali na kontrolu okolia reštauračných zariadení, miest s výskytom
bezdomovcov a asociálov za účelom ich kontroly a prevencie pred poškodením zdravia vplyvom
nízkych teplôt v nočných hodinách. ( hliadky OP v tomto prípade riešili zabezpečenie dvoch osôb).

V mesiaci Február 2012 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 Február 2012 vykonali kontrolu 8 vozidiel a 12 osôb. Poznatky z
týchto kontrol boli odovzdane príslušníkom PZ SR.
Na základe zmluvy pokračoval odchyt túlavých psov v obci v spolupráci zo Slobodou zvierat
zo sídlom v obci Bratislava. Psy odchytení členmi OP a neboli zistení majitelia boli odovzdaní
privolanému pracovníkovi Slobody zvierat.
Počas mesiaca Február 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. Priestupky
vodičov zaznamenané neboli.
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 Február 2012 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb bývajúcich v obci
a obyvateľov obce pre potreby ex. úradov, súdov a vyšetrovateľov PZ SR v 8 prípadoch.
3 občanov pre potreby Okresných súdov,
2 občanov pre exekútorské úrady
2 občana pre potreby vyšetrovateľov PZ SR
1 pre potreby Sociálnej poisťovne
OP vykonáva v mesiaci Február 2012 objasňovanie priestupku, podľa zákona č.372/1990 Zb.
O priestupkoch.
-

nebolo vykonávané objasňovanie priestupkov

Hliadka OP v mesiaci Február 2012 oproti predchádzajúcemu obdobiu zasahovala pri úkonoch
spojených s občianskym spolunažívaním v dvoch prípadoch .
-

9 .2 Hliadka OP prevzala oznámenie o podozrení s priestupku na úseku občianskeho
spolunažívania v RD v ul. Hasičská. Preverovaním bolo zistené, že sa jedná o otca a syna M:D
a M:D. Obaja boli poučení o priestupku na úseku občianskeho spolunažívania. Oznamovateľ
odmietol vykonať písomné oznámenie o priestupku,

-

20.2.Hliadka OP prevzala oznámenie o občianskom spolunažívaní v predajni COOP Jednota,
kedy zamestnankyne upozornili občianku na správanie sa jej maloletých detí v predajni a táto
neprimerane reagovala. Hliadka doriešila situáciu zmierom oboch strán.

Hliadky OP svojou činnosťou zistili v 3 prípadoch osoby nachádzajúce sa v areály ZŠ v nočných
hodinách , osoby boli z areálu ZŠ vykázané.

-

V mesiaci Február 2012 hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov pre podozrenie
s protiprávneho konania v 19 prípadoch:

-

2.2. Hliadka preverovala oznámenie o rušení verejného poriadku správcom farnosti a rušenie
nočného kľudu zvonmi kostola sv. Kataríny, kedy zvony odbíjali čas i po 22,00 hod.

-

6.2. Hliadka OP preverovala oznámenie o náleze pozostatkov ulovenej lesnej zvery. Preverovaním
bolo zistené, že pozostatky sa nachádzajú na území Vojenských lesov a majetkov. Vec bola
odovzdaná spolu so zaistenými dôkazmi príslušníkom PZ SR pre podozrenie z TČ,

-

7.2.Hliadka OP počas hliadkovej služby v obci zaznamenala požiar v RD v ul. Jelšová. Likvidáciu
požiaru podkrovia RD realizovala privolaná HZS Malacky. K požiaru prišlo zo zle utesneného
dymovodu v podkroví RD. K zraneniu osôb nedošlo,

-

8.2. hliadka OP preverovala oznámenie o nelegálnom výrube stromov v lesnom poraste za ul.
Hlboká, hliadka na mieste zistila, že občan obce pracoval s motorovou pílou vo dvore svojho RD,

-

9 .2 Hliadka OP prevzala oznámenie o podozrení s priestupku na úseku občianskeho
spolunažívania v RD v ul. Hasičská. Preverovaním bolo zistené, že sa jedná o otca a syna M:D
a M:D. Obaja boli poučení o priestupku na úseku občianskeho spolunažívania. Oznamovateľ
odmietol vykonať písomné oznámenie o priestupku,

-

11.2. hliadka OP preverovala za prítomnosti majiteľa prevádzky na Športovom námestí oznámenie
o narušení objektu prevádzky Color Car Servis. Narušenie objektu zistené nebolo,

-

16.2. Hliadka OP prevzala oznámenie o narušení objektu ZŠ, preverovaním objektu a areálu ZŠ za
prítomnosti zamestnanca ZŠ zistené nebolo,

-

17.2. Hliadka OP preverovala oznámenie o pohybe 2 podozrivých osobách v ul. Orechová,
preverovaním oznámenia osoby zistené neboli. Hliadka na mieste zaistila predmety používané
narkomanmi pri užívaní drog,

-

20.2. Hliadka preverovala prijatý oznam o narušení ČOV – preverovaním nebolo zistené narušenie
objektu,

-

20.2.Hliadka OP prevzala oznámenie o občianskom spolunažívaní v predajni COOP Jednota,
kedy zamestnankyne upozornili občianku na správanie sa jej maloletých detí v predajni a táto
neprimerane reagovala. Hliadka doriešila situáciu zmierom oboch strán,

-

21.2. Hliadka OP prevzala tel. oznámenie pre podozrenie z TČ podvodu na neznámeho páchateľa.
NP požadoval po oznamovateľovi číslo jeho bankového účtu. Oznamovateľ bol poučený
o postupe v prípade opakovania sa udalosti,

-

21.2. hliadka OP preverovala oznámenie o zranenej osobe na ul. Hlavná. Na mieste bolo zistené,
že sa jedná o občana obce V.S ul. Záhradkárska a že, zranenie osoby je vážnejšieho charakteru
vyžadujúce lekárske ošetrenie. Príslušník OP zabezpečil prvotné ošetrenie a privolal RIS, ktorá
transportovala osobu do lekárskeho zariadenia pre podozrenie vážneho zranenia hlavy, ktoré si
menovaný spôsobil sám pádom na vozovku pod vplyvom alkoholu,

-

22.2. Hliadka OP prevzala oznámenie o narušení objektu ZŠ v čase 05.51, preverovaním objektu
a areálu ZŠ za prítomnosti zamestnanca ZŠ zistené nebolo,

-

23.2. Hliadka počas kontroly nám. Sv. Kataríny zistila aktiváciu zabezpečovacieho zariadenia
reštaurácie „U Melónka“. Preverovaním objektu narušenie objektu zistené nebolo,

-

23.2.Hliadka OP preverovala oznámenie o ležiacej zranenej osobe v ul. Riadok v čase 22.30, na
mieste hliadka zistila, že sa jedná o A. V z ul. Záhradkárska, ktorý javil známky značného požitia
alkohol. nápojov, zranenia osoby zistené neboli, osoba bola vyzvaná k návratu do miesta trv.
pobytu,

-

24.2. hliadka OP preverovala oznámenie o pohybe osôb v neobývanom RD v ul. Orechová,
hliadka OP žiadne osoby nezistila,

-

24.2.hliadka preverovala oznámenie o pálení odpadu v les. Poraste za ul. Jelšová, preverovaním
bolo zistené ohnisko bez dozoru, hliadka zabezpečila uhasenie ohniska. Následnými kontrolami
miesta neboli zistené žiadne osoby,

-

24.2. Hliadka preverovala prijatý oznam o narušení ČOV – preverovaním nebolo zistené narušenie
objektu,

-

26.2. Hliadka OP preverovala oznámenie prevádzkara reštauračného zariadenia „Kaktus“, kde 2
hostia nezaplatili účet. Hliadka osoby vypátrala a osoby poučila o skutočnosti naplnenia skutkovej
podstaty priestupku podľa §-u 50 zákona č. 372/1990 Zb. O priestupkoch (krádež), Osoby uviedli,
že došlo k nedorozumeniu a účet zaplatili.
V mesiaci 2012 počas hliadkových služieb boli zistené nasledujúce skutočnosti:

-

2.2. Hliadka OP zistila počas hliadkovej služby v obci nezabezpečený dvor RD (otvorená brána),
kontrolou okolia RD nezistila žiadne osoby,

-

5.2. OP zistila počas hliadkovej služby v obci aktiváciu zabezpečovacie zariadenia predajne
COOP Jednota v ul. Železničná, kontrolou objektu nebolo zistené narušenie objektu,

-

24.2. hliadka OP kontrolou katastra zistila narušenie oplotenia areálu poľnohospodárskeho
družstva, zistenie bolo oznámené riaditeľovi PD,

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci Február vykonali príslušníci OP dve sú činnostné (spoločné) hliadkové služby v obci za
účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci Február 2012 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 KP PZ SR. k odhaľovaniu
trestnej činnosti v obci.

Žiadosti o preverenie skutočností
Hliadky OP boli požiadané občanmi vo dvoch prípadoch o preverenie záznamu kamerového systému
v obci:
-

poškodenie vozidla v priestore Športového námestia,

-

Krádež karavanu z priestoru Pezinská Baba,

V oboch prípadoch zistené skutočnosti boli oznámené žiadateľom.
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