Obecná polícia
Hlavná 1
900 55 Lozorno
–––––––––––––––––––
V Lozorne 4.4.2011

Správa o innosti Obecnej polície v Lozorne
za mesiac Marec 2011.
V mesiaci Marec 2011, bola Obecná polícia posilnená o dvoch nových lenov. Obaja noví
lenovia OP v pracovnej pozícii príslušníka obecnej polície pracovali už v predchádzajúcom
období ( 7 – 10 rokov). Jedno plánované miesto lena OP je zatia neobsadené.
Po as výkonu služieb na alej príslušníci OP pokra ovali v kontrole verejných priestranstiev,
miest verejne prístupných za ú elom kontroly dodržiavania verejného poriadku, nenarušenia
objektov v správe obce ako Zdr. Stredisko, ZŠ, MŠ, Dom smútku. Po as náhodných kontrol
trhového miesta v dobe predaja, nebolo zistené rušenie verejného poriadku, s oh adom na
zlepšenie po asia sa po et predávajúcich zvýšil. Kapacita trhového miesta nevyhovuje po tu
predajcov a nakupujúcich ob anov, preto kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky na
Športovom námestí po as predaja nie je vykonávaná.
Kontrolou okolia obce boli zaznamenané dve novovytvorené nelegálne skládky odpadu. V
prvom prípade bol zistený pôvodca odpadu a bol hliadkou OP vyzvaný k odstráneniu odpadu
na vlastné náklady, v druhom prípade bola skládka zistená v lesnom poraste pri ceste do
záhradkárskej osady „ Podzbrodka“ – pôvodcu skládky nie je možné zisti .
V mesiaci Marec 2011 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb pre potreby súdov,
vyšetrovate ov PZ a exeku ných úradov až v 11 prípadoch, o je nárast cca o 30% oproti
minulému mesiacu.

OP vykonávala v mesiaci Marec 2011 objas ovanie priestupku, pod a zákona .372/1990 Zb.
O priestupkoch.
a) nelegálna skládka odpadu za ul. Hlboká – OP vykonávala objas ovanie priestupku na
úseku životného prostredia pod a §-u 45 ods.1 zákona . 372/1990 Zb. O priestupkoch.
Vec bola v zmysle § 60 ods. 3 písm. b) uložená,
- pravidelnými a astými kontrolami sa po et nelegálnych skládok odpadu znižuje, ale
i objas ovanie a zis ovanie pôvodcov skládok je náro nejšie ( pôvodcovia odpadu
nezanechávajú dôkazy k zisteniu totožnosti a identifikácii pôvodcu)
Hliadka OP v mesiaci Marec 2011 oproti predchádzajúcemu obdobiu asistovala pri úkonoch
spojených s ob ianskym spolunažívaním v domácnosti.
1) pri podpise splnomocnení pre právne zastupovanie A.F. z ul. Zohorská,

2) zis ovanie a následné vyrozumenie rod. príslušníkov ažko chorého ob ana p. P.K. z ul.
Zohorská,
3) asistencia pri ukon ení trvalého pobytu p. T.K. u matky p. D.K. ul. Borovicová,
Hliadka po as vykonávania nepravidelných obchádzok po as služby, svojou innos ou zistila
v 5-tich prípadoch porušenie zákazu faj enia v priestore autobusovej zastávky SAD, v 10-tich
prípadoch porušenie pravidiel cestnej premávky a cestného zákona, v 5-tich prípadoch bola
uložená vodi om bloková pokuta.

V mesiaci Marec 2011 hliadky OP vykonali preverenia oznámení ob anov pre podozrenie
s protiprávneho konania v 13 prípadoch:
-

2.3. preverovanie poplachu v novostavbe na ul. Borovicová – negatívne
3.3. preverovanie výrubu stromov v okolí VN Lozorno – negatívne
3.3.pálenie odpadu v ul. Vendelínska p. A. S. – riešená dohováraním
3.3 preverovane nálezu dokladov cudzieho štátneho príslušníka a obyvate ky obce
Bratislava v lesnom poraste – odovzdané prísl. OO PZ Stupava,
3.3. preverovanie kam. Záznamu ku škodovej udalosti poškodenia súkr. motor.
vozidla v priestore Šport. Námestia – negatívne
3.3. pálenie záhrad. odpadu v ul. Stani ná p. Zeman – riešený na mieste
dohováraním
5.3. ruva ka v hostinci „ Na štadióne“ pre údajnú krádež pe aženky p. J. Z.
s ob anmi ul. Jelšová, oznámenie o krádeži p. Z. odmietol,
5.3. pálenie odpadu v ul. Zohorská – preverením bolo zistené, že sa jednalo o tzv. „
rodinnú opeka ku“,
10.3. preverovanie pohybu osôb v priestore štadióna v ase 00,00 hod. – podnapití
ob ania h adali stratený mob. telefón,
11.3. preverovanie staveb. odpadu v okolí ul. Karpatská – stavebník bol hliadkou
vyzvaný k zjednaniu nápravy,
13.3. preverovanie ob ianskeho spolužitia manželov v ul. Borovicová – p. G pod
vplyvom alkohol. nápojov napadol svoju manželku,
16.3 preverovanie rušenia ver. poriadku- žobraním – ob ianka obce Trnava,
hliadkou bola vyzvaná k opusteniu obce,
22.3. preverovanie rušenia no . kludu v ul. Hlavná – jednalo sa o mladistvé osoby,
osoby boli vyzvané k náprave a ukon eniu protipr. konania, riešení na mieste
dohováraním,

-

V mesiaci Február po as hliadkových služieb boli zistené nasledujúce skuto nosti:

-

porušenie VZN obce . 2/2003 o pohybe psov na verejnom priestranstve – ob an p A.C.
bol hliadkou OP riešený na mieste dohováraním,

-

porušenie VZN . 2/2003 odst. IV, vylepovanie plagátov v obci – hliadkou uložená
blok. pokuta,

-

po as kontroly les. porastu v okolí obce zistený ob an obce p. Š – nerešpektoval
povinnos vies psov na vôdzke

-

zistená skládka odpadu za ul. Hlboká- pôvodca p. K.B prechodne bytom ul. Družstevná
bol hliadkou vyzvaný k zjednaniu nápravy,

-

zistený vodi . mot. vozidla p. J.Š trv. bytom obec Závod – zne is oval verejné
priestranstvo v obci v ul. Dlhá – hliadkou OP ul. bloková pokuta,

-

zistená nelegálna skládka odpadu v lesnom poraste pri ceste k záhrad. osade
„Podzbrodka“ – pôvodcu skládky nebolo možné zisti ,

-

zistený ob an obce p. J.F, ktorý v priestore Štadióna ležal na zemi s poranením hlavy,
po prebudení s hliadkou komunikoval zna ne pod vplyvom alkoholických nápojov
a pomoc hliadky OP odmietol a aj privolanie RZP

V mesiaci Marec 2011 po as hliadkových služieb pokra ovali 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 odha ovaniu trestnej innosti v obci.

Po as hliadkových služieb v obci boli zaznamenané dva slovné útoky na lenov hliadky OP .
-

d a 5.3. v priestore Šport. nám. p. J.Z slovne zaúto il na hliadku a vulgárne im nadával
– vec bola odovzdaná do pozornosti starostu obce,
d a 31.3. ob an F.D. z ul. Zvon ínska, slovne zaúto il na hliadku OP po as
preverovania oznámenia vo i jeho osobe, hliadke vulgárne nadával a oso oval lena
hliadky OP – hliadka vyriešila vec na mieste a následne uviedla vec do pozornosti
starostovi obce.
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