Obecná polícia
Hlavná 1
900 55 Lozorno
–––––––––––––––––––
V Lozorne 1.9.2011

Správa o činnosti Obecnej polície v Lozorne
za mesiac August 2011.
V mesiaci August 2011 obecná polícia plnila úlohy v zloţení 4 príslušníkov OP. Plánovaný
počet 5 príslušníkov OP je zatiaľ nenaplnený.

Počas výkonu sluţieb naďalej príslušníci OP pokračovali v kontrole verejných priestranstiev,
miest verejne prístupných za účelom kontroly dodrţiavania verejného poriadku, nenarušenia
objektov v správe obce ako Zdr. Stredisko, ZŠ, MŠ, Dom smútku. Na základe nariadenia
starostu obce bola zvýšená kontrola areálu ZŠ – okolia multifunkčného ihriska, detského ihriska
v ul. Kozinská a na základe ţiadostí obyvateľov ulice Jelšová bol zvýšený počet hliadok
v súčinnosti s príslušníkmi OO PZ Stupava na pohyb podozrivých osôb v podvečerných,
nočných a skorých ranných hodinách a kontrolu dodrţiavania nočného kľudu. Počas týchto
kontrol , hliadka OP zakročovala v areály ZŠ v 10 prípadoch kedy v neskorých nočných
hodinách (21 - 03) z areálu ZŠ vykázala zistené osoby.
Kontrolou okolia obce boli zaznamenané 2 vytvorené nelegálne skládky odpadu. V jednom
prípade bol zistený jeden páchateľ - občan mesta Bratislava , ktorému v zmysle zákona
372/1990 Zb. o priestupkoch bola uloţená pokuta vo výške 30 € pre porušenie VZN obce
Lozorno.
V mesiaci August 2011 príslušníci OP Lozorno na základe vyhodnotenia bezpečnostnej
situácie v obci zvýšili v súčinnosti s OO PZ Stupava kontrolu pohybu osôb a vozidiel v obci.
Príslušníci OP Lozorno v mesiaci August 2011 vykonali kontrolu 15 vozidiel a 35 osôb.
V jednom prípade bolo zistené, ţe sa jedná o odcudzené vozidlo a 6 osôb podozrivých z rôznej
trestnej činnosti.
Na základe zmluvy bol v mesiaci August zahájený odchyt túlavých psov v obci v spolupráci so
Slobodou zvierat zo sídlom v obci Bratislava.
V mesiaci August 2011 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb bývajúcich v
obci a obyvateľov obce pre potreby ex. úradov, súdov a vyšetrovateľov PZ SR v 5
prípadoch.
OP vykonáva v mesiaci Jún 2011 objasňovanie priestupku, podľa zákona č.372/1990
Zb. O priestupkoch.

-

priestupok na úseku ţivotného prostredia podľa § 45 ods. 1- vytvorenie nelegálnej
skládky odpadu v katastri obce Lozorno. Vec bola v zmysle §-u 60 odst.,3 písm. b)
s prihliadnutím na § 5 ods. 1 zákona. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch odloţená,

-

priestupok na úseku ochrany majetku podľa § 50 ods. 1- poškodenie RD v ul.
Zvončínska
priestupok na úseku ochrany majetku podľa § 50 ods. 1- poškodenie osvetlenia predajne
COOP Jednota v ul. Ţelezničná

-

Hliadka OP v mesiaci August 2011 oproti predchádzajúcemu obdobiu neasistovala pri
úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním .
Hliadka počas vykonávania nepravidelných obchádzok počas sluţby, svojou činnosťou zistila v 5
prípadoch porušenie zákazu fajčenia v priestore autobusovej zastávky SAD,
V 10 prípadoch vykázala osoby nachádzajúce sa v priestore ZŠ v nočných a skorých ranných
hodinách ,
V 2 prípadoch hliadka OP riešila napomenutím nezletilé osoby o vyuţívaní dets. ihriska v ul.
Kozinská,
V 7 prípadoch hliadka riešila porušenie zákazu státia v obci,
V mesiaci August 2011 hliadky OP vykonali preverenia oznámení
podozrenie s protiprávneho konania v 15 prípadoch:

-

-

-

-

-

-

-

občanov pre

2.8. Oznámenie o rušení nočného kľudu v ul. Jelšová osobou p. Z.P. bytom D.N.Ves,
Osoba pod vplyvom alkoholu bola hliadkou na mieste riešená pre porušenie VZN Obce
Lozorno,
3.8. Anonymné oznámenie vzniku nelegálnej skládky odpadu za ul. Jelšová p. Ľ.G
bytom ul. Jelšová. Preverovaním bolo zistené, ţe osoba v čase nahlásenia udalosti sa
nachádzala v nemocničnom zariadení v Malackách a nemohla sa protiprávneho konania
dopustiť,
4.8.2 oznámenie o pohybe podozrivého mot. Vozidla v lesnom poraste, hliadka na
mieste zistila ţe vodič mot. Vozidla do vozidla nakladal nájdený ţelezný odpad za
účelom predaja vo výkupe,
10.8. oznámenie o nelegálnej ťaţbe dreva za ul. Veterná, na mieste nebola zistená
osoba a preverovaním u majiteľov RD nikto nikoho nevidel ( nechcel vidieť) iba počul
zvuk mot. píly,
11.8. hliadka OP prevzala oznámenie o vlámaní sa do RD v ul. Zohorská, na mieste sa
oznámenie potvrdilo a hliadka OP vykonala zabezpečenia miesta do príchodu
výjazdovej skupiny krim. polície Malacky,
12.8. hliadka prevzala oznámenie o leţiacej osobe na ul. Zvončínska, hliadka na mieste
zistila , ţe sa jedná o F.B bytom ul. Zvončínska. Osoba javila známky nadmerného
poţitia alkohol. nápojov. Keď ţe osoba nebola zranená hliadka OP osobu odprevadila
do miesta trv. pobytu,
13.8. oznámenie o rušení noč. kľudu v ul. Kozinská, kde sused oznamovateľky spolu
s priateľmi po 22,00,, hod. počúvali hlasitú hudbu, hliadka OP vec riešila dohováraním,

-

-

-

-

-

-

14.8. hliadka na základe ţiadosti RIS a OO PZ Stupava vykonala asistenciu pri ošetrení
občana v ul. Jelšová,
19.8. hliadka OP prevzala oznámenie o rušení verejného poriadku nahými osobami
v priestore VN Lozorno, osoby zistené na mieste boli poučené o verejnom pohoršovaní
a predvolané k podaniu vysvetlenia na oddelenie OP Lozorno,
20.8. príslušník OP prevzal ţiadosť OO PZ Stupava o preverenie oznámenia o nájdení
munície z obdobia II. sv. vojny pri výkopových prácach v ul. Vendelínska.
Preverovaním bolo oznámenie potvrdené a likvidáciu munície vykonal pyrotechnik PZ
SR,
20.8. oznámenie o rušení noč. kľudu v ul. Jelšová , hliadkou na mieste bolo zistené, ţe
v ul. Jelšová prebieha ľud. zábava povolená starostom obce do 04.00 hod. zistenie bolo
oznámené oznamovateľke,
22.8. hliadka OP prevzala anonymné oznámenie o osobách uţívajúcich zakázané látky,
hliadka OP na mieste zistila, ţe prítomné osoby fajčia beţne dostupné cigarety,
24.8 hliadka prevzala oznámenie o prebiehajúcej krádeţi poľnohospodárskych
produktov z poľa pri cintoríne, kontrolou celého okolia pozemku neboli zistené ţiadne
osoby ani vozidlá. Výsledok kontroly bol oznámený oznamovateľovi,
28.8. hliadka OP prevzala oznámenie o podozrení z trest. činu pytliactva v priestore
rybníka č. 1, preverovaním na mieste nebola zistená ţiadna osoba dopúšťajúca sa
uvedeného skutku,
V mesiaci August 2011 počas hliadkových služieb boli zistené nasledujúce
skutočnosti:

-1.8. postriekanie RD na ul. Staničná hanlivými nápismi a kresbami, vec bola oznámená OO
PZ Stupava ako podozrenie z tr. činu podľa §-u 246 trestného zákona,
- 2.8.zisténý pokus o krádeţ okapových zvodov RD v ul. Školská, majiteľ RD páchateľov
vyrušil a títo následne ušli do lesného porastu za areálom ZŠ,
-3.8.v súčinnosti s OO PZ hliadka OP vykonala kontrolu totoţnosti 4 osôb, ktoré sa snaţili
hliadkam ujsť, po zaistení hliadkami OP a OO PZ zdôvodnili svoj pokus o útek
nemoţnosťou preukázať totoţnosť a strach z následného predvedenia na OO PZ za účelom
zistenia totoţnosti,
- 4.8. v noč. hodinách hliadka OP počas hliadkovej sluţby v obci zistila na ul. Hlavná
osoba, ktorá sa začala po príchode hliadky OP správať podozrivo a rýchlo sa snaţila o telef.
rozhovor z neznámou osobou, zistením totoţnosti sa jednalo o p. P.S. bytom ul. Jelšová.
Následnou kontrolou okolitých RD nebolo zistenie násilné vniknutie,
V skorých raných hodinách hliadka OP vykonala kontrolu 4 osôb v okolí cintorína,
kontrolou totoţnosti bolo zistené, ţe sa jedná o občanov obce Lozorno,
V nočných hodinách hliadka OP vykonala kontrolu areálu ZŠ, pri príchode hliadky boli
spozorované 4 osoby ktoré ušli dierou v oplotení areálu ZŠ do lesného porastu,
- 6.8 počas hliadkovej sluţby hliadka OP zistila osobu I.P. bytom V. Leváre v priestore
dets. ihriska v ul. Kozinská. Menovaný v priestore dets. ihriska pod vplyvom alkoholu
zaspal v rozopnutých nohaviciach,
- v čase 02,40 hliadka OP spozorovala tmavé vozidlo Š-Favorit bez osvetlenej ŠPZ, pri
pokuse o kontrolu osádky vozidla hliadkou OP vodič vozidla vozidlom hliadke ušiel do
lesného porastu za ul. Borovicová. Dodatočne bolo zistené, ţe vozidlo odcudzil J.D.
bytom ul. Hlavná svojmu otcovi, vo veci konalo OO PZ Stupava. Otec menovaného
následne oznámenie o odcudzení vozidla odvolal,

-

-

-

-

-

-

-

Hliadka OP počas hliadkovej sluţby v obci zaznamenala aktiváciu zabezpečovacieho
zariadenia predajne COOP Jednota, kontrolou objektu nebolo zistené narušenie ani
násilné vniknutie do predajne,
9.8. o 02,00 hod. sa hliadka opätovne snaţila o zastavenie a kontrolu odcudzeného
vozidla Š- Favorit, vodič vozidla nerešpektoval pokyn policajta na zastavenie vozidla,
udalosť bola oznámená OO PZ Stupava,
10.8. hliadka OP počas hliadkovej sluţby v čase 02,00 hod. zistila skupinu osôb,
kontrolou totoţnosti bolo zistené ţe sa jedná o obyvateľov ul. Jelšová,
16.8. prísl. OP prevzal oznámenie o poškodení osvetlenia predajne COOP Jednota, OP
vo veci koná pre podozrenie poškodenia majetku podľa §-u 50 ods. 1 zákona č.
372/1990 Zb. O priestupkoch,
16.8. príslušník OP prevzal oznámenie o prepade a pokuse o únos D.Š, ktoré sa malo
stať dňa 14.8 o 06,30 v priestore autobus. stanice na ul. Hasičská. Kontrolou záznamu
kam. systému prísl. OP zistil, ţe oznámenie sa nezakladá na pravde a skutok sa nestal.
Výsledok preverovania bol oznámený oznamovateľke,
17.8. hliadka OP prevzala anonymné oznámenie o rušení noč. kľudu v ul. Borovicová,
po príchode hliadky na miesto sa oznámenie nepotvrdilo,
19.8. Hliadka OP zistila leţiacu osobu v ul. Spojná, jednalo sa o V.S bytom ul.
Kozinská, osoba javila znaky poţitia nadmerného mnoţstva alkoholu, menovaný nebol
zranený a hliadkou odprevadený do miesta trvalého pobytu,
22.8. hliadka OP v čase 23,45 aţ 02,30 hod. zistila pohyb skupiny osôb, obyvateľov ul.
Jelšová, ktorý sa pohybovali v okolí MŠ, ZŠ, Športového námestia,
24.8 hliadka počas hliadkovej sluţby zistila v čase 23,00 hod. osobu pod vplyvom
alkoholu v ul. Zvončínska v sprievode maloletého syna ( 6 – 7 rokov) a dopúšťal sa
rušenia noč. kľudu. Hliadka J.K bytom Bátovce riešila na mieste,
26.8. Hliadka OP vykonala v čase 03,45 kontrolu skupiny osôb, kontrolou osôb neboli
zistené ţiadne podozrivé predmety ani látky,
30.8. hliadka OP našla a zaistila 2 ŠPZ vozidla okr. NZ, tieto budú následne odovzdané
ODI Malacky,
31.8 príslušník OP prevzal oznámenie o pohybe cudzieho psa na pozemku
oznamovateľky E. V ul. Hlavná, preverovaním bolo zistené, ţe sa jedná o psa p. V.J. ul.
Nová, menovaný bol vyzvaný hliadkou k zabezpečeniu chov. priestoru zvieraťa ,
v opačnom prípade bude voči menovanému zahájené konanie vo veci priestupku podľa
zákona č. 282/2002 Z.z.

V mesiaci August 2011 počas hliadkových sluţieb pokračovali príslušníci OP v kontrole
miest, kde sa stretávajú podozrivé a závadové osoby a podozrivé mot. vozidlá. Výsledky
týchto kontrol sú priebeţne monitorované, skompletizované a odovzdané ako podklad
príslušníkom PZ SR. k odhaľovaniu trestnej činnosti v obci.
Príslušníci OP sa sústredili na získavanie poznatkov k odhaleniu páchateľov krádeţí
PHM z mot. vozidiel a vlámaní do RD v obci, všetky relevantné informácie boli spracované
a postúpené vyšetrovateľom PZ SR.
Po porade so starostom obce je naďalej vykonávaná priebeţná sú činnostná hliadková
sluţba s príslušníkmi OO PZ Stupava zo zameraním na ulice v obci najčastejším výskytom
oznámení o rušení verejného poriadku a nočného kľudu a pohyb podozrivých vozidiel a osôb.
Predkladá:
Obecná polícia Lozorno
náčelník

