Obecná polícia
Hlavná 1
900 55 Lozorno
–––––––––––––––––––
V Lozorne 3.7.2011

Správa o činnosti Obecnej polície v Lozorne
za mesiac Jún 2011.
V mesiaci Jún 2011 obecná polícia plnila úlohy v zložení 4 príslušníkov OP. Plánovaný
počet 5 príslušníkov OP je zatiaľ nenaplnený, starosta obce vykonal jeden pohovor zo
záujemcom o pracovnú pozíciu člena obecnej polície, ktorý spĺňal podmienky v zmysle §-u 25
zákona č. 564/1991 O obecnej polícii. Ku dňu 14.7.2011 ukončil pracovný pomer jeden
príslušník OP a dňom 15.7.2011 bude prijatý nový príslušník OP. ( bývalý príslušník PZ SR)
Počas výkonu služieb 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. Na základe nariadenia
starostu obce bola zvýšená kontrola areálu ZŠ – okolia multifunkčného ihriska, detského ihriska
v ul. Kozinská a na základe žiadostí 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 dodržiavania nočného kľudu. Počas týchto
kontrol , hliadka OP zakročovala v areály ZŠ v 4 prípadoch kedy v neskorých nočných
hodinách (21 - 03) z areálu ZŠ vykázala zistené osoby. (preventívnymi kontrolami pohyb osôb
v areály ZŠ sa znížil).
Kontrolou okolia obce boli zaznamenané tri vytvorené nelegálne skládky odpadu. Vo dvoch
prípadoch nebol pôvodca odpadu zistený.
V mesiaci Jún 2011 príslušníci OP Lozorno sa na základe žiadostí a rozhodnutia starostu obce
podieľali na zabezpečení akcií organizovaných v obci a to 5.5. zabezpečenie bezpečnosti
v cestnej premávke počas osláv MDD v Centre kultúry, 19.6. na organizovaní „Dňa hudby“
verejného poriadku počas priebehu akcie a dňa 26.6. na zabezpečení cestnej premávky počas
konania procesie v obci.
V mesiaci Jún 2011 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb bývajúcich v
obci a obyvateľov obce pre potreby súdov a vyšetrovateľov PZ SR v 8 prípadoch.
OP vykonáva v mesiaci Jún 2011 objasňovanie priestupku, podľa zákona č.372/1990
Zb. O priestupkoch.
-

-

priestupok na úseku ochrany majetku podľa § 50 ods. 1- poškodenie okien na
novostavbe v ul. Hlboká. Vec bola v zmysle §-u 60 odst.,3 písm. b) s prihliadnutím na
§ 5 ods. 1 zákona. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch odložená,
priestupok na úseku ochrany majetku podľa § 50 ods. 1- poškodenie elektronického
otvárania vstupnej brány na pozemok v RD v ul. Hlboká,

-

priestupok na úseku životného prostredia podľa § 45 ods. 1- vytvorenie nelegálnej
skládky odpadu v katastri obce Lozorno

Hliadka OP v mesiaci Jún 2011 oproti predchádzajúcemu obdobiu neasistovala
úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v domácnosti .

pri

Hliadka počas vykonávania nepravidelných obchádzok počas služby, svojou činnosťou zistila v 4
prípadoch porušenie zákazu fajčenia v priestore autobusovej zastávky SAD vo dvoch prípadoch
pre opakované porušenie zákazu bola uložená bloková pokuta vo výške 5 Euro.
V mesiaci Jún 2011 hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov pre podozrenie
s protiprávneho konania v 15 prípadoch:
-

-

-

-

-

-

-

-

1.6. krádež prívesného vozíka v ul. Nová
3.6. preverenie rozkopávky v ul. Slnečná a následné odkladanie zeminy – hliadka
preverením zistila že rozkopávka je riadne povolená a vyťažená zemina bola
odkladaná na pozemok patriaci stavebníkovi,
7.6. preverovanie vozidla podozrivého s krádeží dreva a okrasných drevín zo
súkromných pozemkov v katastri obce Lozorno - preverovaním sa nepodarilo zistiť
aktuálneho majiteľa vozidla nakoľko voči predmetnému vozidlu sú vedené exekučné
konania v 7 prípadoch,
6.6. preverovanie záznamu kamerového systému pre podozrenie s krádeže spotrebnej
elektroniky v RD v ul. Krátka,
9.6.preverovanie neoprávneného vniknutia do objektu v areály ŠK Lozorno, na mieste
zaistené dve osoby jednalo sa o R.A ul. Jelšová a L.B z obce Zohor, osoby boli
odovzdané privolanej hliadke OO PZ Stupava pre podozrenie s trestného činu podľa
§-u 218 odst.2) Trestného zákona,
15.6. preverovanie pohybu väčšieho počtu podozrivých osôb v okolí záhradkárskej
osady ! Podzbrotka“ – po príchode hliadky OP neboli zistené žiadne osoby v okolí ani
v blízkom okolí záhradkárskej osady,
16.6. preverovanie oznámenie o nelegálnom výrube stromov za ul. Borovicová –
preverením bolo zistené, že výrub je riadne povolený majiteľom lesného porastu –
Urbárskeho spoločenstva v Lozorne,
17.6.Preverovanie oznámenia o porušovaní občianskeho spolunažívania v ul.
Kozinská – na mieste bolo hliadkou OP zistené, že 3 osoby vo veku 12 rokov A.P.
a N.B z obce Jablonové a K.O. z ul. Zvončínska poškodzovali verejnú zeleň a hádzali
po staršej obyvateľke obce kamene a orechy, a inak obťažovali, osoby sa dopustili
priestupku podľa §-u 49 odst.1 písm. d) schválnosti a podľa §-u 46 poškodzovanie
verejnej zelene. Priestupok nebolo možné pre jednať nakoľko podľa §-u 5 ods. 1
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v čase spáchania nedovŕšili vek 15 rokov .
Celá udalosť bola hliadkou OP oznámená rodičom,
Preverovanie pohybu svorky psov napádajúcich okoloidúcich občanov v ul. Jelšová –
na mieste bolo zistených približne 8 psov a však obyvatelia ul. Jelšová nevedeli (
nechceli ) označiť majiteľov voľne pohybujúcich sa psov,
Preverenie o poškodení majetku v ul. Hlboká , jedná sa o poškodenie elektronického
zariadenia na otváranie brán. Vo veci koná poverený príslušník OP pre podozrenie
s priestupku podľa §-u 50 odst.1 zákona č. 372/1990 Zb.o priestupkoch,

-

-

-

-

18.6. hliadka OP Lozorno v súčinnosti s hliadkou OO PZ Stupava vykonala pátranie
po maloletom J. H. bytom ul. Nová, ktorý odišiel z miesta bydliska. Počas
preverovania pohybu v obci a okolí maloletého matka neskôr našla v obci Jablonové,
22.6. preverovanie oznámenia ukladaní tzv. UNIMOBUNKY na pozemku v ul.
Jelšová, majiteľ i pracovníci vykonávajúci uloženie boli upozornení na skutočnosť, že
sa nachádzajú na cudzom pozemku a ukladanie bolo zastavené do príchodu starostu
obce na miesto, vec starosta obce riešil vo svojej kompetencii,
24.6. preverovanie oznámenia o rušení nočného kľudu na Športovom námestí, kde
prebiehala neformálna rodinná oslava ( svadba) . Majiteľ RD bol vyzvaný k zjednaniu
nápravy, čo i akceptoval a vykonal,
29.6. preverovanie oznámenia o poškodení majetku v areály ZŠ, kontrolou záznamu
kamerového záznamu ani o poznaním zistených osôb z kam. Záznamu učiteľom ZŠ
a zamestnancami ZŠ nebol zistený konkrétny priestupca,

-

V mesiaci Jún 2011 počas hliadkových služieb boli zistené nasledujúce skutočnosti:

-

11.6. zistené dve nelegálne skládky odpadu v priestore Artézskej studne, kontrolou
obsahu ani preverovaním nebol zistený konkrétny páchateľ,

-

12.6 počas hliadkovej služby v obci boli v čase 21,30 hod. zistené v areály ZŠ 3 osoby
a boli vyzvané aby areál opustili čo i akceptovali,

-

Porušenie VZN č. 2/2003, majiteľka nemala svojho psa upevneného na vodiacej šnúre
ako to ukladá VZN obce – na mieste riešená dohovorom,

-

15.6. zistené porušenie zákazu fajčenia v priestore autobus. Zastávky v ul. Zvončínska ,
nakoľko priestupca bol už v minulosti riešený dohováraním hliadka mu uložila na
mieste blokovú pokutu vo výške 5 Euro,

-

20.6 počas hliadkovej služby v obci boli v čase 22,45 hod. zistené v areály ZŠ 2 osoby
a boli vyzvané aby areál opustili čo i akceptovali,

-

22.6. zistená nelegálna skládka odpadu v katastri obce Lozorno na mieste boli zistené
listinné dôkazy proti konkrétnemu páchateľovi. Poverený príslušník OP koná vo veci
podozrenia z priestupku proti životnému prostredia podľa §-u 45 odst.1 zákona č.
372/1990 Zb. o priestupkoch,

-

27.6. zistené nebezpečné státie nákladného vozidla v križovatke ul. Hlavná – Hasičská,
hliadka na mieste riešila vodiča motorového vozidla uložením blokovej pokuty vo výške
15 Euro.

-

29.6. počas hliadkovej služby v obci boli v čase 21,30 hod. zistené v areály ZŠ 2 osoby
a boli vyzvané aby areál opustili čo i akceptovali,

V mesiaci Jún 2011 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
PZ SR. k odhaľovaniu trestnej činnosti v obci.
Po porade so starostom obce je vykonávaná priebežná sú činnostná hliadková služba
s príslušníkmi OO PZ Stupava zo zameraním na ulice v obci najčastejším výskytom oznámení
o rušení verejného poriadku a nočného kľudu.
Predkladá:
Obecná polícia Lozorno
náčelník

