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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac August 2012.
Počas výkonu služieb v mesiaci August r.2012 príslušníci Obecnej polície Lozorno
pokračovali v kontrole verejných priestranstiev, miest verejne prístupných za účelom kontroly
dodržiavania verejného poriadku, narušenia objektov v správe obce: Zdravotného strediska,
Základnej Školy, Materskej školy, Domu smútku, cintorína, Centra 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.
Tiež sa sústredili na kontrolu pohostinských zariadení a reštaurácii a ich blízkeho okolia
a venovali tiež zvýšenú pozornosť občanom bez domova.
V mesiaci August 2012 príslušníci OP Lozorno na základe vyhodnotenia bezpečnostnej
situácie v obci pokračovali v súčinnosti s OO PZ Stupava v kontrole pohybu podozrivých osôb
a vozidiel v obci. Príslušníci OP Lozorno v mesiaci August 2012 vykonali kontrolu 4
podozrivých vozidiel a 7 osôb. Poznatky z týchto kontrol boli odovzdane príslušníkom PZ SR .
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 August 2012 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 9 prípadoch.
4 občanov pre potreby Okresných súdov,
3 občanov pre exekútorské úrady
1 občana pre potreby PZ SR
1 pre potreby ostatné

Obecná polícia tiež vykonala v mesiaci August 2012 objasňovanie priestupkov,
zákona č.372/1990 Zb. Zákona o priestupkoch.
-

podľa

Jednalo sa o priestupky proti majetku.

Hliadka Obecnej polície v mesiaci August 2012 oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 5 prípadoch / viď
prehľad zásahov hliadky/.

Činnosť a zásahy hliadky:
V mesiaci August 2012 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a zásahov
pre podozrenie s protiprávneho konania v 20 prípadoch:

07.07. Hliadke počas služby prišiel oznámiť p. Peter A. z Bratislavy , že mu jeho zamestnanec
predal pneumatiky v hodnote cca 1.000.-E, na základe jeho podnetu, bola zistená osoba
páchateľa a to Ján Č. z ČR, bývajúci na Jelšovej ul., menovaný bol odovzdaný OO PZ Stupava
ako aj celý prípad.
O 01.50 h hliadka Obecnej polície zistila pohyb 2 osôb na Staničnej ulici ktoré
tlačili spoločne káru. Bolo zistené, že sa jedná o dve ženy z ul. Jelšovej pričom na káre mali
naložené železo a to sudy , fúrik a železnú platňu , pričom uviedli , že im to dala jedna pani z
Lozorna . Nakoľko sa uvedená vec nedala preveriť , železo zložili na dvore na športovom
námestí vzhľadom k tomu že tam bolo podozrenie , že veci sú odcudzené .
16.08. O 15,56 hod volal p. Minarových z Perneka , ktorý uviedol , že neznámy chlap
rómskeho pôvodu, ktorý vystúpil v Lozorne mu odcudzil kufrík v ktorom mal rôzne
písomnosti ako aj kartičku na cestovanie. Podľa popisu ktorý poškodený uviedol hliadka
zistila , že sa jednalo o Z. Z. z Lozorna ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu a kufrík
odovzdal prislušníkovi Obecnej polície. Vzhľadom k tomu , že poškodený odmietol podať
oznámenie bol mu kufrík vrátený pričom za rýchle nájdenie kufríka poďakoval.

23.08. V čase 22,30 hod. hliadka prevzala oznámenie pána z ul. Orechová o rušení nočného
kľudu filmovým štábom. Na mieste oznamovateľ uviedol, že ho obťažujú reflektory filmového
štábu , ktoré svietia do okien jeho rodinného domu. Filmový štáb bol hliadkou vyzvaný
k rešpektovaniu nočného kľudu a súkromia ostatných obyvateľov ulice, čo i prisľúbili.
24.08 O 23.38 hod. hliadku požiadala poškodená o zákrok voči agresívnemu manželovi . Na
mieste bolo zistené že manžel je značne pod vplyvom alkoholu a je agresívny. Bol rázne
napomenutý a odoslaný do spálne, aby sa vyspal. Výzvu uposlúchol a odobral sa do izby. Ďalej

bolo zistené, že fyzicky napadol dcéru aj manželku. Na miesto dorazila aj RZP zo Stupavy
a hliadka OOPZ Stupava. RZP vykonal kontrolu zdravotného stavu poškodenej matky aj dcéry
a ošetrili aj výtržníka. Hliadka OOPZ Stupava po vypočutí zobrala výtržníka na OO PZ
Stupava. Poškodená zvažovala či podať na manžela trestné oznámenie nakoľko sa jej vyhrážal.
Po odchode RZP a OOPZ Stupava cca o 00.40 hod. hliadka na mieste ukončila služobný
zákrok a poučila poškodené osoby o ich právach.
25.08.
Hliadka o 19,45 hod odovzdala kľúče od motorového vozidla ktoré boli nájdené
obyvateľom Lozorna na mieste odparkovania . Kľúče boli odovzdané majiteľovi R. N. z
Ivanky pri Dunaji .
Okolo 00,15 hod volal občan Lozorna ,že na ul. Novej rušia nočný kľud susedia.
Bolo zistené , že tam oslavujú 18 rokov dcéry a po upozornení , že rušia nočný kľud sľúbili , že
seba ako aj hudbu stíšia.

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci August 2012 vykonali príslušníci OP štyri spoločné hliadkové služby v obci za
účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci August 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
Kriminálnej polície PZ SR. Ako aj Národnej protidrogovej jednotke PZ SR k odhaľovaniu
trestnej činnosti v obci.
V mesiaci August 2012 Obecná polícia pokračovala vo využívaní foto-pasce k odhaľovaniu
nedovolených skládok a vývozu odpadu v katastri obce, ako aj iného protiprávneho konania.
Foto-pasce boli nainštalované v rizikovej časti obce v blízkosti ul. Jelšová. Výsledky sú
priebežne vyhodnocované a boli predložené aj starostovi obce Lozorno.
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