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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac September 2012.
Počas výkonu služieb v mesiaci september 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: Zdravotné Stredisko, ZŠ,
MŠ, Dom smútku, cintorín, Centrum 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.
V mesiaci september 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 september 2012 vykonali kontrolu 8 podozrivých
vozidiel a 10 osôb. Poznatky z týchto kontrol boli odovzdane príslušníkom PZ SR .
Na základe zmluvy pokračoval odchyt túlavých psov v obci v spolupráci so Slobodou
zvierat so sídlom v Bratislave. V mesiaci september 2012 neboli odchytené žiadne psy .
Počas mesiaca september 2012 príslušníci OP vykonávali denne kontrolu bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky 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. Vodiči sa za prítomnosti
hliadky správajú ohľaduplnejšie a viac sa sústreďujú na rešpektovanie dopraného značenia.
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 september 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 5 prípadoch.
3 občanov pre potreby Okresných súdov,
1 občanov pre exekútorské úrady

1 občana pre potreby PZ SR
0 pre potreby ostatné

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

Jednalo sa o priestupky proti majetku

Hliadka Obecnej polície v mesiaci september 2012 oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 18-tich prípadoch / viď
prehľad zásahov hliadky/.

Činnosť a zásahy hliadky:
V mesiaci september 2012 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a
zásahov pre podozrenie s protiprávneho konania v 13 prípadoch:

04.09. V čase o 20.20 hod. hliadka obdržala telefonickú žiadosť o súčinnosť od hliadky
OOPZ Stupava: Hliadka na ul. Jelšovej navštívila novorodičku , ktorá prišla z pôrodnice
a odovzdala oznam, aby sa zajtra s dieťaťom dostavila do nemocnice na Kramáre na
prehliadku dieťaťa pre podozrenie z detskej žltačky. Prisľúbila návštevu vykonať.
O 22.00 hod. hliadka obdržala oznam od občana Lozorna , že na lavičke na ul. Staničná leží
opitý chlap. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o muža , ktorý je ubytovaný v miestnej
ubytovni. Nakoľko nebol zranený, len značne v podnapitom stave, bol poslaný na ubytovňu .
08.09. O 20,30 hod hliadka z areálu Základnej školy vykázala 5 mladistvých. Opätovne
okolo 21,00 hod boli vykázaní pričom bolo zistené , že ďalší utiekli smerom do lesa v pravej
časti areálu. Po prejdení celého areálu bolo zistené , že v pravom rohu za ihriskom je
poškodený plot / ten ktorý bol opravený / .
Okolo 21,55 hod volala občianka Lozorna že v obci sa koná ohňostroj. Pýtala sa či majú na
to oprávnenie. Bolo zistené , že ohňostroj vykonal človek ktorý uvedenú skutočnosť oznámil
na Obecnom úrade pričom tejto činnosti sa venuje profesionálne. Ohňostroj bol vykonaný do
22,00 hod .
10.09. O 20.30 h bol prijatý oznam o občianskom spolunažívaní. Na mieste po príchode
hliadky bolo zistené, že došlo ku slovnému konfliktu ohľadne nehnuteľnosti a užívacích práv
na ňu ( boli pod vplyvom alkoholu ). Bolo im vysvetlené, že musia požiadať súd aby rozdelil
nehnuteľnosť podľa ich požiadaviek a nárokov .
O cca 00,13-15 hod bol zaznamenaný signál narušenia pohostinstva na štadióne, kedy bol
objekt skontrolovaný, avšak narušenie nebolo zistené.

13.09. O 14.20 h oznámil občan Lozorna , že na ceste k družstvu za železničným prejazdom 2
romovia rozbíjajú beton, ktorý tam slúži ako zábrana vjazdu do pola a z tohto chcú vybúrať
železo. Po ozname bolo uvedené preverené , pričom na mieste sa nachádzali 2 romovia
pričom boli upozornení , aby nechali beton tak , načo obidvaja odišli. Na betóne škoda
nevznikla žiadna.
17.09. O 03:15 h bol zistený pohyb ženy s kočíkom pri altánku detského ihriska, kedy bola
dotázaná či niečo nepotrebuje, uviedla že je z Lozorna a že jej dieťaťu rastú zuby a preto je
vonku, že ináč malý nezaspí.
19.09. Na základe žiadosti detskej Lekárky p. MUDr. Slávikovej bol jej poskytnutý doprovod
počas návštevy novorodenca na základe nesplnenia oznamovacej povinnosti pri narodení
dieťaťa zo strany rodičov.
24.09. O cca 18.30 h oznámili na OP občania , že na ul. Priečnej z domu cítiť veľký zápach.
Na mieste bolo zistené, že na poschodí sa nachádza mŕtve telo mužského pohlavia
v pokročilom štádiu rozkladu. Na miesto bola privolaná hliadka OO PZ a rýchlej zdravotnej
služby, ktorí si vec na mieste prevzali. Hliadka OP zaisťovala miesto až do príchodu štátnej
polície.
O 00.00 hod hliadka OP s hliadkou OO PZ Stupava vykonala pátranie po páchateľovi
LCD televízora a iných vecí. V uvedenom prípade boli zistení podozriví v jednom prípade sa
jednalo o mladistvú osobu pričom vec realizovalo OO PZ Stupava.
26.09. Počas dňa bola hliadka OP Lozorno požiadaná o súčinnosť pri pátraní po nezvestnej
80 – ročnej obyvateľke mesta Stupava , ktorá odišla z miesta bydliska dňa 24.9.
27.09. Hliadka OP o 18.30 hod prijala oznámenie z OO PZ Stupava resp. žiadala o preverenie
výtržností pričom bolo zistené, že pacient z Bratislavy mal záchvat – schizofrenik. Na miesto
bola privolaná sanitka a tiež bola upovedomená štátna polícia, ktorá vykonala doprovod do
psychiatrickej liečebne.

Súčinnosť s PZ SR.
-

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

V mesiaci september 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 september 2012 Obecná polícia využíva aj naďalej fotopasce k odhaľovaniu
nedovolených skládok a vývozu odpadu v katastri obce, ako aj iného protiprávneho konania.
Fotopasce 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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