Obecná polícia
Hlavná 1
900 55 Lozorno
–––––––––––––––––––
V Lozorne 5.11.2011

Správa o činnosti Obecnej polície v Lozorne
za mesiac Október 2011.
V mesiaci Október 2011 obecná polícia plnila úlohy v zložení 4 príslušníkov OP. Plánovaný
počet 5 príslušníkov OP je zatiaľ nenaplnený. Piaty člen OP bude prijatý do pracovného pomeru
v priebehu mesiaca November 2011.

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 hliadky OP pokračovali v intenzívnej kontrole areálu ZŠ – okolia multifunkčného
ihriska, detského ihriska v ul. Kozinská a na základe rozhodnutia starostu obce príslušníci OP
vykonávajú kontrolu verejného poriadku v Centre kultúry po opakovaných sťažnostiach
nájomcov a zamestnancov v CK na správanie sa maloletých osôb v priestoroch CK a klubu
mladých..
Kontrolou okolia obce boli zaznamenané 2 novovytvorené nelegálne skládky
odpadu. V oboch prípadoch boli zaistené dôkazy proti konkrétnym osobám..
V mesiaci Október 2011
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 Október 2011 vykonali kontrolu 8
vozidiel a 18 osôb. V jednom prípade, sa jednalo o vozidlo s falošnou ŠPZ a 4 osoby podozrivé
z rôznej trestnej činnosti.
Na základe zmluvy v mesiaci Október pokračoval odchyt túlavých psov v obci
v spolupráci zo Slobodou zvierat zo sídlom v obci Bratislava. K 1.11.2011 boli príslušníkmi OP
Lozorno odchytení a odovzdaní pracovníkovi Slobody zvierat 8 túlaví psi.
Počas mesiaca Október príslušníci OP vykonávali kontrolu bezpečnosti a plynulosti
v cestnej premávke pred zahájením vyučovania v ZŠ na križovatke ul. Nová – Staničná. Pre
potreby zabezpečenia bezpečnosti detí navštevujúcich ZŠ je nutné dobudovať ( obnoviť)
prechod pre chodcov, nakoľko na spomínanej križovatke dochádza k nebezpečným situáciám
pri prechádzaní detí cez križovatku kde nie je riadne vyznačený ani označený prechod pre
chodcov. Hliadky OP budú v kontrole pokračovať i v nasledujúcom mesiaci.
Hliadky OP vykonávali hliadkovú službu v ul. Potočná, Vendelínska, Hasičská na
kontrolu dodržiavania zákazu prejazdu nákladných vozidiel v čase 22,00 do 06,00 hod. Tými to
ulicami. Hliadkovou službou bol zistený jeden vodič, ktorému bola na mieste udelená bloková
pokuta..
V mesiaci Október 2011 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb bývajúcich
v obci a obyvateľov obce pre potreby ex. úradov, súdov a vyšetrovateľov PZ SR v 6
prípadoch.

6 občanov pre potreby Okresných súdov,
OP vykonáva v mesiaci Október 2011 objasňovanie priestupku,
č.372/1990 Zb. O priestupkoch.

podľa zákona

2x - priestupok na úseku ochrany životného prostredia podľa § 45 ods. 1- Porušenie VZN
obce Lozorno č. č. 9/2004 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom na území obce Lozorno.
Hliadka OP v mesiaci Október 2011 oproti predchádzajúcemu obdobiu zasahovala pri
úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním .
16.10. Na základe žiadosti OO PZ Stupava , hliadka OP preverovala oznámenie o fyzickom
napadnutí družky M.M druhom A.B. v ul. Zvončínska. Oznámenie sa zakladalo na pravde
a vec prevzal príslušník PZ nakoľko došlo k zraneniu oznamovateľky útočníkom.
Oznamovateľka odmietla lekárske ošetrenie.
Hliadky OP svojou činnosťou zistili v 3 prípadoch osoby nachádzajúce sa v priestore ZŠ
v nočných a skorých ranných hodinách , osoby boli z areálu ZŠ vykázané.
-

V mesiaci September 2011 hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov pre
podozrenie s protiprávneho konania v 6 prípadoch:

-

Hliadka OP prevzala oznámenie o poškodení oplotenia MŠ v ul. Orechová, oplotenie
poškodil I.K ul. Zohorská svojim mot. vozidlom. Poškodenie oplotenia odstráni na
vlastné náklady,

-

Hliadka OP prevzala oznámenie o pálení v záhrade RD na ul. Zvončínska. Hliadka OP
ohnisko nezistila a v označenom dome sa nik nenachádzal,

-

Hliadka OP asistovala pri deložovaní občianky M.P v ul. Jelšová. Hliadka nemusela
počas deložovania použiť zákonom stanovené oprávnenia na zabezpečenie VP
a bezpečnosti občanov,

-

Hliadka OP dňa 13.10. prevzala oznámenie o neprístojnom správaní sa mládeže na
verejnosti v ul. Kozinská. Preverovaním bolo zistené, že sa jedná o maloleté osoby
a k náprave postačí dohováranie,

-

Hliadka Op prevzala dňa 21.10. anonymné oznámenie o pohybe 3 osôb v okolí obce.
Preverovaním bolo zistené, že sa jedná o osoby, ktoré boli vykázané z ubytovne pre
porušenie poriadku a drobné krádeže, osoby boli vyzvané aby opustili obec čo
i uposlúchli,

-

Hliadka OP prevzala oznámenia dňa 24.10. o aktivácii zabezpečovacieho zariadenia
objektu ZŠ, preverovaním a kontrolou objektu bolo zistené, že sa jedná o falošný
poplach,

-

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

2.10. Hliadka OP zistila počas hliadkovej služby osobu R.D ul. Jelšová vedúceho motocykel
bez vodičského oprávnenia, vec bola odovzdaná PZ SR ako podozrenie z marenia úradného
rozhodnutia,
6.10. hliadku konajúci príslušník OP zistil ležiacu osobu v bezvedomý v priestore Športového
námestia. Príslušník OP poskytol osobe prvú pomoc, zabezpečil lekárske ošetrenie
a o skutočnosti informoval opatrovníkov osoby,
8.10. Hliadka OP zistila v skorých ranných hodinách aktiváciu zabezpečovacieho zariadenia
RD v ul. Pri Majeri .Hliadka OP preverila objekt a vyrozumenie majiteľa RD a deaktiváciu
zabezpečovacieho zariadenia,
10.10. hliadka OP počas hliadkovej služby v obci zistila únik zemného plynu v ul. Jelšová
a zabezpečila vyrozumenie poruchovej služby SPP a zabezpečila okolie úniku do príchodu
pracovníkov SPP,
11.10 Príslušníci OP vykonali kontrolu povolení k rozkopávke na verejných priestranstvách.
Vo všetkých zistených prípadoch bolo cestou stavebného úradu doložené povolenie
k rozkopávkam,
11.10. Hliadka OP zistila aktiváciu zabezpečovacieho zariadenia objektu na Športovom
námestí. Preverovaním a kontrolou objektu bolo zistené, že sa jedná o falošný poplach,
13.10 hliadka OP v nočných hodinách zistila vodiča mot. vozidla nerešpektujúceho zákaz
vjazdu nákl. Vozidiel v ul. Potočná. Vodičovi bola na mieste uložená bloková pokuta,
28.10. Hliadka OP zistila aktiváciu zabezpečovacieho zariadenia objektu ŠK Lozorno..
Preverovaním a kontrolou objektu za prítomnosti predsedu ŠK bolo zistené, že sa jedná
o falošný poplach,
29.10. Hliadka OP zistila aktiváciu zabezpečovacieho zariadenia objektu ŠK Lozorno..
Preverovaním a kontrolou objektu nebolo zistené narušenie objektu, dodatočným
preverovaním bolo zistené, že sa jednalo o falošný poplach,
30.10. počas hliadkovej služby v extraviláne obce pri štátnej ceste I 501 medzi obcami
Lozorno - Jablonové bola zistená nelegálna skládka odpadu. Na mieste boli zaistené dôkazy
proti konkrétnej osobe. Poverený príslušník OP bude priestupok objasňovať ako priestupok
na úseku ochrany životného prostredia podľa § 45 ods. 1- Porušenie VZN obce Lozorno č. č.
9/2004 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce
Lozorno,
31.10. počas hliadkovej služby v extraviláne obce v okolí Artézske studne bola zistená
nelegálna skládka odpadu. Na mieste boli zaistené dôkazy proti konkrétnej osobe. Poverený
príslušník OP bude priestupok objasňovať ako priestupok na úseku ochrany životného
prostredia podľa § 45 ods. 1- Porušenie VZN obce Lozorno č. č. 9/2004 o nakladaní s
komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Lozorno,
Súčinnosť s PZ SR.
-14.10. došlo počas poludňajšej prestávky vo f. Hasit ku krádeži. Pomocou kam. Systému
obce a techn. prostriedkov bolo označené vozidlo identifikované s pravdepodobným
páchateľom,
- 16.10. Na základe žiadosti OO PZ Stupava , hliadka OP preverovala oznámenie o fyzickom
napadnutí družky M.M druhom A.B. v ul. Zvončínska. Oznámenie sa zakladalo na pravde
a vec prevzal príslušník PZ nakoľko došlo k zraneniu oznamovateľky útočníkom.
Oznamovateľka odmietla lekárske ošetrenie.

- 19.10. v súčinnosti s OO PZ bolo zistené vozidlo v obci preverované v databáze motorových
vozidiel pre zistenie majiteľa. Preverovaním bolo zistené, že vozidlo má falošnú ŠPZ,
- Na základe žiadosti polície oddelenie OP vykonáva pátranie po vozidle v obci, ktorým bol
spáchaný dopravný priestupok,

V mesiaci Október 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.
Predkladá:
Obecná polícia Lozorno
náčelník

