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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac august 2014.
Počas výkonu služieb v mesiaci august r.2014 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 august 2014 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 júl 2014 vykonali kontrolu 4 podozrivých vozidiel a 8 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 august 2014 bol odchytený jeden pes pričom bol
následne odovzdaný slobode zvierat.
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 2014 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 10 prípadoch.
3 občanov pre potreby Okresných súdov,
3 občanov pre exekútorské úrady
3 občanov pre potreby PZ SR
1

pre potreby ostatné

Obecná polícia tiež vykonala v mesiaci august 2014 objasňovanie priestupkov, podľa
zákona č.372/1990 Zb. Zákona o priestupkoch.
-

Jednalo sa o priestupky proti majetku
na úseku občianskeho spolunažívania

Hliadka Obecnej polície v mesiaci august 2014 oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 8 prípadoch .

Činnosť a zásahy hliadky:
V mesiaci august 2014 jednotlivé hliadky OP vykonali preverenia oznámení občanov a zásahov
pre podozrenie s protiprávneho konania v prípadoch:

4.8.2014 Na obecnú políciu bolo oznámené , že vedľa železničnej trate v zavlažovacej
šachte hlbokej asi 3 metre je už 5 dní spadnutý pes. Spoločne s oznamovateľom bol pes
pomocou lana vytiahnutý.
9.8.2014
V čase o 21.10 h telefonicky oznámil obyvateľ Lozorna , že ho ruší hlasno
produkovaná hudba vychádzajúca pravdepodobne z Nového mlyna. Preverené, zistené, že
v uvedenom objekte je svadba a živá hudba. Personál bol upozornený, aby dodržiavali nočný
kľud v čase od 22.00 do 06.00 h.
13.08.2014 O 14.50 h prijaté telefonické oznámenie z firmy Hasit, že vyrušili zlodejov
železa z ich objektu v zadnej časti. Páchatelia - dve osoby mali utekať smerom do lesného
porastu. Vykonaná previerka v danej lokalite, kde na lesnej ceste od chatovej oblasti
Podzbrodka nájdený na okraji lesa vedľa lesnej cesty zahodený horský bicykel, modrej farby
zn. BIANCHI. Na mieste prítomný pracovník fa Hasit, ktorý uviedol, že videl 2 osoby, ktoré
keď ho videli, zahodili bicykel a utiekli do lesného porastu. Do príchodu hliadky z OO PZ
Stupava, bolo miesto zaisťované. Vo veci bolo vykonávané šetrenie, kde ako podozriví sú
občania z Lozorna. Vykonané pátranie po menovaných – s negatívnym výsledkom.
16.08.2014 O 20,00 hod bolo telefonicky oznámené , že pri Mlyne sa pohybuje nemecký
ovčiak. Čítačkou bol zistený majiteľ , ktorému bol pes odovzdaný a upozornený, aby si psa
lepšie zabezpečil.

17.08.2014 O 21.30 h prijaté telefonické oznámenie, že na tráve vedľa vozovky leží
neznáma osoba, pri ktorej je bicykel. Preverené, na mieste sa nachádzal muž v značnom
štádiu opitosti, ktorý bol prebudený a z dôvodu jeho bezpečnosti odprevadený domov.
20.08.2014 O 21.42 hod. nahlásila p. riaditeľka materskej školy, že sa spustil alarm na
objekte materskej školy. Hliadka spolu s pracovníčkou následne celý objekt skontrolovali.
Bez narušenia.

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci august 2014 vykonali príslušníci OP 9 spoločných hliadkových služieb v obci za
účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci august 2014 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 2014 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, ako aj na iných
miestach páchania trestnej činnosti. Výsledky sú priebežne vyhodnocované a boli predložené
aj starostovi obce Lozorno pričom časť z nich bola uverejnená na internetovej stránke obce
Lozorna.
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