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

Správa o činnosti Obecnej polície Lozorno
za mesiac september 2014.
Počas výkonu služieb v mesiaci september 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 september 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 3 podozrivých vozidiel a 5
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 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 september 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 7 prípadoch.
2 občanov pre potreby Okresných súdov,
2 občanov pre exekútorské úrady
3 občanov pre potreby PZ SR
0

pre potreby ostatné

Obecná polícia tiež vykonala v mesiaci september 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 september 2014 oproti predchádzajúcemu obdobiu
zasahovala pri úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním v 5 prípadoch .

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

04.09.2014 V čase o 15,45 hod. privolal do rodinného domu občan Lozorna hliadku OP pre
podozrenie s poškodzovania majetku . Oznamovateľ na mieste uviedol, že jeho svokra
približne 3 krát udrela násadou motyky po motorovom vozidle ktoré užíva pre osobnú
potrebu. Počas vyťažovania bolo zistené , že predmetné vozidlo je jej majetkom, čo i doložila
technickým preukazom od vozidla. Vec bola riešená pohovorom. Hliadka obom stranám
dohovorila a navrhla riešiť majetkové pomery súdnou cestou.
07.09.2014 O 03,05 hod hliadka počas hliadkovej činnosti v zákrute na ceste pri družstve
našla na zemi ležať muža , pričom bolo zistené , že je značne pod vplyvom alkoholu. Muž bol
prebudený a následne odišiel na ubytovňu.
10.09.2014 V čase o o 15 50 h telefonický oznámené, že na zástavke SAD oproti Celákovi
sa nachádza na zemi ležiaci starší muž. Zistené, že sa jedná o osobu z obce a táto je silne pod
vplyvom alkoholických nápojov. Z obavy o jeho zdravie, bola osoba odvezená domov.
11.09.2014
O 18.20 h hlásený alarm o narušení objektu v Základnej škole. Objekt fyzicky
skontrolovaný spoločne so školníčkou pričom narušenie nebolo zistené .
15.09.2014 O 00.25 h telefonicky oznámené rušenie nočného kľudu . Preverené v jednom
z rodinných domov sa konala oslava narodenín. Majiteľovi bolo dohovorené, vec vybavená na
mieste.
16.09.2014 V čase o 23.45 hod. nahlásil vrátnik z Karpatského dvora osobu, ktorá tam robí
výtržnosti. Hliadka na mieste zistila, že osoba je ubytovaná v Kuchyni. Za rušenie nočného
kľudu a výtržnosť mu bola udelená bloková pokuta . Zaplatil ju na mieste.
18.09.2014
O 22.00 h bolo hliadke oznámené , že do domu staršieho pána / 87 r./ išla
podozrivá nejaká mladá žena. Vec preverená , pričom bolo zistené , že sa jednalo o občianku
z Lozorna , ktorá išla akože na návštevu , pričom starému pánovi sa už v minulosti stratili
peniaze a iné veci. Osoba vykázaná z domu a rázne poučená . Takisto poučení i rodinní
príslušníci možnosti podania trestného oznámenia na OO PZ Stupava. Vec bola následne
oznámená na OO PZ Stupava ako informácia.

23.09.2014
O 14.45 hod. nahlásili na obecnú políciu že na ul. Hlavná v zákrute pri
reštaurácii u Melonka odletelo koleso a situácia na ceste je nebezpečná. Hliadka od 14.50 hod.
do 18.50 hod. na mieste koordinovala dopravu až do odstránenia prekážky.
28.09.2014 Oznámil pracovník st. služby Karpatský dvor , že pri kostole leží podnapitý
muž , ktorý nevie chodiť. Po príchode zistené, že starší občan Lozorna je značne pod
vplyvom alkoholu a bol z dôvodu jeho bezpečnosti odvezený domov .

Súčinnosť s PZ SR.
-

v mesiaci september 2014 vykonali príslušníci OP 2 spoločných hliadkových služieb
v obci za účelom prevencie a kontroly pohybu podozrivých osôb a vozidiel v obci.

V mesiaci september 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 september 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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