Obecná polícia
Hlavná 1
900 55 Lozorno
–––––––––––––––––––
V Lozorne 2.10.2011

Správa o činnosti Obecnej polície v Lozorne
za mesiac September 2011.
V mesiaci September 2011 obecná polícia plnila úlohy v zloţení 4 príslušníkov OP.
Plánovaný počet 5 príslušníkov OP je zatiaľ nenaplnený. V súčasnosti Ob. úrad eviduje jednu
ţiadosť o prijatie do pracovného pomeru na voľné miesto príslušníka OP.

Počas výkonu sluţieb naďalej príslušníci OP pokračovali v kontrole verejných priestranstiev,
miest verejne prístupných za účelom kontroly dodrţiavania verejného poriadku, nenarušenia
objektov v správe obce ako Zdr. Stredisko, ZŠ, MŠ, Dom smútku. Na základe nariadenia
starostu obce bola zvýšená kontrola areálu ZŠ – okolia multifunkčného ihriska, detského ihriska
v ul. Kozinská a na základe ţiadostí obyvateľov ulice Jelšová bol zvýšený počet hliadok
v súčinnosti s príslušníkmi OO PZ Stupava na pohyb podozrivých osôb v podvečerných,
nočných a skorých ranných hodinách a kontrolu dodrţiavania nočného kľudu.
Kontrolou
okolia obce boli zaznamenané 4 vytvorené nelegálne skládky odpadu. Ani v jednom prípade sa
nepodarilo odhaliť pôvodcu skládky.
V mesiaci September 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 September 2011 vykonali kontrolu 11
vozidiel a 22 osôb. V jednom prípade, sa jednalo o vozidlo bez ŠPZ a nezabezpečené proti
odcudzeniu a 3 osoby podozrivé z rôznej trestnej činnosti.
Na základe zmluvy v mesiaci September pokračoval odchyt túlavých psov v obci
v spolupráci zo Slobodou zvierat zo sídlom v obci Bratislava.
Počas mesiaca September príslušníci OP vykonávali kontrolu bezpečnosti a plynulosti
v cestnej premávke pred zahájením vyučovania v ZŠ na kriţovatke ul. Nová – Staničná. Pre
potreby zabezpečenia bezpečnosti detí navštevujúcich ZŠ je nutné dobudovať ( obnoviť)
prechod pre chodcov, nakoľko na spomínanej kriţovatke dochádza k nebezpečným situáciám
pri prechádzaní detí cez kriţovatku kde nie je riadne vyznačený ani označený prechod pre
chodcov. Hliadky OP budú v kontrole pokračovať i v nasledujúcom mesiaci.
Hliadky OP vykonávali hliadkovú sluţbu v ul. Potočná, Vendelínska, Hasičská na
kontrolu dodrţiavania zákazu prejazdu nákladných vozidiel v čase 22,00 do 06,00 hod. Tými to
ulicami. Porušenia zákazu počas kontrol nezistila.
V mesiaci September 2011 vykonali príslušníci OP Lozorno preverovanie osôb
bývajúcich v obci a obyvateľov obce pre potreby ex. úradov, súdov a vyšetrovateľov PZ
SR v 18 prípadoch.

7 občanov pre potreby vyšetrovateľov OR PZ SR,
6 občanov pre potreby Okresných súdov,
5 občanov pre potreby exekútorských úradov,
OP vykonáva v mesiaci Jún 2011 objasňovanie priestupku, podľa zákona č.372/1990
Zb. O priestupkoch.
-

-

priestupok na úseku ochrany majetku podľa § 50 ods. 1- poškodenie RD v ul.
Zvončínska. Vec bola v zmysle §-u 60 odst.,3 písm. b) zákona. č. 372/1990 Zb. o
priestupkoch uloţená,
priestupok na úseku ochrany majetku podľa § 50 ods. 1- poškodenie osvetlenia predajne
COOP Jednota v ul. Ţelezničná. Vec bola v zmysle §-u 60 odst.,3 písm. b) zákona. č.
372/1990 Zb. o priestupkoch uloţená,

Hliadka OP v mesiaci September 2011 oproti predchádzajúcemu obdobiu zasahovala pri
úkonoch spojených s občianskym spolunažívaním .
4.9. hliadka OP prevzala anonymné oznámenie o hlasnej hádke v RD v ul. Zvončínska.
Preverovaním bolo zistené, ţe oznámenie sa zakladá na pravde. Partneri boli hliadkou upozornení
na skutočnosť, ţe svojim konaním rušia verejný poriadok a boli vyzvaní k zjednaniu nápravy.
Hádkou riešili svoje partnerské nezhody. Ublíţenie na zdravý zistené nebolo.
Hliadky počas vykonávania nepravidelných obchádzok počas sluţby, svojou činnosťou zistili v 4
prípadoch porušenie zákazu fajčenia v priestore autobusovej zastávky SAD,
V 3 prípadoch vykázali osoby nachádzajúce sa v priestore ZŠ v nočných a skorých ranných
hodinách ,
V 4 prípadoch hliadky riešili porušenie zákazu státia v obci,
V mesiaci September 2011 hliadky OP vykonali preverenia oznámení
podozrenie s protiprávneho konania v 14 prípadoch:
-

-

-

občanov pre

2.9 oznámenie o vývoze stavebnej sute do lesného porastu za ul. Hlboká. Preverením sa
oznámenie nepotvrdilo, jednalo sa o pouţitú tehlu k ďalšiemu vyuţitiu.
3.9. na základe súčinnosti s PZ SR vykonala hliadka OP preverenie oznámenia o krádeţi
pohonných hmôt v ul. Hlboká. Preverením bolo zistené, ţe oznamovateľ vyrušil dve
osoby pri krádeţi PH z vozidla a tieto ušli do lesného porastu. Vec bola odovzdaná PZ
SR.
3.9. preverovanie oznámenia o pohybe dvoch podozrivých osôb v ul. Riadok, ktoré
preskočili oplotenie pozemku RD. Preverovaním bolo zistené, ţe sa jednalo o vnuka
majiteľky RD a jeho kamaráta.
3.9. preverovanie oznámenia OO PZ Stupava o pohybe neznámej osoby v ul. Zohorská.
Preverovaním bolo zistené, ţe sa jednalo o Vladimíra K. bytom Bratislava. Tento sa
domáhal vstupu do RD majiteľky, ktorá ho nepoznala. Osoba bola hliadkou OP zaistená
a odovzdaná privolanej hliadke OO PZ Stupava k ďalšiemu konaniu. Majiteľka RD bola
poučená o moţnosti podania oznámenia v prípade vzniku škody.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.9 preverovanie oznámenia o krádeţi zeleniny zo záhrady v ul. Gozovská.
Oznamovateľka nevedela identifikovať páchateľov ani popis osôb ( údajne 7 – 9 ročný
chlapci) ušli smerom do ul. Jelšová. Preverovaním sa nepodarili zistiť osoby.
8.9. preverovanie oznámenia občanov o pohybe osôb ponúkajúcich podomový predaj.
Preverovaním bolo zistené, ţe sa jednalo o zamestnancov f. Energetické centrum. Osoby
sa riadne preukázali riadnymi dokladmi firmy a dokladom totoţnosti. Tak isto svoju
činnosť v obci oznámili pred začatím činnosti na Ob. Úrade,
9.9. Hliadka OP preverovala oznámenie o údajnej krádeţi bicykla maloletému v ul.
Hasičská. Preverovaním u označeného páchateľa maloletého P.M ul. Jelšová, bolo
zistené, ţe maloletí si vymenili bicykle bez súhlasu rodičov.
11.9. preverovanie oznámenia o pohybe podozrivej osoby na Športovom námestíviacnásobným preverovaním a kontrolou okolia nebol nikto zistený.
13.9. hliadka OP preverovala anonymné oznámenie o krádeţi poľnohospodárskych
plodín z poľa. Preverovaním bolo zistené ţe označená osoba má súhlas k do zberu
plodín od riaditeľa RD Lozorno.
16.9. hliadka OP prevzala oznámenie o vlámaní do RD v ul. Zvončínska. Vlámanie
prebehlo v čase dovolenky majiteľa mimo miesto trvalého pobytu. Vo veci koná PZ SR.
21.9 hliadka OP preverovala oznámenie o pohybe dvoch podozrivých osôb v ul.
Gozovská- popis osôb nevedel uviesť, preverovaním ani postrieţkou neboli osoby
zistené.
25.9 hliadka OP preverovala oznámenie o pálení a zadymovaní ulice v ul. Kvetná ( cit. „
dymí, aţ sa nedá spať) Preverovaním bolo zistené, ţe obyvateľ p. S ul. Kvetná zakúril
v záhradnom krbe. P S. bol upozornený na skutočnosť, ţe svojim konaním obťaţuje
spoluobčanov. Občan vo svojom konaní zjednal nápravu.
25.9 hliadka OP preverovala neprístojné správanie sa zamestnanca stavebnej firmy
pracujúcej v okolí VN Lozorno. Zamestnanec bol cestou majiteľa firmy upozornený na
správanie sa voči občanom obce.
25.9. hliadka na základe ţiadosti OO PZ Stupava vykonala asistenciu RZP pri ochrane
zdravotníkov počas ošetrenia pacienta s psych. poruchou.
V mesiaci September 2011 počas hliadkových služieb boli zistené nasledujúce
skutočnosti:

3.9. počas hliadkovej sluţby v obci hliadka OP zistila pálenie kompostového odpadu
v záhrade na ul. Zvončínska. Majiteľ bol riešený dohováraním a poučený o zriadenom
obecnom kompostovisku,
4.9. Počas hliadkovej sluţby v katastri obce bol zistený občan obce Stupava, ktorý chcel
v katastri obce Lozorno vysypať záhradný odpad. Občan bol poučený, ţe sa nachádza
v katastri obce Lozorno a za konanie mu môţe byť uloţená bloková pokuta za porušenie VZN
obce Lozorno, občan bol zistený pred dopustením sa priestupku.
8.9. Počas hliadkovej sluţby v obci boli zistené dva padnuté stĺpy telefónneho vedenia v ul.
Kozinská, hliadka OP zabezpečila ul. uzavretím pomocou pásky zakazujúcej vstup do ulice
do odstránenia poruchy,
9.9. hliadka zistila 3 nelegálne skládky odpadu za ul. Hlboká, ktoré obsahovali obaly
stavebného materiálu,
10.9. kontrolou lesného porastu za ul. Jelšová bola zistená skládka zeminy obsahujúcej
odpadový materiál, preverovaním bolo zistené, ţe odpad na miesto odloţili zamestnanci
Povodia Dunaja pri čistení koryta potoka, skládku po upozornení premiestnili na obcou
určené miesto,
13.9. cestou oznamovateľa p. A ul. Jelšová bola zistená nezvestnosť jeho syna R.A .

Preverovaním hliadka OP zistila, ţe R.A sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe v Rakúskej
republike pre podozrenie z krádeţí.
15.9. Počas hliadkovej sluţby v obci, hliadka zistila, ţe na nám. Sv. Kataríny došlo k úmrtiu
p. R.W. bytom Bratislava. Menovaný zomrel pravdepodobne na následky infarktu.
16.9 hliadkovou sluţbou v katastri obce bolo zistené odstavené a nezabezpečené mot. vozidlo
bez ŠPZ. Preverovaním vozidlo nebolo zistené v pátraní a vec bola odovzdaná OO PZ
Stupava,
25.9. kontrolou kamerového systému bolo zistené odloţenie väčšieho mnoţstva odpadu
k nádobám separovaného odpadu v ul. Ţelezničná, preverovaním bolo zistené, ţe odpad sem
odloţili zamestnanci f. HIRSCH, po upozornení pracovníci firmy odpad odstránili,
26.9. počas nočnej hliadkovej sluţby v obci hliadka zistila pred predajňou CBA
nezabezpečený bicykel, z dôvodu jeho moţného odcudzenia bol bicykel uloţený na oddelení
OP a následne vrátený dňa 29.9. majiteľovi.,
29.9. počas hliadkovej sluţby v obci, hliadka OP zistila v ul. Hlboká poškodenie telesa
komunikácie výkopovými prácami pri napájaní inţinierskych sietí k novostavbe.
Preverovaním bolo zistené ţe, stavebník p. M ul. Zohorská nedodrţal rozkopávkové
povolenie vydané obcou Lozorno. Vec bola odovzdaná k ďalšiemu riešeniu Ob. Úradu
Lozorno – stavebný úrad,
29.9. hliadka OP vykonala preverovanie anonymného oznámenia o záškoláctve mal. L.P
bytom ul. Jelšová, preverovaním matky maloletého M.B ul. Jelšová bolo zistené, ţe maloletý
L.P. bez udania dôvodu odmieta navštevovať ZŠ. O tejto skutočnosti ju ako matku
informovalo i riaditeľstvo ZŠ ktorú maloletý navštevuje. Bola vyzvaná k neodkladnému
riešeniu vzniknutej situácie,

V mesiaci September 2011 počas hliadkových sluţieb pokračovali príslušníci OP v kontrole
miest, kde sa stretávajú podozrivé a závadové osoby a podozrivé mot. vozidlá. Výsledky
týchto kontrol sú priebeţne monitorované, skompletizované a odovzdané ako podklad
príslušníkom PZ SR. k odhaľovaniu trestnej činnosti v obci.
Príslušníci OP sa sústredili na získavanie poznatkov k odhaleniu páchateľov krádeţí
PHM z mot. vozidiel a vlámaní do RD v obci, všetky relevantné informácie vrátane záznamov
kamerového systému boli spracované a postúpené vyšetrovateľom PZ SR.
Predkladá:
Obecná polícia Lozorno
náčelník

