OZNAM!
Obvodné oddelenie Policajného zboru SR vo Vinici, vzhľadom na charakter nápadu
trestnej činnosti upozorňuje občanov, že opätovne bol zaznamenaný pohyb osôb, ktoré
vykonávajú rôzne podvodné konania, ako aj v súvislosti s opatreniami Covid-19. Počas
návštevy domácností oznamujú domácim osobám, že vyhrali v rôznych hrách väčší finančný
obnos, avšak pred vyplatením tejto čiastky je potrebné zaplatiť DPH. Taktiež zvýšenú
pozornosť treba venovať tzv. podomovým predajcom rôznorodého tovaru. V mnohých
prípadoch boli v minulosti po ich "návšteve", zistené odcudzenia rôznych vecí z domácností
ako napr. mobilné telefóny, predmety zo žltého kovu, vŕtačky a samozrejme finančná
hotovosť. Tieto osoby ponúkajú za podozrivo lacné ceny rôzny tovar. Pri platení zákazníkom
sa snažia zistiť miesto, kde má tento, uložené peniaze. Po uskutočnení predaja sa jeden z
predajcov snaží niečím upútať pozornosť domácej osoby a druhá osoba zatiaľ odcudzí
vyhliadnuté veci. To všetko sú zámienky, ako dôverčivých občanov buď oklamať, alebo sa im
dostať do bytu alebo ich aspoň otypovať. Forma páchania týchto trestných vecí je veľmi
rôznorodá, preto vás opätovne upozorňujeme na zvýšenú ostražitosť a maximálne možnú
ochranu vlastného obydlia! Krádeže vlámaním do bytov a rodinných domov sú aj naďalej
závažným problémom. Tu registrujeme zvyšujúcu sa profesionalitu páchateľov. Vlámanie do
bytu alebo rodinného domu môže mať rôznu podobu. Od precíznej práce zlodeja,· až po
surové zaobchádzanie s majetkom, prípadne fyzické napadnutie. Aj pri zabránení a
predchádzaní tejto trestnej činností platí pravidlo o prevencii ako najlepšej ochrane. Pomôcť
môže nielen informovanosť o spôsoboch predchádzania tejto trestnej činnosti , ale aj
moderná zabezpečovacia technika.
Polícia preto občanom odporúča :
-

Starostlivo zamykajte dvere a zatvárajte okná. Nezabúdajte ani na podkrovie, malé
strešné okná a pivničné okná. Zlodej je schopný dostať sa dovnútra každým otvorom
väčším ako ľudská hlava.

-

Zabezpečte si kvalitný bezpečnostný zámok v kombinácií s ďalšími zabezpečovacími
prostriedkami napr. bezpečnostné retiazky.

-

V prípade, že bývate v prízemí je potrebné nainštalovanie okrasných mreží.

-

Nikdy nenechávajte kľúče na tzv. dohovorených miestach pod rohožkou, v kvetináči
atď. Sú to miesta, ktoré páchatelia poznajú. Nie je vylúčené, že vaše zvyky pozorujú z
diaľky už dlhší čas. Ak v dobe vašej neprítomnosti zveríte niekomu kľúče od svojho
bytu, dôkladne zvážte, či je to osoba spoľahlivá a dôveryhodná,

-

využívajte osvedčené „kukátko“, pohľad doňho vám umožní premyslieť si, či
zvoniacemu otvoríte. V žiadnom prípade neotvárajte dvere a nevpúšťajte do bytu
osoby, ktoré nepoznáte. Naučte tejto zásade svoje deti, ale i starých rodičov,
neuschovávajte väčšie finančné obnosy doma,
cennosti, hlavne šperky, cenné zbierky a pod. môžete uschovať počas vašej
dlhodobejšej neprítomnosti v byte, v prenajatom trezore banky,
doklady od drahého priemyselného i spotrebného tovaru si dobre uschovajte,
vyznačené výrobné číslo na doklade umožní polícii pátrať po vašom odcudzenom
majetku, po páchateľovi krádeže, vec identifikovať a vrátiť ju späť do vášho
vlastníctva,

-

-

-

počas dlhodobejšej neprítomnosti požiadajte príbuzných, známych alebo susedov, aby
vám pravidelne vyberali poštovú schránku a občas skontrolovali neporušenosť bytu,
nezaťahujte okná bytu roletami, dávate tým na vedomie, že nie ste doma, mať dobré
vzťahy so susedmi je jedným z najlepších spôsobov, ako zabezpečiť svoj byt či dom.
Požiadajte ich aby venovali pozornosť okoliu vášho domu, bytu, prípadne si všímali
pohyb neznámych podozrivých osôb,
dbajte na dobrú viditeľnosť vstupu do domu. Zlodej vždy uprednostňuje prístup
maskovaný kríkmi či stromami, pretože sa cíti byť dobre krytý.

V minulosti boli zaznamenané prípady krádeže bicyklov, ručného náradia a hospodárskych
plodín, ktoré boli voľne položené vo dvoroch rodinných domov (neuzamknutá brána,
chýbajúci plot), kde si páchatelia uvedené predmety nepozorovane odniesli z dvora. V tejto
súvislosti je potrebné poukázať na vhodné odkladanie hodnotnejších predmetov (bicykle,
motorové píly, vŕtačky, kosačky) a to do miestností, ktoré sa dajú uzamknúť priamo v
rodinnom dvore. Ak sú tieto predmety uložené v hospodárskych budovách alebo v rôznych
prístreškoch, môžu prilákať aj takých páchateľov, ktorí sa pôvodne nechceli dopustiť krádeže.
V prípade výskytu podozrivých osôb, vás žiadame o zápis evidenčného čísla motorového
vozidla (EC), popis osôb, čas kontaktu ako aj smer, trasu pohybu, resp. podľa charakteru veci
toto oznámiť na tunajšie obvodné oddelenie alebo na tel. č. 158.
Vážení občania, nebuďte ľahostajní k dianiu vo svojom okolí. Nepodporujte vandalizmus,
rasizmus a iné protiprávne konanie svojím mlčaním. Neuľahčujte život kriminálnikom a
nežiadúcim živlom, ktorí nerešpektujú zákon a verejný poriadok. Neviete, kedy sa stanete ich
obeťou vy, alebo váš majetok.

