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Ú lohy na ú seku zabezpečovania
verejného poriadku, bezpečnosti a
plynulosti cestnej premá vky, ochrany obyvateľov a iný ch osôb v meste, ochrany majetku a životného
prostredia vykoná va 23 kvalifikovaný ch zamestnancov mestskej polície (MsP). V minulom roku dvaja
zamestnanci ú speš ne absolvovali
odbornú prípravu v strednej odbornej š kole Policajného zboru v Pezinku. Na získania osvedčenia odbornej spôsobilosti môžu v plnom
rozsahu plniťú lohy obecné-ho policajta. Vš etci zamestnanci sa zú častnili na fyzický ch a vedomostný ch previerkach ako aj na služobnej príprave (fyzická a strelecká
časť). V decembri 2001 bola zavedená v MsP služobná kynológia so
zá merom skvalitnenia vý konu služby. Ide o činnosť, ktorá sú visí s chovom, vý chovou, vý cvikom a používaním služobný ch psov v policajnej
činnosti. Použitie služobného psa
je jedný m z taktický ch prostriedkov,
najmä pri ochrane života, zdravia,
bezpečnosti osôb a ich majetku a
pri zabezpečovaní verejného poriadku.
V minulom roku sa na mestskú
políciu obrá tilo o pomoc, prípadne
upozornilo na pá chanie protispo-

Mestská polícia v Pezinku si pripomenula desaťročnicu svojej existencie. Na slá vnostnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo 27.
marca 2002 v obradnej sieni Mestského ú radu, prevzali z rú k primá tora mesta Ivana Pessela jej dlhoroční, resp. zakladajú ci členovia
pamätné listy ako znak ocenenia
ich prá ce. Na podujatí sa zú častnili
aj zá stupcovia š tá tnej polície. (EL)

V dň och 14. - 16. marca sa uskutočnil v Martine už š tvrtý ročník
Workshopu - prehliadky tvorby loká lnych televíznych staníc Slovenska. TV PEZINOK si opäť odniesla
niekoľko cien. Ostatné tri ročníky
sa neobiš li bez ocenenia v kategórii
Reklama. Toho roku to boli: 2.
miesto za reklamu na Masá žne a
relaxačné služby Haffnerová (autori Bittner - Kujovič), 3. miesto za
reklamu Očná optika H+V (copywriter Bittner, realizačný team
Schmogrovits, Sandtnerová , Vagač) a cena divá ka opäťza reklamu
Haffnerová . Ú spech teš í o to viac,
že členmi poroty boli, okrem ď alš ích, také kapacity v oblasti reklamy ako Martin Knut - zakladateľ
Publicis Knut, kreatívny riaditeľ,
člen poroty reklamný ch sú ťaží Zlatý klinec 1995, Zlatý bubon Portorož1997, či pani Elena Hradiská odborníčka v oblasti psychológie
reklamy z Katedry propagá cie FF
UK.
(pb)

ločenskej činnosti, množstvo občanov. Zaznamenali sme 840 ozná mení, z toho 732 boli oznamy tiesň ového volania (159). Aj na zá klade tý chto oznamov sa podarilo
MsP ú speš ne vykonať niekoľko
služobný ch zá krokov proti pá chateľom delikvencie.
V minulom roku MsP zistila 1952
priestupkov, ktoré potom dorieš ila
v zmysle prísluš ný ch prá vnych
predpisov (zá kon o priestupkoch a
zá kon o obecnej polícii). Najviac
priestupkov bolo na ú seku bezpečnosti a plynulosti cestnej premá vky
(1493), proti poriadku v sprá ve
(220), verejnému poriadku (155),
majetku (58) a občianskemu spolunažívaniu (26).
Mestská polícia vyrieš ila v roku
2001 1009 priestupkov (o 188 menej, ako v r. 2000) v blokovom konaní a objasň ovaním priestupkov.
Okrem toho bolo 943 priestupkov
vyrieš ený ch dohová raním, čo je
najmiernejš ia forma rieš enia priestupku. V 718 prípadoch iš lo o priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premá vky, v 93 o priestupok proti poriadku v sprá ve, v
112 o priestupok proti verejnému
poriadku, v 17 priestupok proti občianskemu spolunažívaniu a 3 proti majetku.
Mestská polícia dorieš ila 1493
priestupkov proti bezpečnosti a
plynulosti cestnej premá vky, čo je o
48 priestupkov viac ako v predchá dzajú com roku. Z toho 718 bolo
vyrieš ený ch dohová raním, 718 pokutou v blokovom konaní a 57 bolo
odstú pený ch na prísluš ný sprá vny
orgá n. Povinnosťou MsP je zakročiť, ak je pá chaný alebo bol spá chaný priestupok a tento z ú radnej
moci aj dorieš iť. Na ú seku bezpečnosti a plynulosti premá vky majú
mestskí policajti oprá vnenie rieš iť

len priestupky spá chané neuposlú chnutím zá kazu, ktorý vyplý va z
ú pravy cestnej premá vky dopravný mi značkami alebo dopravný mi
zariadeniami. To znamená , že môžu rieš iť len tzv. statické dopravné
priestupky (poruš enie dopravného
značenia - zá kaz zastavenia, zá kaz stá tia a pod., reš pektovanie
vyhradený ch parkovísk a vodorovný ch dopravný ch značiek, pokiaľz
nich vyplý vajú zá kazy). Č innosť
MsP je zameraná aj na ochranu
zdravia občanov, najmä na prevá dzanie detí cez vozovku pri š kolá ch
a predš kolský ch zariadeniach. Toto
sa vykoná va denne počas š kolského roka pri Gymná ziu a ZŠ na
Holubyho ul. a pri väčš om počte
slú žiacich policajtov aj pri ZŠ na
Fá ndlyho a Kupeckého ulici. Pri
plnení tejto ú lohy sa využívajú technické prostriedky - zastavovacie
terče, elektrické lampá š e a reflexné vesty.
Za dôležitú ú lohu MsP možno
považovať vykoná vanie vš eobecne zá väzný ch nariadení (VZN),
kontrolu ich dodržiavania a v prípade poruš ovania apliká ciu sankčný ch opatrení. Poruš enie VZN je
priestupkom proti poriadku v sprá ve vykoná vanej mestom. Hliadky
mestskej polície pri vykoná vaní
kontrol v jednotlivý ch častiach
mesta zistili 220 prípadov poruš ení
VZN, čo je o 55 viac ako v roku
2000. V 118 prípadoch vyrieš ili
priestupky blokovou pokutou, 9
objasň ovaním priestupku a 93 dohová raním. Iš lo prevažne o VZN o
verejnom poriadku - ochranu životného prostredia (neoprá vnené užívanie verejného priestranstva, parkovanie vozidiel na verejnej zeleni
a na chodníkoch). Pri kontrolá ch na
ú zemí mesta sme naš li 54 vrakov,
zjavne nepojazdný ch vozidiel a vo-

zidiel bez evidenčného čísla. Vzá pätí v rá mci objasň ovania priestupku sme zistili ich majiteľov a veci
dorieš ili v zmysle prísluš ný ch predpisov. Na sídliská ch Muš ká t, Sever, Starý dvor ale aj inde sme zistili
neoprá vnené parkovanie ná kladný ch vozidiel na verejnom priestranstve.
Zamestnanci mestskej polície
kontrolujú tieždodržiavanie povinností majiteľov nehnuteľností. V 19
prípadoch boli zistené nepovolené
sklá dky pred obytný m domom, čo
sme rieš ili blokovou pokutou alebo
dohová raním.
Kontroluje sa i dodržiavanie povinností majiteľov psov. V 169 prípadoch si chovatelia nesplnili povinnosti vyplý vajú ce z VZN, 56 ich
nemalo zaplatený poplatok za psa.
Mestská polícia vykoná va aj
dohľad, ako sa dodržiavajú VZN Trhový poriadok (podmienky predaja vý robkov a poskytovanie
služieb na trhovom mieste), VZN o
ú prave vstupu do vinohradov v
čase dozrievania a zberu hrozna,
VZN o používaní pyrotechnický ch
vý robkov na zá bavné ú čely a iný ch
predmetov spôsobujú cich detoná ciu, VZN o vý lepovej službe a iné.
Zistené priestupky rieš i priamo
MsP alebo ich odstú pi prísluš nému
oddeleniu mestského ú radu.
Z hľadiska spoločenskej nebezpečnosti medzi najzá važnejš ie
priestupky patria priestupky proti
majetku. V roku 2001 sme zaznamenali 58 taký chto priestupkov.
Skutková podstata tý chto priestupkov spočíva v ú myselnom spôsobení š kody na cudzom majetku
krá dežou, spreneverou, podvodom, zničením alebo poš kodením
veci.
Pokračovanie v budúcom čísle
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