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(Dokončenie z minulého čísla)

Znížený poč et zistených priestupkov proti majetku v porovnaní s rokom 2000 o 10 nemô žeme vnímať
tak, že by sa v meste znížilo pá chanie majetkovej delikvencie. Skô r je to
preto, že veľa poškodených osô b
krá dež, poškodenie č i znič enie vecí
nenahlá si policajným orgá nom.
Majetkové priestupky sme zistili
vlastnou č innosťou alebo ozná mením poškodených obč anov č i svedkov. Pá chatelia sa zameriavali na
krá deže tovaru v predajniach, na
trhoviská ch, krá deže bicyklov na
verejných priestranstvá ch, krá deže
farebných kovov, poklopov kanalizač ných otvorov, ako aj na poškodzovanie súkromného a mestského
majetku (poškodzovanie smetných
ná dob, dopravných znač iek, telefónnych búdiek, kvetinových zá honov a
iné). Pá chateľmi sú osoby rô zneho
veku a sociá lneho postavenia. Boli
medzi nimi i mladiství, dokonca aj
maloletí. Majetkovú delikvenciu pá chali aj osoby drogovo zá vislé.
V roku 2001 mestská polícia 12
priestupkov doriešila v blokovom
konaní a v 43 prípadoch bolo realizované objasňovanie priestupku. Objasnené priestupky boli doriešené
MsP alebo boli odstúpené príslušnému orgá nu štá tnej sprá vy. V 28
prípadoch sa pri objasňovaní priestupku nepodarilo zistiť pá chateľa.
Dô ležité z hľadiska eliminovania
majetkových priestupkov je spoluprá ca s obvodným oddelením Policajného zboru pri vyhodnocovaní
policajno-bezpeč nostnej situá cie v
meste. Medzi prijatými opatreniami
sú zvýšená hliadková a obchô dzková č innosť, postriežky v miestach
najvä č šieho pá chania trestnej a
priestupkovej č innosti majetkovej
povahy. Veľmi potrebná je aj spoluprá ca s obč anmi, ktorí ozná mením
priestupkov mô žu pomô cť odhaliť
pá chanie majetkových deliktov.
Nie menej spoloč ensky nebezpeč né sú priestupky proti obč ianskemu spolunažívaniu. Priestupku
sa dopustí ten, kto inému ublíži na cti,
urá žkou alebo vydaním na posmech,
inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví, úmyselne naruší obč ianske spolunažívanie vyhrá žaním alebo iným
hrubým sprá vaním.
Vlani MsP riešila 26 takýchto
priestupkov, č o je o 12 viac ako v
roku 2000. Pä ť priestupkov bolo vyriešených pokutou, 17 dohová raním
a v 4 prípadoch bolo zač até objasňovanie priestupku.
V našej spoloč nosti rezonuje problém - zlé vzťahy medzi ľuďmi, ktoré
sa prejavujú hrubosťou, urá žkami,
fyzickými napadnutiami. Tieto formy
sprá vania sa najviac vyskytujú v rodiná ch (konflikty medzi manželmi, rodič mi a deťmi, medzi súrodencami)
ale aj na verejnosti, na pracoviská ch
a inde. Mestská polícia, pokiaľnie je
priamo svedkom protiprá vneho konania, je odká zaná na ozná menia obč anov, č o sa však stá va v týchto prípadoch zriedkavo.

Mestská polícia zasahovala aj pri
narušovaní verejného poriadku. V
minulom roku zaznamenala a vyriešila 155 takýchto priestupkov. Pozostá vali z porušovania noč ného pokoja, zneč isťovania verejného priestranstva, poškodzovania a neoprá vneného zabratia verejného priestranstva, neoprá vneného založenia
sklá dky a odkladania odpadkov
mimo vyhradených miest.
Zamestnanec mestskej polície je v
zmysle zá kona o obecnej polícii povinný zakroč iť podľa svojich možností a schopností, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak bol
spá chaný alebo je pá chaný trestný
č in, ako aj zakroč iť, ak je ohrozený
život, zdravie alebo hrozí škoda na
majetku. Iným nevyhnutným opatrením sa rozumie aká koľvek č innosť
vykoná vaná zamestnancom mestskej polície v medziach zá kona,
ktorá smeruje k zabrá neniu pá chania trestného č inu. Mô že to byť ozná menie Policajnému zboru, privolanie
pomoci, ale aj znemožnenie pá chania trestného č inu. Mestská polícia
neobjasňuje trestnú č innosť, preto
zamestnanci mestskej polície sú
povinní spá chanie trestného č inu
ozná miť Policajnému zboru alebo
prokurá torovi.
V roku 2001 zamestnanci mestskej
polície vykonali 22 služobných zá krokov voč i osobá m, ktoré boli priamo prichytené pri pá chaní trestného
č inu alebo bezprostredne po ňom. V
7 prípadoch vykonali služobný zá krok, pri ktorom bola obmedzená
osobná sloboda hľadaným osobá m
na zá klade zoznamu hľadaných
osô b, ktoré na mestskú políciu pravidelne dodá va Okresné riaditeľstvo
PZ v Pezinku. Po vykonaní služobného zá kroku bola 36 pá chateľom
trestných č inov obmedzená osobná

sloboda a boli ihneď predvedení na
Obvodné oddelenie PZ. Boli to prevažne trestné č iny proti majetku (krá deže vlá maním do motorových vozidiel a objektov) a to konkrétne v siedmich prípadoch. V štyroch prípadoch
šlo o trestné č iny proti poriadku vo
verejných veciach - útok na verejného č initeľa (zamestnanca mestskej
polície). V 13 prípadoch zamestnanci
mestskej polície zakroč ovali voč i pá chateľom trestných č inov, ktorými
ohrozovali život, zdravie, majetok,
ľudskú dô stojnosť (napríklad streľba
zo strelnej zbrane na verejnom priestranstve po inej osobe, fyzické napadnutie a ublíženie na zdraví, pytliactvo a i.). Na zvýšenie kvality zabezpeč enia ochrany majetku obč anov, je mestská polícia vybavená
technickými prostriedkami a to ďalekohľadom na noč né a denné videnie.
Hliadka mestskej polície využíva
uvedené technické prostriedky pri
výkone úloh súvisiacich s ochranou
majetku mesta, obč anov, ako aj
iného majetku v meste pred poškodením, znič ením, stratou alebo zneužitím. Používajú sa na sídliská ch a v
chatových oblastiach mesta aby sa
zabrá nilo, prípadne aby sa eliminovalo pá chanie majetkovej trestnej
č innosti (krá deže motorových vozidiel, vlá mania do motorových vozidiel, vlá mania do chá t).
Na úseku zabezpeč ovania
ochrany verejného poriadku úzko
spolupracujeme s Obvodným oddelením Policajného zboru. Spoloč nými silami a prostriedkami zabezpeč ujeme verejný poriadok poč as
rô znych podujatí - športových (basketbal), spoloč enských (ná všteva
významných osobností v našom
meste, vojenská prísaha, oslava privítania nového roka a pod.) a kultúrnych (Cibulá k, Mikulá š, Vianoč né

dni, Vinobranie 2001 a pod.). Ďalej je
zabezpeč ený spoloč ný výkon dohľadu nad cestnou premá vkou (porušovanie predpisov na úseku cestnej premá vky), ako aj spoloč ný výkon policajno-bezpeč nostných akcií
zameraných povedzme na oblasť
podá vania alkoholických ná pojov
osobá m mladším ako 18 rokov, krá deže vlá maním do chá t v chatových
oblastiach mesta a iné. Mestská polícia a Obvodné oddelenie aj naďalej
aktívne pracovali (od roku 2000) na
preventívnom projekte, ktorého ná zov je Sprá vaj sa normá lne . Je zameraný na zvýšenie prá vneho vedomia
žiakov 5. roč níka zá kladných škô l a
na skvalitnenie ich sociá lneho sprá vania, ako aj budovania dô very verejnosti v mestskú políciu a Policajný
zbor. Zamestnanci mestskej polície
a príslušníci OO PZ uvedený projekt
uskutoč ňujú na piatich zá kladných
školá ch a jednej špeciá lnej škole v
meste.
Ná č elník mestskej polície a riaditeľ
OO PZ sa denne informujú o výsledkoch z výkonu služby, pá chaní trestnej alebo inej protispoloč enskej č innosti z predchá dzajúceho dňa, ďalej
o poč te a zložení hliadok, ich pohybe
v územnej č asti obvodu, úlohá ch,
ktoré budú plniť v deň služby, aktualizujú sa informá cie o hľadaných vozidlá ch, osobá ch a veciach.
Pravidelne, minimá lne jedenkrá t
do mesiaca, ná č elník mestskej polície a riaditeľ OO PZ na osobných
stretnutiach vyhodnocujú bezpeč nostnú situá ciu v meste a robia potrebné opatrenia na zníženie prípadne eliminovanie pá chanej trestnej alebo inej protispoloč enskej č innosti.
Ľ udovít Farbula
náčelník MsP

S tvorbou najmladšej výtvarnej generá cie sa má me možnosť stretá vať sporadicky. Autori, ktorí skonč ili školu a
hľadajú si svoj umelecký profil nepatria k tým, ktorí č asto
vystavujú. Pezinská súkromná galéria G5 pripravila ako
svoju tohtoroč nú premiéru autorskú výstavu obrazov mladej výtvarníč ky Ivety Bencovej, ktorá má spojitosť s Pezinkom. Pod strohým ná zvom A,B,C,D sa ukrýva najnovšia
tvorba tejto talentovanej maliarky. Iveta Bencová (r. 1968)
sa k umeniu dostá vala postupne. Najprv vyštudovala pedagogiku a po tom ešte grafiku na VŠVU v Bratislave. Absolvovala (1997) v ateliéri docenta Vojtecha Kolenč íka. Výstava v G5 je inšpirovaná motívom štvorca, ktorý sa stal
podstatou Bencovej abstraktných malieb. Okrem farby
pracuje maliarka aj so štruktúrou obrazu a tak vznikajú pre
oko vnímavého divá ka nesmierne zaujímavé detaily, ktoré
sa spá jajú a prerastajú do celkového dojmu umocneného
premyslenou inštalá ciou obrazov. Galéria pripravila k výstave multimediá lny CD Rom, ktorý nahrá dza klasický katalóg. Jeho príprava je dielom mladého talentovaného výtvarníka Erika Novitzkého. Cédeč ko zachytá -va v originá lnej animovanej podobe predchá dzajúcu i sú- č asnú tvorbu
Ivety Bencovej ako aj túto výstavu, ktorá potrvá v galérii G5
do konca apríla.
(r)

