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	OS MsP Bratislava Nové Mesto zabezpečovala verejný poriadok a nerušený priebeh letnej turistickej sezóny /ďalej LTS/ v areáli Kuchajda od 1.6.2013 do 7.9.2013 so zameraním  na dodržiavanie verejného poriadku,  na dodržiavanie Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/1997 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto - prevádzkový poriadok prírodného areálu a ostatných zákonných ustanovení a všeobecne záväzných nariadení.

V priebehu LTS v areáli Kuchajda  OS MsP BA Nové Mesto spolupracovala na zabezpečení bezpečnostnej situácie v areáli prírodného kúpaliska Kuchajda s  Oddelením verejného poriadku Miestneho úradu Bratislava Nové Mesto a EKO – podnikom VPS. Počas LTS boli hliadky OS MsP BA Nové Mesto denne inštruované na nepretržitý výkon služby v areáli Kuchajda s cieľom zabezpečiť verejný poriadok a nerušený pobyt návštevníkov v tomto areáli. Celkovo bolo príslušníkmi OS MsP NM v areáli Kuchajda odslúžených 1320 hod. 

Celý fond pracovnej doby v zmysle zákonníka práce počas LTS odslúžili v areáli Kuchajda okrskári pán Dudík a pán Barčák. Okrem toho bol výkon služby   v tomto areáli posilnený  hliadkami OS MsP NM a Odd. Jazdeckej polície a Kynológie mestskej polície.

 V hodnotenom období bolo v areáli Kuchajda zistených 195 udalostí:
Udalosť
Počet
Preverenie nepotvrdených oznamov
34
Porušenie zákona o cestnej premávke
5
Zákaz vstupu so psom
12
Priestupok proti verejnému poriadku
2
Zákaz vjazdu s bicyklom
117
Čistota a poriadok
25
Spolu 
195



Dňa 22.6.2013 a 07.09.2013 boli OS MsP  NM vykonané bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie verejného poriadku, ako aj nerušeného priebehu počas týchto kultúrno – zábavných podujatí pri príležitosti slávnostného otvorenia  „Kultúrneho leta 2013“, ako aj jeho ukončenia v areáli Kuchajda, ktorých sa zúčastnili významní predstavitelia politického a spoločenského života. Do bezpečnostných opatrení bolo velených celkovo 46 príslušníkov OS MsP NM    a 4 príslušníci Oddelenia kynológie MsP hl. m. SR Bratislavy so psami. Celkový počet návštevníkov, ktorí sa zúčastnili na  týchto podujatí bol cca 40.000 ľudí. 
	Počas LTS  hliadky mestskej polície zabezpečovali  verejný poriadok a nerušený priebeh  stredajších a sobotňajších filmových a zábavných predstavení v amfiteátri Kuchajda. 
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	Po prevádzkovom čase denne po 22.30 hod. bol tento areál uzatvorený a osoby z tohto areálu boli vykázané.

	Počas LTS v areáli Kuchajda bolo riešených celkovo 195 udalostí. Jednalo sa prevažne o priestupky na úseku porušovania prevádzkového poriadku areálu Kuchajda upravené vo VZN č. 1/1997 a porušovania VZN č. 4/1996 MČ NM na úseku čistoty a poriadku. K hrubému narušeniu verejného poriadku počas LTS v areáli Kuchajda nedošlo a bezpečnostná situácia bola hliadkami OS MsP BA Nové Mesto riešená v zmysle platných zákonných ustanovení a všeobecne platných nariadení. 
	

	Riešenie priestupkov v hodnotenom období v areáli Kuchajda:
Riešenie
Počet
Bloková pokuta
11/130,-€
Napomenutie
98
V objasňovaní
46



           Problematiku neprispôsobivých osôb v areáli Kuchajda, by v budúcnosti mohlo vyriešiť  zavedenie symbolického vstupného do tohto areálu. Toto opatrenie bolo už v areáli Kuchajda v minulom období realizované  a bolo efektívne.   


                                                                             

