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Návrh uznesenia  
 
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy 

 

A )  b e r i e  n a  v e d o m i e  

 

informáciu o situácii v okolí Pentagonu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

B )  s c h v a ľ u j e  
 
vyčlenenie prostriedkov vo výške 20 000,- eur na zriadenie dočasnej stanice pre Mestskú 

políciu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

T: 1. 5. 2017 

 

C )  ž i a d a  

 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy 

 

zabezpečiť 24-hodinovú službu Mestskej polície v okolí Pentagonu v mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa s cieľom zvýšiť v tejto lokalite bezpečnosť obyvateľov a verejných 

priestranstiev. 

 

T: 1. 5. 2017 



Dôvodová správa 

 

1) Informácia o situácii v okolí Pentagonu v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

 

Zlepšenie kvality života a bezpečnosť najmä v okolí Pentagonu, to je jedna z hlavných priorít 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. Miestna samospráva sa snaží urobiť množstvo opatrení, 

avšak situáciu nie je možné vyriešiť bez spolupráce s Hlavným mestom SR Bratislavy. 

Aj v porovnaní s inými mestskými časťami Bratislavy je problematika bezpečnosti vo Vrakuni 

objektívne horšia. Aj napriek tomu, že boli prijaté konkrétne opatrenia na zníženie 

negatívnych javov, stále sa v tejto lokalite vyskytuje násilná a majetková trestná činnosť. 

Drogoví díleri a prostitúcia tam ľuďom znepríjemňujú život. 

Je verejne známe, že v Pentagone býva veľké množstvo neprispôsobivých občanov, z ktorých 

časť využívajú v hierarchii väčší drogoví díleri na predaj drog, preto túto oblasť navštevuje 

značná časť drogovo závislých osôb z celej Bratislavy, ako aj jej okolia. Najmä v letných 

mesiacoch je rušenie verejného poriadku v tejto lokalite častejšie ako inde. 

Na Stavbárskej ulici, kde sa nachádza Pentagon, polícia v roku 2012 zaznamenala 

130 trestných činov, z toho 81 prípadov súviselo s drogami. V roku 2013 polícia riešila v tejto 

lokalite 71 trestných činov a 46 sa týkalo drog. V roku 2015 bolo v okolí Pentagonu 

predvedených 410 ľudí a zaznamenaných 500 výjazdov zložiek Policajného zboru SR. 

V súčasnosti sú vo Vrakuni tri bezpečnostné kamery, potrebné sú minimálne tri ďalšie. 

Taktiež je nevyhnutné zabezpečiť ich sledovanie zodpovednými pracovníkmi a v prípade 

potreby včas zasiahnuť. Vrakuňa má iba jedného okrskára mestskej polície. 

Kritický stav sa týka dvoch vchodov na Stavbárskej ulici číslo 40 a 42, kde sa vyskytuje 

enormná koncentrácia sociálne neprispôsobivých občanov. Cieľom mestskej časti je zvýšiť 

bezpečnosť a komfort spoločných priestorov v bytovke. Občania bytovky na Stavbárskej ulici 

požadujú zabezpečiť, aby cudzí ľudia neboli vpúšťaní dovnútra. Veľký problém je aj 

s požívaním alkoholických nápojov. V týchto dvoch vchodoch je aj väčšie množstvo 

neplatičov ako v iných bytovkách, preto akékoľvek riešenie vo vchodoch 40 a 42 trvá dlhšie, 

pretože je často problém zohnať nadpolovičnú väčšinu vlastníkov a tiež sa musia požadovať 

vyššie zálohové platby. V minulom období na bezpečnosť na Stavbárskej ulici dohliadala 

strážna služba, no len na skúšobnú lehotu. Financovaná bola zo zdrojov vlastníkov bytov, čo 

je dlhodobo finančne neudržateľné. 

Problémom sú aj obyvatelia, ktorí vyhadzujú smeti z okna a taktiež v okolí bytovky. Miestna 

časť zrealizovala viacero brigád a osadila smetné koše, ale dosť rýchlo boli zničené. Mestská 

časť tiež nemá kompetenciu čistiť súkromné pozemky. 

Pomocou pre deti zo sociálne ohrozených rodinách sa zaoberajú Mixklub a Mixáčik, ktoré 

prevádzkuje Detský fond SR. Občianske združenie Odyseus, ktoré pôsobí vo Vrakuni sa 

zameriava aj na zber použitých striekačiek. Podobnú činnosť vykonáva aj združenie Prima. 

Ročne vyzbierajú viac ako 30 tisíc použitých striekačiek. 

Mestská časť Vrakuňa iniciovala v uplynulom období viacero diskusií so zainteresovanými 

subjektmi vrátane okrúhlych stolov, avšak situácia sa za posledných 10 rokov zlepšila len 

nepatrne. 



2) Návrh na zriadenie dočasnej stanice pre Mestskú políciu v mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa 

 

Sťažností obyvateľov na drogovú kriminalitu, nečistotu či porušovanie verejného poriadku, 

navrhujeme riešiť zriadením novej policajnej stanice. Mestská časť ponúka priestor bývalého 

Tallinu v neďalekom bývalom kultúrnom stredisku. Mestská časť Vrakuňa, ktorá je 

vlastníkom budovy, je ochotná ju ponúknuť Ministerstvu vnútra za symbolickú cenu alebo aj 

zadarmo. Veľkou výhodou tejto budovy je jej lokalita. Reakčná doba polície by tak bola 

minimálna, pretože bývalé kultúrne stredisko sa nachádza len pár metrov od obytného domu 

Pentagon. Policajné oddelenie by tejto lokalite veľmi pomohlo. 

Hoci mestská časť budovu vlastní, pozemok pod ňou patrí súkromnej firme. Tá síce už 

deklarovala svoju ochotu participovať na riešení tohto problému, avšak vysporiadanie 

pozemkov je časovo náročné. 

Do času zriadenia stálej stanice v blízkosti Pentagonu navrhujeme zriadiť v tejto lokalite 

dočasnú policajnú stanicu. Na tento účel navrhujeme vyčleniť z mestského rozpočtu sumu 

20 tisíc eur. 

 

3) Návrh na zabezpečenie 24-hodinovej služby Mestskej polície v okolí Pentagonu 

 

Kritický stav zvýšenej kriminality a zníženej bezpečnosti v Pentagone navrhujeme riešiť 

zriadením nepretržitej hliadky Mestskej polície. Cieľom tohto opatrenia má byť zvýšenie 

bezpečnosti a komfortu spoločných priestorov pre obyvateľov Pentagonu na Stavbárskej 

ulici. V minulom období na bezpečnosť na Stavbárskej ulici dohliadala strážna služba, no len 

na skúšobnú lehotu. Financovaná bola zo zdrojov vlastníkov bytov, čo je dlhodobo finančne 

neudržateľné. 

Na základe tohto materiálu navrhujeme, aby Mestské zastupiteľstvo požiadala primátora, 

aby prostredníctvom Mestskej polície zabezpečil zriadenie nepretržitej 24-hodinovej služby 

Mestskej polície v lokalite Pentagonu s cieľom zvýšiť v tejto lokalite bezpečnosť obyvateľov 

a verejných priestranstiev. 


