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Mestská polícia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
 

 
 

I N F O R M Á C I A 
 
 

Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy (ďalej len „mestská polícia“) za mesiac marec 2017 je vypracovaná na základe 
predložených podkladov z  funkčných a výkonných útvarov mestskej polície a údajov 

z informačného systému mestskej polície Centrála (ďalej len „informačný systém“), v ktorom 
boli zaznamenané udalosti, zistené príslušníkmi mestskej polície (ďalej len „príslušníci“) 

v priamom výkone služby alebo prostredníctvom mestského kamerového systému. 
Do informačného systému boli zaevidované aj ďalšie udalosti na základe podnetov od 

občanov nahlásené na telefonickú linku 159, prípadne na telefonické linky okrskových staníc 

(ďalej len „OS“) alebo na základe podnetov, ktoré boli podané občanmi osobne, 

prostredníctvom miestnych úradov alebo elektronickou poštou.  
 
Z celkového počtu 7 879 (7 275)1 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených  

6 440 (6 077) priestupkov. Boli zistené 3 (0) trestné činy a 1(0) osoba v pátraní. Ostatných 
1 435 (1 198) udalostí nebolo kvalifikovaných ako priestupky. Z nich  bolo 1 357 (1 113) 
prípadov, kedy sa po preverení oznámenia nepotvrdili skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, že 

bol spáchaný priestupok, 16 (18) udalostí bolo oznámených rýchlej zdravotníckej pomoci,  
2 (4) udalosti Hasičskému a záchrannému zboru, 3 (13) udalosti boli odovzdané na ďalšie 

riešenie Policajnému zboru (ďalej len „PZ“), v 35 (12) prípadoch bol oznam postúpený 
príslušnému orgánu na doriešenie a v 11 (27) prípadoch bola vykonaná kontrola taxislužby 

bez zistenia porušenia predpisov. Osobné doklady boli nájdené v 3 prípadoch (0). Na 
Centrálny dispečing mestskej polície bolo nahlásených občanmi celkom 238 podnetov vo 
vzťahu k veterinárnej sanácii. Osem (11) podnetov bolo riešených priamo príslušníkmi v 
spolupráci so Slobodou zvierat. 

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 
vykonané v 3 185 (2 874) prípadoch a odtiahnutých bolo 668 (546) motorových vozidiel. 
Príslušným správnym orgánom bolo nahlásených 43 (41) starých vozidiel (vrakov). Na OS 
bolo vybavených 226 (180) udalostí, zistených pomocou mestského kamerového systému.  

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 70 845 € (61 535 €) riešených 

3 949 (3 706) priestupkov. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom konaní 

v prospech jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 1 228 (1 141) priestupkov 
v sume 17 835 € (16 235 €). V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 2 721 
(2 565) priestupkov v sume 53 010 € (45 300 €). Bloky na pokutu nezaplatenú na mieste boli 
vydané 19 krát (5) v celkovej sume 720 € (180 €). V 150 (66) prípadoch boli priestupky 

prevzaté do objasňovania. Napomenutím bolo riešených 1 834 (1 618) priestupkov, 
oznámením na dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 38 (177) priestupkov, iným orgánom 

bolo odovzdaných 380 (394) priestupkov, 14 (39) priestupkov bolo riešených inak a 56 (72) 
priestupkov je v štádiu riešenia. 

 

                                                 
1 V zátvorkách sú uvedené hodnoty za rovnaké obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka 
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Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 546 (752) priestupkov spáchaných 

porušením ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“). Najviac 
priestupkov v rámci VZN bolo riešených v oblasti čistoty a poriadku - 182 (316), 
dodržiavania prevádzkových hodín - 103 (120), nepovoleného požívania alkoholických 

nápojov na verejnom priestranstve - 64 (80), obťažovania osôb - 34 (33), nepovolených 

pouličných aktivít - 21 (37), čistoty kontajnerových stojísk - 19 (54), dodržiavania niektorých 

podmienok držania psov - 22 (14), poškodzovania verejnej zelene – 3 (0), státia na zeleni 

motorovým vozidlom - 9 (41), nepovolených rozkopávok – 7 (0), užívania verejného 

priestranstva bez povolenia – 6 (7),  ambulantného predaja - 16 (8), exteriérového sedenia – 7 
(8), znečisťovania odpadom – 17 (5), vrakov – 7 (5), ochrany nefajčiarov – 1 (7), rušenie 

nočného pokoja 1 (6)  a ostatné – 27 (11).  
 
Príslušníci Stanice jazdeckej polície a kynológie (ďalej len „S JPaK“) pôsobili na území 

celého hlavného mesta a plnili úlohy na zabezpečenie verejného poriadku v súčinnosti 

s príslušnými OS. Vykonali 38 (28) akcií na kontrolu dodržiavania zákazu vjazdu motorových 

vozidiel v lokalite Lesoparku so zameraním sa na lokality Cesta mládeže a Kamzík a na 
kontrolu nepovoleného požívania alkoholu na verejných priestranstvách. V Horskom parku 
bola vykonaná akcia zameraná na porušovanie VZN o dodržiavaní niektorých podmienok 

držania psov najmä na nepovolený voľný pohyb psa. 
Na základe požiadaviek starostov mestských častí riešili pravidelne sa opakujúce 

situácie na celom území Bratislavy. Išlo o obťažovanie „bezdomovcami“ a neprispôsobivými 

osobami (bytový dom Pentagon, OC Hron), kontrolovanie mládeže, či nie je pod vplyvom 

alkoholu, kontrolovanie dodržiavania záverečných hodín v pohostinských zariadeniach, 

dodržiavanie verejného poriadku v záhradkárskych lokalitách, resp. v chatových oblastiach aj 

s dôrazom na ochranu majetku, alebo o vykonávanie kontroly dodržiavania zákazu vytvárania 

nelegálnych skládok.  
V rámci spolupráce s PZ, respektíve na ich priame požiadanie bolo príslušníkmi 

riešených 48 (50) udalostí. 
 
Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  
 
V hodnotenom období neboli prijaté do správneho konania nové veci (1). Z vecí 

prijatých v minulom období boli 2 (1) veci ukončené rozhodnutím o priestupku a 1 (0) vec 
bola ukončená rozkazom.  

Na základe žiadostí z Ministerstva obrany SR bolo vykonaných 15 (14) 
administratívnych lustrácií v evidencii priestupkov mestskej polície.  

Prijatých bolo 6 (10) sťažností, ktoré smerovali na neoprávnené rozhodnutie príslušníka 

o odstránení motorového vozidla, na neriešenie priestupku, na neadekvátne správanie sa 

príslušníka. V marci bolo vybavených 5 (12) sťažností prijatých v roku 2017, z toho boli 2 (8) 
sťažností vybavené ako neopodstatnené, opodstatnená sťažnosť nebola žiadna (3), podľa 

ustanovenia § 18 ods. 2 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

bola 1 (0) sťažnosť odložená a podľa ustanovenia § 5 ods. 7 zákona boli odložené 2 (1) 
sťažnosti. Päť sťažností je vo vybavovaní. 

 
Publikačné a preventívne aktivity 

   
   V marci smerovali informačné aktivity predovšetkým do propagovania činností 

vykonávaných mestskou políciou ako je kontrola výkonu taxislužby, riešenie blokovania ciest 
na Kramároch, kontrola dodržiavania čistoty a poriadku na verejných priestranstvách 
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a požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Zároveň mestská polícia 

informovala aj o kontrolách zameraných na povinnosti majiteľov psov. 
   Naďalej pokračovala spolupráca s  regionálnymi TV Bratislava a TV Ružinov. Pre tieto 

médiá bol dodaný aj vlastný videozáznam z činnosti mestskej polície v rámci niektorých 

akcií. 
   Ako samostatné príspevky boli publikované reportáže „O činnosti Stanice jazdeckej 
polície a kynológie“ a „Deň s hliadkou mestskej polície v Petržalke“. 
   Viacero poskytnutých  informácií sa týkalo problematiky kontrol vodičov Uber taxi 

a predovšetkým kompetencií, ktoré v tomto smere má mestská polícia. 
   Pre Okresný úrad Bratislava boli spracované podklady k vyhodnoteniu analýzy 

kriminality a inej protispoločenskej činnosti na území Bratislavského kraja. Materiál bol 

následne prerokovaný na Komisii prevencie kriminality OÚ Bratislava. V súvislosti 

s plánovanou obmenou niektorých súčastí mobilného dopravného ihriska boli oslovené firmy, 

ktoré by v budúcnosti mohli dodať mestskej polícii nové prvky dopravného ihriska. 
 
 

Informačný systém mestskej polície CENTRÁLA  
 
 V hodnotenom období bola vykonávaná pravidelná činnosť v súvislosti so spracovaním 

štatistických výstupov z  informačného systému vrátane kontroly zapísaných priestupkov. 
Informačný systém je v niektorých parametroch prispôsobovaný podmienkam mestskej 
polície. Išlo najmä o štatistické výstupy alebo doplnenie číselníkov. Ďalej prebieha príprava 

informačného systému na vstup do evidencií EVO (evidencia motorových vozidiel)  

a CESDaP (centrálna evidencia priestupkov). V tejto súvislosti sa v súčasnosti rieši sieťové 

prepojenie do týchto evidencií. 
 
Oblasť dopravy 
 
V hodnotenom období mala mestská polícia k dispozícii 47 služobných motorových 

vozidiel a 2 prípojné vozidlá. Jedno motorové vozidlo bolo mimo prevádzky (vysoké náklady 

na opravu). 
   
Spotreba PHM 
 
 Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 75 225 2 723 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 6 975,19 359,92 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 6 673,93 217,78 

Celková úspora PHM v litroch : 301,26 142,14 

    
    Nadspotreba PHM na služobných motorových vozidlách za mesiac marec bola zistená 

na 9  vozidlách  v celkovej výške 260,58 litrov v sume 341,87 €. 
 
    V marci boli spôsobené dve škodové udalosti vozidiel mestskej polície, ktoré neboli 

zavinené pracovníkmi mestskej polície. Predpokladaná výška škôd  je 1 700 €. 
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Ekonomické podmienky  
    

Bežné výdavky spolu:           497 761,35 

v tom:  
Mzdy 288 795,34 

Poistné a príspevok do poisťovní 111 518,32 

Cestovné náhrady 0,00 

Energie, voda, komunikácie 13 076,97 

Materiál 28 776,25 

Dopravné 12 125,07 

Rutinná a štandardná údržba 2 868,92 

Nájomné za prenájom 6 448,20  

Služby 8 528,66 

Členské príspevky 166,00 

Odchodné 0,00 

Na nemocenské 4 887,62 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 0,00 

Príspevok na bývanie a na dopravu 20 570,00  
  
Kapitálové výdavky spolu: 3 489,00 

v tom:  

Nákup strojov a zariadení 3 489,00 

Rekonštrukcie a modernizácie 0,00 

Výdavky celkom: 501 250,35 

 
Nedaňové príjmy spolu:            61 141,97 

v tom:  
Príjmy z vlastníctva 2 988,30 

Pokutové bloky 55 306,00 

Ostatné príjmy 2 847,67 

Transféry v rámci verejnej správy - MČ 0,00 
 

 
 
Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za marec 2017 

2.  Riešené priestupky za marec 2017 

3.  Prehľad o priestupkoch za marec 2017 



Príloha č. 1

OS Staré Mesto          

vrátane odťahov 
2 755 1 314 201 151 763 313 4 9 2 583 1 149 6 1 2 12 1

OS Ružinov 1 493 591 3 136 734 2 4 23 933 546 4 1 1 3 5

OS Nové Mesto 1 327 819 3 63 417 19 5 1 1 086 235 2 3 1

OS Dúbravka 1 142 685 59 376 4 4 14 884 244 2 1 1 5 5

OS Petržalka 1 039 620 19 66 325 8 1 849 2 1 181 2 3 1

Jazdecká polícia                      

a kynológia
123 118 3 1 1 105 2 2 1 12 1

   SPOLU 7 879 4 147 226 478 2 615 347 18 48 0 6 440 3 1 1 357 16 2 8 3 35 3 11

Zdroj : Informačný systém Centrala - 03.04.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

Prehľad o zistených udalostiach za marec 2017

Okrsková 

stanica

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí

Počet 

vyriešených 

priestupkov

Počet 

trestných 

činovpožiadavka z 

PZ

iný 

spôsob

zistené 

policajtom

kamerový 

systém

hlásenie 

na 159

telefonický 

podnet od 

občana

osobný 

podnet od 

občana

miestny 

úrad

udalosť 

postúpená  

RZP

nájdené a 

odovzdané 

osobné 

doklady

udalosť 

postúpená 

PZ

odborný 

dozor - 

taxislužba - 

kontrola bez 

závad

Pátrania po 

osobách, 

veciach, 

motorových 

vozidlách 

udalosť 

postúpená 

HaZZ

udalosť 

postúpená 

Sbodode 

zvierat

Ostatné udalosti

oznámená 

udalosť 

nebola 

potvrdená

iné 

oznámenia a 

zistenia



Príloha č. 2

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €

priestupky začaté 

objasňovanie

objasnené 

priestupky

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov
2 583 315 4 370 994 14 200 0 0 8 994 4 3 71 174 20 1 406 557

OS Ružinov 933 663 14 630 24 450 2 200 7 169 20 33 8 6 1 580 104

OS Nové Mesto 1 081 681 13 860 27 430 0 0 4 270 26 59 14 418 2

OS Dúbravka 886 524 10 490 37 660 14 470 2 226 8 50 2 22 1 440 2

OS Petržalka 840 488 8 890 146 2 095 3 50 29 128 2 1 15 1 27 341 3

Jazdecká polícia                        

a kynológia
117 50 770 0 0 0 0 6 47 14

   SPOLU 6 440 2 721 53 010 1 228 17 835 19 720 56 1 834 34 4 195 175 10 14 114 36 3 185 668

Zdroj : Informačný systém Centrala - 03.04.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy

objasňovanie 

priestupkov

Riešené priestupky za marec 2017

Okrsková 

stanica 
"Papuče"

hlavné mesto mestské časti
priestupok 

oznámený 

inému 

orgánun
a
p
o
m

e
n
u
tie

Počty vyriešených priestupkov 

Odťahy

iné 

riešenia

blokové pokuty
BP nezapl. 

na mieste 

počet

priestupok 

oznámený 

PZ

celkom
oznámené 

na DI

v štádiu 

riešenia

D
IP

L
O

M
A

T
I

BP nezapl. 

na mieste v 

€

TAXI - 

SLUŽBA



Príloha č. 3

bl.pok počet bl. pok. v € bl.pok počet bl. pok. v € bl.pok počet bl. pok. v €

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 5 692 2 678 52 230 1 143 16 315 19 720

priestupok na úseku ochrany život.prostredia 1

priestupok proti verejnému poriadku 68 5 90 21 250

psi (čistota-výkaly) 2

psi (vodítko,voľný pohyb) 14 1 10

psi (zákaz vstupu) 1

psi (známka,evidencia,poplatky) 5

čistota a poriadok 182 7 90 5 60

kontajnery a ich stojiská 19

skladovanie staveb.materiálu bez povolenia na ver.priestr. 1 1 10

užívanie verejného priestranstva bez povolenia 6

znečisťovanie odpadom, nepovolené skládky 17

vrak motorového vozidla - porušenie VZN 7

nepovolené rozkopávky 7

poškodzovanie verejnej zelene 3 1 10

státie na zeleni 9 4 70 5 70

nepovolené pálenie odpadu 5

zákaz vjazdu s bicyklom 2

ambulantný predaj 16 6 110 4 70

trhový poriadok 5 3 30

záverečné hodiny-prevádzkové časy 103 1 20 35 910

exteriérové sedenie 7 5 50

požívanie alk.nápojov na ver.priestr. 64 1 10

zákaz(obmedzenie)predaja alkohol.nápojov 4

obťažovanie osôb 34 1 10

nepovolené pouličné aktivity 21

hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... ) 2 2 40

rušenie nočného pokoja 1

ochrana nefajčiarov 1

priestupok proti občianskému spolunažívaniu 2

priestupok proti majetku 6

kontrola TAXI - zistený priestupok 10

nepovolené skládky - porušenie zákona 3

vrak motor.vozidla - porušenie zákona 36

dopravná značka - zmena,zničenie,poškodenie,znečištenie 17

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 43 9 180 1 20

porušenie ochrany pred zneuž.alkohol.nápojov 1

stavba bez stavebného povolenia 3

porušenie podmienok držania psov 20 9 180 1 10

SPOLU 6 440 2 721 53 010 1 228 17 835 19 720

Zdroj : Informačný systém Centrala - 03.04.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o priestupkoch za marec 2017

hlavné mesto

Z toho riešené  blokovou pokutou

mestské časti nezaplatená pokuta Priestupky
Priestupky 

celkom




