
 
 
 

 

 
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 

 

 

 
Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
25. mája 2017 
 
 
 
 
 

I N F O R M Á C I A 
 

o plnení  úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
za mesiac apríl 2017 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 

  
Predkladateľ :  
 

Ivo  N e s r o v n a l,  v. r.       
primátor hl. m. SR Bratislavy 
   
                      
 

     Materiál obsahuje : 
 

Informáciu o plnení úloh Mestskou     

políciou hlavného mesta SR Bratislavy  
za mesiac apríl 2017 

 

 
 
Zodpovedný :    
     

Ivan  L e c h n e r,  v. r.      

poverený vedením mestskej polície 
 

 
 
 

 
 

 
Spracovateľ : 
 

Věra  S o j k o v á,  v. r.  
referent mestskej polície 
 
 

 

 

 
 
 

Máj 2017 



 
 
 

 
______________________________________________________________________________ 

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislava                                                  1 
 

 

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 apríl 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 6 140 (6 532)1 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených  

4 856 (5 311) priestupkov. Boli zistené 3 (1) trestné činy. Ostatných 1 281 (1 220) udalostí 
nebolo kvalifikovaných ako priestupky. Z nich  bolo 1 222 (1 147) prípadov, kedy sa po 
preverení oznámenia nepotvrdili skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, že bol spáchaný 

priestupok, 21 (12) udalostí bolo oznámených rýchlej zdravotníckej pomoci, 7 (4) udalostí 
Hasičskému a záchrannému zboru, 2 (4) udalosti boli odovzdané na ďalšie riešenie 

Policajnému zboru (ďalej len „PZ“), v 20 (12) prípadoch bol oznam postúpený príslušnému 

orgánu na doriešenie a v 3 (19) prípadoch bola vykonaná kontrola taxislužby bez zistenia 
porušenia predpisov. Osobné doklady boli nájdené v 2 (2) prípadoch. Na Centrálny dispečing 

mestskej polície bolo nahlásených občanmi celkom 203 podnetov vo vzťahu k veterinárnej 

sanácii. Štyri (20) podnety boli riešené priamo príslušníkmi v spolupráci so Slobodou zvierat. 
Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 

vykonané v 2 413 (2 698) prípadoch a odtiahnutých bolo 518 (568) motorových vozidiel. 
Príslušným správnym orgánom bolo nahlásených 28 (33) starých vozidiel (vrakov). Na OS 
bolo vybavených 168 (95) udalostí, zistených pomocou mestského kamerového systému.  

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 52 245 € (51 130 €) riešených 

2 945 (3 168) priestupkov. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom konaní 

v prospech jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 995 (1 271) priestupkov 
v sume 14 335 € (17 980 €). V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 1 950 
(1 897) priestupkov v sume 37 910  € (33 150 €). Bloky na pokutu nezaplatenú na mieste boli 
vydané 9 krát (7) v celkovej sume 190 € (210 €). V 103 (54) prípadoch boli priestupky 

prevzaté do objasňovania. Napomenutím bolo riešených 1 370 (1 606) priestupkov, 
oznámením na dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 42 (117) priestupkov, iným orgánom 

bolo odovzdaných 324 (279) priestupkov, 4 (29) priestupky boli riešené inak a 59 (51) 
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 456 (740) priestupkov spáchaných 

porušením ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“). Najviac 
priestupkov v rámci VZN bolo riešených v oblasti čistoty a poriadku - 158 (321), 
dodržiavania prevádzkových hodín - 81 (113), nepovoleného požívania alkoholických 

nápojov na verejnom priestranstve - 46 (123), obťažovania osôb - 18 (26), nepovolených 

pouličných aktivít - 10 (27), čistoty kontajnerových stojísk - 31 (47), dodržiavania niektorých 

podmienok držania psov - 30 (16), poškodzovania verejnej zelene – 17 (2), státia na zeleni 

motorovým vozidlom - 14 (7), nepovolených rozkopávok – 0 (1), užívania verejného 

priestranstva bez povolenia – 3 (1),  ambulantného predaja - 7 (13), exteriérového sedenia – 
10 (8), znečisťovania odpadom – 16 (1), vrakov – 2 (8), ochrany nefajčiarov – 2 (2), rušenie 

nočného pokoja 1 (8)  a ostatné – 10 (16).  
 
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 41 (24) 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 príslušníci riešili pravidelne sa 

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

a neprispôsobivými osobami (bytový dom Pentagon, OC Hron a OS Tesco v Dúbravke), 
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 dňoch 1., 16. a 17. 4. bola vykonaná poriadková akcia na ochranu životného 

prostredia v CHKO Sandberg. Verejný poriadok bol zabezpečovaný zvýšeným výkonom 

služby dňa 2. 4. počas „ČSOB maratóna 2017“,  dňa 9. 4. počas „Národného behu Devín – 
Bratislava 2017“ a v dňoch 21. - 23. 4. počas akcií v rámci „Bratislavských mestských dní 
2017“. Bezpečnostné opatrenia boli vykonané dňa 18. 4. počas „Protikorupčného protestu“ a 

v dňoch 23. - 24. 4. v súvislosti s „Konferenciou predsedov parlamentov Európskej únie“.  
V rámci spolupráce s PZ, respektíve na ich priame požiadanie, bolo príslušníkmi 

riešených 35 (44) udalostí. 
 
Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  

 
V hodnotenom období neboli prijaté do správneho konania nové veci (3). Z vecí 

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

Na základe žiadostí z Ministerstva obrany SR bolo vykonaných 30 (3) 
administratívnych lustrácií v evidencii priestupkov mestskej polície.  

Prijatých bolo 7 (6) sťažností, ktoré smerovali na neoprávnené rozhodnutie príslušníka 

o odstránení motorového vozidla, na neriešenie priestupku, na uloženie blokovej pokuty a na 
zápis priestupku do USEP. V apríli bolo vybavených 6 (7) sťažností z prijatých od 
začiatku roka 2017, z toho bolo 5 (4) sťažností vybavených ako neopodstatnené a 1(1) 
sťažnosť, ako opodstatnená. Podľa ustanovenia § 5 ods. 7 zákona neboli odložené žiadne 

sťažnosti (2). Šesť sťažností je vo vybavovaní. 
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Publikačné a preventívne aktivity 

   
   V hodnotenom období boli v spolupráci s hlavným mestom zorganizované dva 

novinárske brífingy na témy : využívanie elektrokolobežiek v podmienkach mestskej polície 

a odovzdanie vozidla na pohon stlačeným plynom z SPP pre mestskú políciu. Okrem týchto 

aktivít sa mestská polícia sústredila na podávanie informácií z problematiky dodržiavania 

čistoty a poriadku na verejných priestranstvách, na informácie o špeciálnych kontrolách 

zameraných na neoprávnený prejazd cez BUS pruhy a na parkovanie na cestičkách 

vyhradených pre cyklistov. Mestská polícia informovala aj o spoločných jazdeckých 

hliadkach Policajného zboru a mestskej polície v centre mesta a pripravenosti mestskej polície 

na realizovanie parkovacej politiky a o problematike bezdomovectva v Medickej záhrade. 
   Naďalej pokračovala spolupráca pri príprave a vysielaní spravodajských materiálov 

v TV Bratislava a TV Ružinov, ktorým bol zároveň poskytovaný aj vidoemateriál 

z vykonaných akcií. 
   Z preventívnych aktivít bol zrealizovaný bezplatný odber krvi príslušníkmi v rámci 

celosvetového dňa zdravia, ktorého sa zúčastnilo 12 policajtov. Pokračovala prednášková 

činnosť na základných školách k problematike  grafity a bol rozbehnutý projekt dopravnej 

výchovy v materských a základných školách. 
 
Prednáška na tému grafity 

06.04.2017 Základná škola na Majerníkovej ul. zúčastnilo sa 50 detí 
 
 

Dopravná výchova 

21.04.2017 Špeciálna škola pre nepočujúce deti  
na Hrdličkovej ul. zúčastnilo sa 100 detí 

26.04.2017 Materská škola na Exnárovej ul. zúčastnilo sa 80 detí 
 

 

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 bol v niektorých parametroch prispôsobovaný podmienkam mestskej 
polície. Išlo najmä o štatistické výstupy alebo doplnenie číselníkov. Pripravuje sa nový server 

na presun databázy informačného systému. Ďalej prebieha v spolupráci s pracovníkmi 

Ministerstva vnútra SR 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. 

 
 
Služobná príprava 

 
V dňoch 4. - 5. 4. sa uskutočnil v Inštitúte pre verejnú správu „Seminár k aktuálnemu 

zneniu Priestupkového zákona“, ktorého sa zúčastnili 5 priestupkári z OS a 1 príslušníčka 

z S JPaK. 
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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 : 65 600 2 151 
Predpísaná spotreba PHM v litroch : 5 577,26 263,64 
Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 5 724,17 219,17 
Celková úspora/nadspotreba (+/-) 
PHM v litroch : 

-  146,91 44,47 
    
   Nadspotreba PHM na služobných motorových vozidlách za mesiac apríl bola zistená  
na 12 vozidlách v celkovej výške 549,94 litrov v sume 723,25 €. 
   V apríli neboli spôsobené žiadne dopravné nehody ani škodové udalosti. 
 
 

Ekonomické podmienky  
    

Bežné výdavky spolu:           506 481,07 

v tom:  
Mzdy 296 136,70 

Poistné a príspevok do poisťovní 115 161,44 

Cestovné náhrady 1 677,75 

Energie, voda, komunikácie 23 755,09 

Materiál 10 893,06 

Dopravné 10 570,32 

Rutinná a štandardná údržba 3 004,86 

Nájomné za prenájom 7 648,20  

Služby 11 076,89 

Členské príspevky 0,00 

Odchodné 3 215,32 

Na nemocenské 2 805,44 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 166,00 

Príspevok na bývanie a na dopravu 20 370,00  
  
Kapitálové výdavky spolu: 0,00 

Výdavky celkom: 506 481,07 
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Nedaňové príjmy spolu:            29 164,28 

v tom:  
Príjmy z vlastníctva 2 732,98 

Administratívne poplatky 16,00 

Pokutové bloky 25 981,39 

Ostatné príjmy 433,91 

Transféry v rámci verejnej správy - MČ 0,00 
 
 
 
Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za apríl 2017 

2.  Riešené priestupky za apríl 2017 

3.  Prehľad o priestupkoch za apríl 2017 



Príloha č. 1

OS Staré Mesto          

vrátane odťahov 
2 211 965 154 178 656 255 3 2 040 1 156 10 1 2 1

OS Ružinov 1 181 444 5 105 608 4 3 12 728 441 6 3 1 2

OS Nové Mesto 971 579 52 322 8 8 2 758 2 199 1 3 2 5 1

OS Dúbravka 978 531 67 363 17 710 254 2 6 1 5

OS Petržalka 720 411 9 79 217 2 1 1 543 170 2 5

Jazdecká polícia                      

a kynológia
79 78 1 77 2

   SPOLU 6 140 3 008 168 482 2 166 269 12 35 0 4 856 3 0 1 222 21 7 4 2 20 2 3

Zdroj : Informačný systém Centrala - 02.05.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy

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

kamerový 

systém

hlásenie 

na 159

telefonický 

podnet od 

občana

osobný 

podnet od 

občana

miestny 

úrad

udalosť 

postúpená  

RZP

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

Prehľad o zistených udalostiach za apríl 2017

Okrsková 

stanica

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí

Počet 

vyriešených 

priestupkov

Počet 

trestných 

činovpožiadavka z 

PZ

iný 

spôsob

zistené 

policajtom



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
2 040 245 3 430 789 11 360 0 0 4 796 4 6 52 128 1 1 14 1 147 447

OS Ružinov 728 533 12 010 24 410 0 0 3 120 14 1 25 1 2 2 3 432 64

OS Nové Mesto 758 456 8 970 26 340 1 50 2 171 8 31 54 9 277 3

OS Dúbravka 710 399 7 800 49 880 7 130 179 3 1 56 1 14 1 323 1

OS Petržalka 543 297 5 410 107 1 345 1 10 48 72 3 2 6 1 6 234 3

Jazdecká polícia                        

a kynológia
77 20 290 0 0 0 0 2 32 20 3

   SPOLU 4 856 1 950 37 910 995 14 335 9 190 59 1 370 32 10 190 130 4 4 76 27 2 413 518

Zdroj : Informačný systém Centrala - 02.05.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy
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Riešené priestupky za apríl 2017
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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 4 258 1 931 37 560 903 12 920 9 190

priestupok na úseku ochrany život.prostredia 1 1 20

priestupok proti verejnému poriadku 35 4 80 13 150

psi (čistota-výkaly) 1 1 10

psi (vodítko,voľný pohyb) 17 1 20 3 30

psi (zákaz vstupu) 3 1 10

psi (známka,evidencia,poplatky) 9 1 10

čistota a poriadok 158 3 50 7 100

kontajnery a ich stojiská 31 1 10

skladovanie staveb.materiálu bez povolenia na ver.priestr. 2 1 10

užívanie verejného priestranstva bez povolenia 3 1 20

znečisťovanie odpadom, nepovolené skládky 16 1 20

vrak motorového vozidla - porušenie VZN 2

stavebné práce mimo vyhrad. času 2

nepovolené rozkopávky 1

poškodzovanie verejnej zelene 17 2 40 7 65

státie na zeleni 14 2 30

znečisťovanie komunikácie 1 1 20

ambulantný predaj 7 4 50

trhový poriadok 3 3 40

záverečné hodiny-prevádzkové časy 81 1 20 29 680

exteriérové sedenie 10 9 100

požívanie alk.nápojov na ver.priestr. 46 1 10

obťažovanie osôb 18 2 20

nepovolené pouličné aktivity 10

hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... ) 1

rušenie nočného pokoja 1

ochrana nefajčiarov 2

priestupok proti občianskému spolunažívaniu 1

priestupok proti majetku 5

kontrola TAXI 4

nepovolené skládky - porušenie zákona 15

VRAK motor.vozidla - porušenie zákona 26

dopravná značka - zmena,zničenie,poškodenie,znečištenie 9

znečisťovanie komunikácie -  podľa zákona 1

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 30 3 40 2 40

stavba bez stavebného povolenia 1

porušenie podmienok držania psov 14 1 20 5 50

SPOLU 4 856 1 950 37 910 995 14 335 9 190

Zdroj : Informačný systém Centrala - 02.05.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o priestupkoch za apríl 2017

hlavné mesto

Z toho riešené  blokovou pokutou

mestské časti nezaplatená pokuta Priestupky
Priestupky 

celkom




