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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 mesiace jún, júl a august 2017 je vypracovaná na 

základe predloţených 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 sluţby 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“), podnety prevzaté od Policajného zboru (ďalej len „PZ“), podnety podané 

občanmi osobne alebo prostredníctvom miestnych úradov a elektronickou poštou.  
 

Z celkového počtu 18 491 (18 994)
1
 zistených a oznámených udalostí bolo riešených 

14 262 (15 382) priestupkov. Bolo zistených 9 (2) trestných činov a jedna (0) osoba bola 

predvedená. Zvyšných 4 219 (3 612) udalostí nebolo kvalifikovaných ako priestupky. Z nich  

bolo 3 836 (3 370) prípadov, kedy sa po preverení oznámenia nepotvrdili skutočnosti, ktoré 

by nasvedčovali, ţe bol spáchaný priestupok, 62 (53) udalostí bolo oznámených rýchlej 

zdravotníckej pomoci, 23 (15) udalosti Hasičskému a záchrannému zboru, 14 (29) udalostí 

bolo odovzdaných na ďalšie riešenie PZ, v 174 (59) prípadoch bol oznam postúpený 

príslušnému orgánu na doriešenie alebo bol vyriešený na mieste,  zo 64 (43) kontrolovaných 

vozidiel taxisluţby bolo 49 (34) vozidiel, pri ktorých nebolo zistené porušenie predpisov. 

Osobné doklady boli nájdené v 8 (10) prípadoch. V 17 prípadoch bola vykonaná lustrácia 

v registri vozidiel vo verejnom záujme a 174 prípadov spadá do inak riešených udalostí. Na 

Centrálny dispečing mestskej polície bolo nahlásených občanmi, celkom 738 podnetov vo 

vzťahu k veterinárnej sanácii. Tridsaťšesť (39) podnetov bolo riešených priamo príslušníkmi 

v spolupráci so Slobodou zvierat. 
 

Zabránenie odjazdu motorového vozidla zaloţením technického prostriedku bolo 

vykonané v 6 376 (6 411) prípadoch a odtiahnutých bolo 1 503 (1 611) motorových vozidiel. 

Príslušným správnym orgánom bolo nahlásených 85 (154) starých vozidiel (vrakov). Na OS 

bolo vybavených 572 (468) udalostí, ktoré boli zistené pomocou mestského kamerového 

systému.  
 

Celkom bolo uloţením blokovej pokuty na mieste v sume 150 835 € (141 495 €) 

riešených 8 382 (8 591) priestupkov. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo 

v blokovom konaní v prospech jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 

1 665 (3 574) priestupkov v sume 24 105 € (54 365 €). V prospech hlavného mesta bolo 

štatisticky vykázaných 6 717 (5 017) priestupkov v sume 126 730 € (87 130 €). Bloky na 

pokutu nezaplatenú na mieste boli vydané 29 krát (14) v celkovej sume 1 080 € (810 €). 

V 205 (147) prípadoch boli priestupky prevzaté do objasňovania. Napomenutím bolo 

riešených 4 262 (5 023) priestupkov, oznámením na dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 95 

                                                 
1
 V zátvorkách sú uvedené hodnoty za rovnaké obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka 
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(193) priestupkov, iným orgánom bolo odovzdaných 1 111 (1 231) priestupkov, 85 (91) 

priestupkov bolo riešených inak a 93 (92) priestupkov je v štádiu riešenia. 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 1 771 (2 938) priestupkov spáchaných 

porušením ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“). Najviac 

priestupkov v rámci VZN bolo riešených v oblasti čistoty a poriadku - 614 (1 096), 

dodrţiavania prevádzkových hodín - 236 (617), nepovoleného poţívania alkoholických 

nápojov na verejnom priestranstve - 183 (411), obťaţovania osôb - 100 (195), nepovolených 

pouličných aktivít - 75 (155), čistoty kontajnerových stojísk - 109 (136), dodrţiavania 

niektorých podmienok drţania psov - 33 (82), poškodzovania verejnej zelene - 18 (7), státia 

na zeleni motorovým vozidlom - 24 (22), nepovolených rozkopávok - 3 (2), uţívania 

verejného priestranstva bez povolenia - 10 (7),  ambulantného predaja - 28 (26), exteriérového 

sedenia - 222 (39), znečisťovania odpadom - 23 (13), vrakov - 16 (51), ochrany nefajčiarov - 

2 (46), stavebných prác mimo vyhradeného času - 11 (12), rušenie nočného pokoja - 3 (3)  

a ostatné - 61 (7).  

 

Okrem hliadkovej sluţby a riešení priestupkov, policajti odslúţili počas bezpečnostných 

opatrení 540 hodín a počas sprevádzaní a asistencií 2 636 hodín. V rámci dopravno- 

bezpečnostných akcií, špeciálnych kontrol a zvýšeného výkonu sluţby bolo odslúţených 

3 447,5 hodín. Vybavovaniu sťaţností a podnetov sa venovali spolu  2 252 hodín. V rámci 

ostatných činností vrátane prevencie odslúţili 2 180,5 hodín.   

 

Na základe poţiadaviek starostov mestských častí, príslušníci riešili pravidelne sa 

opakujúce situácie na celom území Bratislavy. Išlo najmä o obťaţovanie „bezdomovcami“, 

ţobrajúcimi alebo neprispôsobivými osobami a o dodrţiavanie verejného poriadku (bytový 

dom Pentagon, OC Hron a OD Tesco v Dúbravke). Kontrolovali mládeţ, či nie je pod 

vplyvom alkoholu, dodrţiavanie záverečných hodín v pohostinských zariadeniach, 

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

s dôrazom na ochranu majetku, alebo vykonávali kontroly dodrţiavania zákazu vytvárania 

nelegálnych skládok.  

 

Verejný poriadok bol zabezpečovaný zvýšeným výkonom sluţby počas „Dní Petrţalky“, 

„Dňa otvorených dverí“ v TV Markíza, hudobného festivalu „Reagee Party“ a „Hip Hop 

párty“ na Zlatých pieskoch, „Pivného festivalu“ vo Vrakuni a počas „Dúhového pochodu“.   

   Zvýšený výkon sluţby bol zabezpečovaný aj v oblastiach Kamzíka, Letného kina na 

Kuchajde a Námestia slobody,    

     

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 67 (63) akcií na kontrolu dodrţiavania zákazu vjazdu motorových 

vozidiel v lokalite Lesoparku so zameraním sa na lokality Cesta mládeţe a Kamzík, na 

kontrolu nepovoleného poţívania alkoholu na verejných priestranstvách a na porušovanie 

VZN o dodrţiavaní niektorých podmienok drţania psov, najmä na nepovolený voľný pohyb 

psa. Poriadkové akcie zamerané na ochranu ţivotného prostredia boli vykonané v CHKO 

Sandberg. Pre deti letného tábora v Borinke, letného tábora na Tomášikovej ulici a letného 

tábora hl. mesta boli vykonané ukáţky výcviku psov. Ďalej boli vykonané ukáţky výcviku 

psov a koní pri príleţitosti MDD pred Domom kultúry v Dúbravke, v Devínskej Novej Vsi, 

vo Vrakunskom lesíku, v materskej škole na Sekurisovej a na Kačíne pre deti zo školy na 

Mokrohájskej.  Podrobnejšie v kapitole Publikačné a preventívne aktivity. 
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Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  

 

V hodnotenom období bolo prijatých do správneho konania 10 nových vecí (14). Z  

prijatých vecí v minulom období bola jedna vec zastavená (0) a dve veci boli odstúpené (0).  

    Veci ukončené rozhodnutím o priestupku (4), veci ukončená rozkazom (10) a veci 

postúpené odvolaciemu orgánu (4) neboli. 

Na základe ţiadostí z Ministerstva obrany SR bolo vykonaných 26 (27) administra-

tívnych lustrácií v evidencii priestupkov mestskej polície.  

Prijatých bolo 20 (23) sťaţností, ktoré smerovali na neoprávnené rozhodnutie 

príslušníka o odstránení motorového vozidla, na rozdielne posudzovanie priestupku, na 

uloţenie blokovej pokuty, na neoprávnené lustrovanie osoby v USEP-e, na nasadenie 

imobilizéra a na neriešenie priestupku. Zo sťaţností, prijatých od začiatku roka 2017, bolo 

v hodnotenom období vybavených 10 (14) sťaţnosti. Z toho bolo 8 (10) sťaţností vybavených 

ako neopodstatnené, ako opodstatnená nebola vybavená ţiadna sťaţnosť (2). Podľa 

ustanovenia § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach v platnom znení boli odloţené 2 

sťaţnosti (2). Deväť sťaţností je vo vybavovaní. 

 

Kontrola vozidiel taxislužby a vnútorná kontrola 
 

V hodnotenom období bolo príslušníkmi kontrolovaných 64 (43) vozidiel taxisluţby 

v rámci vykonávania odborného dozoru v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z., z toho v pôsobnosti 

OS Staré Mesto 27, OS Ruţinov 11, OS Nové Mesto 16 a OS Dúbravka 10. Pri 15 kontrolách 

boli zistené nedostatky týkajúce sa taxametra, obchodného mena, dokladov na 

prevádzkovanie taxisluţby a iné.  

V hodnotenom období boli vykonané dve kontroly. Kontrola na správne vedenie 

dokumentácie na OS Nové Mesto prebehla bez zistenia závad. Kontrola zvýšeného výkonu 

sluţby na Nám. slobody prebehla bez zistenia závad. Od 31.8.2017 bola začatá kontrola 

výkonu sluţby na OS Petrţalka, ktorá ešte nie je dokončená. 

 

Publikačné a preventívne aktivity 

   

   V hodnotenom období bol novinárom poskytovaný pravidelný informačný servis 

prostredníctvom tlačových správ, telefonickými odpoveďami a odpoveďami elektronickou 

poštou. Zároveň bola pravidelne aktualizovaná webová a facebooková stránka mestskej 

polície. 

   Okruh najčastejších prezentovaných problémov sa týkal čistoty a poriadku na verejných 

priestranstvách, problematiky nelegálnych zbierok, zabezpečenia letnej turistickej sezóny, 

nepovolenej konzumácie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách a prejavov 

vandalstva spojených so sprejerstvom na verejných priestranstvách. 

   Značná pozornosť médií bola venovaná aj otázkam parkovania karavanov na Tyršovom 

nábreţí a problematike kontroly taxi. 

   V spolupráci s hlavným mestom bol pripravený tlačový brífing k zapoţičaniu dvoch 

elektromobilov BMW pre potreby mestskej polície. Dňa 14. júna bol zorganizovaný 

„Športový deň náčelníka mestskej polície“, ktorý sa uskutočnil v areáli S JPaK v Mlynskej 

doline. Cez printové médiá bola spropagovaná činnosť cyklohliadok mestskej polície. Bola 

poskytnutá informácia o prebiehajúcich školeniach príslušníkov zameraných na prvú pomoc 

s poukázaním na prípady, kedy získané vedomosti vyuţili príslušníci v konkrétnych 

prípadoch:  bitka „bezdomovcov“ v Dúbravke, pomoc zranenému cyklistovi na dunajskej 

hrádzi a pomoc malému chlapcovi v centre mesta, ktorého zranili zlomené konáre stromov.  
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   Počas letných prázdnin boli zorganizované pre prázdninujúce deti viaceré ukáţky 

výcviku sluţobných zvierat a dopravné výchovy v letných detských táboroch. 

 

Dopravná výchova – preventívne aktivity 

Dátum Zariadenie Počet detí 

01.06. ZŠ Ostredkova 100 

02.06. MŠ Kaméliová 130 

07.06. ZŠ Mudroňova 120 

08.06 ŠZŠ Hálková 50 

09.06. MŠ Čunovo 50 

15.06. Olomámia 300 

21.06. ZŠ Dudova 70 

22.06. ZŠ Podzáhradná 80 

23.06 ZŠ Ţitavská 120 

28.06. MŠ Sekurisova 80 

29.06. ZŠ Borodáčová 100 

06.07. Letný tábor pre deti zo soc. slabších rodín – (Vincentínsky denný tábor) 70 

07.07. Letný tábor Borinka 100 

26.07. Letný tábor Borinka 100 

15.07. Rodinný cyklovýlet Vrakuňa 50 

29.07. Rodinný cyklovýlet Vrakuňa 50 

20.08. Rodinný cyklovýlet Vrakuňa 50 

 

Ukážky výcviku služobných zvierat 

Dátum Zariadenie / miesto Počet detí 

01.06. MDD Saratovská 200 

03.06. MDD pre deti z Dev.Novej Vsi 150 

04.06. MDD pre deti z Vrakune 200 

10.06. Ukáţky pre ţiakov ŠZŠ Mokrohájska 100 

27.06. MŠ Sekurisova 80 

06.07. Denný tábor Sv.Vincenta Ruţinov 70 

07.07. Letný tábor Borinka 100 

26.07. Letný tábor Borinka 100 

Júl 

3,10,17,24,31 

Letný tábor pre deti „Mladí zoológovia“ v ZOO Bratislava 150 

August 

7,14,21,28 

Letný tábor pre deti „Mladí zoológovia“ v ZOO Bratislava 200 

 

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 o číselníky. V spolupráci s pracovníkmi 

Ministerstva vnútra SR bol otestovaný v programe Centrála nový modul na vstup do evidencií 

EVO (evidencia motorových vozidiel) a od 29. 6. 2017 bol uvedený do produkčnej 

prevádzky.  
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Služobná príprava 

 

   V mesiaci jún, v rámci sluţobnej prípravy, sa príslušníci výkonných útvarov 

zúčastňovali nácviku policajných techník v rozsahu 2 hodín denne, v priestoroch telocvične 

na Saratovskej č. 30 v Bratislave. Prípravy sa zúčastnilo 100 príslušníkov.  

   V mesiaci júl a august 2017 boli vykonané v priestoroch OS Dúbravka školenia prvej 

pomoci v rozsahu 8 hodín. Školenie absolvovalo 92 príslušníkov, ktorí po vykonaní 

záverečného testu dostali certifikát. 

   Dňa 23.6.2017 sa dvaja pracovníci, ktorí vybavujú sťaţnosti a podania, zúčastnili 

odborného seminára k novele zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach. 

 

Oblasť dopravy 

 

V hodnotenom období mala mestská polícia v prevádzke 45 sluţobných motorových 

vozidiel a 3 prípojné vozidlá. Jedno motorové vozidlo bolo mimo prevádzky (vysoké náklady 

na opravu). 

Spoločnosť BMW Group Slovakia bezplatne zapoţičala mestu do konca októbra 

2017dva elektromobily BMW i3.  

   Dňa 25.8.2017 zakúpila mestská polícia obytný príves, ktorý bude slúţiť ako dočasné 

pracovisko vo Vrakuni v lokalite Pentagon. 
   

Spotreba PHM 

 

Jún Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 65 388 2 407 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 5 469,09 300,41 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 5 460,02 231,87 

Celková úspora/nadspotreba (+/-) PHM 

v litroch : 
+  9,07 + 68,54 

    

Júl Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 57 631 788 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 4 781,34 94,27 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 4 666,68 68,27 

Celková úspora/nadspotreba (+/-) PHM 

v litroch : 
+ 114,66 + 26,00 

 

August Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 61 612 1 504 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 5 030,95 187,58 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 5 005,75 146,65 

Celková úspora/nadspotreba (+/-) PHM 

v litroch : 
+  25,20 +  40,93 

   

   Nadspotreba PHM na sluţobných motorových vozidlách za mesiac jún bola zistená  

na 10 vozidlách v celkovej výške 453,97 litrov v sume 572,26 €. 

   Nadspotreba PHM na sluţobných motorových vozidlách za mesiac júl bola zistená  

na 8 vozidlách v celkovej výške 367,14 litrov v sume 458,87 €. 

   Nadspotreba PHM na sluţobných motorových vozidlách za mesiac august bola zistená  

na 7 vozidlách v celkovej výške 425,55 litrov v sume 537,15 €. 
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   V mesiaci august sa stala jedna škodová udalosť nezavinená vodičom mestskej polície  

s predpokladanou výškou škody 500,- €. 
 

 

Ekonomické podmienky  
    

Bežné výdavky spolu:           
Jún Júl August 

859 587,39 499 704,92 530 381,36 

v tom:    

Mzdy 554 678,79 291 280,90 294 428,25 

Poistné a príspevok do poisťovní 207 042,97 112 313,55 115 189,61 

Cestovné náhrady 511,60 829,85 0,00 

Energie, voda, komunikácie 9 571,79 11 299,14 14 143,35 

Materiál 18 804,85 21 272,62 40 861,24 

Dopravné 8 922,71 8 437,70 10 415,18 

Rutinná a štandardná údrţba 1 850,81 8 172,82 3 768,29 

Nájomné za prenájom 6 454,20  6 466,18  6 475,45  

Sluţby 28 333,40 17 250,16 19 698,18 

Odchodné 0,00 0,00 3 303,89 

Na nemocenské 3 176,27 2 176,00 2 042,92 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 0,00 166,00 0,00 

Príspevok na bývanie a na dopravu 20 240,00  20 040,00 20 055,00  

    

Kapitálové výdavky spolu: 0,00 0,00 0,00 

Rekonštrukcie a modernizácie 0,00 0,00 0,00 

    

Výdavky celkom: 859 587,39 499 704,92 530 381,36 

 

Nedaňové príjmy spolu:            34 356,50 39 991,83 52 278,81 

v tom:    

Príjmy z vlastníctva 2 738,30 2 788,30 2 838,30 

Administratívne poplatky 0,00 0,00 0,00 

Pokutové bloky 31 544,00 34 237,00 49 199,80 

Poplatky za sluţby  50,00 0,00 

Ostatné príjmy 34,20 2 796,53 180,71 

Transféry v rámci verejnej správy - MČ 40,00 120,00 60,00 

 

 

 

Prílohy : 
 

1. Prehľad o zistených udalostiach za mesiace jún, júl a august 2017  

2. Riešené priestupky za mesiace jún, júl a august 2017  

3.  Prehľad o priestupkoch za mesiace jún, júl a august 2017  



Príloha č. 1

OS Staré Mesto          

vrátane odťahov 
7 140 3 454 557 416 1 809 876 3 25 6 714 1 1 370 19 4 1 21 9

OS Ružinov 3 162 1 012 2 248 1 820 10 13 57 1 695 1 1 417 11 5 8 1 3 2 19

OS Nové Mesto 2 481 1 312 6 202 875 22 50 14 1 704 2 676 13 1 11 4 15 5 50

OS Dúbravka 2 920 1 604 169 1 077 11 5 54 2 105 2 709 5 5 10 1 10 1 72

OS Petržalka 2 591 1 488 7 146 924 17 4 5 1 853 3 660 13 8 7 6 41

Jazdecká polícia                      

a kynológia
197 193 4 191 4 1 1

   SPOLU 18 491 9 063 572 1 185 6 505 936 75 155 0 14 262 0 9 1 3 836 62 23 36 14 49 8 191

Zdroj : Informačný systém Centrala - 05.09.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy

nájdené a 

odovzdané 

osobné 

doklady

udalosť 

postúpená 

PZ

iní činnosť - 

oznámenia, 

zistenia)

Obmedz. 

osobnej 

slobody / 

predvede

nie

udalosť 

postúpená 

HaZZ

udalosť 

postúpená 

Sbodode 

zvierat

Ostatné udalosti

oznámená 

udalosť 

nebola 

potvrdená

kamerový 

systém

hlásenie 

na 159

telefonický 

podnet od 

občana

osobný 

podnet od 

občana

miestny 

úrad

udalosť 

postúpená  

RZP

Počet 

trestných 

činov

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

Prehľad o zistených udalostiach za jún, júl a august 2017
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Príloha č. 2
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Riešené priestupky za jún, júl a august 2017

Okrsková 

stanica 
"Papuče"priestupok 

oznámený 

inému 

orgánun
a
p
o
m

e
n
u
tie

Počty vyriešených priestupkov 

Odťahy

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €

priestupky začaté 

objasňovanie

objasnené 

priestupky

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov
6 714 2 281 34 220 1 040 15 840 0 0 7 2 583 6 5 227 514 6 4 41 3 274 1 396

OS Ružinov 1 695 1 152 26 540 74 1 370 2 90 7 286 44 4 104 8 1 8 5 1 053 91

OS Nové Mesto 1 704 875 17 590 143 1 720 4 120 4 502 12 48 1 31 64 20 559 6

OS Dúbravka 2 105 1 250 26 210 95 1 295 20 830 508 12 1 188 17 14 865 3

OS Petržalka 1 853 1 097 21 230 313 3 880 3 40 67 311 7 3 15 1 18 18 625 7

Jazdecká polícia                        

a kynológia
191 62 940 0 0 0 0 8 72 1 48

   SPOLU 14 262 6 717 126 730 1 665 24 105 29 1 080 93 4 262 81 14 582 514 15 85 107 98 6 376 1 503

Zdroj : Informačný systém Centrala - 05.09.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy
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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 11 957 6 469 121 600 1 474 20 585 28 1 050

priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom a in.toxikomán 2

priestupok na úseku ochrany život.prostredia 4

priestupok proti verejnému poriadku 165 32 640 18 320

psi (čistota-výkaly) - VZN 3

psi (vodítko,voľný pohyb) - VZN 18 2 40 1 10

psi (zákaz vstupu) - VZN 7 1 10

psi (známka,evidencia,poplatky) - VZN 5 2 30 1 10

čistota a ver.poriadok 614 8 100 6 80

kontajnery a ich stojiská 109 2 20

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

užívanie verejného priestranstva bez povolenia 10 2 40

znečisťovanie odpadom, nepovolené skládky 23 1 20

vrak motorového vozidla - porušenie VZN 16

stavebné práce mimo vyhrad. času 11 4 80 3 50

nepovolené rozkopávky 3

plagáty + reklama 2 1 20

poškodzovanie verejnej zelene 18 2 60 4 40

státie na zeleni 24 6 90 15 140

nepovolené pálenie odpadu 6

zákaz vjazdu s bicyklom 17 2 40

znečisťovanie komunikácie 2 1 20

zákaz táborenia, zakladanie ohniska 20

ambulantný predaj 28 11 130 11 110 1 30

trhový poriadok 4 3 50

záverečné hodiny-prevádzkové časy a VP 236 63 1 400 47 1 110

exteriérové sedenie 222 62 1 620 57 1 360

požívanie alk.nápojov na ver.priestr. 183 3 30 3 30

obťažovanie osôb 100 2 30

nepovolené pouličné aktivity 75 3 30 2 30

hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... ) 6 1 20 1 10

rušenie nočného pokoja 3

ochrana nefajčiarov 2

porušenie povinnosti podnikateľa 2 1 30

priestupok proti občianskému spolunažívaniu 7 1 10

priestupok proti majetku 8

kontrola TAXI - zistený priestupok 15

nepovolené skládky - porušenie zákona 59

VRAK motor.vozidla - porušenie zákona 69

dopravná značka - zmena,zničenie,poškodenie,znečištenie 47

znečisťovanie komunikácie -  podľa zákona 2

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 100 28 460 2 20

stavba bez stavebného povolenia 3

porušenie podmienok držania psov podľa zákona 53 8 150 16 160

14 262 6 717 126 730 1 665 24 105 29 1 080

Zdroj : Informačný systém Centrala - 05.09.2017 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o priestupkoch za jún, júl a august 2017

hlavné mesto

Z toho riešené  blokovou pokutou

mestské časti nezaplatená pokuta Priestupky
Priestupky 

celkom




