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Mestská polícia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
 

I N F O R M Á C I A 
 

Informácia o činnosti Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

(ďalej len „mestská polícia“) za hodnotené obdobie je vypracovaná na základe predložených 

podkladov z funkčných a výkonných útvarov mestskej polície a údajov zaznamenaných 

v informačnom systéme mestskej polície APIS.  

V APISe boli zaznamenané udalosti, ktoré zistili príslušníci mestskej polície v priamom 

výkone služby, mestským kamerovým systémom a prijaté na základe podnetov od občanov 

nahlásených na telefonickú linku 159, prípadne na telefonické linky okrskových staníc alebo 

na základe podnetov, ktoré boli podané občanmi osobne alebo prostredníctvom miestnych 

úradov.  

Z celkom 9 057 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených 7 754 priestupkov. 

Ostatné zaznamenané udalosti, ktoré neboli kvalifikované ako priestupky sa týkali prevažne 

prípadov, kedy sa po preverení oznámenia nepotvrdili skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, že 

bol spáchaný priestupok. Ďalej bolo 40 udalostí, ktoré nie sú priestupkami, oznámených 

rýchlej zdravotníckej pomoci (ďalej len „RZP“), hasičskému a záchrannému zboru, Slobode 

zvierat alebo boli odovzdané na ďalšie riešenie Policajnému zboru (ďalej len „PZ“). 

V udalostiach sú zaznamenané aj 2 prípady nájdenia a odovzdania osobných dokladov a 25 

kontrol výkonu taxislužby v rámci odborného dozoru. Ďalej bolo zistených 6 trestných činov 

(ublíženie na zdraví - 2, nedovolená výroba a držanie omamných a psychotropných látok - 2, 

krádež - 1, výtržníctvo - 1) – prípady prevzal PZ. V rámci spolupráce s PZ, respektíve na ich 

priame požiadanie bolo riešených 52 udalostí. 

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 

vykonané v 3 205 prípadoch a v 614 prípadoch bolo vozidlo priestupcu odtiahnuté, z toho na 

záchytné parkovisko na Macharovej ul. v Petržalke bolo firmou CarTowing a.s. odtiahnutých 

413 motorových vozidiel a do areálu na Rožňavskej ul. č. 19 bolo Mestskou odťahovacou 

službou Dopravného podniku Bratislava, a.s. odtiahnutých 201 motorových vozidiel. 

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste riešených 4 882 priestupkov v sume 

72 728,- €. Napomenutím bolo riešených 2 084 priestupkov, oznámením na dopravný 

inšpektorát 232 priestupkov a 9 priestupkov bolo odovzdaných PZ na ďalšie riešenie. Iným 

orgánom bolo odovzdaných 314 priestupkov, v 188 prípadoch boli priestupky prevzaté do 

objasňovania a 40 priestupkov je ku dňu spracovania informácie v riešení. Z celkového počtu 

riešených priestupkov bolo v blokovom konaní v prospech jednotlivých mestských častí 

štatisticky vykázaných 1 539 priestupkov v sume 19 868,- €. V prospech hlavného mesta bolo 

štatisticky vykázaných 3 343 priestupkov v sume 52 860,- €. V hodnotenom období bolo 

vydaných šesť blokov na pokutu nezaplatenú na mieste v hodnote 140,- €.  

(ostatné prehľady v prílohe č. 2) 
 

V hodnotenom období bolo odstúpených na vybavenie 418 podnetov zistených pomocou 

mestského kamerového systému, z toho : 
 

Okrsková stanica Staré Mesto  -      40 

Okrsková stanica Ružinov    -      61 

Okrsková stanica Nové Mesto -    105 

Okrsková stanica Petržalka   -    212 
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Priestupky zistené mestským kamerovým systémom sa týkali predovšetkým porušení 

ustanovení zákona o priestupkoch v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou cestnej 

premávky (331), porušení ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“)  

o pešej zóne (7), VZN s úpravou nepovoleného státia na zeleni (12), VZN o čistote a poriadku 

(18), VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (7), VZN o požívaní 

alkohol. nápojov na verejnom priestranstve (16), zákon o ochrane nefajčiarov (8) a ostatné 

udalosti (19). 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 1 305 priestupkov spáchaných porušením 

ustanovení VZN. Najviac priestupkov v rámci VZN bolo riešených v oblasti čistoty 

a poriadku (328), čistoty kontajnerových stojísk (77), požívania alkoholických nápojov na 

verejnom priestranstve (294), obťažovania osôb (36), dodržiavania prevádzkových hodín 

(112), ambulantného predaja (54), dodržiavania niektorých podmienok držania psov (84) 

a státia na zeleni (173). Prehľad o riešení ostatných priestupkov v jednotlivých oblastiach 

VZN (147) je v prílohe č. 3. 

 

Stanica jazdeckej polície a kynológie 

 

V hodnotenom období vykonávali príslušníci Stanice jazdeckej polície a kynológie 

(ďalej len „Stanica JPaK“) poriadkové akcie v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

v súčinnosti so Stanicou zásahu pultu centrálnej ochrany (ďalej len „Stanica zásahu PCO“) a 

s Okrskovou stanicou Staré Mesto a tiež v mestských častiach Ružinov, Dúbravka, Nové 

Mesto a Petržalka v súčinnosti s príslušnými okrskovými stanicami mestskej polície.  

Na kontrolu dodržiavania zákazu vjazdu motorových vozidiel do Bratislavského 

lesoparku a na kontrolu požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách hl. m. 

SR Bratislavy bolo príslušníkmi Stanice JPaK vykonaných spolu 24 akcií. Ďalej príslušníci 

Stanice JPaK na základe požiadaviek starostov jednotlivých mestských častí vykonávali 

kontrolu dodržiavania verejného poriadku a dodržiavania ustanovení VZN (obťažovanie 

„bezdomovcami“ a neprispôsobivými osobami, mládež pod vplyvom alkoholu, záhradkárske 

lokality, spoločenské podujatia a okolie cintorínov). V spolupráci s príslušníkmi PZ boli 

vykonané dve poriadkové akcie v mestských častiach Bratislava - Petržalka a Dúbravka 

zamerané na kontrolu požívania alkoholu mládežou a jedna poriadková akcia v Bratislave – 

Petržalke v spolupráci s miestnym úradom zameraná na „bezdomovcov“. Ukážky výcviku 

služobných psov a koní boli predvedené dňa 3. 11. 2011 žiakom ZŠ Riazanská.  

 Za uvedené obdobie príslušníci Stanice JPaK vyriešili celkom 12 priestupkov, z toho 

blokovou pokutou boli riešené 4 priestupky v sume 40,- € a napomenutím bolo riešených 8 

priestupkov. Ďalších 42 priestupkov bolo postúpených na Okrskovú stanicu Nové Mesto do 

objasňovania.   

Zistené priestupky sa týkali čistoty a poriadku - 4, bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky – 37 a státia na zeleni - 13. 

 

Stanica zásahu PCO  

 

V hodnotenom mesiaci príslušníci Stanice zásahu PCO zamerali svoju činnosť na území 

Starého Mesta najmä na kontrolu dodržiavania verejného poriadku a čistoty (73), kontrolu 

dodržiavania zákazu požívania alkohol. nápojov na verejných priestranstvách (166), 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (184), kontrolu dodržiavania zákona o ochrane 

nefajčiarov (20), obťažovanie osôb (17) a ostatné priestupky (26). 

Za uvedené obdobie príslušníci Stanice zásahu PCO vyriešili celkom 485 priestupkov. 

Blokovou pokutou bolo riešených 261 priestupkov v sume 3 180,- €, napomenutím bolo 

riešených 212 priestupkov, 12 priestupkov bolo oznámených príslušným orgánom. Ďalej bol 
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1 priestupok postúpený na Okrskovú stanicu Staré Mesto do objasňovania, raz bola privolaná 

RZP, PZ boli oznámené 2 trestné činy a odstúpený jeden oznam.  

 

Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažnosti  
 

V mesiaci november 2011 bola do správneho konania prijatá jedna vec, ktorá bola 

ukončená rozhodnutím o priestupku.  Vybavených bolo 5 písomností vrátane doručovania 

(súdy – 1, exekútor – 1, magistrát – 1, Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie 

– 1, notársky úrad - 1). Na základe žiadostí Ministerstva obrany SR a okresného súdu boli 

vykonané 4 administratívne lustrácie v evidencii priestupkov mestskej polície.  

 

V hodnotenom mesiaci bolo prijatých 8 sťažností, ktoré sú vo vybavovaní. Vybavených 

bolo 9 sťažností prijatých v októbri 2011, z toho bolo 8 sťažností vybavených ako 

neopodstatnené a jedna sťažnosť bola odložená podľa ustanovenia § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 

Z. z. o sťažnostiach. Sťažnosti smerovali najmä na neoprávnené rozhodnutia príslušníkov 

mestskej polície o odstránení motorových vozidiel, na neoprávnené použitie technického 

prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla, na nevhodné vystupovanie alebo na 

nekonanie príslušníka mestskej polície.  

 
Kontrola vozidiel taxislužby a vnútorné kontroly 
 

V mesiaci november 2011 bolo príslušníkmi Okrskovej stanice Staré Mesto (2), 

Okrskovej stanice Ružinov (22) a Okrskovej stanice Petržalka (1) kontrolovaných spolu 25 

vozidiel taxislužby v rámci vykonávania odborného dozoru v zmysle Vyhlášky MDPaT SR č. 

311/1996 Z.z.. Pri 11 vozidlách taxislužby boli zistené nedostatky týkajúce sa označenia 

vozidla obchodným menom, taxametrov, vyznačenej sadzby na karosérii vozidla, transparentu 

na vozidle a dokladov potrebných na prevádzkovanie taxislužby.  

V hodnotenom období bola vykonaná jedna vnútorná kontrola na požitie alkoholických 

nápojov pred a počas výkonu služby, vrátane kontroly výkonu služby v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a s internými predpismi mestskej polície. Kontrola prebehla 

bez zistenia závad.  

 
Publikačné a preventívne aktivity 

 

Bežný informačný servis v mesiaci november mapujúci činnosť mestskej polície bol 

najmä telefonickou formou poskytovaný zástupcom printových a elektronických médií a týkal 

sa predovšetkým mapovania situácie v okolí cintorínov na začiatku mesiaca v súvislosti so 

Sviatkom Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých, ako aj realizácie niektorých ustanovení 

novely zákona o cestnej premávke – parkovanie motorových vozidiel na chodníkoch v zóne 

s dopravným obmedzením. Zmeny v zákone o cestnej premávke boli prezentované 

v televíziách Markíza, TA3, JOJ, STV, TV Bratislava, Centrum a vo vysielaní SRo. 

Problematike dodržiavania zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov sa 

venovala STV. 

V závere mesiaca pripravila mestská polícia pre médiá viacero informácií týkajúcich sa 

predchádzaniu krádeží na Vianočných trhoch v centre mesta. Upozornenia tohto druhu boli 

odvysielané v spravodajstvách TV JOJ, TV Ružinov a TV Bratislava. 

Reportáž z odovzdávania ocenení Za záchranu života dvom príslušníčkam MsP 

Bratislava na Sneme Združenia náčelníkov mestských a obecných polícií Slovenska 

v Liptovskej Sielnici odvysielali televízie JOJ a TV Bratislava.  Informácie o konaní snemu 

boli zároveň poskytnuté tlačovým agentúram TA SR a SITA. 
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TV Devínska Nová Ves poskytovala mestská polícia informácie na výrobu magazínu 

Kreslo pre hosťa (právomoci a kompetencie mestskej polície, najčastejšie priestupky a ich 

riešenie v Devínskej Novej Vsi, odpovede a telefonáty divákov TV Devínska Nová Ves).  

Z preventívnych aktivít pokračovali projekty Správaj sa normálne a Bezpečná cesta do 

školy. 

 

Odborná  a služobná príprava príslušníkov MsP  

 

Služobná príprava príslušníkov v mesiaci november 2011 bola zameraná na témy:  

- právna úprava podmienok držania psov - zák. č. 282/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov   

- zák. č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoh. nápojov.... v znení nesk. predpisov, 

- zák. č 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a jeho novely,   

- novely Zákonníka práce, Trestného zákona a zákona o ochrane pamiatkového fondu    

- taktika zákrokov pri zabezpečovaní verejného poriadku 

- BOZP a PO 

 

Informačný systém mestskej polície APIS a správa počítačovej siete mestskej polície  
 

V hodnotenom období bola vykonávaná pravidelná činnosť v súvislosti so spracovaním 

štatistických výstupov z informačného systému APIS za november 2011 vrátane vykonávania 

priebežnej kontroly správneho zapisovania do systému APIS príslušníkmi výkonných útvarov 

a následného zabezpečovania opráv. V hodnotenom období bola spracovaná informačná 

správa pre mestské zastupiteľstvo za mesiac október 2011. Na základe dodaných podkladov 

z mestských časti Bratislava – Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Vajnory a Lamač, 

bola v informačnom systéme aktualizovaná evidencia psov.  

Ďalej bol testovaný sql skript pre export do csv z informačného systému APIS na export 

dávkových súborov priestupkov na nahratie do databázy Ústrednej evidencie priestupkov 

Ministerstva vnútra SR. Súbor csv bol poslaný do testovacej databázy IVESu, v ktorej boli 

údaje skontrolované. Na Magistrát bol postúpený zoznam užívateľov v ostrej prevádzke. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za november 2011 
2.  Priestupky za november 2011- podľa výkonných útvarov 

3.  Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za november 2011 

4.  Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za november 2011 
5.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za november 2011 

6.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za november 2011- podľa mestských 

častí 



Príloha č. 1

Maloletá 

osoba bez 

postihu

nemožno 

riešiť 

postúpené na 

objasňovanie 

na OS     

(SJPaK,PCO)

oznámenie 

prebrala a 

doriešila iná 

hliadka

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov        

firmou CarTowing

2 275 1 646 59 40 192 335 3 2 239 2 21 1 1 2 9

OS Staré Mesto      

len odťahy Mestskou 

odťahovou službou DP 

BA

204 157 2 7 38 203 1

OS Ružinov 1 764 1 082 89 61 21 482 2 27 1 350 384 10 1 12 1 6

OS Nové Mesto 1 541 967 84 105 69 165 142 9 1 202 324 11 4

OS Dúbravka 1 323 942 190 7 173 11 1 091 224 7 1

OS Petržalka 1 406 856 57 212 12 267 2 1 172 2 218 9 1 1 3

Jazdecká polícia                      

a kynológia
54 51 3 12 42

Stanica zásahu  

PCO    
490 451 35 4 485 2 2 1

 SPOLU 9 057 6 101 516 418 312 1 460 144 51 3 52 7 754 6 0 1 171 40 2 14 0 12 43 15

Zdroj : Informačný systém APIS -  1.12.2011 MsP hl. m. SR Bratislavy

zahrnuté do počtu zistených                                                                    

priestupkov v prílohe č. 3 a 4

policajt 

so psom

požiadavka 

z PZ

oznámená 

udalosť 

nebola 

potvrdená

udalosť 

postúpená 

HaZZ, PZ, 

RZP, 

Sbodode 

zvierat

nájdené a 

odovzdané 

osobné 

doklady

odborný 

dozor - 

taxislužba - 

kontrola bez 

závad

hlásenie 

na 159

kamerový 

systém

podnet od 

občana

telefonický 

podnet od 

občana

miestny 

úrad

policajt s 

koňom

Prehľad o zistených udalostiach za november 2011

Okrsková stanica

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

Počet 

vyriešených 

priestupkov

Počet 

trestnýc

h činov

Pátrania po 

osobách, 

veciach, 

motorových 

vozidlách 

Ostatné riešené udalosti

zistené 

policajtom



Príloha č. 2

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €
(v objasňovaní)

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov firmou 

CarTowing

2 239 311 3 195 1 032 11 400 10 737 3 127 14 5 1 407 413

OS Staré Mesto      

len odťahy Mestskou 

odťah.služ. DP BA

321 151 1 865 118 4 47 1 201

OS Ružinov 1 445 780 19 555 213 2 650 3 294 38 65 52 557

OS Nové Mesto 1 114 439 7 835 125 3 540 6 2 257 183 32 70 268

OS Dúbravka 1 017 588 7 570 51 1 564 2 274 5 1 78 15 3 417

OS Petržalka 1 121 809 9 620 714 19 255 11 26 1 556

Jazdecká polícia                        

a kynológia
12 4 40 8

Stanica zásahu 

PCO  
485 261 3 180 212 6 5 1

 SPOLU 7 754 3 343 52 860 1 539 19 868 6 40 2 084 232 9 314 0 177 10 3 205 614

Zdroj : Informačný systém APIS -  1.12.2011 MsP hl. m. SR Bratislavy

objasnené 

priestupky

blokové pokuty
BP 

nezaplatená 

na mieste

priestupok 

oznámený 

PZ

maloleté 

osoby - 
oznámenia

celkom
oznámené 

na DI

v štádiu 

riešenia

Priestupky za november 2011

Okrsková stanica "Papuče"

hlavné mesto mestské časti
priestupok 

oznámený 

inému 

orgánu

napomenutie

Počty riešených priestupkov 

prevzaté do 

priestupkového 

konania

Odťahy



Príloha č. 3

blok. pokuty bl. pok.  v € blok. pokuty bl. pok.  v €

4800-psi(čistota-výkaly)-/VZN-psi 8 6 45 1 5

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 40 10 75 5 30

4802-psi(zákaz vstupu so psom)-/VZN-psi 2 1 10

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 34 18 190 3 25

4804-čistota a poriadok-/VZN 328 38 380 11 139

4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN 77 2 25

4806-ambulantný predaj-/VZN 54 22 145 23 241

4807-trhový poriadok-/VZN 14 6 60 7 51

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 112 6 120 6 160

4810-užívania verejného priestranstva-/VZN 1

4811-verejná zeleň-/VZN 4 1 10

4812-státie na zeleni-/VZN 173 56 585 17 170

4814-pešia zóna-/VZN 33 5 55 17 155

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 294 56 310 5 65

4822-obťažovanie osôb-/VZN 36 2 10 2 10

4825-pálenie odpadu-/VZN 6 2 20

4826-zákaz vjazdu s bicyklom-/VZN 1 1 5

4828-znečisťovanie odpadom,skládky len VZN !!!-/VZN 3

4829-VRAKY len podľa VZN !!!-/VZN 15

4831-nočný pokoj-/VZN 8 1 30 3 50

4833-pouličné aktivity-/VZN 5

4834-hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... )-/VZN 26 14 390 1 10

4836-stavebné práce mimo vyhrad. času-/VZN 17 2 40 11 225

4837-plagáty + reklama-/VZN 14 2 10 6 140

SPOLU 1 305 250 2 505 119 1 486

Zdroj : Informačný systém APIS -  1.12.2011 MsP hl. m. SR Bratislavy

Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za november 2011

Oblasti podľa VZN

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom
z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti



blok. pokuty bl. pok. v € blok. pokuty bl. pok. v €

2200-bezp.a plynul.cest.prem.[zák.č.372/1990]-/zákon 6 127 2 976 49 160 1 394 18 047

2205-boxy pre zdrav.postih.[zák.č.372/1990]-/zákon 20 16 360 1 30

3000-ochrana pred alkohol.a inými látkami[zák.č.372/90]-/zákon 5

4700-priest.proti verej.poriadku [zák.č.372/1990]-/zákon 84 13 180 11 120

4900-proti občianskému spolunažívaniu [§-49,zák.372/90]-/zákon 2

5000-proti majetku [§-50,zák.č.372/1990]-/zákon 14

9101-kontrola TAXI-zistený priestupok (vyhl.311/1996)-/zák.vyhl. 11

9800-skládky [zákon o odpadoch,§-80b,zák.č.223/2001] -/zákon 3

9801-VRAKY [§-80k,zákon o odpadoch č.223/2001]-/zákon 11

9802-poškod.,znič.dopr.značky...[§-22a,c,zák.č.135/61]-/zákon 39

9804-zákon o ochrane nefajč. č.377/2004,§11 ods.1/a)-/zákon 162 68 485 12 170

9901-podmienky držania psov [zák.č. 282/2002]-/zákon 41 20 170 2 15

SPOLU 6 519 3 093 50 355 1 420 18 382

Príloha č. 5 

počet bl. 

pokút

bl.pokuta              

v €

počet bl. 

pokút

bl.pokuta                 

v €

2200-bezp.a plynul.cest.prem.[zák.č.372/1990]-/zákon 331 150 2 060 39 630

4700-priest.proti verej.poriadku [zák.č.372/1990]-/zákon 2 1 20 1 10

4800-psi(čistota-výkaly)-/VZN-psi 1 1 10

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 6 4 55

4804-čistota a poriadok-/VZN 18 9 70

4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN 4

4807-trhový poriadok-/VZN 1

4811-verejná zeleň-/VZN 1

4812-státie na zeleni-/VZN 12 9 110 1 10

4814-pešia zóna-/VZN 7 3 30

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 16 1 10

4833-pouličné aktivity-/VZN 1

4834-hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... )-/VZN 1 1 30

9801-VRAKY [§-80k,zákon o odpadoch č.223/2001]-/zákon 1

9804-zákon o ochrane nefajč. č.377/2004,§11 ods.1/a)-/zákon 8 6 45

9901-podmienky držania psov [zák.č. 282/2002]-/zákon 8 4 25 2 15

SPOLU 418 186 2 435 46 695

Zdroj : Informačný systém APIS -  1.12.2011

Príloha č. 4

MsP hl. m. SR Bratislavy

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za november 2011

Udalosti / priestupky 

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom

z toho riešené blokovou pokutou
hlavné mesto mestské časti

Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za november 2011

Priestupky                                                                     

(okrem VZN)

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom
z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti



Príloha č. 6

blok. pokuty bl. pok. v € blok. pokuty bl. pok. v €

STARÉ MESTO 40 23 260

     --   2200-bezp.a plynul.cest.prem.[zák.č.372/1990]-/zákon 31 20 230

     --   4804-čistota a poriadok-/VZN 1

     --   4814-pešia zóna-/VZN 7 3 30

     --   4833-pouličné aktivity-/VZN 1

RUŽINOV 61 40 850 10 210

     --   2200-bezp.a plynul.cest.prem.[zák.č.372/1990]-/zákon 60 39 820 10 210

     --   4834-hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... )-/VZN 1 1 30

NOVÉ MESTO 105 2 30

     --   2200-bezp.a plynul.cest.prem.[zák.č.372/1990]-/zákon 104 2 30

     --   4812-státie na zeleni-/VZN 1

PETRŽALKA 212 146 1 585 11 195

     --   2200-bezp.a plynul.cest.prem.[zák.č.372/1990]-/zákon 136 111 1 240 7 160

     --   4700-priest.proti verej.poriadku [zák.č.372/1990]-/zákon 2 1 20 1 10

     --   4800-psi(čistota-výkaly)-/VZN-psi 1 1 10

     --   4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 6 4 55

     --   4804-čistota a poriadok-/VZN 17 9 70

     --   4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN 4

     --   4807-trhový poriadok-/VZN 1

     --   4811-verejná zeleň-/VZN 1

     --   4812-státie na zeleni-/VZN 11 9 110 1 10

     --   4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 16 1 10

     --   9801-VRAKY [§-80k,zákon o odpadoch č.223/2001]-/zákon 1

     --   9804-zákon o ochrane nefajč. č.377/2004,§11 ods.1/a)-/zákon 8 6 45

     --   9901-podmienky držania psov [zák.č. 282/2002]-/zákon 8 4 25 2 15

SPOLU 418 186 2 435 46 695

Zdroj : Informačný systém APIS -  1.12.2011 MsP hl. m. SR Bratislavy

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za november 2011

Udalosti / priestupky 

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom

z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti


