
Mestská  polícia  hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 

 

Materiál na rokovanie  
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
 26. 4. 2012 

 
 
 
 
 

I N F O R M Á C I A 
 

o plnení  úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
za  mesiac marec 2012 

 

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

  
Predkladateľ :  
 

Milan  F t á č n i k,  v. r.  
primátor hl. m. SR Bratislavy   
                      
 

     Materiál obsahuje : 
 

1. Informáciu o plnení úloh Mestskou     
políciou hlavného mesta SR 
Bratislavy za mesiac marec 2012 

 
 
 
Zodpovedný :    
     

Zuzana  Z a j a c o v á,  v. r.      
náčelníčka mestskej polície 
 
 
 
 

 
 

 
Spracovateľ : 
 

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

 

 
 
 

apríl, 2012 
 



 

 

 

 

 

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 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 ktoré boli 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, prostredníctvom 

miestnych úradov alebo elektronickou poštou.  

Z celkového počtu 9 241 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených 7 892 

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. Tridsaťsedem udalostí, ktoré nie sú priestupkami  

bolo oznámených - rýchlej zdravotníckej pomoci (16), hasičskému a záchrannému zboru (4), 

Slobode zvierat (7) alebo boli odovzdané na ďalšie riešenie Policajnému zboru (ďalej len 

„PZ“) (10). V udalostiach je zaznamenaných aj 5 prípadov nájdenia a odovzdania osobných 

dokladov. V rámci spolupráce s PZ, respektíve na ich priame požiadanie bolo riešených 60 

udalostí. 

 

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 

vykonané v 2 579 prípadoch a v 748 prípadoch bolo vozidlo priestupcu odtiahnuté, z toho na 

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

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

službou Dopravného podniku Bratislava, a.s. odtiahnutých 271 motorových vozidiel. 

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 64 286,- € riešených 4 444 

priestupkov. Napomenutím bolo riešených 2 728 priestupkov, oznámením na dopravný 

inšpektorát  236  priestupkov a iným orgánom bolo odovzdaných 254 priestupkov. V 208 

prípadoch boli priestupky prevzaté do objasňovania, z toho 8 priestupkov bolo objasnených 

ku dňu spracovania informácie. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom 

konaní v prospech jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 1 569 priestupkov 

v sume 21 826,- €. V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 2 875 priestupkov 

v sume 42 460,- €. V hodnotenom období bol vydaný 1 blok na pokutu nezaplatenú na mieste 

v sume 60,- €.  (ostatné prehľady v prílohe č. 2) 

 

V hodnotenom období bolo odstúpených na vybavenie 386 podnetov zistených pomocou 

mestského kamerového systému, z toho z : 

 

Okrskovej stanice Staré Mesto  -      71, 

Okrskovej stanice Ružinov    -      72, 

Okrskovej stanice Nové Mesto -    114, 

Okrskovej stanice Petržalka   -    129. 
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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 (307), porušení ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) 

o pešej zóne (15), VZN s úpravou nepovoleného státia na zeleni (6), VZN o čistote a poriadku 

(15), VZN o obťažovaní osôb (6), zákon a VZN, ktorými sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov (11), VZN o požívaní alkohol. nápojov na verejnom priestranstve (19) a ostatné 

udalosti (7). 
 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 1 748 priestupkov spáchaných porušením 

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

a poriadku (406), čistoty kontajnerových stojísk (79), nepovoleného požívania alkoholických 

nápojov na verejnom priestranstve (493), obťažovania osôb (65), dodržiavania prevádzkových 

hodín (39), ambulantného predaja a trhového poriadku (60), dodržiavania niektorých 

podmienok držania psov (239), pešej zóny (73) a státia na zeleni s motorovým vozidlom 

(184). Prehľad o riešení ostatných priestupkov v jednotlivých oblastiach VZN (110) 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 (napr. obťažovanie 

„bezdomovcami“ a neprispôsobivými osobami, „prostitútky“, kontrola mládeže pod vplyvom 

alkoholu, kontrola dodržiavania záverečných hodín v pohostinských zariadeniach, kontrola 

verejného poriadku v záhradkárskych lokalitách a chatových oblastiach). Zabezpečovanie 

verejného poriadku počas protestných mítingov v Bratislave – Staré Mesto pod názvami 

„Gorila“, „Kotlebovci“ a „Biela revolúcia“ a počas futbalových zápasov v Bratislave – Nové 

Mesto a Bratislave - Devínska Nová Ves bolo vykonávané v spolupráci s príslušníkmi PZ.   

 Za uvedené obdobie príslušníci Stanice JPaK vyriešili celkom 24 priestupkov, z toho  

5 napomenutím a 19 blokovou pokutou v sume 245 €. Ďalej bolo 79 priestupkov postúpených  

na Okrskovú stanicu Nové Mesto do objasňovania. 

 

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 (89), kontrolu 

dodržiavania zákazu požívania alkohol. nápojov na verejných priestranstvách (260), 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (145), kontrolu dodržiavania zákona o ochrane 

nefajčiarov (46), obťažovanie osôb (29), kontrolu dodržiavania niektorých podmienok  

držania psov (47) a ostatné (25). Z toho za uvedené obdobie príslušníci Stanice zásahu PCO 

vyriešili celkom 638 priestupkov. Blokovou pokutou bolo riešených 205 priestupkov v sume 

2 545,- €, napomenutím bolo riešených 430 priestupkov a 3 priestupky boli oznámené PZ. 

Okrem priestupkov bol zistený 1 trestný čin a 2 udalosti boli postúpené PZ na ďalšie šetrenie.  
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Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  
 

V mesiaci marec 2012 bolo do správneho konania prijatých päť vecí. 

Z predchádzajúceho obdobia boli tri veci ukončené rozhodnutím o priestupku a jedna vec bola 

ukončená rozkazom o uložení sankcie za priestupok. Vybavených bolo 13 písomností  

(magistrát – 4, Obv.Ú Nové Zámky – 1, iné MsP – 1, súdy – 6 a jeden anonym). Na základe 

žiadostí z Ministerstva obrany SR bolo vykonaných 25 administratívnych lustrácií v evidencii 

priestupkov mestskej polície.  

V hodnotenom mesiaci bolo prijatých 10 sťažností, z ktorých bola 1 sťažnosť postúpená 

inému orgánu verejnej správy a 9 je vo vybavovaní. Vybavených bolo 10 sťažností prijatých 

v januári a februári 2012, z toho bolo 8 sťažností vybavených ako neopodstatnené a 2 

sťažnosti boli odložené podľa ustanovenia § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 

Sťažnosti smerovali najmä na neoprávnené rozhodnutie o odstránení motorového vozidla, 

nevhodné vystupovanie príslušníka alebo na nekonanie príslušníka mestskej polície pri 

oznámení priestupku.  

 

Kontrola vozidiel taxislužby a vnútorné kontroly 
 

V mesiaci marec 2012 neboli kontrolované vozidlá taxislužby z dôvodu zmeny právnych 

predpisov. V hodnotenom období nebola vykonaná vnútorná kontrola.  

 

Publikačné a preventívne aktivity 
 

V mesiaci marec príslušníci mestskej polície, okrem zabezpečovania pravidelných 

preventívnych programov na základných školách „Správaj sa normálne“ a „Bezpečná cesta  

do školy“, zabezpečovali v spolupráci so Stanicou JPaK ukážky z výcviku služobných koní 

a psov pre klientov Domova sociálnych služieb na Dúbravskej ceste a podujatie v knižnici na 

Zimnej ulici na Ostredkoch pre deti v rámci programu „Noc s Andersenom“. 

Oblasť publikačných aktivít, okrem základného spravodajského servisu týkajúceho sa 

činnosti mestskej polície, bola orientovaná na problematiku dodržiavania zákona, ktorým sa 

upravujú niektoré podmienky držania psov v mestskej časti Petržalka (Markíza, SITA, 

Slovenský rozhlas), na podmienky, za ktorých môže správca komunikácie odstrániť motorové 

vozidlo (Regina), na zabezpečovanie verejného poriadku v čase konania protestných 

zhromaždení (JOJ, Markíza, agentúrne spravodajstvo tlačových agentúr), na zabezpečenie 

priebehu volieb do NR SR (TASR, SITA), na problematiku neprispôsobivých osôb (JOJ),  

na čistotu a poriadok na verejných priestranstvách (seriál v SRo a spravodajstvo TA3), na 

výkon služby hliadok mestskej polície pred základnými školami v súvislosti s obťažovaním 

školákov (Markíza, STV, TA3, JOJ) a na problematiku riešenia parkovania motorových 

vozidiel na sídliskách a najčastejšie zisťované priestupky v tejto oblasti (rádio VIVA). Pre 

metropolitnú televíziu Bratislava boli pripravované pravidelné vstupy v magazíne Metro 

mapujúce činnosť mestskej polície s poukázaním na najzávažnejšie prípady, ktoré hliadky 

riešili v konkrétnom týždni. 

  

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 marec 2012 vrátane vykonávania 

priebežnej kontroly správneho zapisovania do APIS-u príslušníkmi výkonných útvarov  

a následného zabezpečovania opráv. V hodnotenom období bola spracovaná informačná 

správa pre mestské zastupiteľstvo za mesiac február 2012 a správa o činnosti mestskej polície 

za rok 2011 pre PZ.  
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Na základe dodaných podkladov z mestských časti Bratislava – Rača a Bratislava - 

Devín bola v informačnom systéme aktualizovaná evidencia psov.  

Dňa 2. 3. 2012 a 19. 3. 2012 boli poslané do IVESu dátové súbory na konverziu do 

databázy Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra SR.  

 
Oblasť dopravy 
 

V hodnotenom období mala mestská polícia 56 služobných motorových vozidiel.  

 

Spotreba PHM 
 

 Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 65 460 3 266 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 6886,77 443,69 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 6289,33 351,68 

Celková úspora PHM v litroch : 597,44 92,01 

  

Bola zistená nadspotreba benzínu na piatich služobných motorových vozidlách mestskej 

polície v objeme 76,05  litrov, ostatné vozidlá vykazovali úsporu PHM. 

 V mesiaci marec 2012 nebola zaevidovaná dopravná nehoda. Škodové udalosti na 

motorových vozidlách mestskej polície boli dve. Celková výška škody je 332,28 € . 

 
Ekonomické podmienky 

 

Bežné výdavky v €  : 491 125,44 

v tom:  

Mzdy 273 939,51 

Poistné a príspevok do poisťovní 108 603,30 

Cestovné náhrady 0,00 

Energie, voda, komunikácie 21 452,17 

Materiál 3 440,83 

Dopravné 15 117,47 

Rutinná a štandardná údržba 9 635,90 

Nájomné za prenájom 6 448,20 

Služby 22 399,49 

Odchodné 0,00 

Náborový príspevok - 280,00 

Na nemocenské 3 207,57 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 166,00 

Príspevok na bývanie 26 995,00 

Kapitálové výdavky v € : 0,00 

Výdavky celkom: 491 125,44 
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Nedaňové príjmy v € : 29 827,08 

v tom:  

Príjmy z vlastníctva 4 622,80 

Pokutové bloky 24 910,00 

Poplatky za služby 0,00 

Ostatné príjmy 294,28 

Transféry v rámci verejnej správy 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za marec 2012 

2.  Priestupky za marec 2012 - podľa výkonných útvarov 

3.  Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za marec 2012 

4.  Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za marec 2012 

5.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za marec 2012 

6.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za marec 2012 - 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

2 220 1 511 84 71 255 294 5 2 184 1 1 22 2 3 7

OS Staré Mesto                       

len odťahy Mestskou 

odťahovou službou DP BA

273 214 2 7 50 263 10

OS Ružinov 1 711 956 102 72 27 526 1 27 1 239 452 9 2 2 7

OS Nové Mesto 1 481 881 84 114 59 201 134 8 1 165 1 310 4 1

OS Dúbravka 1 324 943 179 9 180 13 1 118 194 10 2

OS Petržalka 1 488 993 63 129 4 292 7 1 261 225 2

Jazdecká polícia                      

a kynológia
103 103 24 79

Stanica zásahu  PCO    641 597 44 638 1 2

 SPOLU 9 241 6 095 558 386 361 1 543 135 103 0 60 7 892 2 2 1 203 37 5 0 0 7 79 14

Zdroj : Informačný systém APIS -  2.4.2012 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 marec 2012

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
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Príloha č. 2

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €
(v objasňovaní)

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov        

firmou CarTowing

2 184 676 9 295 581 6 240 5 857 2 2 46 11 4 1 226 477

OS Staré Mesto      

len odťahy Mestskou 

odťah.služ. DP BA

273 139 2 350 76 1 060 2 53 3 271

OS Ružinov 1 238 422 10 185 342 6 800 1 309 45 1 70 48 412

OS Nové Mesto 1 160 227 3 410 246 3 670 1 1 398 183 27 77 152

OS Dúbravka 1 124 464 5 370 142 1 835 383 4 2 101 24 4 247

OS Petržalka 1 251 723 9 060 182 2 221 5 293 1 10 37 542

Jazdecká polícia                        

a kynológia
24 19 245 5

Stanica zásahu PCO  638 205 2 545 430 2 1

 SPOLU 7 892 2 875 42 460 1 569 21 826 1 14 2 728 236 7 254 0 200 8 2 579 748

Zdroj : Informačný systém APIS -  2.4.2012 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 marec 2012

Okrsková stanica "Papuče"

hlavné mesto mestské časti
priestupok 

oznámený 

inému 

orgánu

napomenutie

Počty riešených priestupkov 

prevzaté do 

priestupkového 

konania

Odťahy
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Príloha č. 3

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

4800-psi(čistota-výkaly)-/VZN-psi 11 2 20 6 38

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 121 15 150 8 58

4802-psi(zákaz vstupu so psom)-/VZN-psi 13 4 40 2 20

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 94 9 85 11 84

4804-čistota a poriadok-/VZN 406 22 270 17 186

4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN 79

4806-ambulantný predaj-/VZN 60 28 280 14 164

4807-trhový poriadok-/VZN 24 16 160 2 32

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 39 13 260 4 40

4810-užívania verejného priestranstva-/VZN 2 1 10

4811-poškodzovanie verejnej zelene-/VZN 6 2 20 1 10

4812-státie na zeleni-/VZN 184 31 320 15 140

4814-pešia zóna-/VZN 73 31 385 10 80

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 493 46 480

4822-obťažovanie osôb-/VZN 65 1 10 1 5

4825-nepovolené pálenie odpadu-/VZN 9 1 10

4826-zákaz vjazdu s bicyklom-/VZN 2

4828-znečisťovanie odpadom,skládky - porušenie VZN 2

4829-VRAKY - porušenie VZN-/VZN 10

4831-porušený nočný pokoj-/VZN 11 5 90 4 60

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 7 1 5

4834-hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... )-/VZN 2 1 10

4836-stavebné práce mimo vyhrad. času-/VZN 9 4 50 3 60

4837-plagáty + reklama-/VZN 24 2 20 6 80

4838-zákaz táborenia, zakladanie ohniska-/VZN 2 2 20

SPOLU 1 748 232 2 650 109 1 102

Zdroj : Informačný systém APIS -  2.4.2012 MsP hl. m. SR Bratislavy

Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za marec 2012

Oblasti podľa VZN

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom
z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti
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blok. pokuty bl. pok. v € blok. pokuty bl. pok. v €

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 5 777 2 571 38 980 1 420 20 341

4500-priestupok na úseku ochrany život.prostredia-/zákon 1

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 119 27 380 9 96

4900-priestupok proti občianskému spolunažívaniu-/zákon 5 1 10

5000-priestupok proti majetku-/zákon 27

9800-nepovolené skládky [§-80b,zák.č.223/2001]-/zákon 5

9801-VRAKY-porušenie zák.č.223/2001,§80,ods.1,písm.k-/zákon 26

9802-zmena,odstránenie,zakrytie dopr.značky-/zákon 15

9803-zničenie,poškodenie,znečistenie dopr.značky-/zákon 22

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 164 28 280 12 122

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 83 17 170 18 155

SPOLU 6 244 2 643 39 810 1 460 20 724

Príloha č. 5 

počet bl. 

pokút

bl.pokuta              

v €

počet bl. 

pokút

bl.pokuta                 

v €

1   -nezistený priestupok (TČ)-planý výjazd 1

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 307 119 1 940 35 540

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 4 2 10

4804-čistota a poriadok-/VZN 15

4810-užívania verejného priestranstva-/VZN 1

4812-státie na zeleni-/VZN 6 2 20

4814-pešia zóna-/VZN 15 5 70 5 45

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 19

4822-obťažovanie osôb-/VZN 6

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 3 1 5

5000-priestupok proti majetku-/zákon 1

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 1

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 7 6 30

SPOLU 386 126 2 030 49 630

Zdroj : Informačný systém APIS -  2.4.2012

Príloha č. 4

MsP hl. m. SR Bratislavy

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za marec 2012

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 marec 2012

Priestupky                                                                     

(okrem VZN)

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom
z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti
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Príloha č. 6

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

STARÉ MESTO 71 14 180 17 160

     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 36 9 110 11 110

     --   4804-čistota a poriadok-/VZN 4

     --   4814-pešia zóna-/VZN 15 5 70 5 45

     --   4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 7

     --   4822-obťažovanie osôb-/VZN 6

     --   4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 3 1 5

RUŽINOV 72 46 1 060 14 310

     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 72 46 1 060 14 310

NOVÉ MESTO 114 1 10

     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 112 1 10

     --   4810-užívania verejného priestranstva-/VZN 1

     --   4812-státie na zeleni-/VZN 1

PETRŽALKA 129 65 780 18 160

     --   1   -nezistený priestupok (TČ)-planý výjazd 1

     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 87 63 760 10 120

     --   4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 4 2 10

     --   4804-čistota a poriadok-/VZN 11

     --   4812-státie na zeleni-/VZN 5 2 20

     --   4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 12

     --   5000-priestupok proti majetku-/zákon 1

     --   9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 1

     --   9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 7 6 30

SPOLU 386 126 2 030 49 630

Zdroj : Informačný systém APIS -  2.4.2012 MsP hl. m. SR Bratislavy

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za marec 2012

Udalosti / priestupky 

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom

z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti
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