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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 hodnotené obdobie je vypracovaná na základe 

predloţených 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 sluţby, 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 26 383 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených 22 480 

priestupkov. Ostatné zaznamenané udalosti, ktoré neboli kvalifikované ako priestupky sa 

týkali prevaţne prípadov, kedy sa po preverení oznámenia nepotvrdili skutočnosti, ktoré by 

nasvedčovali, ţe bol spáchaný priestupok. Stopäťdesiatdeväť udalostí, ktoré nie sú 

priestupkami bolo oznámených - rýchlej zdravotníckej pomoci (38), Hasičskému 

a záchrannému zboru (20), Slobode zvierat (47) alebo boli odovzdané na ďalšie riešenie 

Policajnému zboru (ďalej len „PZ“) (54). V udalostiach je zaznamenaných aj 16 prípadov 

nájdenia a odovzdania osobných dokladov. V rámci spolupráce s PZ, respektíve na ich priame 

poţiadanie bolo riešených 144 udalostí. 

 

Zabránenie odjazdu motorového vozidla zaloţením technického prostriedku bolo 

vykonané v 6 117 prípadoch (v uvedenom počte je aj 49 motocyklov). V 1 916 prípadoch 

bolo vozidlo priestupcu odtiahnuté, z toho na záchytné parkovisko na Macharovej ul. 

v Petrţalke bolo firmou CarTowing a.s. odtiahnutých 1 304 motorových vozidiel a do areálu 

na Roţňavskej ul. č. 19 bolo Mestskou odťahovacou sluţbou Dopravného podniku Bratislava, 

a.s. odtiahnutých 612 motorových vozidiel. 

Celkom bolo uloţením blokovej pokuty na mieste v sume 186 990,- € riešených 12 004 

priestupkov. Napomenutím bolo riešených 8 615 priestupkov, oznámením na dopravný 

inšpektorát alebo PZ 543  priestupkov a iným orgánom bolo odovzdaných 1 047 priestupkov. 

V 233 prípadoch boli priestupky prevzaté do objasňovania, z toho 110 priestupkov bolo 

objasnených ku dňu spracovania informácie. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo 

v blokovom konaní v prospech jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 4 067 

priestupkov v sume 62 080,- €. V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 7 937 

priestupkov v sume 124 910,- €. V hodnotenom období bolo vydaných 14 blokov na pokutu 

nezaplatenú na mieste v sume 530,- €, z toho 7 je uţ zaplatených. Dvadsaťštyri priestupkov je 

v štádiu riešenia. 

 

V hodnotenom období bolo odstúpených na vybavenie 971 podnetov zistených pomocou 

mestského kamerového systému, z toho z : 
 

Okrskovej stanice Staré Mesto  -    212, 

Okrskovej stanice Ruţinov    -    193, 

Okrskovej stanice Nové Mesto -    409, 

Okrskovej stanice Petrţalka   -    157. 
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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 (767), porušení ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) 

o pešej zóne (43), VZN s úpravou nepovoleného státia na zeleni (9), VZN o čistote a poriadku 

(60), VZN o obťaţovaní osôb (5), porušení zákona a VZN, ktorými sa upravujú niektoré 

podmienky drţania psov (3), VZN o poţívaní alkohol. nápojov na verejnom priestranstve 

(66), porušení zákona o ochrane nefajčiarov (5) a ostatné udalosti (13). 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 6 579 priestupkov spáchaných porušením 

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

čistoty a poriadku (1 740), čistoty kontajnerových stojísk (206), nepovoleného poţívania 

alkoholických nápojov na verejnom priestranstve (2 587), obťaţovania osôb (140), 

dodrţiavania prevádzkových hodín (425), ambulantného predaja a trhového poriadku (105), 

dodrţiavania niektorých podmienok drţania psov (395), pešej zóny (161) a státia na zeleni 

s motorovým vozidlom (367). Prehľad o riešení ostatných priestupkov v jednotlivých 

oblastiach VZN (453) 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 tieţ v mestských častiach Ruţinov, Dúbravka, Nové 

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

Na kontrolu dodrţiavania zákazu vjazdu motorových vozidiel do Bratislavského 

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

SR Bratislavy bolo príslušníkmi Stanice JPaK vykonaných spolu 95 akcií.  

 

Príslušníci Stanice JPaK, na základe poţiadaviek starostov jednotlivých mestských častí, 

vykonávali kontrolu dodrţiavania verejného poriadku a dodrţiavania ustanovení VZN 

v mestských častiach nasledovne : 
 

Staré Mesto -  pešia zóna, bezdomovci, podnapitá mládeţ, „Dúhový pochod“,  koniec  

školského roka,  

Nové Mesto -  lesopark, otvorenie LTS na Kuchajde, hokejové zápasy na Zimnom štadióne, 

premietanie filmov v letnom kine na Kuchajde, preteky bicyklistov, futbalové 

zápasy, 

Dúbravka - bezdomovci, záhradkárska lokalita, podnapitá mládeţ, koniec školského roka,  

Karlova Ves - bezdomovci, záhradkárska lokalita, koniec školského roka,  

Dev. N. Ves - záhradkárska lokalita, pohostinské zariadenia, koniec školského roka, 

Devín -  záhradkárska oblasť, koniec školského roka, 

Lamač - lesopark, chatová oblasť, bezdomovci, koniec školského roka,   

Záh.Bystrica - pohostinské zariadenia, bezdomovci, koniec škol. roka, 

Rača - lesopark, chatová oblasť,   

Ruţinov - záhradkárska lokalita, narkomani, podnapitá mládeţ, diskotéka na Zlatých 

pieskoch,  

Podunajské Biskupice - záhradkárska lokalita, narkomani, podnapitá mládeţ, prostitútky, 

pohostinské zariadenia, Majáles, koniec školského roka, 

Vrakuňa -  záhradkárska lokalita, narkomani, podnapitá mládeţ, park, Pentagon, 

bezdomovci a iné neprispôsobivé osoby, koniec školského roka, 

Petrţalka -  rekonštrukcia historickej bitky z obdobia stredoveku, koniec školského roka, 

Deň Petrţalky, bezdomovci, podnapitá  mládeţ. 
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   Okrem toho v mestských častiach Nové Mesto, Záh. Bystrica, Ruţinov a Vrakuňa 

vykonali na niektorých školách aj ukáţky výcviku psov. 

 

   V spolupráci s príslušníkmi PZ zabezpečovali verejný poriadok počas týchto akcií: 

 

09.6. Staré Mesto – Dúhový pochod, 

15.6. Vrakuňa – poriadková akcia na asociálov, „bezdomovcov“, 

16.6. Petrţalka – Deň Petrţalky, 

19.6. Vrakuňa – poriadková akcia na asociálov, „bezdomovcov“ , 

22.6. Petrţalka – rekonštrukcia historickej bitky, 

23.6. Petrţalka – rekonštrukcia historickej bitky – vyuţité  kone MsP,  

23.6. Nové Mesto – otvorenie LTS na Kuchajde, 

23.6. Podunajské Biskupice -  akcia Majáles,   

26.6. Vrakuňa – poriadková akcia zameraná na asociálov, „bezdomovcov“, 

28.6. Vrakuňa – poriadková akcia zameraná na asociálov, „bezdomovcov“,  

29.6. Ruţinov – diskotéka na Zlatých pieskoch, 

14.7. Nové Mesto – letné kino na Kuchajde, 

19.7. Nové Mesto – futbalový zápas Slovan : Videoton Budapešť, 

21.7. Staré Mesto – akcia zameraná na „bezdomovcov“ a na mládeţ pod vplyvom alkoholu, 

25.7. Nové Mesto – letné kino na Kuchajde, 

29.7. Nové Mesto – futbalový zápas Slovan : Ţilina,  

03.8. Nové Mesto – hokejový zápas Slovan : Spartak Moskva, 

04.8. Nové Mesto – letné kino na Kuchajde, 

08.8. Nové Mesto – letné kino na Kuchajde, 

09.8. Vrakuňa – poriadková akcia zameraná na asociálov, „bezdomovcov“, 

10.8. Nové Mesto – hokejový zápas Slovan : UPC Viena Capitals, 

11.8. Nové Mesto -  letné kino na Kuchajde, 

14.8. Nové Mesto – hokejový zápas Slovan : Sparta Praha, 

17.8. Vrakuňa  – poriadková akcia zameraná na asociálov, „bezdomovcov“,  

18.8. Nové Mesto – letné kino na Kuchajde, 

18.8. Nové Mesto – preteky bicyklistov v bratislavskom lesoparku – vyuţité kone MsP, 

21.8. Petrţalka – poriad. akcia s pracovníkmi MÚ Petrţalka zameraná na „bezdomovcov“, 

22.8. Nové Mesto – letné kino na Kuchajde, 

24.8. Ruţinov – diskotéka na Zlatých pieskoch, 

24.8. Nové Mesto – hokejový zápas Slovan : JYP Jyväskylä, 

25.8. Nové Mesto – letné kino na Kuchajde, 

25.8. Ruţinov – diskotéka na Zlatých pieskoch, 

29.8. Nové mesto – letné kino na Kuchajde, 

31.8. Dúbravka – bezpečnostno – poriad. akcia zameraná na mládeţ pod vplyvom alkoholu, 

31.8. Dev.N.Ves –  bezpečnostno – poriad. akcia zameraná na mládeţ pod vplyvom alkoholu. 

 
Za uvedené obdobie príslušníci Stanice JPaK vyriešili celkom 118 priestupkov, z toho  

98 napomenutím a 17 blokovou pokutou v sume 280,- €. V troch prípadoch bol priestupok 

oznámený. 

78 priestupkov bolo postúpených na Okrskovú stanicu Nové Mesto do objasňovania a 8 

ďalších udalostí bolo oznámených príslušným orgánom.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4 

Stanica zásahu PCO  
 

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

Starého Mesta najmä na kontrolu dodrţiavania verejného poriadku a čistoty (148), kontrolu 

dodrţiavania zákazu poţívania alkohol. nápojov na verejných priestranstvách (1 016), 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (565), kontrolu dodrţiavania zákona o ochrane 

nefajčiarov (128), obťaţovanie osôb (55), kontrolu dodrţiavania niektorých podmienok  

drţania psov (48) a ostatné (115). Za uvedené obdobie príslušníci Stanice zásahu PCO 

vyriešili celkom 2 067 priestupkov. Blokovou pokutou bolo riešených 730 priestupkov 

v sume 10 410,- €, napomenutím bolo riešených 1 321 priestupkov a 16 priestupkov bolo 

oznámených príslušnému orgánu. Zistený bol jeden trestný čin, 4 priestupky boli postúpené 

na Okrskovú stanicu Staré Mesto do objasňovania. Tri ďalšie udalostí, ktoré neboli 

priestupkami boli len zaznamenané, prípadne oznámené príslušným orgánom.  

 
Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  

 

V mesiacoch jún aţ august 2012 bolo do správneho konania prijatých 16 vecí. Jedna vec  

bola ukončená rozhodnutím o priestupku, 2 veci boli ukončené rozkazom o uloţení sankcie, 7 

vecí bolo vrátených, z toho jedna na doobjasnenie. Šesť vecí je rozpracovaných. 

Z predchádzajúceho obdobia boli tri veci ukončené rozhodnutím o priestupku.  Vybavených 

bolo 14 písomností, z toho bolo 8 ţiadostí o doručenie z iných organizácií. Na základe 

ţiadostí z Ministerstva obrany SR a PZ bolo vykonaných 39 administratívnych lustrácií 

v evidencii priestupkov mestskej polície.  

K 31. 8. 2012 bolo prijatých celkom 76 sťaţností, z toho 29 v hodnotenom období. 

Vybavených bolo celkom 67 sťaţností, z toho bolo 39 sťaţností vybavených ako 

neopodstatnené, 3 sťaţnosti ako čiastočne opodstatnené. Tri sťaţnosti boli postúpené, 1 

odvolaná a 18 sťaţností bolo odloţených podľa ustanovenia § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. 

o sťaţnostiach. Deväť sťaţností je vo vybavovaní. Sťaţnosti smerovali najmä na nevhodné 

a neprofesionálne vystupovanie príslušníka, na nekonanie alebo nesprávny postup príslušníka 

mestskej polície pri oznámení priestupku, na neoprávnené uloţenie blokovej pokuty alebo na 

neoprávnené rozhodnutie o odstránení motorového vozidla.  

 
Kontrola vozidiel taxislužby a vnútorné kontroly 

V mesiacoch jún aţ august 2012 bolo príslušníkmi Okrskovej stanice Staré Mesto (54)  

a Okrskovej stanice Ruţinov (5) kontrolovaných 59 vozidiel taxisluţby v rámci vykonávania 

odborného dozoru v zmysle Vyhlášky MDPaT SR č. 311/1996 Z.z.. Pri 17 vozidlách 

taxisluţby boli zistené nedostatky týkajúce sa označenia vozidla obchodným 

menom, nedostatky v súvislosti s taxametrom resp. osvedčením o technickej kontrole alebo 

ponúkanie sluţieb mimo určených miest.  

Bolo vykonaných 24 vnútorných kontrol na výkonných útvaroch a oddeleniach VOO a 

EO, zameraných na poţitie alkoholických nápojov pred a počas výkonu sluţby, na správnosť 

zapisovania priestupkov do APIS-u a kontrolu evidencie vstupov do evidencií PZ, na kontrolu 

označenia miest monitorovaných mestským kamerovým systémom, na kontrolu zbraní 

a streliva na všetkých výkonných útvaroch a na pouţívanie sluţobného motorového vozidla 

na Stanici JPaK. Kontrolami neboli zistené podstatné nedostatky, drobné porušenia, 

predovšetkým administratívneho charakteru boli odstránené na mieste.  

.   
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Publikačné a preventívne aktivity 

 

Beţný informačný servis mapujúci činnosť mestskej polície bol v tomto období 

pravidelne či uţ písomnou formou, ale aj prostredníctvom telefonátov poskytovaný 

predovšetkým tlačovým agentúram a médiám mapujúcim ţivot v hlavnom meste. Popri tom  

sa mestská polícia podieľala na príprave väčších spravodajských reportáţi týkajúcich sa 

problematiky zavedenia hodnotiaceho systému - TV Markíza; problematiku dodrţiavania 

zákona, ktorým sa upravujú niektoré podmienky drţania psov – STV, TV JOJ, 

Západoslovenská televízia, TV Bratislava; krádeţe kanalizačných poklopov a nebezpečenstvo 

z toho vyplývajúce pre chodcov a vodičov – TV Markíza; konzumácie alkoholických nápojov 

na verejných priestranstvách mladistvými a maloletými osobami – TV JOJ, STV najmä 

v súvislosti s koncom školského roka; podomového predaja a podvodom s ním súvisiacimi 

a túlavých zvierat – STV; problematiky parkovania na miestach vyhradených pre zdravotne 

postihnutých občanov – TV Markíza, SRo; bezpečnosti na kúpaliskách spojenej s krádeţami 

vecí – TV Ruţinov; bytových zlodejov a dovolenkovej sezóny – TV Bratislava, STV.  

 Mestská polícia spolupracovala aj na príprave a výrobe publicistických relácií v TV 

Bratislava a Západoslovenská televízia na témy „Rozvoj kamerového systému“ a „Rušenie 

nočného pokoja“. 

Oblasť preventívnych aktivít bola smerovaná k ukončeniu projektov Správaj sa 

normálne na vybraných základných školách. V školskom roku 2011/2012 bolo do týchto 

aktivít zapojených deväť základných škôl a 392 ţiakov. Zo strany mestskej polície bolo do 

projektu zapojených deväť príslušníkov. Koncom júna bol ukončený projekt Bezpečná cesta 

do školy - zabezpečovanie priechodov pre chodcov pred základnými školami, ktorý bol 

realizovaný v okolí 20 základných škôl. V letných mesiacoch, v spolupráci s KR PZ bolo 

upresnené zameranie projektu „Správaj sa normálne“ na školský rok 2012/2013, v ktorom 

mestská polícia bude ďalej pokračovať. 

 Aktívne bola realizovaná dopravná výchova formou mobilného dopravného ihriska 

pre bratislavské deti – „Deň detí“ pred Starou trţnicou, ZŠ Košická, MŠ Mikovíniho ulica, 

účasť na projekte „Ľudský ţivot je to najcennejšie čo máme“ na ZŠ Ţitavská, ktorého sa 

zúčastnilo 350 ţiakov, letné tábory pre deti, spoluúčasť a ukáţky práce v rámci vyhodnotenia 

Olopiády na Partizánskej lúke, spolupráca a vyhodnotenie medzinárodného protidrogového 

projektu „Prečo som na svete rád/rada“. 

 

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 jún - august 2012 vrátane 

vykonávania priebeţnej 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 máj 2012. Na základe dodaných 

podkladov z mestských častí Bratislava – Staré Mesto, Nové Mesto, Rača, Dúbravka, Devín, 

Devínska Nová Ves a Petrţalka, bola v informačnom systéme aktualizovaná evidencia psov. 

V dňoch 3.6., 19.6., 2.7., 1.6. a 1.8. 2012 boli poslané do IVES-u dátové súbory na konverziu 

do databázy Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra SR.  

 

Oblasť dopravy 
 

V hodnotenom období mala mestská polícia 56 sluţobných motorových vozidiel, z toho 

mimo prevádzky z dôvodu vysokých nákladov na opravu boli: motocykel XIN LING, OS 

Petrţalka, ev.č.: BA – 229AJ; OPEL CORSA, OS Ruţinov, ev.č.: BA – X 254; AVIA 

FURGON, OS Petrţalka, ev.č.: BA – 298JY (v júli 2012 bolo vrátené MÚ Petrţalka). 
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Spotreba PHM 
 

Benzínové vozidlá: jún júl august 

Celkový počet najazdených km : 68 774 67 608 61035 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 6 296,17 6407,28 5806,64 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 5 792,64 5718,17 5032,21 

Celková úspora PHM v litroch : 503,53 689,11 774,43 

  

Naftové vozidlá: jún júl august 

Celkový počet najazdených km : 2 172 2 727 2203 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 255,26 337,96 268,73 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 227,47 273,94 230,64 

Celková úspora PHM v litroch : 27,79 337,96 38,09 

 

V júni bola zistená nadspotreba benzínu na 5 sluţobných motorových vozidlách 

mestskej polície v objeme 155,3  litrov, ostatné vozidlá vykazovali úsporu PHM. V mesiaci 

jún nebola zaevidovaná dopravná nehoda, škodové udalosti boli 3 (výška škody je 2 115,88 €) 

a jedno vozidlo bolo poškodené vandalom (škoda je 112,79 €).   

V júli bola zistená nadspotreba benzínu na 2 sluţobných motorových vozidlách 

mestskej polície v objeme 17,8  litrov, ostatné vozidlá vykazovali úsporu PHM. V mesiaci júl 

nebola zaevidovaná dopravná nehoda. Škodové udalosti boli 3 (výška škody je 2 651,51 €).   

V auguste bola zistená nadspotreba benzínu na 2 sluţobných motorových vozidlách 

mestskej polície v objeme 26,98  litrov, ostatné vozidlá vykazovali úsporu PHM. V mesiaci 

august nebola zaevidovaná dopravná nehoda. Jedno vozidlo bolo poškodené vandalom (výška 

škody je 250,80 €).   

 
Ekonomické podmienky 

 

Bežné výdavky v €  : 
jún júl august 

802 006,97 481 888,71 475 568,11 

v tom:    

Mzdy 508 882,65 271 232,77 269 544,00 

Poistné a príspevok do poisťovní 189 131,40 107 365,98 106 790,44 

Cestovné náhrady 0,00 829,85 0,00 

Energie, voda, komunikácie 20 507,78 13 769,34 16 461,68 

Materiál 9 539,99 7 202,80 4 888,57 

Dopravné 12 054,22 12 201,06 12 656,33 

Rutinná a štandardná údrţba 3 862,04 8 971,89 11 590,63 

Nájomné za prenájom 6 462,41 6 448,20 6 459,45 

Sluţby 23 848,51 25 489,52 19 222,13 

Náborový príspevok - 700 0,00 0,00 

Na nemocenské 1 411,97 1 637,30 1 334,88 

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

Príspevok na bývanie 26 840,00 26 740,00 26 620,00 
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Kapitálové výdavky v € : 0,00 0,00 0,00 

Výdavky celkom: 802 006,97 481 888,71 475 568,11 

 

Nedaňové príjmy v € : 61 148,66 37 538,11 39 569,39 

v tom:    

Príjmy z vlastníctva 4 547,01 4 668,04 4 918,30 

Pokutové bloky 50 320,00 31 715,79 34 070,00 

Poplatky za sluţby 0,00 0,00 0,00 

Ostatné príjmy 6 281,65 1 134,28 561,09 

Transféry v rámci verejnej správy 0,00 20,00 20,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za jún, júl a august 2012 

2.  Priestupky za jún, júl a august 2012 - podľa výkonných útvarov 

3.  Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za jún, júl a august 2012 

4.  Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za jún, júl a august 2012 

5.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za jún, júl a august 2012 

6.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za jún, júl a august 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

5 913 3 812 138 208 1 057 687 11 5 775 1 57 12 42 3 23

OS Staré Mesto                       

len odťahy Mestskou 

odťahovou službou DP BA

616 536 9 2 9 60 616

OS Ružinov 4 633 2 562 265 192 54 1 478 8 74 3 391 1 184 37 4 3 14

OS Nové Mesto 4 293 2 648 143 409 205 527 341 2 18 3 371 4 871 33 8 6

OS Dúbravka 4 279 3 054 530 19 637 39 3 510 743 21 1 3 1

OS Petržalka 4 370 3 088 136 157 28 959 2 3 632 1 1 681 47 3 4 1

Jazdecká polícia                      

a kynológia
204 3 123 78 118 7 78 1

Stanica zásahu  PCO    2 075 1 856 213 3 3 2 067 1 1 2 4

 SPOLU 26 383 17 556 1 437 971 1 375 4 348 349 125 78 144 22 480 6 2 3 537 159 16 42 0 19 82 40

Zdroj : Informačný systém APIS -  5.9.2012 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 jún, júl a august 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



Príloha č. 2

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €
(v objasňovaní)

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov        

firmou CarTowing

5 775 902 12 900 2 193 34 900 5 2 232 1 3 396 14 29 2 552 1 304

OS Staré Mesto      

len odťahy Mestskou 

odťah.služ. DP BA

616 453 7 660 5 100 5 145 6 2 612

OS Ružinov 3 391 1 559 35 210 445 8 250 1 027 112 1 222 19 6 1 253

OS Nové Mesto 3 371 1 060 17 940 532 8 500 14 2 1 222 408 1 95 37 543

OS Dúbravka 3 510 1 455 18 920 296 3 365 1 1 426 309 15 8 473

OS Petržalka 3 632 1 761 21 590 596 6 965 11 1 144 1 22 32 65 1 296

Jazdecká polícia                        

a kynológia
118 17 280 98 3

Stanica zásahu PCO  2 067 730 10 410 1 321 4 9 3

 SPOLU 22 480 7 937 124 910 4 067 62 080 14 24 8 615 525 18 1 047 0 123 110 6 117 1 916

Zdroj : Informačný systém APIS -  5.9.2012 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 jún, júl a august 2012

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 14 2 20 3 30

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 208 20 250 18 165

4802-psi(zákaz vstupu so psom)-/VZN-psi 18 2 20 4 40

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 155 21 210 23 235

4804-čistota a poriadok-/VZN 1 740 52 610 32 445

4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN 206 1 20 1 10

4806-ambulantný predaj-/VZN 105 51 510 34 397

4807-trhový poriadok-/VZN 23 7 70 10 60

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 425 76 1 170 80 1 586

4809-skladovanie staveb.materiálu bez povolenia-/VZN 6 3 35

4810-užívania verejného priestranstva-/VZN 44 1 10 3 40

4811-poškodzovanie verejnej zelene-/VZN 25 6 60 3 30

4812-státie na zeleni-/VZN 367 128 1 410 48 610

4813-státie(parkovanie)na chodníkoch-/VZN 8

4814-pešia zóna-/VZN 161 24 360 76 1 240

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 2 587 167 1 700 19 190

4821-sexuálne služby-/VZN 2 2 40

4822-obťažovanie osôb-/VZN 140 3 40 3 70

4825-nepovolené pálenie odpadu-/VZN 16 3 30

4826-zákaz vjazdu s bicyklom-/VZN 27 2 20

4828-znečisťovanie odpadom,skládky - porušenie VZN-/VZN 13

4829-VRAKY - porušenie VZN-/VZN 18

4831-porušený nočný pokoj-/VZN 95 4 100 42 780

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 47 3 30 1 10

4834-hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... )-/VZN 42 14 200 3 60

4835-nepovolené rozkopávky-/VZN 3

4836-stavebné práce mimo vyhrad. času-/VZN 46 12 250 23 480

4837-plagáty + reklama-/VZN 10 3 30 1 10

4838-zákaz táborenia, zakladanie ohniska-/VZN 21 7 90

4840-exteriérové sedenie-/VZN 7 6 100

SPOLU 6 579 609 7 230 438 6 643

Zdroj : Informačný systém APIS -  5.9.2012 MsP hl. m. SR Bratislavy

Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za jún, júl a august 2012

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-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 14 603 7 092 114 940 3 498 53 756

3000-porušenie ochrany pred alkohol.a inými látkami-/zákon 1

4500-priestupok na úseku ochrany život.prostredia-/zákon 2

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 490 65 850 44 726

4900-priestupok proti občianskému spolunažívaniu-/zákon 33 3 40 1 20

5000-priestupok proti majetku-/zákon 47

9101-kontrola TAXI-zistený priest.(vykonáv.vyhl.311/96)-/zák.vyhl. 17 2 80

9800-nepovolené skládky [§-80b,zák.č.223/2001]-/zákon 8

9801-VRAKY-porušenie zák.č.223/2001,§80,ods.1,písm.k-/zákon 68

9802-zmena,odstránenie,zakrytie dopr.značky-/zákon 49

9803-zničenie,poškodenie,znečistenie dopr.značky-/zákon 48

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 454 114 1 210 23 210

9806-porušenie ochrany pred zneuž.alkohol.nápojov-/zákon 6

9899-stavba bez stavebného povolenia-/zákon 1 1 10

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 215 54 640 60 635

SPOLU 16 042 7 328 117 680 3 629 55 437

Príloha č. 5 

počet bl. 

pokút

bl.pokuta              

v €

počet bl. 

pokút

bl.pokuta                 

v €

1   -nezistený priestupok (TČ)-planý výjazd-x1 2

101 -privolaná RZP-x101 1

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 767 250 4 400 81 1 230

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 1

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 2

4804-čistota a poriadok-/VZN 60 3 30 1 5

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 2 1 30

4812-státie na zeleni-/VZN 9 3 30 1 10

4814-pešia zóna-/VZN 43 26 400

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 66

4822-obťažovanie osôb-/VZN 5

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 5 1 10

4838-zákaz táborenia, zakladanie ohniska-/VZN 1

9100-kontrola TAXI-bez závad (vyhl.311/1996)-x-odb.doz. 1

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 5 2 20 3 20

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 1

SPOLU 971 258 4 480 114 1 705

Zdroj : Informačný systém APIS -  5.9.2012

Príloha č. 4

MsP hl. m. SR Bratislavy

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za jún, júl a august 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 jún, júl a august 2012

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 212 2 30 58 830

     --   101 -privolaná RZP-x101 1

     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 87 2 30 30 390

     --   4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 1

     --   4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 1

     --   4804-čistota a poriadok-/VZN 22

     --   4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 1 1 30

     --   4814-pešia zóna-/VZN 43 26 400

     --   4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 45

     --   4822-obťažovanie osôb-/VZN 5

     --   4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 5 1 10

     --   9100-kontrola TAXI-bez závad (vyhl.311/1996)-x-odb.doz. 1

RUŽINOV 193 123 2 770 30 560

     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 190 123 2 770 30 560

     --   4804-čistota a poriadok-/VZN 2

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

NOVÉ MESTO 409 70 1 010 7 100

     --   1   -nezistený priestupok (TČ)-planý výjazd-x1 2

     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 405 70 1 010 7 100

     --   4812-státie na zeleni-/VZN 2

PETRŽALKA 157 63 670 19 215

     --   2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 85 55 590 14 180

     --   4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 1

     --   4804-čistota a poriadok-/VZN 36 3 30 1 5

     --   4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 1

     --   4812-státie na zeleni-/VZN 7 3 30 1 10

     --   4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 20

     --   4838-zákaz táborenia, zakladanie ohniska-/VZN 1

     --   9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 5 2 20 3 20

     --   9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 1

SPOLU 971 258 4 480 114 1 705

Zdroj : Informačný systém APIS -  5.9.2012 MsP hl. m. SR Bratislavy

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za jún, júl a august 2012

Udalosti / priestupky 

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom

z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti


