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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 2014 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, prostredníctvom mestského kamerového systému a ktoré boli zaevidované 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 (bližšie v prílohe č. 1).  
 

V hodnotenom období príslušníci počas pravidelných pochôdzok a počas kultúrnych, 

športových a spoločenských podujatí plnili úlohy na zabezpečenie verejného poriadku. 

Príslušníci zabezpečovali verejný poriadok v mestských častiach svojou činnosťou prípadne 

v spolupráci s príslušníkmi Policajného zboru (ďalej len „PZ“) počas týchto akcií : 
 

  7.6. Staré Mesto – pochod Avon 

  7.- 8.6. Devínska Nová Ves – hody 

14.6. Petržalka – Dni Petržalky 

21.6. Nové Mesto – otvorenie LTS na Kuchajde 

21.6. Podunajské Biskupice – Juniáles 

28.6. Staré Mesto – Dúhový pochod  

  5.7. Nové Mesto – futbalový zápas Slovan versus Košice 

  5., 9., 12., 16., 23., 26. a 30.7. Nové Mesto – letné kino na Kuchajde 

18.7. Ružinov – koncert na Zlatých pieskoch 

19.7. Staré Mesto – pochod príslušníkov krajnej pravice 

25.- 26.7. Čunovo – Technoparty 

26.7. Ružinov – poriadkovo-bezpečnostná akcia na požívanie alkoholu na verejnosti                                             

  1.8. Ružinov – diskotéka na Zlatých pieskoch 

  2., 6., 9., 13., 16. a 20.8. Nové Mesto – letné kino na Kuchajde 

  2.8. Nové Mesto – koncert rockovej skupiny Gladiátor 

  2.8. Ružinov – diskotéka na Zlatých pieskoch 

14.8. Petržalka – poriadkovo-bezpečnostná akcia na bezdomovcov 

16.8. Dúbravka – diskotéka 

22.- 23.8. Ružinov – reagee party na Zlatých pieskoch 

26.- 29.8. Nové Mesto – pátranie po bezdomovcovi „tzv.Lesný muž” v Lesoparku 

29.8. Záhorská Bystrica – Hrubé hody 

30.8. Rusovce - hody   
 

Ďalej riešili obťažovanie „bezdomovcami“ a neprispôsobivými osobami, kontrolovali 

mládež či nie je pod vplyvom alkoholu, dodržiavanie záverečných hodín v pohostinských 

zariadeniach, dodržiavanie verejného poriadku v záhradkárskych lokalitách, vinohradoch 

resp. v chatových oblastiach aj s dôrazom na ochranu majetku, alebo vykonávali kontrolu 

dodržiavania zákazu vytvárania nelegálnych skládok.  
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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 okrskovými stanicami. Hliadky vykonali 102 akcií na kontrolu dodržiavania 

zákazu vjazdu motorových vozidiel v lokalite Lesoparku a na kontrolu nepovoleného 

požívania alkoholu na verejných priestranstvách.  

Z celkového počtu 23 612 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených 19 426 

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. Z toho 160 udalostí, ktoré neboli priestupkami bolo 

oznámených - rýchlej zdravotníckej pomoci (52), Hasičskému a záchrannému zboru (22), 

Slobode zvierat (42) alebo boli odovzdané na ďalšie riešenie PZ (44). V 8 prípadoch boli 

nájdené a odovzdané osobné doklady. V rámci spolupráce s PZ, respektíve na ich priame 

požiadanie, bolo riešených 144 udalostí.  

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 

vykonané v 6 673 prípadoch a odtiahnutých bolo 1 517 motorových vozidiel. 

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 151 765,- € riešených 9 728 

priestupkov. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo v blokovom konaní v prospech 

jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 2 808 priestupkov v sume 40 245,- €. 

V prospech hl. mesta bolo štatisticky vykázaných 6 920 priestupkov v sume 111 520,- €.  

Bolo vydaných 14 blokov na pokutu nezaplatenú na mieste v sume 340,- €. V 177 

prípadoch boli priestupky prevzaté do objasňovania. Napomenutím bolo riešených 7 602 

priestupkov, oznámením na dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 240 priestupkov, iným 

orgánom bolo odovzdaných 1 576 priestupkov a 89 priestupkov je v štádiu riešenia. 

V hodnotenom období bolo na okrskových staniciach vybavených 448 udalostí zistených 

pomocou mestského kamerového systému. Prehľad o udalostiach zistených mestským 

kamerovým systémom je v prílohe č. 5. 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 5 352 priestupkov spáchaných porušením 

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

a poriadku (2262), čistoty kontajnerových stojísk (387), nepovoleného požívania 

alkoholických nápojov na verejnom priestranstve (766), dodržiavania prevádzkových hodín 

(379),  ambulantného predaja (46), trhového poriadku (11), nepovolených pouličných aktivít 

(116), obťažovania osôb (255), rušenia nočného pokoja (92), dodržiavania niektorých 

podmienok držania psov (184), státia na zeleni motorovým vozidlom (332), pešej zóny (210) 

a ostatné (312). Prehľad o riešení priestupkov v jednotlivých oblastiach VZN je v prílohe č. 3. 
 

Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  
 

V hodnotenom období bolo do správneho konania prijatých 8 vecí, z toho boli 4 veci 

postúpené na okrskové stanice a 1 vec bola vrátená MiÚ Bratislava - Vrakuňa. Z minulých 

období boli 3 veci ukončené rozhodnutím o priestupku, 1 vec bola ukončená rozkazom o 

uložení sankcie a 2 veci boli ukončené rozhodnutím o zastavení konania o priestupku. Na 

exekúciu boli odovzdané 2 veci (vymáhanie pokút uložených v správnom konaní vo výške 

215,- €). Vybavených bolo 21 písomností od iných organizácií, z toho bolo 13 doručovaní 

(súdy, exekútorské úrady, PZ, iné mestské polície a občan). Na základe žiadostí z MO SR, 

 PZ a súdov bolo vykonaných 50 administratívnych lustrácií v evidencii priestupkov mestskej 

polície.  

K 31. 8. 2014 bolo prijatých celkom 80 sťažností, z ktorých bolo 46 vybavených ako 

neopodstatnené, 1 bola čiastočne opodstatnená, 1 bola opodstatnená, 19 bolo odložených 

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

§ 6 ods. 1, písm. b) zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach a 3 sťažnosti boli postúpené.  Desať 

sťažností je vo vybavovaní. Najviac sťažností smerovalo na neadekvátne vystupovanie 



 

 

 

Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislava                     3                              
 

 

príslušníka, na neoprávnené rozhodnutie o založení imobilizéra alebo na neoprávnené 

rozhodnutie o odstránení motorového vozidla.  
 

Kontrola vozidiel taxislužby a vnútorné kontroly 
 

V hodnotenom období bolo príslušníkmi kontrolovaných 110 vozidiel taxislužby 

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

Meste 33, v Ružinove 62, v Dúbravke 11 a v Petržalke 4. Pri 51 kontrolách boli zistené 

nedostatky týkajúce sa taxametra, vyznačenia obchodného mena príp. sadzby cestovného 

alebo chýbali doklady potrebné na prevádzkovanie taxislužby.  

Boli vykonané štyri vnútorné kontroly zamerané na výkon služby a ustrojenosť 

operačného pracovníka a motohliadok, na kontrolu plánu služieb, na kontrolu dodržiavania 

stránkových hodín okrskárom a na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu na 

pracovisku. Kontroly boli ukončené protokolmi. 
 

Publikačné a preventívne aktivity 
 

   V hodnotenom období boli zo strany mestskej polície pravidelne poskytované 

zástupcom médií ústne alebo textové informácie týkajúce sa bežnej činnosti jednotlivých 

staníc mestskej polície. So záujmom médií sa stretla preventívna trojtýždňová akcia „Chceš 

škodiť sebe, ostatným na zastávke nemusíš“, zorganizovaná v spolupráci s Magistrátom 

hlavného mesta Bratislavy a Mestským parlamentom mladých zameraná na problematiku 

fajčenia na zastávkach mestskej hromadnej dopravy. K tejto akcii boli médiám denne 

poskytované informácie a  zároveň bol zorganizovaný tlačový brífing. Akcia bola 

spropagovaná aj v živom rannom vysielaní TV JOJ Dobré ráno. Ďalšou aktivitou v spolupráci 

s hlavným mestom boli podané informácie o intenzívnych kontrolách v oblasti taxislužby 

v rámci výkonu odborného dozoru nad cestnou dopravou poverenými príslušníkmi mestskej 

polície. Priamo na niektorých kontrolách sa zúčastnili spravodajské štáby TV JOJ, STV, TV 

Markíza a zástupcovia niektorých printových médií. Problematike konzumácie alkoholických 

nápojov v súvislosti so skončením školského roka, sa venoval Slovenský rozhlas. 

   Počas prázdninových mesiacov bola pozornosť mestskej polície venovaná 

predchádzaniu krádeží vlámaním sa do bytov, bezpečnosti rekreantov na kúpaliskách, rušeniu 

nočného pokoja hlasnou hudobnou produkciou z podujatí prebiehajúcich v areáli na Zlatých 

pieskoch alebo na nábreží Dunaja na petržalskej strane. Pre TV Bratislava boli pripravované 

pravidelné týždenné vstupy propagujúce zásahy hliadok mestskej polície, boli vyrobené 

reportáže o cyklohliadkach mestskej polície v Lamači, vrátane reportáží o preventívnom 

pôsobení príslušníkov mestskej polície počas letnej sezóny v areáloch prírodných kúpalísk. 

   V priebehu mesiaca jún mestská polícia zorganizovala sedem akcií zameraných na 

dopravnú výchovu na základných školách, ktorých sa zúčastnilo celkom 920 žiakov. Mestská 

polícia spolupracovala aj s firmou OLO na záverečnom vyhodnotení detskej „Olompiády“ 

preverovaním dopravných znalostí detí formou testov a tiež predviedla ukážky činnosti práce 

kynológov mestskej polície. Ďalej sa mestská polícia podieľala na vyhodnotení 20. ročníka 

celoslovenského protidrogového projektu „Prečo som na svete rád/rada“ v spolupráci 

s Národným osvetovým centrom, pričom cenu náčelníčky mestskej polície získala 18-ročná 

študentka z Levíc. 

   V zoologickej záhrade pre deti letného tábora predviedli psovodi z mestskej polície 9 

ukážok výcviku psov. Ukážky výcviku psov predviedli deťom aj v materských školách na ul. 

Kolískovej, Plickovej a na ul. Za kasárňou. Ďalšie ukážky predviedli v športových areáloch na 

ul. Molecovej a Drieňovej, na Kačíne, na Partizánskej lúke a v areáli kúpaliska na Búdkovej 

ceste. 
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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, vrátane vykonávania priebežnej 

kontroly správneho zapisovania do APIS-u príslušníkmi výkonných útvarov. Bola spracovaná 

informácia do operatívnej porady primátora a mestského zastupiteľstva za mesiac máj 2014. 

Do databázy Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra SR (USEP) boli na 

konverziu poslané dátové súbory v dňoch 2. 6., 16. 6., 30. 6., 15. 7., 1. 8., 15. 8. a 28. 8.  2014. 

 

Služobná príprava 
 

   V hodnotenom období sa služobná príprava príslušníkov nekonala.  

 

Oblasť dopravy 
 

V hodnotenom období mala mestská polícia 51 služobných motorových vozidiel z toho 

v prevádzke bolo 48. Mimo prevádzky boli 3 motorové vozidlá : KIA CEE´D (vysoké 

náklady na opravu – totálna škoda pri dopravnej nehode), ŠKODA FABIA (vysoké náklady 

na opravu) a FIAT DOBLO (vysoké náklady na opravu). 

 

Spotreba PHM 
 

Jún Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 66 310 2 816 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 6248,64 338,72 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 5462,97 266,56 

Celková úspora PHM v litroch : 785,67 72,16 
 

Júl Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 68 583 2 837  

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 6 501,49 345,70 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 5 490,44 265,91 

Celková úspora PHM v litroch : 1 011,05 79,79 

 

August Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 61 888 2 913 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 5 880,00 350,87 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 5 242,01 272,94 

Celková úspora PHM v litroch : 637,99 77,93 
 

  
Nadspotreba PHM za hodnotené obdobie  
 

Mesiac : Útvar : Vozidlo: Litre / € Počet km: Norma: 

Jún  OS Dúbravka BA 054 XK 16,88 lit./25,32 € 2 542 7,20 lit./100 km 

Júl OS Dúbravka BA 054 XK 8,05 lit./12,31 € 2 011 7,20 lit./100 km 

August OS Dúbravka BA XB 324   22,09 lit./32,91 € 1 321 7,80 lit./100 km 

 OS Dúbravka BA 054 XK   24,21 lit./36,07 € 2 791 7,20 lit./100 km 

Spolu:  71,23 lit./106,61 €   
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V mesiaci jún 2014 boli zaevidované 2 škodové udalosti služobných motorových 

vozidiel  zn. ŠKODA ROOMSTER a KIA CEE´D s predpokladanou výškou škody 1 050,- €. 

V mesiaci júl 2014 bola zaevidovaná škodová udalosť služobného motorového vozidla 

zn. FIAT DOBLO CARGO COMBI s predpokladanou výškou škody 200,- €. 

V mesiaci august 2014 nebola zaevidovaná dopravná nehoda resp. škodová udalosť 

alebo poškodenie služobného motorového vozidla.  

 

Ekonomické podmienky 
 

Bežné výdavky spolu:           
Jún Júl 

798 309,84 467 929,32 

v tom:   

Mzdy 519 781,17 270 785,98 

Poistné a príspevok do poisťovní 194 066,42 105 730,04 

Cestovné náhrady 1 862,38 837,85 

Energie, voda, komunikácie 9 289,28 5 009,51 

Materiál 6 993,06 3 961,16 

Dopravné 13 833,35 9 296,11 

Rutinná a štandardná údržba 2 492,57 1 452,49 

Nájomné za prenájom 6 449,70 6 450,10 

Služby 20 631,50 19 776,24 

Odchodné 0,00 3 696,00 

Na nemocenské 2 115,41 2 165,21 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 0,00 166,00 

Príspevok na bývanie 20 600,00  20 300,00  

Príspevok na dopravu 195,00 195,00 

Vrátenie poistného 0,00 18 107,63 

Kapitálové výdavky spolu: 0,00 0,00 

Výdavky celkom: 798 309,84 467 929,32 

 

Nedaňové príjmy spolu:          64 332,05 48 873,78 

v tom:   

Príjmy z vlastníctva 3 824,30 3 875,30 

Pokutové bloky 39 836,00 41 586,00 

Poplatky za služby 0,00 980,00 

Príjem z predaja 1 432,00 0,00 

Ostatné príjmy 679,75 2 252,48 

Granty 18 500,00 0,00 

Transféry v rámci verejnej 

správy 
60,00 180,00 

 

Účtovná uzávierka za mesiac august 2014 nebola poskytnutá z dôvodu krátkeho času na jej 

spracovanie a predloženie do informácie.  
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Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za jún, júl a august 2014 

2.  Priestupky za jún, júl a august 2014 

3.  Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za jún, júl a august 2014 

4.  Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za jún, júl a august 2014 

5.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za jún, júl a august 2014 



Príloha č. 1

Maloletá 

osoba 

bez 

postihu

nemožno 

riešiť 

postúpené na 

objasňovanie 

na OS zo 

SJPaK

oznámenie 

prebrala a 

doriešila iná 

hliadka

OS Staré Mesto          

vrátane odťahov 
8 381 4 822 749 385 1 618 781 26 7 975 1 329 22 24 15 15

OS Ružinov 3 690 1 942 515 27 33 1 124 3 46 2 514 1 1 097 41 1 22 2 12

OS Nové Mesto 3 746 2 258 274 1 231 458 512 1 11 2 596 1 1 104 30 4 10 1

OS Dúbravka 4 271 3 202 316 1 25 683 44 3 513 725 19 1 11 2

OS Petržalka 3 299 2 340 285 34 31 592 17 2 657 588 47 1 4 2

Jazdecká polícia                      

a kynológia
225 4 2 197 22 171 1 1 52

   SPOLU 23 612 14 564 2 143 448 1 940 3 638 515 197 23 144 19 426 2 1 3 843 160 8 61 0 29 52 30

Zdroj : Informačný systém APIS - 2.9.2014 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o zistených udalostiach za mesiace jún, júl a august 2014

Okrsková 

stanica

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

Počet 

vyriešených 

priestupkov

Počet 

trestných 

činov

Pátrania po 

osobách, 

veciach, 

motorových 

vozidlách 

Ostatné riešené udalosti

zistené 

policajtom

hlásenie 

na 159

kamerový 

systém

podnet od 

občana

telefonický 

podnet od 

občana

miestny 

úrad

policajt s 

koňom

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



Príloha č. 2

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €
v objasňovaní

objasnené 

priestupky

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov
7 975 2 472 35 490 1 482 20 850 14 3 253 3 5 697 15 34 3 363 1 517

OS Ružinov 2 514 1 109 22 650 528 10 420 2 584 85 7 181 11 7 1 292

OS Nové Mesto 2 596 1 242 20 450 161 2 140 2 1 946 133 73 1 37 687

OS Dúbravka 3 513 1 264 22 940 150 1 465 11 1 580 5 469 1 22 11 597

OS Petržalka 2 657 766 9 090 487 5 370 1 72 1 212 2 77 17 23 734

Jazdecká polícia                        

a kynológia
171 67 900 27 77

   SPOLU 19 426 6 920 111 520 2 808 40 245 14 89 7 602 228 12 1 574 2 102 75 6 673 1 517

Zdroj : Informačný systém APIS - 2.9.2014 MsP hl. m. SR Bratislavy

objasňovanie priestupkov

Priestupky za mesiace jún, júl a august 2014

Okrsková stanica "Papuče"

hlavné mesto mestské časti
priestupok 

oznámený 

inému 

orgánu

napomenutie

Počty riešených priestupkov 

Odťahypriestupok 

vojaka, 

policajta ... 

oznámenia

blokové pokuty
BP 

nezaplatená 

na mieste

priestupok 

oznámený 

PZ

celkom
oznámené 

na DI

v štádiu 

riešenia



Príloha č. 3

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

4800-psi(čistota-výkaly)-/VZN-psi 12

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 106 9 90 3 30

4802-psi(zákaz vstupu so psom)-/VZN-psi 20 4 40 2 15

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 46 3 30 1 10

4804-čistota a poriadok-/VZN 2 262 26 420 25 325

4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN 387 2 20

4806-ambulantný predaj-/VZN 46 22 300 10 100

4807-trhový poriadok-/VZN 11 5 70

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 379 49 970 34 720

4809-skladovanie staveb.materiálu bez povolenia-/VZN 4

4810-užívanie verejného priestranstva bez povolenia-/VZN 24 1 20 1 10

4811-poškodzovanie verejnej zelene-/VZN 11 3 30

4812-státie na zeleni-/VZN 332 139 1 550 62 655

4814-pešia zóna-/VZN 210 78 1 000 56 680

4815-znečisťovanie komunikácie-/VZN 1

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 766 6 80 9 90

4818-zákaz(obmedzenie)predaja alkohol.nápojov-/VZN 1

4822-obťažovanie osôb-/VZN 255 11 130 1 10

4825-nepovolené pálenie odpadu-/VZN 5

4826-zákaz vjazdu s bicyklom-/VZN 45 6 60 1 10

4828-znečisťovanie odpadom,skládky - porušenie VZN-/VZN 36

4829-VRAKY - porušenie VZN-/VZN 10

4831-rušenie nočného pokoja-/VZN 92 23 500 18 410

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 116 1 10 8 80

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

4835-nepovolené rozkopávky-/VZN 6

4836-stavebné práce mimo vyhrad. času-/VZN 36 8 130 11 260

4837-plagáty + reklama-/VZN 8 1 10

4838-zákaz táborenia, zakladanie ohniska-/VZN 4

4840-exteriérové sedenie-/VZN 48 16 330 8 160

4844-ochrana nefajčiarov-/VZN 63 11 110 3 30

SPOLU 5 352 421 5 870 258 3 645

Zdroj : Informačný systém APIS - 2.9.2014 MsP hl. m. SR Bratislavy

Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za mesiace jún, júl a august 2014

Oblasti podľa VZN
hlavné mesto mestské časti

Priestupky 

celkom

Z toho riešené                                      

blokovou pokutou



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

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 12 962 6 417 337 882 2 519 36 160

2400-priestupok na úseku podnikania-/zákon 2

4500-priestupok na úseku ochrany život.prostredia-/zákon 4

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 272 35 580 20 330

4900-priestupok proti občianskému spolunažívaniu-/zákon 9

5000-priestupok proti majetku-/zákon 30

9101-kontrola TAXI-zistený priest.(vyk.vyhl.124/2012)-/zák.vyhl. 49

9800-nepovolené skládky [§-80b,zák.č.223/2001]-/zákon 19

9801-VRAKY-porušenie zák.č.223/2001,§80,ods.1,písm.k-/zákon 55

9802-zmena,odstránenie,zakrytie dopr.značky-/zákon 27

9803-zničenie,poškodenie,znečistenie dopr.značky-/zákon 44

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 588 36 460 5 50

9899-stavba bez stavebného povolenia-/zákon 4

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 120 8 80 6 60

SPOLU 14 185 6 496 339 002 2 550 36 600

Príloha č. 5 

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

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

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 282 40 710 36 510

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 1 1 10

4804-čistota a poriadok-/VZN 13 1 30

4807-trhový poriadok-/VZN 1

4814-pešia zóna-/VZN 116 46 590 36 410

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 22

4822-obťažovanie osôb-/VZN 10

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 1

SPOLU 448 87 1 330 73 930

Zdroj : Informačný systém APIS - 2.9.2014 MsP hl. m. SR Bratislavy

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému 

Udalosti / priestupky hlavné mesto mestské časti

 za mesiace jún, júl a august 2014

Udalosti 

celkom

Z toho priestupky riešené                                      

blokovou pokutou

Priestupky 

celkom

 za mesiace jún, júl a august 2014

Z toho riešené                                      

blokovou pokutou
hlavné mesto mestské časti

Priestupky

(okrem VZN)

Príloha č. 4

Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 


