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Mestská polícia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
 

 

I N F O R M Á C I A 
 
 

Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „mestská 

polícia“) ako poriadkový útvar pôsobí pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku a ochrany 
životného prostredia na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

„hlavné mesto“) a podieľa sa na ochrane dôstojného života obyvateľov a návštevníkov 

hlavného mesta. Mestská polícia plní úlohy podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnej polícii“), podľa všeobecne 

záväzných právnych predpisov a úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení (ďalej 

len „VZN“) vydaných v pôsobnosti hlavného mesta, alebo v pôsobnosti jednotlivých 

mestských častí (ďalej len „MČ“) hlavného mesta. Do kompetencie mestskej polície patrí aj 

plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva, z uznesení miestnych 

zastupiteľstiev, z rozhodnutí primátora hlavného mesta a z oprávnených požiadaviek starostov 

MČ. 
Informácia o plnení úloh mestskou políciou za mesiace jún, júl a august 2018 je 

vypracovaná na základe predložených podkladov z  výkonných útvarov mestskej polície, 
vnútorno - organizačného odboru, ekonomického odboru a údajov z informačného systému 

mestskej polície „Centrála“ (ďalej len „informačný systém“). V informačnom systéme sú 

zaznamenané udalosti, ktoré zistili príslušníci mestskej polície (ďalej len „príslušníci“) 

v priamom výkone služby, alebo prostredníctvom mestského kamerového systému. Ďalej sú 

v ňom zaevidované udalosti na základe prijatých podnetov od občanov nahlásené osobne, 
telefonicky na linku 159, ako aj na linky expozitúr. Podnety boli prijaté aj od zložiek 
Policajného zboru (ďalej len „PZ“), z miestnych úradov alebo elektronickou poštou.  

V hodnotenom období bolo zistených a oznámených celkom 17 202 (18 491)1 udalostí  
a podnetov. Z toho bolo riešených 13 064 (14 262) priestupkov. Bolo zistených 10 (9) 
trestných činov, 1 (0) osobe bola obmedzená osobná sloboda, 2 (1) osoby boli predvedené 

a bola zistená 1 (0) osoba v pátraní PZ.  V 3 742 (3 836) prípadoch sa pri kontrole oznámenia 

nepotvrdili skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, že bol spáchaný priestupok, 55 (62) udalostí 
bolo oznámených rýchlej zdravotníckej pomoci, 15 (23) udalostí Hasičskému a záchrannému 

zboru,  209 (237) zistení a oznamov bolo postúpených príslušným orgánom na doriešenie, 
alebo boli vyriešené priamo na mieste. Osobné doklady boli nájdené v 16 (8) prípadoch. V 40 
(17) prípadoch bola vykonaná lustrácia v registri vozidiel vo verejnom záujme. Na Centrálny 

dispečing mestskej polície bolo nahlásených občanmi celkom 651 (738) podnetov vo vzťahu 

k veterinárnej sanácii. Z toho 47 (36) podnetov riešili príslušníci na expozitúrach ihneď v 
spolupráci so Slobodou zvierat.  

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 
vykonané v 6 214 (6 376) prípadoch a odtiahnutých bolo 1 429 (1 503) motorových vozidiel. 
Príslušným správnym orgánom bolo nahlásených 67 (85) vrakov. Na expozitúrách bolo 
vybavených 419 (572) udalostí, ktoré boli zistené pomocou mestského kamerového systému.  

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 137 865 € (150 835 €) 
riešených 7 508 (8 382) priestupkov. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo 
v blokovom konaní v prospech jednotlivých MČ štatisticky vykázaných 2 687 (1 665) 
                                                 
1 v zátvorkách sú uvedené hodnoty za rovnaké obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka 



 
 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislava                                                  2 
 

 

priestupkov v sume 37 895 € (24 105 €). V prospech hlavného mesta bolo štatisticky 

vykázaných 4 821 (6 717) priestupkov v sume 99 970 € (126 730 €). Bloky na pokutu 
nezaplatenú na mieste boli vydané 14 krát (29) v celkovej sume 570  € (1 080 €). V 227 (205) 
prípadoch boli priestupky prevzaté do objasňovania. Napomenutím bolo riešených 4 275 
(4 262) priestupkov, oznámením na dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 78 (95) 
priestupkov, iným orgánom bolo odovzdaných 803 (1 111) priestupkov, 21 (85) priestupkov 
bolo riešených inak a 138 (93) priestupkov je v štádiu riešenia. 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 1 412 (1 771) priestupkov spáchaných 

porušením ustanovení VZN. Najviac priestupkov v rámci VZN bolo riešených v oblasti 
čistoty a poriadku 515 (614), dodržiavania prevádzkových hodín 171 (236), nepovoleného 

požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve  192 (183), obťažovania osôb 55 
(100), nepovolených pouličných aktivít 89 (75), čistoty kontajnerových stojísk 88 (109), 
dodržiavania niektorých podmienok držania psov 33 (33), poškodzovania verejnej zelene 6 
(18), státia na zeleni motorovým vozidlom  9 (24),  nepovolených rozkopávok  3 (3),  
užívania verejného priestranstva bez povolenia 2 (10),  ambulantného predaja 26 (28), 
exterierového sedenia 69 (222), znečisťovania odpadom 37 (23), vrakov 21 (16),  ochrany 
nefajčiarov 6 (2), stavebných prác mimo vyhradeného času 9 (11), rušenie nočného pokoja 3 
(3)  a ostatné 78 (61).  

Okrem hliadkovej služby a riešení priestupkov, príslušníci odslúžili počas kultúrnych, 

spoločenských, športových akcií a iných zhromaždení v rámci bezpečnostných opatrení 
a zvýšeného výkonu služby 3 712 hodín. V rámci dopravno - bezpečnostných akcií, 

špeciálnych kontrol a s tým súvisiaceho aj zvýšeného výkonu služby bolo odslúžených 3 062 
hodín. Vybavovaniu sťažností a podnetov sa príslušníci venovali celkom 4 378 hodín. 

V rámci ostatných činností vrátane prevencie odslúžili 2 218 hodín.   
Bezpečnostné opatrenia zamerané na dodržiavanie verejného poriadku boli vykonané 

počas zhromaždení „Za obete komunizmu“ a  „Za slušné Slovensko“,  počas pochodu 
„Dúhový Pride“, a pod. Verejný poriadok bol zabezpečovaný aj počas športových podujatí 

(napr. futbalové zápasy Slovana,  basketbal v Hant aréne) a počas kultúrno - spoločenských 

akcií (napr. kladenie vencov k výročiu SNP, otvorenie  LTS Kuchajda, MDD na Partizánskej 

lúke, „Dni Petržalky“, „Ibiza párty“, „Hip Hop party“ a „Reagee party“ na Zlatých pieskoch, 

Juniáles v Podunajských Biskupiciach, ukážky výcviku služobných psov pre deti letného 

tábora hlavného mesta SR Bratislavy v Zoologickej záhrade a pre deti letného tábora mestskej 

časti Bratislava - Staré Mesto na Partizánskej lúke v Lesoparku, „Deň otvorených dverí“ v TV 
Markíza, slávnostné otvorenie podchodu na Trnavskom mýte a pod.).      

Na základe požiadaviek starostov MČ príslušníci riešili opakujúce sa situácie na celom 

území Bratislavy. Išlo najmä o obťažovanie bezdomovcami, žobrajúcimi alebo 
neprispôsobivými osobami v pešej zóne Starého Mesta, o kontrolu verejného poriadku v okolí 
obchodných domov OC Hron, Tesco a v podchode na Patrónke. Ďalej príslušníci vykonávali 

kontrolu mládeže, či nie je pod vplyvom alkoholu, kontrolovali dodržiavanie záverečných 

hodín v reštauračných zariadeniach, verejného poriadku v záhradkárskych lokalitách, resp. v 

chatových oblastiach, s dôrazom na ochranu majetku, alebo vykonávali kontroly dodržiavania 

zákazu vytvárania nelegálnych skládok.  
Príslušníci Stanice jazdeckej polície a kynológie pôsobili na celom území hlavného 

mesta a plnili úlohy na zabezpečenie verejného poriadku v súčinnosti s príslušnými 

expozitúrami. Hliadková služba na koňoch bola zameraná najmä na kontrolu 
ochrany životného prostredia v CHKO Sandberg. Kontrolovali dodržiavanie zákazu vjazdu 

motorových vozidiel v lokalite Lesoparku, so zameraním sa na Cestu mládeže a Kamzík, na 

kontrolu nepovoleného požívania alkoholu na verejných priestranstvách a kontrolu 
dodržiavania VZN o podmienkach držania psov, najmä na nepovolený voľný pohyb psa.  
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Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  
 
Do správneho konania bolo prijatých 7 (10) nových vecí. Z  prijatých vecí v minulom 

období boli 2 (0) veci ukončené rozhodnutím o priestupku,  2 (0) veci ukončené rozkazom 
a 1(1) vec bola zastavená.  Odložená bola 1 (0) vec  a odstúpené boli 2 (2) veci.  

Na základe žiadostí z Ministerstva obrany SR bolo vykonaných 46 (26) 
administratívnych lustrácií v evidencii priestupkov mestskej polície. 

Prijatých bolo 16 (20) sťažností, ktoré smerovali najčastejšie na nevhodné správanie 

príslušníka, na rozdielne posudzovanie alebo neriešenie priestupku, na uloženie blokovej 

pokuty, na nasadenie imobilizéra a v jednom prípade bola podaná sťažnosť proti vybaveniu 

predchádzajúcej sťažnosti. Zo sťažností prijatých od začiatku roka 2018 bolo vybavených 22 

(10) sťažnosti. Z toho bolo 12 (8) sťažností vybavených ako neopodstatnené, jedna sťažnosť 

bola vybavená ako opodstatnená (0).  Podľa ustanovenia § 5 - § 6 zákona č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach v znení zákona č. 94/2017 Z. z. bolo odložených 9 sťažností (2) a 5 sťažností 

je vo vybavovaní. 
 
Kontrola vozidiel taxislužby a vnútorná kontrola 
 
V rámci vykonávania odborného dozoru v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej 

doprave, v platnom znení, bolo kontrolovaných 47 (64) vozidiel taxislužby, z toho 
v pôsobnosti expozitúr na území MČ Bratislava - Staré Mesto 23 (27), Bratislava – Ružinov 

11 (11), Bratislava – Nové Mesto 0 (16) a na území MČ Bratislava - Dúbravka 13 (10). 
Nedostatky boli zistené pri 19 (15) kontrolovaných vozidlách.   

Na expozitúrach a v budove veliteľstva na Gunduličovej ul. boli vykonané kontroly 

zamerané na uskladnenie a zabezpečenie zbraní a streliva. V službe na ulici bola kontrolovaná 

jednotná ustrojenosť a vizuálna čistota uniforiem hliadok, výzbroj hliadok a správne 

vyplňovanie pokutových blokov.  
 

    Publikačné a preventívne aktivity 
   

V hodnotenom období bola oblasť mediálnych aktivít zameraná predovšetkým na 

riešenie problematiky ochrany verejného poriadku v Starom Meste najmä však na okolie 

Obchodnej a Poštovej ulice, ako aj Námestia SNP. K tejto téme bol pripravený aj brífing, na 
ktorom sa zúčastnili okrem iných primátor hl. mesta, ministerka vnútra, riaditeľ KR PZ a 

náčelník mestskej polície. Táto oblasť v mediálnych výstupoch rezonovala počas celého 

letného obdobia. V médiách bola rozoberaná aj problematika parkovania motorových vozidiel 

na cestičkách vyhradených pre cyklistov, kontroly exteriérových sedení a dodržiavania 

prevádzkových hodín. Prostredníctvom médií boli občanom poskytované rady ako si 
zabezpečiť svoje príbytky pri odchode na dovolenku tak, aby prázdne byty nelákali zlodejov. 

Viacero rád bolo venovaných aj ochrane osobných vecí rekreantov na kúpaliskách. Bolo 
spracovaných viacero videovýstupov zo špeciálnych kontrol zameraných či už na oblasť 

vykonávania odborného dozoru na úseku cestnej dopravy, podávania a konzumácie 

alkoholických nápojov maloletými a mladistvými osobami, kontroly  neprispôsobivých osôb, 

kontroly na Stavbárskej ulici, ako aj na dodržiavanie VZN, ktorým sa zakazuje voľný pohyb 

psov v areáli prírodného kúpaliska Draždiak. 
V súvislosti s vyhlásením času zvýšeného nebezpečenstva pred vznikom požiarov boli 

pre novinárov zorganizované výjazdy do lesoparku na území ktorého jazdecké hliadky 
mapovali situáciu týkajúci sa zakladania ohňa v prírode. Samostatné tlačové správy sa týkali 

zadržania sprejera poškodzujúceho budovu na Jesenského ulici, zadržania muža podozrivého 

z drogovej trestnej činnosti, podpaľača na Zlatých pieskoch, vypátrania hľadaných  
chovankýň DDC a nájdenia stratených detí v Záhorskej Bystrici. 
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Preventívne aktivity 
 

Oblasť preventívnych aktivít v sledovanom období bola upriamená na realizovanie 

dopravných výchov v školských a predškolských zariadeniach, ako aj v detských letných 

táboroch, prípadne na prezentovanie ukážok kynológov a hipológov mestskej polície.  
 
Dopravná výchova 

Dátum Školské zariadenie Počet detí 
01.06. MŠ sv. Vincenta Chlumeckého 12 40 

06.06. MŠ Plickova 16 90 

12.06. ZŠ Ivana Bukovčana 3 DNV 100 

13.06. MŠ Legerského 18 90 

15.06. MŠ Devín Kremeľská 60 

20.06. ZŠ Hrdličkova 100 

21.06. Deň OLO na Hl. námestí 300 

22.06. MŠ Bílikova 1 90 

27.06. ZŠ Medzilaborecká 120 

04.07. MŠ Kaméliová 100 

11.07. Letný tábor Borinka 80 

12.07. MŠ Línzbothova 18 100 

13.07. MŠ Podzáhradná 1 120 

20.07. Letný tábor kynológia  50 

25.07. Letný tábor Borinka 80 

11.08. Rodinný cyklovýlet vo Vrakuni 20 
 

Ukážky výcviku služobných zvierat pre deti 

Dátum Školské zariadenie Počet detí 

04.06. MŠ Kolísková 80 

09.06. MDD pre ŠS Mokrohájska 200 

18.06. ZŠ Mudroňova 150 

22.06. MŠ Čunovo 30 

07.07. DLT ZOO Bratislava 100 

09.07. DLT ZOO Bratislava 100 

11.07. DLT Borinka 90 

16.07. DLT ZOO Bratislava 100 

16.07. DLT CVŠ Gaštanova ul., 30 

23.07. DLT ZOO Bratislava 100 

30.07. DLT ZOO Bratislava 100 

06.08. DLT ZOO Bratislava 100 

13.08. DLT ZOO Bratislava 100 

20.08. DLT ZOO Bratislava 100 

27.08 DLT ZOO Bratislava 100 
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Služobná príprava  
 
V mesiaci júl sa zúčastnili zamestnanci školenia v programe GINIS. V mesiaci august 

bol vykonaný strelecký výcvik v priestoroch strelnice na Záhorí, so zameraním na reakciu 

služobných koní pri použití strelnej zbrane. 
 
Oblasť dopravy 

 
V hodnotenom období mala mestská polícia v prevádzke 48 služobných motorových 

vozidiel a 3 prípojné vozidlá.  
Vo výkone služby využívala mestská polícia vozidlo Fiat Doblo, ktoré je zapožičané  

od spoločnosti CNG SPS, s.r.o do októbra 2018. 
 
Spotreba PHM 
 

Jún 
Benzínové vozidlá Naftové vozidlá CNG vozidlá 

v litroch v litroch v kilogramoch 
Celkový počet najazdených km : 51 857 2 750 10 813 
Predpísaná spotreba PHM : 4 191,99 351,42 521,27 
Skutočná  spotreba  PHM  : 4 375,51 214,19 778,57 
Celková úspora/nadspotreba  (+/-) PHM   - 183,52 137,23   - 257,30 

 
Júl 

Benzínové vozidlá Naftové vozidlá CNG vozidlá 

v litroch v litroch v kilogramoch 
Celkový počet najazdených km : 53 812 1 307 10 173 
Predpísaná spotreba PHM : 4 383,22 158,22 489,43 
Skutočná  spotreba  PHM  : 4 540,38 110,00 634,65 
Celková úspora/nadspotreba  (+/-) PHM   - 157,16   48,22    - 145,22 

 
August 

Benzínové vozidlá Naftové vozidlá CNG vozidlá 
v litroch v litroch v kilogramoch 

Celkový počet najazdených km : 50 073 1 464 12 220 
Predpísaná spotreba PHM : 4 013,39 175,65 589,36 
Skutočná  spotreba  PHM  : 4 303,73 116,00 805,16 
Celková úspora/nadspotreba  (+/-) PHM  - 290,34 59,65 - 215,80 

    
Nadspotreba v mesiaci jún bola zistená na 10 vozidlách - 453,75 litrov benzínu a na 5 

vozidlách  - 257,30 kg plynu. Ostatné vozidlá (benzín a nafta) vykazovali úsporu. 
Nadspotreba v mesiaci júl bola zistená na 9 vozidlách - 417,51 litrov benzínu a na 3 

vozidlách  - 145,22 kg plynu. Ostatné vozidlá (benzín a nafta) vykazovali úsporu. 
Nadspotreba v mesiaci august bola zistená na 8 vozidlách – 528,83 litrov benzínu a na 5 

vozidlách  - 215,80 kg - plynu. Ostatné vozidlá (benzín a nafta) vykazovali úsporu. 
 
V júni sa stali 2 škodové udalosti služobných motorových vozidiel, z toho jedna bola 

zavinená vodičom mestskej polície. Predpokladaná výška škôd je 650 €.  
V máji sa stali 2 škodové udalosti služobných motorových vozidiel zavinené vodičmi 

mestskej polície. Predpokladaná výška škôd je 1 250 €.  
V auguste sa nestala žiadna dopravná nehoda ani škodová udalosť služobných 

motorových vozidiel.  



 
 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
Mestská polícia hlavného mesta SR Bratislava                                                  6 
 

 

Ekonomické podmienky  
   

Bežné výdavky spolu:           
Jún Júl August 

960 017,49 566 452,98 557 556,01 

v tom:    
Mzdy 604 127,65 319 226,62 331 617,11 
Poistné a príspevok do poisťovní 227 522,16 123 177,50 129 516,65 
Cestovné náhrady 3 072,46 829,85 0,00 
Energie, voda, komunikácie 9 405,30 8 568,78 12 501,96 
Materiál 19 250,36 33 184,09 14 628,78 
Dopravné 13 167,89 19 692,31 7 640,88 
Rutinná a štandardná údržba 839,78 9 830,07 4 749,26 
Nájomné za prenájom 6 454,20  6 336,96  6 738,21  
Služby 40 283,06 20 535,64 23 503,73 
Odchodné 11 616,55 0,00 3 311,43 
Aktivačný príspevok 0,00 0,00 250,00 
Na nemocenské 3 478,08 3 201,16 1 292,00 
Príspevok na kúpeľnú liečbu 0,00 930,00 166,00 
Príspevok na bývanie a na dopravu 20 800,00  20 940,00  21 640,00  

    

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

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

Výdavky celkom: 960 017,49 566 452,98 557 556,01 

 
 

Nedaňové príjmy spolu:            38 505,07 29 535,97 41 231,42 

v tom:    

Príjmy z vlastníctva 2 623,30 2 320,00 2 428,30 
Administratívne poplatky 0,00 0,00 0,00 
Pokutové bloky 33 190,00 26 960,00 36 620,00 
Poplatky za služby 0,00 0,00 0,00 
Ostatné príjmy 2 591,77 195,97 2 123,12 
Transféry v rámci verejnej správy - MČ 100,00 60,00 60,00 

 
 
 
 
 
Prílohy : 
 
1. Prehľad o zistených udalostiach za mesiace jún až august 2018  
2. Riešené priestupky za mesiace jún až august 2018  
3.  Prehľad o priestupkoch za mesiace jún až august 2018  



Príloha č. 1

TAXI
UBYTOV, 

ZARIAD.

Expozitúra BA I 6 763 3 310 400 410 1 627 1 012 1 3 6 525 1 13 206 10 5 1 2

Expozitúra BA II 2 855 770 2 261 1 753 16 11 40 2 1 499 2 1 2 1 276 18 2 10 6 39

Expozitúra BA III 2 274 969 1 188 1 016 24 63 10 3 1 481 4 1 3 705 14 6 18 5 37

Expozitúra BA IV 2 588 1 284 140 1 097 13 9 44 1 1 700 11 1 2 13 776 7 11 3 64

Expozitúra BA V 2 557 989 16 147 1 347 42 16 1 696 25 3 779 5 2 7 2 38

  Jazdecká polícia 

a kynológia
165 165 163 1 1

Zásahová jednotka 0 0

Útvar dopravy a 

parkovania
0 0

Zabezpečovacia 

stanica
0 0

Správne konanie 

(psi)
0 0

   SPOLU 17 202 7 487 419 1 146 6 840 1 107 84 113 6 13 064 40 1 10 3 28 0 3 742 55 15 47 16 181

Zdroj : Informačný systém Centrala - 05.09.2018
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Prehľad o zistených udalostiach za jún až august 2018

Okrsková 

stanica

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí

Počet 

vyriešených 

priestupkovzistené 

policajtom

osobný 

podnet od 

občana

miestny 

úrad

Kontroly bez závad

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

udalosť 

postúpená 

HaZZ

udalosť 

postúpená 

Sbodode 

zvierat

oznámená 

udalosť 

nebola 

potvrdená

Pátrania 

po 

osobách, 

veciach, 

vozidlách 

kamerový 

systém

iný 

spôsob



Príloha č. 2

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €

zistené 

priestupky

zistené 

priestupky

zistené 

priestupky
začaté 

objasňovanie

objasnené 

priestupky

Expozitúra BA I 6 525 1 058 15 260 2 123 30 590 2 770 2 5 93 395 10 11 46 12 3 460 1 302

Expozitúra BA II 1 499 888 19 970 116 2 220 1 50 357 27 3 64 9 16 5 13 925 66

Expozitúra BA III 1 481 745 18 180 122 1 490 438 18 2 45 5 74 22 10 470 7

Expozitúra BA IV 1 700 1 035 24 800 56 575 7 240 375 12 1 177 2 8 26 1 817 4

Expozitúra BA V 1 696 990 20 430 270 3 020 6 280 286 6 2 10 3 27 96 542 50

  Jazdecká polícia 

a kynológia
163 105 1 330 49 3 6

Zásahová 

jednotka
0

Útvar dopravy a 

parkovania
0

Zabezpečovacia 

stanica
0

Správne konanie 

(psi)
0

   SPOLU 13 064 4 821 99 970 2 687 37 895 14 570 4 275 65 13 389 395 19 0 0 21 101 126 138 6 214 1 429

Zdroj : Informačný systém Centrala - 05.09.2018 MsP hl. m. SR Bratislavy

Riešené priestupky za jún až august 2018

Okrsková 
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Príloha č. 3

bl.pok počet bl. pok. v € bl.pok počet bl. pok. v € bl.pok počet bl. pok. v €

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky 11 222 4 680 97 450 2 463 34 000 14 570

priestupok na úseku ochrany život.prostredia 4

priestupok proti verejnému poriadku 182 13 230 39 700

psi (čistota-výkaly) 6

psi (vodítko,voľný pohyb) 9 1 20 2 20

psi (zákaz vstupu) 7 1 10

psi (známka,evidencia,poplatky) 11

čistota a ver.poriadok 515 12 210 13 260

kontajnery a ich stojiská 88 1 20

skladovanie staveb.materiálu bez povolenia na ver.priestr. 5 1 20 3 30

užívanie verejného priestranstva bez povolenia 2 1 10

znečisťovanie odpadom, nepovolené skládky 37

VRAK motorového vozidla - porušenie VZN 21

stavebné práce mimo vyhrad. času 9 1 20

nepovolené rozkopávky 3

poškodzovanie verejnej zelene 6 3 50

státie na zeleni 9 3 50

nepovolené pálenie odpadu 1

zákaz vjazdu s bicyklom 29 12 140

zákaz táborenia, zakladanie ohniska 18

ambulantný predaj 26 4 50 20 155

trhový poriadok 1 1 10

záverečné hodiny-prevádzkové časy a VP 171 25 490 69 1 440

exteriérové sedenie 69 11 230 46 920

požívanie alk.nápojov na ver.priestr. 192 19 260 3 30

zákaz(obmedzenie)predaja alkohol.nápojov 1

obťažovanie osôb 55

nepovolené pouličné aktivity 89 6 70

hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... ) 14 1 20 2 20

rušenie nočného pokoja 3

ochrana nefajčiarov 6 2 20

porušenie povinnosti podnikateľa 9 2 60 4 60

priestupok proti občianskému spolunažívaniu 2

priestupok proti majetku 10

kontrola TAXI - zistený priestupok 19

nepovolené skládky - porušenie zákona 8

VRAK motor.vozidla - porušenie zákona 46

dopravná značka - zmena,zničenie,poškodenie,znečištenie 37

znečisťovanie komunikácie -  podľa zákona 4

porušenie zákona o ochrane nefajčiarov 98 42 760 1 10

stavba bez stavebného povolenia 2

porušenie podmienok držania psov 18 2 30

Spolu 13 064 4 822 99 980 2 687 37 895 14 570

Zdroj : Informačný systém Centrala - 05.09.2018 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o priestupkoch za jún až august 2018

hlavné mesto

Z toho riešené  blokovou pokutou

mestské časti nezaplatená pokuta Priestupky
Priestupky 

celkom


