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Mestská polícia  hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
 

I N F O R M Á C I A 
   

Informácia o činnosti Mestskej polície hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

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

podkladov z funkčných a výkonných útvarov mestskej polície a údajov zaznamenaných 

v informačnom systéme mestskej polície APIS.  
V APISe boli zaznamenané udalosti, ktoré zistili príslušníci mestskej polície v priamom 

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

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

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

 
Z celkovo 8 250 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených 7 213 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. Celkovo bolo 57 udalostí, ktoré nie sú priestupkami, oznámených 
rýchlej zdravotníckej pomoci (18), hasičskému a záchrannému zboru (6), Slobode zvierat (14) 
alebo boli odovzdané na ďalšie riešenie Policajnému zboru (ďalej len „PZ“) (19). 
V udalostiach sú zaznamenané aj 4 prípady nájdenia a odovzdania osobných dokladov a 39 
kontrol výkonu taxislužby v rámci odborného dozoru. Ďalej boli zistené 2 trestné činy 
(nedovolená výroba a držanie omamných a psychotr. látok – prípad prevzal PZ a krádež 

vlámaním). V rámci spolupráce s PZ, respektíve na ich priame požiadanie bolo riešených 50 
udalostí. 

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 
vykonané v 2 747 prípadoch a v 490 prípadoch bolo vozidlo priestupcu odtiahnuté, z toho na 
záchytné parkovisko na Macharovej ul. v Petržalke bolo firmou CarTowing a.s. odtiahnutých 

305 motorových vozidiel a do areálu na Bazovej ulici bolo Mestskou odťahovacou službou 

Dopravného podniku Bratislava, a.s. odtiahnutých 185 motorových vozidiel. 
Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste riešených 4 641 priestupkov v sume  

71 415,- €. Napomenutím bolo riešených 2 029 priestupkov, oznámením na dopravný 

inšpektorát 121 priestupkov a 2 priestupky boli odovzdané PZ na ďalšie riešenie. Iným 

orgánom bolo odovzdaných 243 priestupkov, v 19 prípadoch boli priestupky ukončené 

objasňovaním a 154 priestupkov je v riešení. Z celkového počtu riešených priestupkov bolo 

v blokovom konaní v prospech jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 882 
priestupkov v sume 11 995,- €. V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 3 759 
priestupkov v sume 59 420,- €. V hodnotenom období boli vydané 4 bloky na pokutu neza-
platenú na mieste v celkovej hodnote 155,- €.  (ostatné prehľady v prílohe č. 2) 

 

V hodnotenom období bolo odstúpených na vybavenie 290 podnetov zistených pomocou 

mestského kamerového systému, z toho : 
 
Okrsková stanica Staré Mesto  -    89 
Okrsková stanica Ružinov   -    34 
Okrsková stanica Nové Mesto -    31 
Okrsková stanica Petržalka  -  136 
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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 (245), porušení ustanovení všeobecne záväzného predpisu (ďalej len „VZN“)  
o pešej zóne (14), VZN s úpravou  nepovoleného státia na zeleni (5), VZN o čistote 

a poriadku (3), VZN ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (8), VZN 
o požívaní alkohol. nápojov na verejnom priestranstve (1), VZN o obťažovaní osôb (3) 
a ostatné udalosti (11). 

 
Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 1 181 priestupkov spáchaných porušením 

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

a poriadku (415), požívania alkoholických nápojov na verejnom priestranstve (215) a státia na 
zeleni (140). Prehľad o riešení ostatných priestupkov v jednotlivých oblastiach VZN je 

v prílohe č.4. 
 
Stanica jazdeckej polície a kynológie a Stanica zásahu PCO  
 
V hodnotenom období vykonávali príslušníci Stanice jazdeckej polície a kynológie 

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

v súčinnosti so Stanicou zásahu PCO (ďalej len „SZ PCO“) a s Okrskovou stanicou Staré 

Mesto. Poriadkové akcie boli vykonané tiež  v mestských častiach Ružinov, Dúbravka a 

Petržalka v súčinnosti s príslušnými okrskovými stanicami mestskej polície.  
Na kontrolu dodržiavania zákazu vjazdu motorových vozidiel do Bratislavského 

lesoparku (zistených 20 priestupkov) a na kontrolu požívania alkoholu na verejných 

priestranstvách hl. m. SR Bratislavy (zistených 10 priestupkov) bolo príslušníkmi 

Stanice JPaK vykonaných spolu 28 akcií.  
V dňoch 4. a 10. 1. 2011 boli vykonané dve poriadkové akcie v spolupráci 

s pracovníkmi Miestneho úradu v Petržalke a pracovníkmi Magistrátu, ktoré boli zamerané na 

zmapovanie miest kde sa zdržujú tzv. „bezdomovci“ v mestskej časti Bratislava - Petržalka. 
V dňoch 31. 12. 2010 a 1. 1. 2011 vykonali príslušníci mestskej polície poriadkovo-
bezpečnostnú akciu v Starom Meste počas osláv Silvestra 2010 a Nového roka 2011. 

 
Okrem vyššie uvedeného príslušníci Stanice JPaK na základe požiadaviek starostov 

jednotlivých mestských častí, vykonávali kontrolu dodržiavania verejného poriadku 
a dodržiavania ustanovení VZN v mestských častiach: 

 
Staré Mesto –    pešia zóna, „bezdomovci“, mládež pod vplyvom alkoholu, 
Nové Mesto –    lesopark,  
Dúbravka  –   „bezdomovci“, záhradkárska lokalita, mládež pod vplyvom alkoholu,  
Karlova Ves –   „bezdomovci“, záhradkárska lokalita,  
D. N. Ves       –    záhradkárska lokalita, kontrola v pohostinských zariadeniach,  
Devín    –    záhradkárska oblasť,  
Lamač   –    lesopark, chatová oblasť, „bezdomovci“,  
Záh. Bystrica –    kontrola v pohostinských zariadeniach,  
Rača    –    lesopark, chatová oblasť, 
Ružinov   –    záhradkárska lokalita, narkomani, mládež pod vplyvom alkoholu, diskotéka,  

útulok pre bezdomovcov, 
Pod. Biskup. –    záhradkárska lokalita, narkomani, mládež pod vplyvom alkoholu,  

pohostinské zariadenia,  
Vrakuňa  –    záhradkárska lokalita, narkomani, mládež pod vplyvom alkoholu, park  

„vrakuňský lesík“,  Pentagon, 
Petržalka   –   „bezdomovci“. 
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Príslušníci Stanice JPaK riešili 79 udalostí. Blokovou pokutou bolo riešených 20 

priestupkov v celkovej sume 355,- €, 20 krát bol priestupok vybavený napomenutím, 36 
priestupkov bolo postúpených na Okrskovú stanicu Nové Mesto do objasňovania, k 1 udalosti 
bola privolaná rýchla záchranná pomoc a 2 udalosti boli oznámené PZ. 

 
V hodnotenom  mesiaci príslušníci SZ PCO zamerali svoju činnosť na území Starého 

Mesta najmä na kontrolu dodržiavania verejného poriadku a čistoty (76), kontrolu 
dodržiavania verejného poriadku (5), kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkohol. 
nápojov na verejných priestranstvách (85), bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (136), 
kontrolu dopravného režimu v pešej zóne (5), kontrolu dodržiavania zákona o ochrane 
nefajčiarov (35), obťažovanie osôb (34), kontrolu dodržiavania VZN, ktorým sa upravujú 

niektoré podmienky držania psov (5) a ostatné (6).  
Za uvedené obdobie príslušníci SZ PCO vyriešili celkom 387 priestupkov. Blokovou 

pokutou bolo riešených 177 priestupkov v sume 2 095,- €, napomenutím bolo riešených 205 
priestupkov, 4 priestupky boli oznámené príslušným orgánom a 1 priestupok bol postúpený 
na Okrskovú stanicu Staré Mesto do objasňovania.   

 
Vybavovanie priestupkov, písomností a  sťažnosti  

       
V januári 2011 bola do priestupkového konania prijatá 1 vec, ktorá bola vrátená na  

OO PZ Staré Mesto z dôvodu, že priestupok nebol spoľahlivo objasnený. Tri veci boli 
ukončené. Jedna rozhodnutím o priestupku, druhá rozkazom o uložení sankcie a tretia vec 
bola ukončená rozhodnutím o zastavení konania o priestupku. Vybavených bolo 12 
písomností pre iné organizácie (súdy – 1, exekútorské úrady – 3, Obv. úrad ŽP – 1, PZ – 1, 
vlastné - 6). Na žiadosť MO SR alebo PZ bolo vykonaných 7 administratívnych lustrácií 
v evidenciách mestskej polície (priestupky).   

V januári 2011 boli prijaté 3 sťažnosti, ktoré sú vo vybavovaní. Sťažnosti smerovali na 
neoprávnený odťah motorového vozidla, na postup príslušníka pri uložení blokovej pokuty 

a na neoprávnený zásah do základných práv a slobôd. Z minulého roka bolo vybavených  
7 sťažností, z toho 6 sťažností bolo vybavených ak neopodstatnené a jedna sťažnosť bola 

odložená podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. 
 
Kontrola vozidiel taxislužby a vnútorné kontroly 

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

Ružinov (35) a Okrskovej stanice Petržalka (2) kontrolovaných 39 vozidiel taxislužby v rámci 

vykonávania odborného dozoru v zmysle Vyhlášky MDPaT SR č. 311/1996 Z.z.. Pri kontrole 
20 vozidiel boli zistené nedostatky týkajúce sa označenia vozidla obchodným 

menom, nedostatky v súvislosti s taxametrom alebo dokladmi potrebnými k vykonávaniu 
taxislužby. 

 
V hodnotenom období boli vykonané 3 vnútorné kontroly : 
 

1. kontrola požitia alkoholu pred alebo počas služby na Okrskovej stanici Petržalka – 
ukončená záznamom, 

2. kontrola požitia alkoholu pred alebo počas služby na Okrskovej stanici Nové Mesto – 
ukončená záznamom, 

3. kontrola správnosti vyplňovania pokutových blokov, dokladov potrebných pre výkon 

služby, kníh prevádzok služobných vozidiel a kontrola ustrojenosti policajtov na 
Okrskovej stanici Dúbravka – ukončená záznamom. 
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Publikačné a preventívne aktivity 
 
V mesiaci január 2011 bola okrem denného spravodajského servisu poskytovaného 

tlačovým a elektronickým médiám, ako aj agentúram SITA a TA SR zameraná pozornosť 

médií na vyhodnotenie silvestrovských osláv a príchodu Nového roka z pohľadu 

zabezpečenia verejného poriadku v hlavnom meste. Problematika dodržiavania všeobecne 

záväzných nariadení týkajúca sa čistoty a poriadku, obťažovania občanov, rušenia nočného 

pokoja, ako aj prikrmovania túlavých zvierat bola prezentovaná vo vysielaní televízií JOJ, 

TA3, ako aj v regionálnom vysielaní RTVS. O nebezpečenstve korčuľovania na zamrznutých 

vodných plochách priniesla reportáž televízia TA3. Pozornosť zo strany tejto televízie bola 

venovaná aj problematike starých motorových vozidiel na sídliskách a postupu správcu 

komunikácie pri ich odstraňovaní. V závere mesiaca mestská polícia spolu s mestskými 

časťami prinášala informácie týkajúce sa povinnosti držiteľov psov pri ich nahlasovaní do 

evidencie miestnych úradov vrátane sankcií, ktoré v prípade neprihlásenia psa do evidencie 

jeho držiteľovi hrozia. 
Oblasť prevencie bola realizovaná pokračovaním projektov určených pre piatakov 

navštevujúcich vybrané základné školy pod názvom Správaj sa normálne, ako aj 
zabezpečovanie priechodov pre chodcov v ranných hodinách pred niektorými základnými 

školami v rámci projektu Bezpečná cesta do školy. Pre Obvodný úrad Bratislava boli 

spracované podklady k vyhodnoteniu projektov realizovaných s podporou Rady vlády 

prevenciu kriminality za rok 2010 „Mládež a alkohol“ a „Drogy mladým ľuďom nesvedčia“. 
 
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 rok 2010 vrátane vykonávania 

priebežnej kontroly správneho zapisovania do systému APISu príslušníkmi výkonných 

útvarov a následného zabezpečovania odstraňovania chýb. V hodnotenom období bola 

spracovaná informačná správa pre mestské zastupiteľstvo za mesiace október - december 
2010. Na základe elektronicky dodaných podkladov z mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

bola v infor-mačnom systéme aktualizovaná evidencia psov platná k 30. 12. 2010. 
                           
Odborná  a služobná príprava príslušníkov mestskej polície  
 
Dňa 17. januára 2011 začal kurz odbornej prípravy K1/2011 s počtom frekventantov 16, 

z toho 8 z mestskej polície Bratislava. Dňa 11. 1. 2011 sa zúčastnil jeden príslušník 

bratislavskej mestskej polície skúšky v opravnom termíne, ktorú vykonal úspešne. 
V súvislosti s kurzom boli počas hodnoteného obdobia zabezpečované potrebné administra-
tívne úkony.  

Služobná príprava v mesiaci január 2011 nebola plánovaná.  
 
Oblasť dopravy 
 
V hodnotenom období mala mestská polícia 58 služobných motorových vozidiel.   
 

Spotreba PHM 
 

Benzínové vozidlá:  

Celkový počet najazdených km :         67 786 
Predpísaná spotreba v litroch : 7 015,26 
Skutočná  spotreba  v litroch : 6 495,02 
Celková úspora (- nadspotreba) v litroch * : 520,24 
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Naftové vozidlá:  

Celkový počet najazdených km : 3 354 
Predpísaná spotreba v litroch : 449,14 
Skutočná  spotreba  v litroch : 324,77 
Celková úspora v litroch * : 124,37 

      * Celková úspora =  úspora – nadspotreba 
 
Nadspotreba PHM služobných motorových vozidiel mestskej polície za mesiac január 

2011 bola zistená u 3 motorových vozidiel celkom 25,44 litrov v sume 34,11,- €. 
V mesiaci január 2011 neboli zaregistrované žiadne dopravné nehody, škodové udalosti 

ani žiadne poškodenia služobných motorových vozidiel.   
 
Ekonomické podmienky 

 

  

Bežné výdavky spolu:    ( v € ) 468 801,02 

-  mzdy 278 172,20 
-  poistné a príspevok do poisťovní 109 749,70 
-  cestovné náhrady 1 659,70 
-  energie, voda, komunikácie 24 217,77 
-  materiál 48,00 
-  dopravné 1 438,03  
-  rutinná a štandardná údržba 1 839,10 
-  nájomné za prenájom 6 663,14 
-  služby 14 470,67 
-  na nemocenské dávky 2 792,71 

-  náborový príspevok 1 700,00 

-  odchodné 0,00 

-  príspevok na kúpeľnú liečbu 0,00 
-  príspevok na bývanie 26 050,00 

 
Nedaňové príjmy spolu:       ( v € ) 59 190,07 

-  príjmy z vlastníctva 4 803,30 
-  pokuty v blokovom konaní 51 629,90 
-  poplatky za služby 2 291,86 
-  príjem z predaja 0,00 
-  ostatné príjmy 465,01 
-  transféry v rámci verejnej správy 0,00 
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Prílohy : 
 
1.  Prehľad o zistených udalostiach za január 2011 
2.  Priestupky za január 2011- podľa okrskových staníc 
3.  Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za január 2011 
4.  Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za január 2011 
5.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za január 2011 
6.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za január 2011 – podľa 

mestských častí.  



Príloha č. 1

nemožno 

riešiť 

postúpené na 

objasňovanie na 

OS (S JPaK, 

PCO)

oznámenie 

prebrala a 

doriešila iná 

hliadka

OS Staré Mesto 1 845 1 317 49 82 202 191 4 1 815 1 18 1 2 1 7

OS Staré Mesto 

odťahy DP
186 137 10 1 3 34 1 186

OS Ružinov 1 581 1 043 169 34 16 294 4 1 20 1 251 289 15 2 15 3 6

OS Nové Mesto 1 177 830 64 31 68 129 47 8 958 1 199 17 2

OS Dúbravka 1 416 1 109 173 9 110 15 1 214 191 5 2 4

OS Petržalka 1 579 1 105 67 136 10 259 2 1 363 1 195 16 2 2

Jazdecká polícia                      

a kynológia
79 2 1 49 27 40 3 36

Stanica zásahu 

PCO    
387 328 53 6 386 1

 SPOLU 8 250 5 869 587 290 309 1 017 51 50 27 50 7 213 2 1 892 57 4 19 12 37 13

Zdroj : Informačný systém APIS -  7.2.2011 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o zistených udalostiach za január 2011 

Okrsková stanica

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

Počet 

vyriešených 

priestupkov

Počet 

prečinov

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 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)

OS Staré Mesto 1 815 762 8 595 436 4 900 1 569 2 21 9 15 1 243 305

OS Staré Mesto 

odťahy DP
186 128 1 845 9 150 3 44 1 1 185

OS Ružinov 1 251 758 20 370 116 2 795 4 242 36 54 41 425

OS Nové Mesto 958 394 5 880 72 985 4 363 76 23 26 208

OS Dúbravka 1 214 629 8 390 100 1 420 344 5 123 10 3 287

OS Petržalka 1 363 891 11 890 149 1 745 59 242 2 20 584

Jazdecká polícia                        

a kynológia
40 20 355 20

Stanica zásahu 

PCO  
386 177 2 095 205 2 2

 SPOLU 7 213 3 759 59 420 882 11 995 4 67 2 029 121 2 243 87 19 2 747 490

Zdroj : Informačný systém APIS -  7.2.2011 MsP hl. m. SR Bratislavy

Odťahy

celkom

blokové pokuty

BP 
nezaplatená 

na mieste

v štádiu 

riešenia

oznámené 

na DI

priestupok 

oznámený 

PZ

Priestupky za január 2011  

Okrsková stanica "Papuče"

hlavné mesto mestské časti objasnené 

priestupky

priestupok 

oznámený 

inému 

orgánu

napomenutie

Počty riešených priestupkov 

prevzaté do 

priestupkovéh

o konania



Príloha č. 3

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

4800-psi(čistota-výkaly)--VZN-psi 10 8 100 1 5

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)--VZN-psi 84 29 200 6 57

4802-psi(zákaz vstupu so psom)--VZN-psi 9 1 5

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)--VZN-psi 40 24 185 1 5

4804-čistota a poriadok--VZN 415 30 400 2 14

4805-kontajnery a ich stojiská--VZN 105

4806-ambulantný predaj--VZN 17 8 85 3 30

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy--VZN 13 4 100 1 15

4810-užívania verejného priestranstva--VZN 3 1 10

4811-verejná zeleň--VZN 1 1 30

4812-státie na zeleni--VZN 140 37 515 32 354

4814-pešia zóna--VZN 24 11 155 7 35

4816-chodníky-zimná údržba-sneh--VZN 18 3 25 1 10

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.--VZN 215 26 155 1 5

4822-obťažovanie osôb--VZN 58 1 5

4825-pálenie odpadu--VZN 2 1 10

4829-VRAKY len podľa VZN !!!--VZN 7

4833-pouličné aktivity--VZN 4

4834-hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... )--VZN 4 1 30

4835-rozkopávky--VZN 1

4836-stavebné práce mimo vyhrad. času--VZN 5 2 45

4837-plagáty + reklama--VZN 5 2 30

4841-pyrotechnika- len VZN-zákaz používania--VZN 1

SPOLU 1 181 189 2 080 56 535

Zdroj : Informačný systém APIS -  7.2.2011 MsP hl. m. SR Bratislavy

Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za január 2011 

Oblasti podľa VZN

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom
z toho riešené blokovou pokutou
hlavné mesto mestské časti



Príloha č. 4

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

2200-bezp.a plynul.cest.prem.(8/09)--z372/90 5 583 3 417 56 015 803 11 186

2205-boxy pre zdravot.postihnutých (8/09)--z372/90 21 10 175 5 135

4700-priest.proti verej.poriadku §-47--z372/90 85 26 350 2 40

4900-proti občianskému spolunažívaniu §-49--z372/90 4

5000-proti majetku §-50--z372/90 18 1 30

9101-kontrola TAXI-zistený priestupok–vyhl.311/1996 20

9801-VRAKY len zák.o odpadoch §-80k --z223/2001 25

9802-poškod.,znič.dopr.značky... §-22a,c--z135/1961 21

9804-zákon o ochrane nefajčiarov--z377/2004 263 93 620 5 35

9901-podmienky držania psov-ZÁKON--z282/2002 54 23 150 11 80

SPOLU 6 094 3 570 57 340 826 11 476

Príloha č. 5 

počet bl. 

pokút

bl.pokuta              

v €

počet bl. 

pokút

bl.pokuta                 

v €

2200-bezp.a plynul.cest.prem.(8/09)–z372/90 245 128 1 865 28 395

4700-priest.proti verej.poriadku §-47–z372/90 2 1 10

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)--VZN-psi 4 4 20

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)--VZN-psi 4 3 45

4804-čistota a poriadok--VZN 3 1 10

4812-státie na zeleni--VZN 5 1 10

4814-pešia zóna--VZN 14 3 40 5 25

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.--VZN 1 1 5

4822-obťažovanie osôb--VZN 3

4833-pouličné aktivity--VZN 3

4837-plagáty + reklama--VZN 1

9901-podmienky držania psov-ZÁKON–z282/2002 5 5 30

SPOLU 290 147 2 035 33 420

Zdroj : Informačný systém APIS -  7.2.2011 MsP hl. m. SR Bratislavy

Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za január 2011 

Priestupky                                                                     
(okrem VZN)

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom
z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za január 2011 

Udalosti / priestupky 

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 89 26 245 22 230

     --   2200-bezp.a plynul.cest.prem.(8/09)–z372/90 67 23 205 17 205

     --   4700-priest.proti verej.poriadku §-47–z372/90 1

     --   4804-čistota a poriadok--VZN 1

     --   4814-pešia zóna--VZN 14 3 40 5 25

     --   4822-obťažovanie osôb--VZN 3

     --   4833-pouličné aktivity--VZN 3

RUŽINOV 34 22 555 1 60

     --   2200-bezp.a plynul.cest.prem.(8/09)–z372/90 34 22 555 1 60

NOVÉ MESTO 31 2 20

     --   2200-bezp.a plynul.cest.prem.(8/09)–z372/90 29 2 20

     --   4812-státie na zeleni--VZN 2

PETRŽALKA 136 99 1 235 8 110

     --   2200-bezp.a plynul.cest.prem.(8/09)–z372/90 115 83 1 105 8 110

     --   4700-priest.proti verej.poriadku §-47–z372/90 1 1 10

     --   4801-psi(vodítko,voľný pohyb)--VZN-psi 4 4 20

     --   4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)--VZN-psi 4 3 45

     --   4804-čistota a poriadok--VZN 2 1 10

     --   4812-státie na zeleni--VZN 3 1 10

     --   4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.--VZN 1 1 5

     --   4837-plagáty + reklama--VZN 1

     --   9901-podmienky držania psov--z282/2002 5 5 30

SPOLU 290 147 2 035 33 420

Zdroj : Informačný systém APIS -  7.2.2011 MsP hl. m. SR Bratislavy

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za január 2011 

(podľa mestských častí)

Priestupky                                                                     
(okrem VZN)

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom
z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti


