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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 7 943 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených 6 788 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. Ďalej bolo 55 udalostí, ktoré nie sú priestupkami, oznámených 

rýchlej zdravotníckej pomoci (ďalej len „RZP“)., hasičskému a záchrannému zboru, Slobode 

zvierat alebo boli odovzdané na ďalšie riešenie Policajnému zboru (ďalej len „PZ“). 

V udalostiach sú zaznamenané aj 3 prípady nájdenia a odovzdania osobných dokladov a 20 

kontrol výkonu taxislužby v rámci odborného dozoru. Ďalej bolo zistených 5 prečinov – 

prípady prevzal PZ. V rámci spolupráce s PZ, respektíve na ich priame požiadanie bolo 

riešených 38 udalostí. 

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 

vykonané v 2 457 prípadoch a v 729 prípadoch bolo vozidlo priestupcu odtiahnuté, z toho na 

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

509 motorových vozidiel a do areálu na Bazovej ulici (od 23. 5. 2011 do areálu na 

Rožňavskej ul. č. 19) bolo Mestskou odťahovacou službou Dopravného podniku Bratislava, 

a.s. odtiahnutých 220 motorových vozidiel. 

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste riešených 3 957 priestupkov v sume 

55 890,- €. Napomenutím bolo riešených 2 044 priestupkov, oznámením na dopravný 

inšpektorát 162 priestupkov a 6 priestupkov bolo odovzdaných PZ na ďalšie riešenie. Iným 

orgánom bolo odovzdaných 441 priestupkov, v 136 prípadoch boli priestupky prevzaté do 

objasňovania a 39 priestupkov je ku dňu spracovania informácie v riešení. Z celkového počtu 

riešených priestupkov bolo v blokovom konaní v prospech jednotlivých mestských častí 

štatisticky vykázaných 1 397 priestupkov v sume 18 130,- €. V prospech hlavného mesta bolo 

štatisticky vykázaných 2 560 priestupkov v sume 37 760,- €. V hodnotenom období boli 

vydané 3 bloky na pokutu nezaplatenú na mieste v celkovej hodnote 110,- €.  

(ostatné prehľady v prílohe č. 2) 
 

V hodnotenom období bolo odstúpených na vybavenie 461 podnetov zistených pomocou 

mestského kamerového systému, z toho : 
 

Okrsková stanica Staré Mesto  -  108 

Okrsková stanica Ružinov    -    85 

Okrsková stanica Nové Mesto -    68 

Okrsková stanica Petržalka   -  200 
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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 (340), porušení ustanovení všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“)  

o pešej zóne (17), VZN s úpravou nepovoleného státia na zeleni (13), VZN o čistote 

a poriadku (32), VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (25), VZN 

o požívaní alkohol. nápojov na verejnom priestranstve (15), VZN o obťažovaní osôb (7) 

a ostatné udalosti (12). 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 1 588 priestupkov spáchaných porušením 

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

a poriadku (398), dodržiavania niektorých podmienok držania psov (172), požívania 

alkoholických nápojov na verejnom priestranstve (318), dodržiavania prevádzkových časov 

(301) a státia na zeleni (97). Prehľad o riešení ostatných priestupkov v jednotlivých oblastiach 

VZN je v prílohe č. 3. 

 

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 Bratislava - Staré 

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

Staré Mesto. Poriadkové akcie boli vykonané tiež  v bratislavských mestských častiach 

Ružinov, Dúbravka,  Nové Mesto a Petržalka v súčinnosti s príslušnými okrskovými 

stanicami mestskej polície.  

Na kontrolu dodržiavania zákazu vjazdu motorových vozidiel do Bratislavského 

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

SR Bratislavy bolo príslušníkmi Stanice JPaK vykonaných spolu 22 akcií.  

Ďalej 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, míting za legali-   

záciu marihuany,  

Nové Mesto  –    lesopark, futbalové zápasy – okolie futbalového štadióna, MS v hokeji –  

okolie zimného štadióna,  

Dúbravka   –   „bezdomovci“, záhradkárska lokalita, mládež pod vplyvom alkoholu,  

Karlova Ves   –   „bezdomovci“, záhradkárska lokalita, Karloveský majáles a „Bažant na   

mlynoch“ 

D. N. Ves       –    záhradkárska lokalita, kontrola v pohostinských zariadeniach,  

Devín      –    záhradkárska oblasť,  

Lamač     –    lesopark, chatová oblasť, „bezdomovci“,  

Záh. Bystrica  –   kontrola v pohostinských zariadeniach, „bezdomovci“, 

Rača      –    lesopark, chatová oblasť, mládež pod vplyvom alkoholu, 

Vajnory    –    mládež pod vplyvom alkoholu, 

Ružinov   –    záhradkárska lokalita, narkomani, mládež pod vplyvom alkoholu, diskotéka,    

ukážky výcviku služobných psov deťom v materskej a základnej škole,   

Pod. Biskup. –    záhradkárska lokalita, narkomani, mládež pod vplyvom alkoholu, osoby   

          poskytujúce sexuálne služby, pohostinské zariadenia,  

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

„vrakuňský lesík“, Pentagon, 

Petržalka    –   Majáles, „bezdomovci“. 
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Poriadkovo – bezpečnostné akcie zamerané na verejný poriadok  počas športových 

zápasov v okolí štadiónov, počas mítingu za legalizáciu marihuany a počas konania 

Majálesov a „Bažanta na mlynoch“ boli vykonané v spolupráci s príslušníkmi ostatných 

okrskových staníc a príslušníkmi PZ.    

 

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

Mesta najmä na kontrolu dodržiavania verejného poriadku a čistoty (38), kontrolu 

dodržiavania zákazu požívania alkohol. nápojov na verejných priestranstvách (137), 

bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky (79), kontrolu dopravného režimu v pešej zóne (4), 

kontrolu dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov (14), obťažovanie osôb (15) a ostatné 

priestupky (25). 

Za uvedené obdobie príslušníci SZ PCO vyriešili celkom 308 priestupkov. Blokovou 

pokutou bolo riešených 133 priestupkov v sume 1 400,- €, napomenutím bolo riešených 171 

priestupkov a 4 priestupky boli oznámené príslušným orgánom. Ďalej boli 2 udalosti  

postúpené na Okrskovú stanicu Staré Mesto do objasňovania a v dvoch prípadoch bola 

privolaná RZP k zranenej osobe. 

 

Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažnosti  
 

V máji 2011 boli do správneho konania prijaté dve veci, ktoré boli z dôvodu 

nenaplnenia skutkovej podstaty priestupku vrátené na magistrát odd. životného prostredia. 

Jedna vec z predchádzajúceho obdobia bola ukončená rozhodnutím o priestupku.  

Vybavených bolo 8 písomností (súdy – 3, exekútor – 3, občan ČR – 1, magistrát - 1). Na 

žiadosť Ministerstva obrany SR alebo PZ bolo vykonaných 9 administratívnych lustrácií 

v evidencii priestupkov mestskej polície.  

V máji 2011 bolo prijatých 19 sťažností, ktoré sú vo vybavovaní. V hodnotenom 

mesiaci bolo vybavených 13 sťažností prijatých v marci a apríli 2011, z toho 6 sťažností bolo 

vybavených ako neopodstatnené, 1 bola opodstatnená a 6 sťažností bolo odložených podľa  

§ 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Sťažnosti smerovali na neoprávnený odťah 

motorového vozidla, na neoprávnené použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu 

motorového vozidla, na nevhodné vystupovanie príslušníka alebo na nekonanie príslušníka.  

 

Kontrola vozidiel taxislužby a vnútorné kontroly 
 

V máji 2011 bolo príslušníkmi Okrskovej stanice Staré Mesto (8), Okrskovej stanice 

Ružinov (11) a Okrskovej stanice Dúbravka (1) kontrolovaných 20 vozidiel taxislužby 

v rámci vykonávania odborného dozoru v zmysle Vyhlášky MDPaT SR č. 311/1996 Z.z.. Pri 

7 vozidlách taxislužby boli zistené nedostatky týkajúce sa označenia vozidla obchodným 

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

a niektorým vodičom chýbali doklady potrebné k vykonávaniu taxislužby.  

V hodnotenom období bolo vykonaných 16 vnútorných kontrol, z toho 15 kontrol 

skončilo bez zistenia závad, jedna kontrola skončila s návrhom na opatrenie. Kontroly boli 

zamerané na kontrolu výkonu služby, kontrolu dodržiavania interných predpisov ustrojenosti 

a na kontrolu požitia alkoholických nápojov príslušníkmi pred alebo počas služby.  

Od začiatku opatrení v súvislosti s majstrovstvami sveta v hokeji bola vykonávaná 

priebežná kontrola príslušníkov na jednotlivých stanovištiach pracovníkmi vnútornej kontroly 

ako aj riadiacimi pracovníkmi na všetkých úrovniach. 
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Publikačné a preventívne aktivity 
 

V mesiaci máj 2011 venovali média pozornosť predovšetkým zabezpečeniu verejného 

poriadku v okolí štadióna a v Starom Meste počas majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. 

Zástupcovia médií boli zo strany mestskej polície pravidelne informovaní najmä telefonickou 

formou o aktuálnej situácii v hlavnom meste. 

Popri hokejových informáciách sa mestská polícia prezentovala reportážami 

o využívaní schránok dôvery – STV, o lávke pre chodcov na Starom moste využívanú 

cyklistami - TA3, o možnosti odstránenia vozidla tvoriaceho prekážku zo súkromných 

pozemkov – rádio Expres, o režime vjazdu do Lesoparku – Pozor, zákruta a o poškodzovaní 

dopravného značenia – TV JOJ. Problematika mestskej polície bola pravidelne prezentovaná 

aj v Metropolitnom denníku TV Bratislava. 

Pre médiá pripravila mestská polícia  informácie  o verejnom poriadku aj počas 

zhromaždenia za legalizáciu marihuany, ktoré sa konalo na Námestí slobody a Hodžovom 

námestí. 

Na úseku prevencie pokračovala pred vybraným základnými školami realizácia 

projektu Bezpečná cesta do školy a projekt určený piatakom základných škôl Správaj sa 

normálne. Na Základnej škole P. Horova v Devínskej Novej Vsi bola vykonaná prednáška na 

tému škodlivosti konzumácie alkoholických nápojov mladistvými osobami. V predškolských 

zariadeniach Slniečko na Kraskovej ulici, v materských školách na Mikovíniho a Pekníkovej 

ulici a pre žiakov prvého stupňa Základnej školy Pri kríži v Dúbravke bola vykonaná 

dopravná výchova pomocou mobilného dopravného ihriska. 

  

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 máj 2011 vrátane vykonávania 

priebežnej kontroly správneho zapisovania do systému APIS príslušníkmi výkonných útvarov 

a následného zabezpečovania odstraňovania chýb. V hodnotenom období bola spracovaná 

informačná správa pre mestské zastupiteľstvo za mesiac apríl 2011.  Na základe dodaných 

podkladov z mestských časti Bratislava – Staré Mesto, Vrakuňa, Nové Mesto, Vajnory, 

Dúbravka a Petržalka bola v informačnom systéme aktualizovaná evidencia psov. 

 

Odborná  a služobná príprava príslušníkov mestskej polície  
 

V máji pokračoval kurz odbornej prípravy K2/2011, začatý 11. 4. 2011 s počtom 

frekventantov 19, z toho 6 z mestskej polície Bratislava. V súvislosti s kurzom boli počas 

hodnoteného obdobia zabezpečované potrebné administratívne úkony.  

Služobná príprava v máji 2011 nebola plánovaná z dôvodu vyťaženosti príslušníkov 

počas konania majstrovstiev sveta v hokeji.  

 

Oblasť dopravy 
 

V hodnotenom období mala mestská polícia 57 služobných motorových vozidiel.  
 

Spotreba PHM 
 

Benzínové vozidlá:  

Celkový počet najazdených km : 68 554 

Predpísaná spotreba v litroch : 6 393,74 

Skutočná  spotreba  v litroch : 6 154,24 

Celková úspora v litroch : 239,50 
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Naftové vozidlá:  

Celkový počet najazdených km : 3 160 

Predpísaná spotreba v litroch : 389,62 

Skutočná  spotreba  v litroch : 375,32 

Celková úspora v litroch : 14,30 

      

 Nadspotreba PHM služobných motorových vozidiel mestskej polície za mesiac máj 2011 

bola zistená u 3 motorových vozidiel celkom 62,93 litrov v sume 93,04 €. 
 

 V mesiaci máj 2011 bola zaregistrovaná dopravná nehoda nezavinená vodičom mestskej 

polície (výška škody je 696,78 €). Jedna škodová udalosť a jedno poškodenie motorového 

vozidla zavinené vodičmi mestskej polície (výška škody je 731,63 €). 

     
Ekonomické podmienky 

 

Bežné výdavky v €  : 495 812,85 

v tom:  

Mzdy 291 442,67 

Poistné a príspevok do poisťovní 114 280,53 

Cestovné náhrady 14,40 

Energie, voda, komunikácie 11 464,73 

Materiál 7 144,61 

Dopravné 16 596,43  

Rutinná a štandardná údržba - 2 481,28 

Nájomné za prenájom 6 756,98 

Služby 22 849,51 

Odchodné 0,00 

Náborový príspevok 0,00 

Na nemocenské 1 679,27 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 0,00 

Príspevok na bývanie 26 065,00 

Kapitálové výdavky v € : 0,00 

Výdavky celkom: 495 812,85 

 

Nedaňové príjmy v € : 43 292,42 

v tom:  

Príjmy z vlastníctva 4 608,30 

Pokutové bloky 35 350,00 

Ostatné príjmy 3 334,12 
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Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za máj 2011 

2.  Priestupky za máj 2011- podľa výkonných útvarov 
3.  Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za máj 2011 

4.  Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za máj 2011 

5.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za máj 2011 
6.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za máj 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 

vrátane odťahov        

firmou CarTowing

2 342 1 642 95 104 224 274 3 2 278 3 45 4 6 3 3

OS Staré Mesto      

len odťahy Mestskou 

odťah.služ. DP BA

222 189 3 1 2 27 222

OS Ružinov 1 279 570 80 85 25 493 8 18 880 371 15 7 3 3

OS Nové Mesto 940 614 46 68 55 149 3 5 758 1 162 16 2 1

OS Dúbravka 1 317 950 221 10 129 7 1 070 238 6 1 1 1

OS Petržalka 1 522 958 53 200 18 287 1 5 1 267 1 239 12 1 2

Jazdecká polícia                      

a kynológia
9 9 5 4

Stanica zásahu  PCO    312 247 62 3 308 2 2

 SPOLU 7 943 5 170 560 461 334 1 359 12 0 9 38 6 788 5 0 1 055 55 3 13 9 6 9

Zdroj : Informačný systém APIS -  2.6.2011 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o zistených udalostiach za máj 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 

vrátane odťahov firmou 

CarTowing

2 278 411 4 425 805 9 710 6 734 4 296 16 6 987 509

OS Staré Mesto      

len odťahy Mestskou 

odťah.služ. DP BA

222 155 2 015 2 63 2 220

OS Ružinov 880 499 11 685 71 1 530 1 205 40 1 39 23 1 398

OS Nové Mesto 758 299 4 865 72 1 225 2 1 212 119 15 38 180

OS Dúbravka 1 070 496 6 570 158 2 021 2 315 1 80 14 4 333

OS Petržalka 1 267 567 6 800 291 3 644 28 339 1 9 23 9 559

Jazdecká polícia                        

a kynológia
5 5

Stanica zásahu 

PCO  
308 133 1 400 171 2 2

 SPOLU 6 788 2 560 37 760 1 397 18 130 3 39 2 044 162 6 441 116 20 2 457 729

Zdroj : Informačný systém APIS -  2.6.2011 MsP hl. m. SR Bratislavy

Odťahy

celkom

blokové pokuty

BP 
nezaplatená 

na mieste

v štádiu 

riešenia

oznámené 

na DI

priestupok 

oznámený 

PZ

Priestupky za máj 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 6 2 15 2 10

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)--VZN-psi 63 11 120 8 89

4802-psi(zákaz vstupu so psom)--VZN-psi 14 10 50

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)--VZN-psi 89 37 255 33 270

4804-čistota a poriadok--VZN 398 15 115 12 125

4805-kontajnery a ich stojiská--VZN 73 1 10

4806-ambulantný predaj--VZN 45 16 190 10 117

4807-trhový poriadok--VZN 14 3 70 11 130

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy--VZN 301 9 160 19 405

4810-užívania verejného priestranstva--VZN 7 3 40

4811-verejná zeleň--VZN 15 4 50 2 15

4812-státie na zeleni--VZN 97 29 310 24 314

4814-pešia zóna--VZN 35 3 30 17 145

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.--VZN 318 38 225 9 45

4822-obťažovanie osôb--VZN 39 2 15

4825-pálenie odpadu--VZN 1

4826-zákaz vjazdu s bicyklom--VZN 2 1 5

4828-znečisťovanie odpadom,skládky len VZN !!!--VZN 2

4829-VRAKY len podľa VZN !!!--VZN 9

4831-nočný pokoj--VZN 16 1 20 4 80

4833-pouličné aktivity--VZN 13 1 10

4834-hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... )--VZN 10 4 110 1 20

4836-stavebné práce mimo vyhrad. času--VZN 12 1 30 6 110

4837-plagáty + reklama--VZN 7 6 45

4838-táborenie, zakladanie ohniska--VZN 2 2 10

SPOLU 1 588 196 1 860 161 1 900

Zdroj : Informačný systém APIS -  2.6.2011 MsP hl. m. SR Bratislavy

Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za máj 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.[§25 zák.č.8/2009]--č.372/90 4 890 2 300 35 305 1 209 15 800

2205-boxy pre zdrav.postih.[§25,písm.n),zák.č.8/2009]--č.372/90 25 11 175 5 130

2400-na úseku podnikania,[§24,ods.1,pism.c),z.č.372/90]--č.372/90 1

4500-na úseku ochrany život.prostredia(zák.č.372/90)--č.372/90 1

4700-priest.proti verej.poriadku [§47,ods.1,z.č.37/90]--č.372/90 126 9 130 11 235

4900-proti občianskému spolunažívaniu [§-49,zák.372/90]--č.372/90 3

5000-proti majetku [§-50,zák.č.372/1990]--č.372/90 9

9101-kontrola TAXI-zistený priestupok (vyhl.311/1996)--č.168/96 7

9800-skládky [zákon o odpadoch] §-80b,zák.č.223/2001--č.223/01 3 2 60

9801-VRAKY [zák.o odpadoch]§-80k,zák.č.223/2001--č.223/01 11

9802-poškod.,znič.dopr.značky...[§-22a,c,zák.č.135/61]--č.135/61 18

9804-zákon o ochrane nefajčiarov...§11 ods.1 písm.a)--č.377/04 114 37 210 8 45

9901-podmienky držania psov- zák.č. 282/2002--č.282/02 16 4 20 3 20

SPOLU 5 224 2 363 35 900 1 236 16 230

Príloha č. 5 

počet bl. 

pokút

bl.pokuta              

v €

počet bl. 

pokút

bl.pokuta                 

v €

1   -nezistený priestupok/TČ-planý výjazd 2

101 -privolaná RZP 1

2200-bezp.a plynul.cest.prem.[§25 zák.č.8/2009]--č.372/90 340 132 2 150 67 915

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)--VZN-psi 3 1 10 2 10

4802-psi(zákaz vstupu so psom)--VZN-psi 8 6 30

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)--VZN-psi 14 8 50 4 35

4804-čistota a poriadok--VZN 32

4811-verejná zeleň--VZN 1 1 10

4812-státie na zeleni--VZN 13 3 40 3 60

4814-pešia zóna--VZN 17 11 100

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.--VZN 15 1 5 1 5

4822-obťažovanie osôb--VZN 7 1 10

4833-pouličné aktivity--VZN 2

9802-poškod.,znič.dopr.značky...[§-22a,c,zák.č.135/61]--č.135/61 2

9804-zákon o ochrane nefajčiarov...§11 ods.1 písm.a)--č.377/04 4 1 5

SPOLU 461 152 2 290 90 1 145

Zdroj : Informačný systém APIS -  2.6.2011 MsP hl. m. SR Bratislavy

Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za máj 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 máj 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 108 2 30 28 240

   --   101 -privolaná RZP 1

   --   2200-bezp.a plynul.cest.prem.[§25 zák.č.8/2009]--č.372/90 49 2 30 16 130

   --   4804-čistota a poriadok--VZN 32

   --   4814-pešia zóna--VZN 17 11 100

   --   4822-obťažovanie osôb--VZN 7 1 10

   --   4833-pouličné aktivity--VZN 2

RUŽINOV 85 56 1 205 9 225

   --   2200-bezp.a plynul.cest.prem.[§25 zák.č.8/2009]--č.372/90 84 56 1 205 9 225

   --   9802-poškod.,znič.dopr.značky...[§-22a,c,zák.č.135/61]--č.135/61 1

NOVÉ MESTO 68 1 20

   --   2200-bezp.a plynul.cest.prem.[§25 zák.č.8/2009]--č.372/90 63 1 20

   --   4812-státie na zeleni--VZN 5

PETRŽALKA 200 94 1 055 52 660

   --   1   -nezistený priestupokú/TČ-planý výjazd 2

   --   2200-bezp.a plynul.cest.prem.[§25 zák.č.8/2009]--č.372/90 144 74 915 41 540

   --   4801-psi(vodítko,voľný pohyb)--VZN-psi 3 1 10 2 10

   --   4802-psi(zákaz vstupu so psom)--VZN-psi 8 6 30

   --   4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)--VZN-psi 14 8 50 4 35

   --   4811-verejná zeleň--VZN 1 1 10

   --   4812-státie na zeleni--VZN 8 3 40 3 60

   --   4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.--VZN 15 1 5 1 5

   --   9802-poškod.,znič.dopr.značky...[§-22a,c,zák.č.135/61]--č.135/61 1

   --   9804-zákon o ochrane nefajčiarov...§11 ods.1 písm.a)--č.377/04 4 1 5

SPOLU 461 152 2 290 90 1 145

Zdroj : Informačný systém APIS -  2.6.2011 MsP hl. m. SR Bratislavy

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za máj 2011
(podľa mestských častí)

Priestupky                                                                     
(okrem VZN)

Počty priestupkov a ich riešenie

Celkom

z toho riešené blokovou pokutou

hlavné mesto mestské časti


