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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 mesiac január 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 (napr. 

zabezpečovali verejný poriadok počas osláv Nového roka najmä v uliciach Starého Mesta, 

počas hokejových zápasov v Ružinove a v Novom Meste, počas demonštrácií odporcov 

režimu v Starom Meste a počas cyklistického preteku v Lesoparku). Ďalej riešili obťažovanie 

„bezdomovcami“ a neprispôsobivými osobami (najmä v centre mesta a v okolí „Pentagonu“), 

kontrolovali mládež 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 

zákazu vytvárania nelegálnych skládok. 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. Dôraz kládli na 

kontrolu zákazu vjazdu motorových vozidiel v lokalite Lesoparku a na kontrolu nepovoleného 

požívania alkoholu na verejných priestranstvách. Počas cyklistického a bežeckého preteku 

v Lesoparku zabezpečovali verejný poriadok aj jazdci so služobnými koňmi mestskej polície. 

Z celkového počtu 7 559 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených 6 429 

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 tridsaťtri udalostí, ktoré neboli priestupkami 

bolo oznámených - rýchlej zdravotníckej pomoci (13), Hasičskému a záchrannému zboru (2), 

Slobode zvierat (9) alebo boli odovzdané na ďalšie riešenie Policajnému zboru (ďalej len 

„PZ“) (9). V rámci spolupráce s PZ, respektíve na ich priame požiadanie bolo riešených 39 

udalostí.  

Zabránenie odjazdu motorového vozidla založením technického prostriedku bolo 

vykonané v 2 940 prípadoch. Firmou CarTowing a.s bolo na záchytné parkovisko na 

Macharovej ul. v Petržalke odtiahnutých 424 motorových vozidiel. 

Celkom bolo uložením blokovej pokuty na mieste v sume 60 233,- € riešených 3 956 

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

jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 1 452 priestupkov v sume 20 843,- €. 

V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 2 504 priestupkov v sume 39 390,- €.  
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V hodnotenom období boli vydané 3 bloky na pokutu nezaplatenú na mieste v sume 

spolu 140,- €. V 181 prípadoch boli priestupky prevzaté do objasňovania, z toho 28 bolo 

objasnených. Napomenutím bolo riešených 1 792 priestupkov, oznámením na dopravné 

inšpektoráty a iné útvary PZ 59 priestupkov, iným orgánom bolo odovzdaných 380 

priestupkov a 58 priestupkov je v štádiu riešenia. 

 

V hodnotenom období bolo na okrskových staniciach vybavených 159 udalostí zistených 

pomocou mestského kamerového systému. Prehľad o udalostiach zistených mestským 

kamerovým systémom je v prílohe č. 5. 
 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 1 312 priestupkov spáchaných porušením 

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

a poriadku (632), čistoty kontajnerových stojísk (72), nepovoleného požívania alkoholických 

nápojov na verejnom priestranstve (60), dodržiavania prevádzkových hodín (101),  

ambulantného predaja (19), trhového poriadku (2), nepovolených pouličných aktivít (14), 

obťažovania osôb (25), rušenia nočného pokoja (8), dodržiavania niektorých podmienok 

držania psov (55), státia na zeleni motorovým vozidlom (246), pešej zóny (35) a ostatné (43). 

Prehľad o riešení priestupkov v jednotlivých oblastiach VZN je v prílohe č. 3. 
 

Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  
 

V hodnotenom období boli do správneho konania prijaté 4 veci. Z minulých období 

bola 1 vec ukončená rozhodnutím o zastavení konania o priestupku. Vybavených bolo 5 

písomností (3x súdy, 2x PZ). Na základe žiadostí z MO SR a PZ bolo vykonaných 9 

administratívnych lustrácií v evidencii priestupkov mestskej polície.  

V hodnotenom mesiaci bolo prijatých 12 sťažností, z ktorých bola jedna postúpená na 

KR PZ a ostatné sú vo vybavovaní. Vybavených bolo 8 sťažností prijatých v novembri  a v 

decembri 2013, z ktorých boli 4 vybavené ako neopodstatnené, 1 čiastočne opodstatnená,  

2 opodstatnené, 1 sťažnosť bola odložená podľa ustanovenia § 5, ods. 7 zákona č. 9/2010 Z.z. 

o sťažnostiach. Najviac sťažností smerovalo na neadekvátne vystupovanie príslušníka alebo 

na jeho nekonanie, prípadne na neoprávnené rozhodnutie o založení imobilizéra alebo o 

odstránení motorového vozidla.   
 

Kontrola vozidiel taxislužby a vnútorné kontroly 
 

V mesiaci január 2014 bolo príslušníkmi kontrolovaných 25 vozidiel taxislužby v rámci 

vykonávania odborného dozoru v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z., z toho v Starom Meste 24  

a Dúbravke 1. Pri 5 kontrolách boli zistené nedostatky (taxametre- 2, obchodné označenie 

vozidla -2, alebo chýbali doklady potrebné na prevádzkovanie taxislužby -1).  
 

Bola vykonaná 1 vnútorná kontrola na výkonnom útvare zameraná na výkon služby a na 

kontrolu požitia alkoholu v službe. Kontrola skončila záznamom. 

 

Publikačné a preventívne aktivity 
 

V priebehu mesiaca január boli informačné aktivity smerované predovšetkým do oblasti 

čistoty a poriadku v spojitosti s likvidáciou vianočných stromčekov v domácnostiach a ich 

následnému umiestňovaniu ku kontajnerovým stojiskám. Príspevky z tejto oblasti boli 

spracované a odvysielané v TV JOJ, Slovenský rozhlas – Rádio Regina a TV Bratislava. 

O priebehu Silvestrovských osláv v hlavnom meste boli spravodajskými informáciami 

informované tlačové agentúry. Pozornosť zo strany mestskej polície bola venovaná aj 

používaniu zábavnej pyrotechniky – Rádio Expres a Slovenský rozhlas. S televíziou JOJ bol 
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realizovaný nočný výjazd na miesta, kde sa zdržiavajú ľudia bez strechy nad hlavou – Janíkov 

dvor, Prístavný most a petržalská železničná stanica, pričom títo ľudia boli zo strany mestskej 

polície informovaní o možnostiach trávenia mrazivých nocí v zariadeniach na to určených 

v hlavnom meste. Problematiku parkovania motorových vozidiel na Repašského ulici riešila 

Pozor, zákruta. 

Pre regionálnu televíziu Ružinov boli pripravené podklady k rozšíreniu kamerového 

systému v MČ Ružinov. Naďalej pokračovala spolupráca s Televíziou Bratislava pri 

poskytovaní informácii z činnosti mestskej polície s poukázaním na miesta najčastejšieho 

výskytu priestupkov a preventívnemu pôsobeniu hliadok mestskej polície v týchto lokalitách. 

Z preventívnych aktivít pokračoval projekt Správaj sa normálne na vybraných 

základných školách, pričom jeho témou bolo výtržníctvo a šikanovanie. Počas školských dní 

boli realizované aj aktivity na priechodoch pre chodcov pred niektorými základnými školami 

v rámci projektu Bezpečná cesta do školy. Pre Okresný úrad Bratislava boli posudzované 

a odporúčané preventívne projekty Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. 
          
 

   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 MsZ za mesiac december 2013 a vypracované štatistické výstupy za rok 2013 

do ročnej správy. Do databázy Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra SR 

(USEP) boli na konverziu poslané dátové súbory v dňoch 15. 1. a 30. 1.  2014. 
 

 

Oblasť dopravy 
 

V hodnotenom období mala mestská polícia 51 služobných motorových vozidiel. 
 

Spotreba PHM 
 

 Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 64 643 3 514 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 6 685,68 467,95 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 6 087,25 342,87 

Celková úspora PHM v litroch : 598,43 125,08 

 

 Nadspotreba PHM za mesiac december 2013  
 

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

OS Dúbravka BA XB 324  18,41 lit./26,69 € 1 665 8,58 lit./100 km 

OS Dúbravka BA 054 XK 14,86 lit./21,54 € 1 065 7,92 lit./100 km 

Spolu:  33,27 lit./48,23 €   

 

V mesiaci január 2014 bola zaevidovaná dopravná nehoda služobného motorového 

vozidla zn. KIA CEE´D nezavinená vodičom mestskej polície. Predpokladaná výška škody je 

6 000 €. Škodová udalosť nebola evidovaná. 
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Ekonomické podmienky 
 

Bežné výdavky spolu:           478 665,47 

v tom:  

Mzdy 276 422,44 

Poistné a príspevok do poisťovní 109 390,85 

Cestovné náhrady 829,85 

Energie, voda, komunikácie 26 895,39 

Materiál 1 836,53 

Dopravné 3 826,59 

Rutinná a štandardná údržba 1 505,86 

Nájomné za prenájom 6 566,09 

Služby 17 913,47 

Odchodné 8 411,74 

Náborový príspevok 0,00 

Na nemocenské 1 914,35 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 166,00 

Príspevok na bývanie 21 000,00  

Príspevok na dopravu 195,00 

Vrátenie poistného 1 791,31 

Kapitálové výdavky spolu: 0,00 

v tom:  

Nákup strojov a zariadení 0,00 

Rekonštrukcie a modernizácie 0,00 

Výdavky celkom: 478 665,47 

 

Nedaňové príjmy spolu:          41 246,86 

v tom:  

Príjmy z vlastníctva 3 670,30 

Pokutové bloky 34 910,00 

Poplatky za služby 2 592,44 

Ostatné príjmy 74,12 

 

 

Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za mesiac január 2014 

2.  Priestupky za mesiac január 2014 

3.  Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za mesiac január 2014 

4.  Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov za mesiac január 2014 

5.  Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému za mesiac január 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 firmou CarTowing
2 206 1 268 135 82 474 242 5 2 112 1 61 6 19 5 2

OS Staré Mesto                       

len odťahy Mestskou 

odťahovacou službou DP BA

0 0

OS Ružinov 1 386 794 144 44 19 366 19 1 067 311 7 1

OS Nové Mesto 1 112 830 56 54 127 40 5 905 193 12 2

OS Dúbravka 1 301 917 96 1 12 266 9 1 048 1 249 2 1

OS Petržalka 1 423 1 112 72 32 8 198 1 1 270 145 6 1 1

Jazdecká polícia                      

a kynológia
131 119 12 27 104

   SPOLU 7 559 4 921 503 159 567 1 199 40 119 12 39 6 429 2 0 959 33 0 20 1 9 104 2

Zdroj : Informačný systém APIS - 10.2.2014 MsP hl. m. SR Bratislavy

zahrnuté do počtu zistených                                                                    

priestupkov v prílohe č. 3 a 4

policajt 

so psom

požiadavk

a 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

kamerov

ý systém

podnet 

od 

občana

telefonický 

podnet od 

občana

miestny 

úrad

policajt 

s 

koňom

Prehľad o zistených udalostiach za mesiac január 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



Príloha č. 2

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €
v objasňovaní

objasnené 

priestupky

OS Staré Mesto vrátane 

odťahov        firmou 

CarTowing

2 112 265 4 180 964 13 800 2 680 1 2 177 11 10 1 177 424

OS Staré Mesto      len 
odťahy Mestskou 

odťah.služ. DP BA

0

OS Ružinov 1 067 652 13 630 170 3 120 2 143 38 1 54 6 1 717

OS Nové Mesto 905 487 7 870 17 230 232 11 37 121 286

OS Dúbravka 1 048 573 7 070 94 963 1 261 4 1 103 9 2 321

OS Petržalka 1 270 511 6 450 207 2 730 56 465 1 9 6 15 439

Jazdecká polícia                        

a kynológia
27 16 190 11

   SPOLU 6 429 2 504 39 390 1 452 20 843 3 58 1 792 55 4 380 0 153 28 2 940 424

Zdroj : Informačný systém APIS - 10.2.2014 MsP hl. m. SR Bratislavy

priestupok 

vojaka, 

policajta ... 

oznámenia

blokové pokuty
BP 

nezaplatená 

na mieste

priestupok 

oznámený 

PZ

celkom
oznámené 

na DI

v štádiu 

riešenia

objasňovanie priestupkov

Priestupky za mesiac január 2014

Okrsková stanica "Papuče"

hlavné mesto mestské časti
priestupok 

oznámený 

inému 

orgánu

napomenutie

Počty riešených priestupkov 

Odťahy



Príloha č. 3

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

4800-psi(čistota-výkaly)-/VZN-psi 6

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 29 4 35

4802-psi(zákaz vstupu so psom)-/VZN-psi 2 1 10 1 5

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 18 4 40 3 20

4804-čistota a poriadok-/VZN 632 8 90 9 120

4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN 72

4806-ambulantný predaj-/VZN 19 10 120 7 40

4807-trhový poriadok-/VZN 2 2 30

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 101 19 410

4810-užívanie verejného priestranstva bez povolenia-/VZN 8

4811-poškodzovanie verejnej zelene-/VZN 5 1 10

4812-státie na zeleni-/VZN 246 75 830 39 410

4814-pešia zóna-/VZN 35 18 220

4816-chodníky-zimná údržba-sneh-/VZN 1

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 60 1 30

4822-obťažovanie osôb-/VZN 25 1 10

4828-znečisťovanie odpadom,skládky - porušenie VZN-/VZN 2

4829-VRAKY - porušenie VZN-/VZN 2

4831-rušenie nočného pokoja-/VZN 8 6 120

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 14 1 10

4834-hluk(nežiaduci,škodlivý,obťažujúci ... )-/VZN 2

4835-nepovolené rozkopávky-/VZN 1

4836-stavebné práce mimo vyhrad. času-/VZN 5

4837-plagáty + reklama-/VZN 9 1 20 5 80

4841-zákaz používania pyrotechniky-/VZN 3

4844-ochrana nefajčiarov-/VZN 5

SPOLU 1 312 102 1 150 114 1 510

Zdroj : Informačný systém APIS - 10.2.2014 MsP hl. m. SR Bratislavy

Priestupky spáchané porušením ustanovení VZN za mesiac január 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 5 024 2 396 38 150 1 324 19 008

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 27 4 60 6 75

4900-priestupok proti občianskému spolunažívaniu-/zákon 3

5000-priestupok proti majetku-/zákon 16

9101-kontrola TAXI-zistený priest.(vyk.vyhl.124/2012)-/zák.vyhl. 5 3 200

9800-nepovolené skládky [§-80b,zák.č.223/2001]-/zákon 5

9801-VRAKY-porušenie zák.č.223/2001,§80,ods.1,písm.k-/zákon 27

9802-zmena,odstránenie,zakrytie dopr.značky-/zákon 8

9803-zničenie,poškodenie,znečistenie dopr.značky-/zákon 26

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 76 1 20 2 20

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 16 1 10 3 30

SPOLU 5 233 2 402 38 240 1 338 19 333

Príloha č. 5 

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

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

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 128 46 760 27 370

4804-čistota a poriadok-/VZN 4

4812-státie na zeleni-/VZN 6

4814-pešia zóna-/VZN 15 11 130

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN 3 1 30

4822-obťažovanie osôb-/VZN 1

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 1

SPOLU 159 46 760 39 530

Zdroj : Informačný systém APIS - 10.2.2014

Z toho riešené                                      

blokovou pokutou
hlavné mesto mestské časti

Priestupky

(okrem VZN)

Príloha č. 4

Priestupky riešené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

MsP hl. m. SR Bratislavy

 Udalosti zistené pomocou mestského kamerového systému 

Udalosti / priestupky hlavné mesto mestské časti

 za mesiac január 2014

Udalosti 

celkom

Z toho priestupky riešené                                      

blokovou pokutou

Priestupky 

celkom

 za mesiac január 2014


