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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 február 2015 je vypracovaná na základe 

predloţených podkladov z  funkčných a výkonných útvarov mestskej polície a údajov 

zaznamenaných v informačnom systéme mestskej polície APIS, kde boli zaznamenané 

udalosti, ktoré zistili príslušníci mestskej polície v priamom výkone sluţby alebo 

prostredníctvom mestského kamerového systému. Do informačného systému boli 

zaevidované aj ďalšie udalosti na základe podnetov od občanov, nahlásených na telefonickú 

linku 159, prípadne na telefonické linky okrskových staníc (ďalej len „OS“) alebo na základe 

podnetov, ktoré boli podané občanmi osobne, prostredníctvom miestnych úradov alebo 

elektronickou poštou.  
 

Z celkového počtu 6 352 zistených alebo oznámených udalostí bolo riešených 5 235 

priestupkov. Udalosti, ktoré neboli kvalifikované ako priestupky sa týkali prevaţne prípadov, 

kedy sa po preverení oznámenia nepotvrdili skutočnosti, ktoré by nasvedčovali, ţe bol 

spáchaný priestupok (1 027). Ďalších 35 udalostí, ktoré neboli priestupkami bolo oznámených 

- rýchlej zdravotníckej pomoci (11), Hasičskému a záchrannému zboru (4), Slobode zvierat 

(13) alebo boli odovzdané na ďalšie riešenie Policajnému zboru (ďalej len „PZ“) (7). 

V jednom prípade boli nájdené a odovzdané osobné doklady. Ostatné udalosti boli 

administratívne zadokumentované.   

 

Zabránenie odjazdu motorového vozidla zaloţením technického prostriedku bolo 

vykonané v 2 077 prípadoch a odtiahnutých bolo 430 motorových vozidiel. Na OS bolo 

vybavených 161 udalostí, zistených pomocou mestského kamerového systému.  

 

Celkom bolo uloţením blokovej pokuty na mieste v sume 42 060,- € riešených 2 712 

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

jednotlivých mestských častí štatisticky vykázaných 931 priestupkov v sume 13 410,- €. 

V prospech hlavného mesta bolo štatisticky vykázaných 1 781 priestupkov v sume 28 650,- €.  

Bloky na pokutu nezaplatenú na mieste boli vydané 3 krát v celkovej sume 80,- €. V 96 

prípadoch boli priestupky prevzaté do objasňovania. Napomenutím bolo riešených 1 716 

priestupkov, oznámením na dopravné inšpektoráty a iné útvary PZ 122 priestupkov, iným 

orgánom bolo odovzdaných 536 priestupkov a 50 priestupkov je v štádiu riešenia. 

 

Počas hodnoteného obdobia bolo vybavených 1 132 priestupkov spáchaných porušením 

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

a poriadku (420), čistoty kontajnerových stojísk (180), nepovoleného poţívania alkoholických 

nápojov na verejnom priestranstve (138), dodrţiavania prevádzkových hodín (87), zimnej 

údrţby chodníkov (68), obťaţovania osôb (45), ochrany nefajčiarov (15), ambulantného 

predaja (7), nepovolených pouličných aktivít (8), rušenia nočného pokoja (5), dodrţiavania 

niektorých podmienok drţania psov (48), státia na zeleni motorovým vozidlom (43), pešej 

zóny (27) a ostatné (41).  
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Okrem pravidelných pochôdzok plnili príslušníci aj úlohy na zabezpečenie verejného 

poriadku počas konania referenda dňa 7. 2., počas poriadkovo-bezpečnostných akcií a 

kultúrnych a spoločenských podujatí napr. v dňoch 3. 2., 10. 2. a 11. 2. Petrţalka – 

poriadkovo-bezpečnostná akcia zameraná na bezdomovcov a asociálov v spolupráci s 

pracovníkmi Miestneho úradu v MČ Petrţalka, dňa 5. 2. a 8. 2. Ruţinov a Nové Mesto – 

cirkus Du Soleil na Zimnom štadióne, dňa 14. 2. a 21. 2. Nové Mesto – poriadkovo – 

bezpečnostná akcia zameraná na bezdomovcov a asociálov vo Vajnoroch, dňa 18. 2. a 24. 2. 

Ruţinov a Nové Mesto – Kontinentálna hokejová liga, dňa 20. 2. Ruţinov a Nové Mesto – 

koncert na Zimnom štadióne, dňa 27. 2. Nové Mesto – futbalový zápas Slovan versus Ţilina. 

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 OS. Hliadky vykonali 26 akcií na kontrolu dodrţiavania zákazu vjazdu 

motorových vozidiel v lokalite Lesoparku a na kontrolu nepovoleného poţívania alkoholu na 

verejných priestranstvách. Ďalej riešili obťaţovanie „bezdomovcami“ a neprispôsobivými 

osobami, kontrolovali mládeţ či nie je pod vplyvom alkoholu, dodrţiavanie záverečných 

hodín v pohostinských zariadeniach, dodrţiavanie verejného poriadku v záhradkárskych 

lokalitách, vinohradoch resp. v chatových oblastiach aj s dôrazom na ochranu majetku, alebo 

vykonávali kontrolu dodrţiavania zákazu vytvárania nelegálnych skládok.  

V rámci spolupráce s PZ, respektíve na ich priame poţiadanie bolo riešených 21 

udalostí. 

 

Vybavovanie priestupkov, písomností a sťažností  
 

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

bolo v správnom konaní ukončených 6 vecí, z toho rozkazom o uloţení sankcie za priestupok 

4 veci, rozhodnutím o priestupku 1 vec a rozhodnutím o zastavení konania o priestupku 1 vec. 

Na exekúciu bola odovzdaná 1 vec (vymáhanie pokuty uloţenej v správnom konaní vo výške 

100,- €). Doručením bolo vybavených 7 písomností od iných orgánov (súdy - 3, exekútor – 3, 

iné - 1). Na základe ţiadostí z MO SR,  PZ a súdov bolo vykonaných 21 administratívnych 

lustrácií v evidencii priestupkov mestskej polície.  

   Vo februári 2015 boli prijaté 4 sťaţnosti, ktoré sú vo vybavovaní. Štyri sťaţnosti prijaté 

v januári 2015 boli vybavené, z toho 3 vybavené ako neopodstatnené a 1 sťaţnosť bola 

odloţená podľa ustanovenia § 6 ods. 1, písm. c) zákona č. 9/2010 Z. z. o sťaţnostiach. 

Sťaţnosti smerovali na nečinnosť alebo neadekvátne vystupovanie príslušníka, na 

neoprávnené rozhodnutie o zaloţení imobilizéra alebo na neoprávnené uloţenie blokovej 

pokuty.  

 

Kontrola vozidiel taxislužby 
 

V hodnotenom období bolo príslušníkmi kontrolovaných 33 vozidiel taxisluţby v rámci 

vykonávania odborného dozoru v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z., z toho v pôsobnosti OS 

Staré Mesto 9, OS Ruţinov 7 a OS Dúbravka 17. Pri 8 kontrolách boli zistené nedostatky 

týkajúce sa taxametra, vyznačenia obchodného mena príp. sadzby cestovného alebo chýbali 

doklady potrebné na prevádzkovanie taxisluţby.  

 

Publikačné a preventívne aktivity 
 

   Informačný servis mestskej polície v mesiaci február 2015 bol zástupcom médií 

poskytovaný pravidelne písomne alebo odpoveďami na priame telefonické otázky. Informácie  

sa týkali predovšetkým riešenia statickej dopravy alebo čistoty a poriadku na verejných 

priestranstvách. V súvislosti s výdatným sneţením poskytovala mestská polícia informácie 
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týkajúce sa povinnosti vlastníkov, resp. správcov domov pri zabezpečovaní schodnosti 

chodníkov v zimnom období. 

   Naďalej pokračovala spolupráca s regionálnou televíziou Bratislava pri poskytovaní 

pravidelných informácií o činnosti mestskej polície za uplynulý týţdeň s poukázaním na 

konkrétne prípady, ktoré hliadky mestskej polície riešili. V samostatnej reportáţi bola 

predstavená práca okrskára mestskej polície pôsobiaceho v mestskej časti Čunovo. 

   V rámci informačného servisu mestskej polície boli podané informácie o niektorých 

prípadoch agresívneho správania sa cestujúcich v prostriedkoch mestskej dopravy 

s poukázaním na konkrétny prípad zásahu hliadky mestskej polície pri spacifikovaní výtrţníka 

cestujúceho v jednom z autobusov. 

   Z preventívne realizovaných aktivít pokračoval projekt „Bezpečná cesta do školy“ 

v rámci ktorého príslušníci mestskej polície zabezpečovali priechody pre chodcov pred 

vybranými základnými školami v ranných, prípadne popoludňajších hodinách a projekt 

Správaj sa normálne.  
      

   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 priebeţnej 

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

informácia do mestského zastupiteľstva za mesiac január a ročná správa o činnosti mestskej 

polície predkladaná do mestskej rady. Na základe dodaných podkladov z mestských častí 

Bratislava – Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Nové Mesto, Rača, Vajnory, Dúbravka, Devín, 

Karlova Ves a Čunovo bola v informačnom systéme aktualizovaná evidencia psov.  

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

konverziu poslané dátové súbory v dňoch 2. 2. a 18. 2. 2015. 

 

Oblasť dopravy 
 

V hodnotenom období mala mestská polícia k dispozícii 48 sluţobných motorových 

vozidiel. Jedno vozidlo bolo mimo prevádzky z dôvodu vysokých nákladov na opravu. 

 

Spotreba PHM 

 

 Benzínové vozidlá: Naftové vozidlá: 

Celkový počet najazdených km : 61 756 3 710 

Predpísaná spotreba PHM v litroch : 6 432,92 518,85 

Skutočná  spotreba  PHM v litroch : 5 713,73 391,96 

Celková úspora PHM v litroch : 719,19 126,89 

 

   Nadspotreba PHM za mesiac február 2015 bola vykázaná na 2 sluţobných motorových 

vozidlách spolu 39,59 litrov. 

 V mesiaci február 2015 nebola zaregistrovaná dopravná nehoda. Bola zaevidovaná jedna 

škodová udalosť nezavinená pracovníkom mestskej polície. Predpokladaná výška škody je 

200,- €. 
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Ekonomické podmienky 
 

    

Bežné výdavky spolu:           469 156,00 

v tom:  

Mzdy 280 044,31 

Poistné a príspevok do poisťovní 109 555,72 

Cestovné náhrady 0,00 

Energie, voda, komunikácie 17 163,85 

Materiál 1 333,31 

Dopravné 2 943,29 

Rutinná a štandardná údrţba 2 526,34 

Nájomné za prenájom 6 476,49 

Sluţby 20 698,70 

Odchodné 2 779,84 

Na nemocenské 4 664,15 

Príspevok na kúpeľnú liečbu 0,00 

Príspevok na bývanie 20 700,00  

Príspevok na dopravu 270,00 

Kapitálové výdavky spolu: 0,00 

v tom:  

Nákup strojov a zariadení 0,00 

Rekonštrukcie a modernizácie 0,00 

Výdavky celkom: 469 156,00 

 

Nedaňové príjmy spolu:          27 237,42 

v tom:  

Príjmy z vlastníctva 3 978,30 

Pokutové bloky 22 566,00 

Ostatné príjmy 693,12 

Transféry v rámci verejnej správy 0,00 

 

 

 

 

 

 

 
Prílohy : 
 

1.  Prehľad o zistených udalostiach za mesiac február 2015 

2.  Riešené priestupky za mesiac  február 2015 

3.  Prehľad o priestupkoch za mesiac február 2015 



Príloha č. 1

OS Staré Mesto          

vrátane odťahov 
1 943 1 097 147 123 283 292 1 1 859 67 7 3 1 6

OS Ružinov 1 258 704 140 6 12 387 3 6 917 319 8 1 5 1 7

OS Nové Mesto 1 138 706 84 23 76 187 59 3 879 249 10

OS Dúbravka 1 170 843 57 4 18 237 11 959 186 7 17 1

OS Petržalka 807 481 64 5 7 250 595 206 3 1 2

Jazdecká polícia                      

a kynológia
36 4 1 22 9 26 1 7 2

   SPOLU 6 352 3 831 496 161 396 1 354 62 22 9 21 5 235 0 0 1 027 35 1 25 0 4 7 18

Zdroj : Informačný systém APIS - 2.3.2015 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o zistených udalostiach za mesiac február 2015

Okrsková 

stanica

Celkový 

počet 

zistených 

udalostí

Spôsob (zdroj) zistenia udalosti

Počet 

vyriešených 

priestupkov

Počet 

trestných 

činov

Pátrania po 

osobách, 

veciach, 

motorových 

vozidlách 

Ostatné udalosti

zistené 

policajtom

hlásenie 

na 159

kamerový 

systém

podnet od 

občana

telefonický 

podnet od 

občana

miestny 

úrad

policajt s 

koňom

oznámenie 

prebrala a 

doriešila iná 

hliadka

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

Maloletá 

osoba 

bez 

postihu

nemožno 

riešiť 

postúpené na 

objasňovanie 

na OS zo 

SJPaK



Príloha č. 2

počet 

bl.pokút

bl.pokuta             

v €

počet 

bl.pokút

bl.pokuta                       

v €
v objasňovaní

objasnené 

priestupky

OS Staré Mesto 

vrátane odťahov
1 859 294 4 210 709 9 870 8 667 1 168 12 879 430

OS Ružinov 917 489 9 340 134 2 410 1 1 210 16 1 53 12 593

OS Nové Mesto 879 391 6 030 57 770 1 264 97 1 38 30 222

OS Dúbravka 959 347 5 940 20 255 2 307 2 243 33 5 202

OS Petržalka 595 243 2 940 11 105 40 259 4 34 4 181

Jazdecká polícia                        

a kynológia
26 17 190 9

   SPOLU 5 235 1 781 28 650 931 13 410 3 50 1 716 119 3 536 0 91 5 2 077 430

Zdroj : Informačný systém APIS - 2.3.2015 MsP hl. m. SR Bratislavy

objasňovanie priestupkov

Riešené priestupky za mesiac február 2015

Okrsková stanica "Papuče"

hlavné mesto mestské časti
priestupok 

oznámený 

inému 

orgánu

napomenutie

Počty vyriešených 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 €

2200-bezpečnosť a plynul.cest.premávky-/zákon 3 824 1 737 28 040 865 12 240

4500-priestupok na úseku ochrany život.prostredia-/zákon 1

4700-priestupok proti verejnému poriadku-/zákon 22 3 30 2 30

4800-psi(čistota-výkaly)-/VZN-psi 4 1 10

4801-psi(vodítko,voľný pohyb)-/VZN-psi 28 2 40 2 30

4802-psi(zákaz vstupu so psom)-/VZN-psi 3 2 20

4803-psi(známka,evid.psov,poplatky)-/VZN-psi 13

4804-čistota a poriadok-/VZN-cist. 420 3 60 1 20

4805-kontajnery a ich stojiská-/VZN-cist. 180

4806-ambulantný predaj-/VZN 7 3 40

4807-trhový poriadok-/VZN 1 1 20

4808-záverečné hodiny-prevádzkové časy-/VZN 87 1 20 24 600

4810-užívanie verejného priestranstva bez povolenia-/VZN-cist. 6

4811-poškodzovanie verejnej zelene-/VZN 1

4812-státie na zeleni-/VZN 43 11 110 3 40

4814-pešia zóna-/VZN 27 19 210

4815-znečisťovanie komunikácie-/VZN-cist. 3

4816-chodníky-zimná údržba-sneh-/VZN-cist. 68 1 20

4817-požívanie alk.nápojov na ver.priestr.-/VZN-cist. 138 2 30

4822-obťažovanie osôb-/VZN 45

4825-nepovolené pálenie odpadu-/VZN-cist. 2

4826-zákaz vjazdu s bicyklom-/VZN 2

4828-znečisťovanie odpadom,skládky - porušenie VZN-/VZN-cist. 10

4829-VRAKY - porušenie VZN-/VZN-cist. 4

4831-rušenie nočného pokoja-/VZN 5 3 50

4833-nepovolené pouličné aktivity-/VZN 8 1 10

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

4836-stavebné práce mimo vyhrad. času-/VZN-cist. 9 4 100

4837-plagáty + reklama-/VZN-cist. 2

4844-ochrana nefajčiarov-/VZN 15 1 10

4900-priestupok proti občianskému spolunažívaniu-/zákon 3 1 10

5000-priestupok proti majetku-/zákon 16 1 10

9101-kontrola TAXI-zistený priest.(vyk.vyhl.124/2012)-/zák.vyhl. 8

9800-nepovolené skládky [§-80b,zák.č.223/2001]-/zákon 10

9801-VRAKY-porušenie zák.č.223/2001,§80,ods.1,písm.k-/zákon 15

9802-zmena,odstránenie,zakrytie dopr.značky-/zákon 13

9803-zničenie,poškodenie,znečistenie dopr.značky-/zákon 16

9804-porušenie zákona o ochrane nefajčiarov-/zákon 136 17 250

9899-stavba bez stavebného povolenia-/zákon 6

9901-porušenie podmienok držania psov-/zákon 33 1 10 1 10

SPOLU 5 235 1 781 28 650 932 13 420

Zdroj : Informačný systém APIS - 2.3.2015 MsP hl. m. SR Bratislavy

Prehľad o priestupkoch za mesiac február 2015

Druh priestupku hlavné mesto mestské časti
Priestupky 

celkom

 blokovou pokutou
Z toho riešené 


