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Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

berie na vedomie

Spr�vu o stave verejn�ho poriadku v MČ Bratislava–Petržalka a činnosti
OS MsP Bratislava–Petržalka za rok 2009.
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S p r � v a

o stave verejn�ho poriadku v MČ Bratislava–Petržalka a činnosti
OS MsP Bratislava–Petržalka za rok 2009

________________________________________________________

Spr�va o stave verejn�ho poriadku v MČ Bratislava Petržalka bola naposledy 
predkladan� Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka v mesiaci m�j 2009.   
V priebehu roka 2009  Okrskov� stanica MsP  Bratislava Petržalka plnila �lohy, ktor� 
jej vypl�vaj� zo Z�kona o obecnej pol�cii č�slo 564/91 Zb., v znen� neskorš�ch 
predpisov. Ako poriadkov� �tvar sme sa podieľali pri zabezpečovan� obecn�ch vec� 
verejn�ho poriadku, ochrany životn�ho prostredia a plnen� �loh vypl�vaj�cich 
z prijat�ch VZN a uznesen� Mestsk�ho zastupiteľstva, ako aj rozhodnut� prim�tora 
hl. m. SR Bratislavy, všeobecne z�v�zn�ch nariaden�, uznesen� MZ a rozhodnut� 
starostu MČ Bratislava–Petržalka, ako aj rozhodnut� starostov a MZ MČ Bratislava
Jarovce, Rusovce a Čunovo. Pr�ca OS MsP Bratislava Petržalka bola orientovan� 
najm� na plnenie �loh v oblasti zabezpečenia verejn�ho poriadku, spolup�sobenia 
pri ochrane obyvateľov, pred ohrozen�m ich života a zdravia. Priebežne boli plnen� i 
�lohy pri zabezpečovan� ochrany majetku mestsk�ch časti a majetku občanov. Dbali 
sme na ochranu životn�ho prostredia, na dodržiavanie poriadku, čistoty, hygieny 
v uliciach a in�ch verejn�ch priestranstv�ch, ako i verejne pr�stupn�ch miestach. 
Priebežne sme vyhľad�vali a riešili priestupky t�kaj�ce sa priestupkov proti 
verejn�mu poriadku. Ďalšie �lohy boli plnen� na z�klade vyhodnotenia vzniknutej 
operat�vnej situ�cie, priebežne boli vyhodnocovan� a preverovan� podnety od 
občanov. Zisten� poznatky a sign�l boli bezodkladne vyhodnocovan� a v pr�pade
potreby boli prij�man� adekv�tne opatrenia. 

Person�lny stav policajtov na OS MsP sa oproti roku 2008 zv�šil z 35 na 41
policajtov. V predch�dzaj�com obdob� sme na OS MsP Bratislava Petržalka 
registrovali pomerne vysok� fluktu�ciu pr�slušn�kov pol�cie. M�žem konštatovať, že 
tento stav sa oproti prech�dzaj�cim  rokom podarilo  stabilizovať. K stabiliz�cii stavu 
z m�jho pohľadu vo v�znamnej miere prispelo i vedenie MsP, ktor� presadilo
niektor� n�vrhy u zamestn�vateľa vo forme zv�šenia finančn�ho zabezpečenia 
policajtov MsP. Spomeniem aspoň niektor�, ako s� zabezpečenie n�borov�ho 
pr�spevku, pr�spevok na b�vanie, rizikov� pr�platok, 13 a 14 plat a pod. Istotne
k stabiliz�cii person�lneho stavu prispela aj terajšia kr�za, s ktorou prišla i
nezamestnanosť. Je dobre, že perspekt�vnosť zamestnania v MsP vidia najm� mlad� 
a vzdelan� ľudia. Spomeniem, že len na našej OS MsP pracuje celkom 11 policajtov 
s vysokoškolsk�m vzdelan�m.    

Štrukt�ra Okrskovej stanice MsP Bratislava Petržalka: Z celkov�ho počtu 41
policajtov s� dvaja riadiaci pracovn�ci / VOS a Z VOS /, jednu pracovn�čku vedieme 
s kumulovanou funkciou policajt a administrat�vna pracovn�čka a jeden policajt je 
veden� ako spracov�vateľ priestupkov. Troch policajtov evidujeme ako okrsk�rov v 
MČ Jarovce, Rusovce a Čunovo, p�ť pracovn�kov m�me person�lne určen�ch, ako 
pracovn�kov operačnej služby. Dvaja pracovn�ci s� ako n�hradn�ci s kumulovanou 
funkciou policajt v priamom v�kone služby. Jedn�ho pracovn�ka m�me dlhodobo 
v stave PN a jedna pracovn�čka je na materskej dovolenke. Spolu n�m na priamy 
v�kon služby v MČ Petržalka  ost�va 27 policajtov. Každ� deň určujeme: do dennej 
zmeny dve a dve hliadky do nočnej zmeny. Podľa počtu čerpania riadnej dovolenky, 
pr�padne PN  n�m zost�va nepravidelne ešte jedna až dve hliadky, ktor� využ�vame 
najm� v dennej dobe,  nakoľko v tomto čase je n�pad priestupkov najv�čš�.  
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Pri hodnoten� mor�lneho stavu policajtov MsP Petržalka m�žem konštatovať, 
že čiastočn� poklesky boli zaznamenan� najm� v s�vislosti s ustrojenosťou 
policajtov. Drobn� poklesky boli priebežne riešen� veliteľom vo vlastnej kompetencii. 
Každ� podnet sťažnosti od občana bol odst�pen� na veliteľstvo MsP, na VOO, 
pracovn�kom sťažnost�, ktor� každ� sťažnosť individu�lne prešetruj� a vyhodnocuj�, 
či nebol porušen� z�kon, alebo intern� nariadenie. V roku 2009 bolo na  policajtov 
našej  OS zaslan�ch 20 sťažnost�, z ktor�ch ani jedna nebola opodstatnen�. Do 
bud�cna bude potrebn�, aby riadiaci pracovn�ci Okrskovej stanice MsP i naďalej 
zameriavali svoju kontroln� činnosť na dodržiavanie discipl�ny u podriaden�ch 
pr�slušn�kov, na ich vonkajš� vzhľad, čistotu, zdvorilosť i slušn� vystupovanie voči 
občanom, č�m by sa mala upevniť v�žnosť MsP vo vzťahu k občanom.

Okrem spomenut�ho person�lneho stavu m�me na kamerovom syst�me 
jedn�ho občansk�ho pracovn�ka so zn�ženou pracovnou schopnosťou / ZŤP /. Jeho 
pr�cu možno hodnotiť, že je na požadovanej �rovni. Tento pracovn�k je snaživ�, 
pričom m� veľmi dobr� miestnu znalosť, ktor� pri obsluhe kamerov�ho syst�me 
v plnej miere využ�va. I napriek tomu, že ide o jedn�ho pracovn�ka z predloženej 
štatistiky vidieť, že  OS MsP Petržalka m� z celej MsP v Bratislave zisten�ch najviac 
priestupkov pomocou kamerov�ho syst�mu. V priebehu roka 2009 sme evidovali  
2573 udalost�. Vyhľadan� priestupky boli priebežne riešen� hliadkovou činnosťou.

V priebehu  roka 2009 PZ SR z n�šho kamerov�ho syst�mu využil 29 
z�znamov na dokumentovanie trestnej činnosti. Na  využitie z�znamov vo všetk�ch 
pr�padoch vydala s�hlas n�čeln�čka MsP hl. m. SR Bratislavy.

Očak�vali sme, že v roku 2009 by sa pr�ca v tejto oblasti mohla ešte zlepšiť, 
nakoľko na terit�riu Petržalky n�m do syst�mu malo  pribudn�ť ešte ďalš�ch 6 nov�ch 
kamier. O t�chto kamer�ch som V�s informoval pri predkladan� vlaňajšej spr�vy. 
/Malo �sť o pokrytie H�lovej ul., M�nesovo n�m., Smolenickej ul., Černyševsk�ho ul., 
Hrob�kovej a Žehrianskej ul./ Ďalšie kamery mali byť umiestnen� v Jarovciach 
a Čunove. Doposiaľ tento pl�n nebol realizovan�. Vo vlaňajšom roku bol n�š 
kamerov� syst�m rozš�ren� o dve kamery, ktor� zak�pila z vlastn�ch zdrojov 
a nechala nainštalovať MĆ M� Bratislava Petržalka. Šlo o kamery umiestnen� na  
Strečnianskej a Blagoevovej ul.   

Ak hodnot�me plnenie služobn�ch �loh OS MsP Petržalka je nutn� spomen�ť i 
technick� vybavenosť. M�žem konštatovať, že v roku 2009 sme dostali do stavu 
jeden motocykel a dve motorov� vozidl�. Čiže v skutočnosti sme mali 8 motorov�ch 

vozidiel, tri mal� motocykle a dva reprezentačn� motocykle s maj�kmi. Pri počte 
motorov�ch vozidiel je  potrebn� pripomen�ť, že dve motorov� vozidl� boli pred 
pl�novan�m vyraden�m. Mali približne okolo 250 000 km a ich dennodenn�m
použ�van�m boli značne opotrebovan� a aj poruchov�. Začiatkom roka 2010 boli 
vozidl� vyraden�, čiže ostalo n�m 6 motorov�ch vozidiel. Spomenut� tri mal� 
motocykle využ�vaj� najm� okrsk�ri z Jaroviec, Rusoviec a Čunova. 

Okrem tohto m�me dva staršie bicykle, ktor� s� majetkom M� MČ Petržalka. 
V roku 2009 na tieto bicykle  M� zaplatil �držbu a doplnenie povinnej v�bavy. I keď 
ide o staršie bicykle je potrebn� pripomen�ť, že s� v dobrom technickom stave. 
V tomto roku bude potrebn� vymeniť na nich pl�šte. M�žem konštatovať, že 
v minulom roku cyklohliadky splnili našu predstavu a chceli by sme ich využ�vať aj 
v tomto roku. Cyklohliadky boli využ�van� najm� v letnom obdob� na zabezpečenie  
letnej turistickej sez�ny, na hr�dzi okolo  Dunaja, v lokalite lesoparku Mal� a Veľk� 
Draždiak, v Sade Janka Kr�ľa a na Tyršovom n�brež�, ale aj na s�dlisk�ch Petržalky.    

Horšia situ�cia je s fotoapar�tmi, ktor� s� potrebn� na zadokumentovanie 
priestupkov. Ich nedostatočn� v�konnosť sa prejavuje najm� pri d�kaznej str�nke, za 
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zn�ženej viditeľnosti a v noci. Pri použit� blesku je slabo vidieť priestor okolo vozidla, 
miestami nie je možn� identifikovať, kde sa vozidlo nach�dza a pod. Nedostatočn� 
fotodokument�cia, resp. d�kazn� str�nka m� za n�sledok, že priestupok mus�me bez 
n�ležit�ho postihu priestupcu uložiť. Obdobn� probl�my zaznamen�vame pri 
d�kaznej str�nke znečisťovania verejn�ho priestranstva v�kalmi od psov. Začiatkom 
roka 2009  n�m M� MČ Petržalka zak�pil jeden fotoapar�t s kamerou zn. Canon. Pri 
vyhodnoten�  využiteľnosti  použ�vania tohto fotoapar�tu  treba spomen�ť, že ide 
o kvalitn� fotoapar�t, ktor� využ�vame najm�  pri dokumentovan� priestupkov 
znečisťovania verejn�ho priestranstva psami. Treba však spomen�ť, že 
zadokumentovanie tak�ho priestupku je veľmi obtiažne a n�ročn�. Hliadky MsP  
plnia služobn� �lohy v rovnošate policajta a pri svojej činnosti použ�vaj� i služobn� 
motorov� vozidl� označen� n�pisom Mestsk� pol�cia. Pohyb hliadky je z ďaleka 
vidieť. Po udelen� pok�t, občania na pr�tomnosť hliadky citlivo reaguj�.

Pri riešen� problematiky v oblasti dopravy n�m veľmi v�znamne pomohla MĆ 
M� Bratislava Petržalka, ktor� n�m v roku 2009 zak�pila  10 imobiliz�rov / pap�č /. 
Tri imobiliz�ry n�m boli zak�pen� z prostriedkov Veliteľstva MsP. Desať imobiliz�rov 
n�m ostalo z predch�dzaj�ceho obdobia.

Pokiaľ by som sa mal vyjadriť k technickej vybavenosti OS MsP Bratislava 
Petržalka m�žem konštatovať, že vybavenosť je na požadovanej �rovni.

Pri vyhodnoten� našej činnosti, by som sa chcel zmieniť aj o spolupr�ci s OR 
PZ Bratislava 5. M�žem konštatovať, že spolupr�ca  s riadiacimi pracovn�kmi je na 
dobrej �rovni. Pri osobn�ch stretnutiach bola venovan� pozornosť najm� koordin�cii 
v�konu služby. Jednania boli vykonan� na �rovni veliteľa OS MsP a riaditeľkou OR 
PZ  Bratislava V, riaditeľom Odboru poriadkovej pol�cie i neform�lnymi stretnutiami 
služobn�ch funkcion�rov OO PZ p�sobiacich v r�mci okresu Bratislava V. Veľmi 
dobr� spolupr�ca je aj s OO PZ Juh najm� pri riešen� probl�mov s�visiacich s 
verejn�m poriadkom. Dobr� spolupr�ca je aj s DI PZ a to najm� v oblasti riešenia 
problematiky  dopravn�ho režimu a dopravn�ch priestupkov. 
V r�mci vyššie naznačen�ch pracovn�ch stretnut�  išlo o koordinovan� v�kon služby 
hliadok OS MsP a PZ tak, aby boli zabezpečen� všetky �lohy na �seku verejn�ho 
poriadku, aby neprich�dzalo zbytočne k duplicitn�mu vyčleňovaniu  hliadok  a pod.  
Obe zložky si navz�jom vymieňali inform�cie o lokalit�ch, kde bol zaznamenan� 
zv�šen� n�pad trestnej činnosti, respekt�ve  zv�šen� počet priestupkov. Na z�klade  
vyhodnoten�ch inform�ci� bola  probl�mov�m miestam venovan� zv�šen� pozornosť, 
boli prij�man� opatrenia vo forme zvyšovania počtu hliadkovej činnosti.

V roku 2009 na z�klade v�meny inform�ci� bol koordinovan� v�kon služby pri 
ochrane verejn�ho poriadku v r�mci letnej turistickej sez�ny, najm� v lokalit�ch 
Dunajskej hr�dze, k�paliska Matador, Veľk� a Mal� Draždiak, jazer� v mestsk�ch 
častiach Rusovce a Čunovo, Tyršovo n�brežie i Sad Janka Kr�ľa. 

Striedav� v�kon služby hliadok MsP a PZ bol ďalej využit� v obdob� 
Veľkonočn�ch sviatkov a v obdob� Sviatku zosnul�ch, pri zabezpečovan� verejn�ho 
poriadku vo Vojenskom cintor�ne, v okol� cintor�nov v mestsk�ch častiach Petržalka, 
Jarovce, Rusovce a Čunovo. Spoločn� v�kon hliadok Mestskej pol�cie a Policajn�ho 
zboru  bol vykon�van� najm� pri: zabezpečen� verejn�ho poriadku a parkovacieho  
režimu v s�dliskovej časti priľahlej k v�stavisku  Incheba - Autosal�n, CONECO, 
ZMOS, medzin�rodn� v�stava psov, v Sade J. Kr�ľa a na Tyršovom n�brež�: 
zabezpečenie  vyst�penie s�boru Kakalinka, ako aj in�ch kulturno - spoločensk�ch 
podujat�, ohňostroje, a pod. Okrem t�chto pr�padov sme �zko spolupracovali pri 
kontrol�ch a mapovan� lokal�t zdržiavania sa bezdomovcov. Bolo vykonan�ch viacero 
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akci� so zameran�m sa na pož�vanie alkoholick�ch n�pojov malolet�mi a mladistv�mi 
osobami a pod. Na z�klade žiadosti z OO PZ Trn�vka boli našimi policajtmi 
vykon�van� previerky v mieste trval�ho bydliska a p�tranie po ušl�ch chovancoch 
DD z Trn�vky. 

Za hodnoten� obdobie možno kladne hodnotiť aj spolupr�cu s ved�cimi 
funkcion�rmi M� MČ Bratislava Petržalka, najm� s p. Ing. Miškaninom PhD, ktor� 
pravidelne chodieva na naše pracovn� porady, ako aj s pracovn�kmi oddelenia 
�zemn�ho rozvoja a dopravy, oddelenia životn�ho prostredia, oddelenia nakladania 
s majetkom a pod. Pouk�žem aspoň na niektor� spoločne plnen� �lohy: 
monitorovanie bezdomovcov a terit�ri� ich pohybu v Petržalke, zabezpečenie 
pod�vania vianočnej kapustnice a pod. Asistencie pri vykon�van�ch kontrol�ch 
dodržiavania VZN č. 9/06 – dodržiavanie z�verečn�ch hod�n v reštauračn�ch 
a pohostinsk�ch zariadeniach, asistencia pri zabezpečovan� vyznačovania 
parkovac�ch miest, osadzovania stĺpikov a pod. Ako dobr� možno hodnotiť aj 
spolupr�cu s inšpektormi verejn�ho poriadku a to najm� po problematike VZN 1/01.

Okrem vyššie uveden�ch činnost� sme sa podieľali aj na doručovan� r�znych 
rozhodnut� a z�sielok, ktor� si dotknut� osoby �myselne nepreberali, alebo sa 
preberaniu vyh�bali.  

Na požadovanej �rovni s� aj vzťahy so starostami M� MČ Jarovce, Rusovce 
a Čunovo. Na z�klade ich požiadaviek boli priebežne  pl�novan� �lohy okrsk�rom do 
problematick�ch miest. Išlo najm�  o  zabezpečovanie jednotliv�ch poriadan�ch akci�.

Kladne treba hodnotiť aj spolupr�cu okrsk�rov MsP Petržalka so Z�kladnou 
školou v Jarovciach, kde v r�mci programu „Spr�vaj sa norm�lne“ boli vykonan� 
viacer� predn�šky, s cieľom prevychov�vať žiakov v oblasti �častn�ka cestnej 
prem�vky, prevencia proti  drog�m  a inej trestnej činnosti.

V�slednosť pr�ce :

V roku 2009 OS MsP Bratislava Petržalka zaznamenala spolu 19 042 udalosti, 
čo je oproti roku 2008 zv�šenie o 4133 udalosti. Zo štatistiky vypl�va, že s t�mto 
počtom udalosti sa dost�vame na 2. miesto v r�mci MsP hl. mesta SR Bratislavy. 
Z 19 042 udalost� sme evidovali 2610 ostatn�ch udalost�, medzi ktor� patria napr�klad 
nezisten� priestupok ani TĆ, privolan� RZP, HaZZ, sloboda zvierat, odst�pen� 
ozn�m PZ, n�jden� a odovzdan� osobn� doklady a odborn� dozor taxi služby. 
16 432 priestupkov sme riešili nasleduj�cim sp�sobom: V blokovom konan� sme 
riešili 10 888 priestupkov, pričom sme udelili pokuty vo v�ške 125 274 Eur /3 774 000 
Sk/. Udelili sme 4 629 napomenut�, čo tvor� približne 29.8 %. 26 priestupkov bolo 
podan�ch ozn�men�m na DI, 17 bolo ozn�men�ch PZ, 289 priestupkov bolo 
ozn�men�ch in�mu org�nu, 39 priestupkov bolo uložen�ch, 27 odložen�ch, 439
priestupkov bolo riešen�ch ZO, 25 priestupkov bolo odovzdan�ch pr�slušn�mu 
org�nu, boli post�pen� 2 tr. činy PZ, 29 priestupkov bolo stornovan�ch a 2 riešila in� 
hliadka MsP. Z minul�ho roka do roku 2010 n�m ostalo 20 priestupkov 
nedoriešen�ch.

V s�vislosti s priestupkami proti bezpečnosti a plynulosti cestnej prem�vky 
sme riešili 11 416 priestupkov /Z�kon č. 8/2009/. Z tohto počtu sme riešili 
problematiku verejnej zelene v 1695 pr�padoch. Za tieto priestupky sme udelili 1 780
napomenut�. Zost�vaj�cich 9.260 priestupkov sme riešili blokovou pokutou v sume 
110 580 Eur, v štyroch pr�padoch bolo začat� objasňovanie v 71 pr�padov bolo 
riešen� ozn�men�m in�mu org�nu, 5 bolo uložen�ch z d�vodu nezn�meho 
priestupcu, 295 ZO spr�vou o v�sledku objasňovania a zaslan�  spr�vnemu org�nu
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DI OR PZ. 12 bolo neriešen�ch z d�vodu ch�baj�cej d�kaznej str�nky. 602 
priestupkov sme riešili proti  verejn�mu poriadku podľa � 47 / šlo o rušenie nočn�ho 
kľudu a zabratie verejn�ho priestranstva /. Z tohto počtu bolo riešen�ch 441 formou 
napomenutia a 117 priestupkov bolo riešen�ch blokovou pokutou vo v�ške 1344 Eur. 
Priestupky proti verejn�mu poriadku - � 48 Priestupkov�ho z�kona sme riešili 4 387
/čist� VZN /  + 1695 riešenie zelene v zmysle z�kona 8/2009 o cestnej prem�vke.
Udelili sme 2 402 napomenut� a za 1511 priestupkov bola uložen� BP na sumu 
13 350 Eur. Štyri priestupky sme riešili napomenut�m podľa � 49 - proti občianskemu
spolunaž�vaniu. 36 priestupkov sme riešili proti majetku - poškodzovanie cudzej veci 
/poškodzovanie dopravn�ch značiek/.

V priebehu roka 2009 sme osadili celkom 4280 technick�ch zariaden� na 
zabr�nenie odjazdu motorov�ch vozidiel  / papuče /.

OS MsP v roku 2009 z terit�ria MČ Petržalka odtiahla 32 motorov�ch vozidiel. 
V�čšinou šlo o odťahy z vyhraden�ch parkovac�ch boxov a z chodn�kov. M�žeme 
konštatovať, že st�le pretrv�va veľk� probl�m v nedostatočnom vodorovnom 
dopravnom značen� vyhraden�ch parkovac�ch miest. Tieto probl�my sa najviac 
vyskytuj� v zimnom obdob�,  po nasnežen�. Z�kon s�ce hovor�, že vodorovn� 
značenie V 10d / parkovacie miesto s vyhraden�m st�t�m / je doplnkov� značenie 
k dopravnej značke IP 16. Pri rozhodovan� o  odťahu je však veľmi d�ležit�, aby bolo 
vidieť hranice vyhraden�ho parkovacieho miesta. Vyznačenie vyhraden�ho 
parkovacieho priestoru je d�ležit� nielen pre majiteľa vyhraden�ho boxu, ale aj pre 
vodiča motorov�ho vozidla, ktor� vozidlo zaparkoval, resp. sa dopustil priestupku. Ak 
nie je vidieť hranice parkoviska s� probl�my s dokazovan�m.

Pokiaľ by sme mali hodnotiť plnenie �loh  MsP Petržalka z pohľadu VZN, 
m�žeme konštatovať, že v roku 2009 sme riešili 4 387 priestupkov. Spomeniem 
aspoň niektor�:
Najviac priestupkov sme riešili  v oblastiach VZN 1/08, ktor�m sa upravuj� niektor� 
podmienky držania psov na �zem� MČ Bratislava Petržalka. 6/03, ktor�m sa upravuj� 
podmienky vodenia psov na �zem� hl. mesta SR Bratislavy z�kon č. 282/2002, 
ktor�m sa upravuj� podmienky držania psov. V roku 2009 sme po tejto problematike 
riešili 822 priestupkov, so zameran�m sa najm� na znečisťovanie verejn�ho 
priestranstva, z�kaz vstupu so psom, z�kaz voľn�ho pohybu a registračn� zn�mky.
Z toho bolo u 345 priestupkoch udelen� napomenutie. 444 priestupkov sme riešili  
udelen�m BP na sumu 3120 Eur, 2 pr�pady boli odložen� a na 31 bola vypracovan� 
ZO spr�va. V priebehu vykon�van�ch kontrol na dodržiavanie vyššie uveden�ch VZN 
sme sa tak, ako i po minul� roky stret�vali s n�mietkami občanov, ktor� otvorene 
hovorili o rozpore v označovan� priestoru voľn�ho pohybu psov podľa z�kona č. 
282/2002  a VZN 1/2008.

K znečisťovaniu verejn�ch priestranstiev v�kalmi od psov. K tejto problematike 
sa množia sťažnosti i od obyvateľov priamo na MsP, viacero sťažnost� n�m bolo 
odst�pen�ch aj z M� Petržalka. Situ�ciu hodnot�m ako veľmi v�žnu. Verejn� 
priestranstva hlavne po zimnom obdob� boli značne znečisten�. Pri venčen� je 
naprost� v�čšina majiteľov psov nedisciplinovan�, neodstr�ňuj� v�kaly po svojom 
psovi a nech�vaj� ich na mieste. V s�vislosti s riešen�m tejto problematiky sa 
v mnoh�ch pr�padoch stret�vame s aroganciou a vulg�rnosťou a to nielen vo vzťahu 
medzi občanmi, ale aj vo vzťahu k MsP. 

K znečisťovaniu prispieva i nekontrolovateľn� voľn� pohyb psov na verejn�ch 
priestranstv�ch. Prejavuje sa to najm� v tom, že majiteľ svojho psa pust� na voľno. 
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Pes pobehuje po chodn�ku, kde sa vyšpin�, vz�p�t� sa majiteľ psa otoč�, samozrejme
nič „ nevidel „ a ide nasp�ť ako by sa nič nestalo.  
Nast�va problematika dokazovania. Ak je v bl�zkosti policajt MsP a majiteľ psa si 
uvedomuje, že priestupok mohol byť  zadokumentovan� je ochotn� v�kaly po svojom 
psovi pozbierať i do vreckovky a hodiť ich do koša. Ak je však presvedčen�, alebo 
m� pochybnosti o d�kaznej str�nke / tvrdenie proti tvrdeniu /, alebo že nem�me 
fotodokument�ciu, alebo videoz�znam, jednoducho sa ohrad�, že jeho pes 
znečistenie nevykonal a čo si to vlastne dovoľujeme ho takto obviňovať. Stali sa aj 
pr�pady, že majiteľ psa ihneď pod�val sťažnosť.

Treba otvorene povedať, že i napriek vynaložen�mu �siliu s� s d�kaznou
str�nkou značn� probl�my. Najide�lnejš� stav je zadokumentovať priestupok na 
videoz�znam, alebo fotograficky. V niekoľk�ch pr�padoch sme využili kamerov� 
syst�m a jedin� kvalitnejš� fotoapar�t, ktor� ste n�m zak�pili v minulom roku. T�mto 
sp�sobom sme zadokumentovali  okolo  220 priestupkov. Občania  pri venčen� psov  
však r�chlo pochopili, že pokiaľ vidia hliadku MsP a s� v dosahu kamery m�žu mať 
so znečisťovan�m  značn� probl�my. Z toho d�vodu sa snažia svojich „ mil�čikov „
ťahať mimo dosah a do priestorov. kde  je monitorovanie sťažen�.

Po problematike znečisťovania verejn�ho priestranstva bolo 687 priestupkov.  
556 bolo riešen�ch napomenut�m a 99 priestupkov bolo riešen�ch v blokovom 
konan�m, 9 bolo riešen�ch ozn�men�m, 1 priestupok bol odložen� a 12 priestupkov 
bolo riešen�ch ZO spr�vou. 1 nebol riešen� z d�vodu slabej d�kaznej str�nky.
Problematiku vrakov sme riešili 103 priestupkov. Všetky priestupky  boli riešen� 
ozn�men�m M�.

1202 priestupkov sme riešili v s�vislosti s VZN 2/97 konzumovanie
alkoholick�ch n�pojov na verejn�ch priestranstv�ch. Z toho bolo 986 priestupkov
riešen�ch napomenut�m, za 108 priestupkov bola udelen� BP a na 108 priestupkov  
bola vypracovan� ZO spr�va. I keď niektor� občania boli riešen� blokovou pokutou 
konštatujem, že ide o špecifick� fenom�n, ktor� je v�čšinou spojen� s problematikou  
bezdomovcov. V�čšina prirestupcov boli riešen� formou dohovoru, nakoľko tieto 
osoby nemaj� u seba takmer žiadne finančn� prostriedky. Veľk� časť z t�chto os�b 
nem� ani len trval� bydlisko, alebo sa v trvalom bydlisku dlhodobo nezdržuj�. 

VZN č. 5/00 starostlivosť o verejn� zeleň na �zem� MČ Bratislava Petržalka.
Podľa tohto VZN sme za hodnoten� obdobie riešili 1105 priestupkov. 318 
priestupkov bolo riešen�ch napomenut�m a 724 priestupkov bolo riešen�ch BP na 
sumu 6 998 Eur. 33 bolo odložen�ch, 25 bolo riešen�ch ZO spr�vou, 2 priestupky 
boli ozn�men� a 2 odložen�. Oproti predch�dzaj�cemu hodnoten�mu obdobiu 
zdanlivo vykazujeme nižšiu v�slednosť. K tomuto v�sledku je však potrebn�
pripoč�tať ešte 1695 priestupkov, ktor� boli riešen� podľa z�kona č. 8/2009 o cestnej 
prem�vke. Riešenie podľa  citovan�ho  z�kona je pre n�s v�hodnejšie / 1. z�kon 
n�m umožňuje  za priestupok nasadiť  imobiliz�r, 2. riešenie priestupku v pr�pade 
nezaplatenia BP cez  DI. Podľa z�kona o cestnej prem�vke bola vyl�čen� možnosť 
odopretia podania vysvetlenia, kto s vozidlom jazdil, resp. kto sa dopustil priestupku 
a pod.

VZN č. 9/2006  o pravidl�ch času predaja v obchode a času prev�dzky služieb 
v živnostenskom podnikan�. V s�vislosti s nedodržiavan�m z�verečn�ch hod�n 
v pohostinsk�ch a reštauračn�ch zariadeniach bolo v priebehu roka 2009 zisten�ch a 
riešen�ch celkom  93 priestupkov.  Z tohto počtu sme 68 priestupkov riešili udelen�m 
pokuty v sume 1 125 Eur a 25 bolo riešen�ch ozn�men�m M� MČ Bratislava 
Petržalka, nakoľko udelenie pokuty nespĺňalo svoj �čel. /Opakovan� porušenia VZN/.
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Okrem vyššie uveden�ch �loh OS MsP Petržalka plnila aj �lohy pri 
zabezpečovan� ochrany chr�nen�ch objektov, ktor� s� napojen� na pult 
centralizovanej ochrany. V priebehu roka sme evidovali celkom 261 v�jazdov. Tri 
pr�pady sme evidovali ako ostr�, v ostatn�ch pr�padoch išlo o zl� manipul�ciu 
s k�dovac�m zariaden�m a technick� z�vady.   

Aj keď v glob�le v�slednosť pr�ce policajtov OS MsP Petržalka hodnot�m 
veľmi pozit�vne, nem�žme sa uspokojiť so stavom verejn�ho poriadku, predovšetk�m 
so stavom okolo kontajnerov�ch stoj�sk, kde sa nach�dza r�zny odpad, so 
znečisťovan�m verejn�ho priestranstva v�kalmi od psov, parkovan�m vozidiel na 
verejnej zeleni a pod.  Pr�činy t�chto probl�mov s� v mnoh�ch pr�padoch objekt�vne, 
ale aj subjekt�vne. V bud�cnosti bude potrebn� v spolupr�ci s predstaviteľmi M� MČ 
Bratislava–Petržalka hľadať �činnejšie opatrenia, ktor� pom�žu situ�ciu zlepšiť.
Rezervy vid�me v spolupr�ci s inšpektormi verejn�ho poriadku, ktor� pracuj� 
v civilnom odeve. V mnoh�ch pr�padoch by ich služby bolo možn� využiť, ako tzv. 
operat�vne hliadky najm� pri dokumentovan� znečisťovania verejn�ch priestranstiev
psami.

Ku skvalitneniu pr�ce a zlepšeniu situ�cie, by malo prispieť i vytvorenie 
nov�ch miest okrsk�rov. Naznačil aspoň niektor� smery plnenia ich �loh. Vytvoren�m 
miest okrsk�rov MsP, by v prvom rade malo pr�sť k zbl�ženiu policajtov
s obyvateľstvom pr�slušn�ho terit�ria. Každ� policajt bude vybaven� mobiln�m 
telef�nom. Jeho kontakt bude evidovan� na internetovej str�nke MsP. Jedenkr�t 
v t�ždni bud� mať str�nkov� dn�, kde bud� prij�mať a riešiť r�zne ozn�menia 
a podnety občanov. V r�mci ich ďalšej služobnej činnosti budeme kl�sť d�raz, aby 
mali dobr� osobn� i miestnu znalosť. Pri osobnej znalosti budeme dbať, aby mali
kontakty s ved�cimi pracovn�kmi št�tnych �radov i nešt�tnych inštit�ci�, s riaditeľmi
šk�l, s ved�cimi prev�dzok v podnikateľskej činnosti, domov�ch d�vern�kov a pod.
Pri miestnej znalosti budeme zasa kl�sť d�raz, aby mali prehľad, kde doch�dza 
k r�znym nežiaducim javom spoločnosti a priestupkom, kde doch�dza k stret�vaniu
malolet�ch a mladistv�ch os�b, ak� maj� sklony, z�ujmy, či p�chaj� trestn� činnosť, 
priestupky a pod. Pri zisten� negat�vnych javov bud� prij�mať a navrhovať opatrenie 
na ich elimin�ciu a n�pravu /predch�dzať im/. Musia mať zmapovan� kde sa 
stret�vaj� bezdomovci i in� p�chatelia priestupkov /alkoholizmus, znečisťovanie, 
zaberanie priestranstiev a pod./. V pr�pade zistenia v�skytu akejkoľvek trestnej 
činnosti /drogy, kr�deže, poškodzovanie majetku/ musia �zko spolupracovať 
s pr�slušn�mi oddelenia OR PZ. Samozrejme okrem toho bud� plniť �lohy  riešenia 
priestupkov vypl�vaj�cich z terajšej činnosti hliadkovej služby. Obdobn�m sp�sobom 
bud� rozanalyzovan� všetky VZN po našej problematike. Predpoklad�m, že začiatky 
bud� istotne ťažk�, je to in� forma pr�ce, ako policajti vykon�vaj� teraz. 
Uvedomujeme si, že v�sledky pr�ce okrsk�rov nepr�du sam� a nedostavia sa zo dňa 
na deň, p�jde o dlhodob� a cieľavedom� činnosť. V r�mci Petržalky bud� v tomto 
roku priebežne vytvoren� a obsaden� štyri okrsky. V každom okrsku bud� pracovať 
dvaja okrsk�ri. Pre vašu informovanosť p�jde o nasleduj�ce časti Petržalky
a harmonogram obsadzovania: Zrkadlov� h�j od 1. 5. 2010, Ovsište od 1. 6.2010 ,
L�ky od 1. 7. 2010 a H�je od. 1. 9. 2010. 

V z�vere svojej spr�vy m�žem konštatovať, že Mestsk� pol�cia je 
v podvedom� občanov zap�san�, ako služba pre občanov na ktor� je spoľahnutie.
Svedčia o tom aj počty telefon�tov so žiadosťou o poskytnutie pomoci na tiesňov� 
linku 159 /2765 telefon�tov/ a 1564 telefonick�ch podnetov priamo na OpS Okrskovej 
stanice MsP Petržalka. V bud�cnosti riadiaci pracovn�ci, ale aj policajti OS MsP 
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Bratislava–Petržalka urobia všetko pre to, aby sa občania na �zem� Mestskej časti 
Petržalka c�tili čo najbezpečnejšie.. 

Veliteľ OS MsP Bratislava – Petržalka

JUDr. J�n Hanidžiar

Pr�lohy:  1. Štatistick� prehlad z roka 2009
1. Štatistick� prehľad z roka 2008
2. Tabuľkov� prehľad o činnosti OS MsP  za rok 2007


