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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
berie na vedomie 
 
Správu o stave verejného poriadku v MČ Bratislava–Petržalka a činnosti 
OS MsP Bratislava–Petržalka za rok 2010. 
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S p  r  á  v a 
 

o stave verejného poriadku v M Č Bratislava – Petržalka a činnosti 
OS MsP Bratislava – Petržalka za rok 2010 

________________________________________________________ 
 

 Správa o stave verejného poriadku v MČ Bratislava Petržalka bola naposledy 
predkladaná Miestnemu zastupiteľstvu MČ Bratislava Petržalka  v mesiaci máj 2010. 
V priebehu roka 2010 Okrsková stanica MsP Bratislava Petržalka plnila úlohy, ktoré 
jej vyplývajú zo Zákona o obecnej polícii číslo 564/91 Zb., v znení neskorších 
predpisov. Ako poriadkový útvar sme sa podieľali pri zabezpečovaní obecných vecí 
verejného poriadku, ochrany životného prostredia  a plnení úloh vyplývajúcich 
z prijatých rozhodnutí starostu, VZN a uznesení MZ MČ Bratislava Petržalka, ako aj 
rozhodnutí primátora hl. m. SR Bratislavy a prijatých Všeobecne záväzných nariadení 
a uznesení MZ. Ďalej rozhodnutiami starostov  a VZN MZ MČ Bratislava Jarovce, 
Rusovce a Čunovo. Práca OS MsP Bratislava Petržalka bola orientovaná najmä na 
plnenie úloh v oblasti zabezpečenia verejného poriadku, spolupôsobenia pri ochrane 
obyvateľov, pred ohrozením ich života a zdravia. Priebežne boli plnené i úlohy pri 
zabezpečovaní ochrany majetku mestských časti a majetku občanov. Dbali sme na 
ochranu životného prostredia, na dodržiavanie poriadku, čistoty, hygieny v uliciach, 
na iných verejných priestranstvách, ako i verejne prístupných miestach. Obdobne 
sme postupovali i pri zistených priestupkoch proti verejnému poriadku a pod. 
Vyhľadávali sme priestupky po problematike dopravy, ktorých riešenie spadá do 
pôsobnosti MsP. Ďalšie úlohy boli plnené na základe vyhodnotenia vzniknutej 
operatívnej situácie, priebežne boli vyhodnocované a preverované podnety od 
občanov. Zistené poznatky a signál boli bezodkladne vyhodnocované a v prípade 
potreby boli prijímané adekvátne opatrenia.  
           

Personálny stav policajtov na  OS MsP sa oproti roku 2009 zvýšil zo 43 na 47 
policajtov. V predchádzajúcich rokoch /najmä v roku 2008 a čiastočne aj v roku 2009/ 
sme na OS MsP Bratislava Petržalka registrovali  pomerne  vysoký  počet fluktuácie 
príslušníkov polície. Môžem konštatovať, že tento stav sa oproti prechádzajúcim  
rokom podarilo  stabilizovať.  K stabilizácii stavu z môjho pohľadu vo významnej 
miere prispelo  vedenie MsP, ktoré presadilo niektoré návrhy u zamestnávateľa vo 
forme  zvýšenia finančného zabezpečenia policajtov MsP. Spomeniem aspoň 
niektoré, ako sú zabezpečenie náborového príspevku, príspevok na bývanie, rizikový 
príplatok, 13 a 14 plat  a pod. Istotne k stabilizácii personálneho stavu prispela aj 
terajšia kríza, s ktorou prišla i nezamestnanosť. Je dobre, že perspektívnosť 
zamestnania v MsP vidia najmä mladí a vzdelaní ľudia. Spomeniem, že len na našej 
OS MsP pracuje celkom 11 policajtov s vysokoškolským vzdelaním.     

Štruktúra Okrskovej stanice MsP Bratislava Petržalka: Z celkového počtu 47 
policajtov sú dvaja riadiaci pracovníci /VOS a Z VOS/, jednu pracovníčku vedieme 
s kumulovanou funkciou policajt a administratívna pracovníčka a jeden policajt je 
zaradený ako spracovávateľ priestupkov. Na OS máme jedenásť policajtov 
zaradených ako okrskárov. Z tohto počtu po jednom okrskárovi  máme  v MČ 
Jarovce a Čunovo. V Rusovciach máme dvoch okrskárov. V Petržalke máme po 
dvoch okrskárov v sídlisku Ovsište, Zrkadlový háj, Lúky a Háje. Päť pracovníkov 
máme personálne určených, ako pracovníkov operačnej služby. Dvaja pracovníci sú 
ako náhradníci s kumulovanou funkciou policajt v priamom výkone služby. Jedna 
pracovníčka je na materskej dovolenke. Spolu nám na priamy výkon služby v MČ 
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Petržalka ostáva 27 policajtov. Každý deň  máme v dennej zmene dve motohliadky 
a podľa možnosti jednu až tri pešie hliadky. Dve motohliadky hliadky máme v nočnej 
zmene. Ak sú v meste plánované nejaké kultúrno-spoločenské akcie posilňujeme 
hliadkovú službu. Vyššie počty hliadok do dennej služby sú určované z dôvodu 
väčšieho množstva priestupkovosti a riešenia problematiky. V niektorých prípadoch 
podľa potreby majú najmä hliadky okrskárov posunutú pracovnú dobu do 22.00 hod.  
Počty hliadok sú závislé od počtu čerpania riadnej dovolenky, PN,  školenia a pod.   

Pri hodnotení morálneho stavu policajtov MsP Petržalka môžem konštatovať, 
že čiastočné poklesky boli zaznamenané najmä v súvislosti s ustrojenosťou 
policajtov. Drobné poklesky boli priebežne riešené veliteľom vo vlastnej kompetencii. 
Do budúcna bude potrebné, aby riadiaci pracovníci Okrskovej stanice MsP i  naďalej 
zameriavali svoju kontrolnú činnosť na dodržiavanie disciplíny u podriadených 
príslušníkov, na ich vonkajší vzhľad, čistotu, zdvorilosť i slušné vystupovanie voči 
občanom, čím by sa mala upevniť vážnosť MsP vo vzťahu k občanom 

Každý podnet sťažnosti  od občana bol odstúpený na veliteľstvo MsP, na VOO 
pracovníkom skupiny sťažností, ktorí každú sťažnosť individuálne prešetrujú 
a vyhodnocujú, či nebol porušený zákon, alebo interné nariadenie. V roku 2010 bolo 
na policajtov našej OS zaslaných 18 sťažností, z ktorých ani jedna nebola 
opodstatnená.. 

Okrem spomenutého personálneho stavu máme na kamerovom systéme 
jedného občanského pracovníka so zníženou pracovnou schopnosťou /ZŤP/. Jeho 
prácu možno hodnotiť, že je na požadovanej  úrovni. Tento pracovník je snaživý, 
pričom má veľmi dobrú miestnu znalosť, ktorú pri obsluhe kamerového systému 
v plnej miere využíva. I napriek tomu, že ide o jedného pracovníka /ktorý bol v roku 
2010 6 týždňov v stave PN a takmer jeden mesiac sme mali vyradený z prevádzky 
KS/ z predloženej štatistiky vidieť, že OS MsP Petržalka má z celej MsP v Bratislava 
zistených najviac priestupkov pomocou kamerového systému. Cez kamerový systém 
sme v priebehu roka 2010 zistili celkom 2040 udalostí. Vyhľadané priestupky boli 
priebežne riešené hliadkovou činnosťou. 

Očakávali sme, že v roku 2010 by sa práca v tejto oblasti mohla ešte zlepšiť, 
nakoľko na teritóriu Petržalky nám do systému malo pribudnúť ešte ďalších 6 nových 
kamier. Malo ísť o pokrytie Hálovej ul., Mánesovo nám., Smolenickej ul., 
Černyševského ul., Hrobákovej a Žehrianskej ul./. Ďalšie kamery mali byť 
umiestnené v Jarovciach a Čunove. Tento zámer však z ekonomických dôvodov 
nebol realizovaný.      

Ak hodnotíme plnenie služobných úloh OS MsP Petržalka, je nutné spomenúť 
i technickú vybavenosť. Môžem konštatovať, že v roku 2010 máme v stave tri malé 
motocykle, dva veľké reprezentačné motocykle Yuki, jednu aviu MČ Petržalka a 7 
osobných motorových vozidiel. Pri počte motorových vozidiel je potrebné 
pripomenúť, že jedno motorové vozidlo je staršie a je plánované jeho vyradenie. 
Vozidlo má cez 270 000 km a  jeho dennodenným používaním je značne 
opotrebované a  aj poruchové. Spomenuté tri malé motocykle využívajú najmä 
okrskári z Jaroviec, Rusoviec a Čunova.  

Okrem tohto sme v roku 2010 z Veliteľstva  MsP dostali dva nové bicykle 
a zostali nám aj dva staršie bicykle, ktoré sú majetkom  MÚ MČ Petržalka. V roku 
2010 na tieto bicykle MÚ zaplatil údržbu a doplnenie povinnej výbavy. I keď ide 
o staršie bicykle je potrebné pripomenúť, že sú v dobrom technickom stave. Môžem 
konštatovať, že v minulom roku cyklohliadky splnili našu predstavu a chceli by sme 
ich využívať aj v tomto roku. Cyklohliadky boli využívané najmä v letnom období na 
zabezpečenie letnej turistickej sezóny, na hrádzi okolo Dunaja, v lokalite lesoparku 
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Malý a Veľký Draždiak, v Sade Janka Kráľa,  na Tyršovom nábreží, ale aj na 
sídliskách Petržalky.     

Horšia situácia je s fotoaparátmi, ktoré sú potrebné na zadokumentovanie 
priestupkov. Ich nedostatočná výkonnosť sa prejavuje najmä pri dôkaznej stránke, za 
zníženej viditeľnosti a v noci. Pri použití blesku je slabo vidieť priestor okolo vozidla, 
stavajú sa prípady, že nie je možné identifikovať priestor kde sa vozidlo nachádza 
a pod. Nedostatočná fotodokumentácia, resp. dôkazná stránka má za následok, že 
priestupok musíme bez náležitého postihu priestupcu v zmysle zákona odložiť. 
Obdobné problémy  zaznamenávame pri dôkaznej stránke znečisťovania verejného 
priestranstva výkalmi od psov. Začiatkom roka 2009 nám MÚ MČ Petržalka zakúpil 
jeden fotoaparát s kamerou zn. Canon. Pri vyhodnotení využiteľnosti používania 
tohto fotoaparátu treba spomenúť, že ide o kvalitný fotoaparát, ktorý využívame 
najmä pri dokumentovaní priestupkov znečisťovania verejného priestranstva 
a dokumentovania iných priestupkov. Treba však spomenúť, že zadokumentovanie 
takého priestupku je veľmi obtiažne a náročné. Hliadky MsP plnia služobné úlohy 
v rovnošate policajta a pri svojej činnosti používajú i služobné motorové vozidlá 
označené nápisom Mestská polícia. Pohyb hliadky je z ďaleka vidieť. Po riešení 
priestupkov a najmä po udelení niekoľkých pokút, občania na prítomnosť hliadky 
citlivo reagujú. 

Pri riešení problematiky v oblasti dopravy nám veľmi významne pomohla MĆ 
MÚ Bratislava Petržalka, ktorá nám koncom roka  2009 zakúpila 10 imobilizérov 
/papúč/. Tri imobilizéry nám boli zakúpené z prostriedkov  Veliteľstva MsP. Desať 
imobilizérov nám ostalo z predchádzajúceho obdobia. V Roku 2010 sme dostali z 
Veliteľstva MsP ďalšie dva imobilizéry. 

Pokiaľ by som sa mal vyjadriť k technickej vybavenosti OS MsP Bratislava 
Petržalka môžem konštatovať, že vybavenosť je na požadovanej úrovni. Horšie je to 
s  priestormi dislokácie OS. 

Pri vyhodnotení našej činnosti, by som sa chcel zmieniť aj o spolupráci s  OR 
PZ Bratislava 5. Môžem konštatovať, že spolupráca  s riadiacimi pracovníkmi je na 
dobrej úrovni. Veľmi dobrá spolupráca je aj s OO PZ Juh najmä pri riešení problémov 
súvisiacich s verejným poriadkom. Dobrá spolupráca je aj  s DI PZ a to najmä 
v oblasti riešenia problematiky  dopravného režimu a dopravných priestupkov.  
V rámci vyššie naznačených pracovných stretnutí išlo o koordinovaný výkon služby 
hliadok OS MsP a PZ tak, aby boli zabezpečené všetky úlohy na úseku verejného 
poriadku,  aby neprichádzalo zbytočne k duplicitnému vyčleňovaniu hliadok a pod. 
Obe zložky si navzájom vymieňali informácie o lokalitách, kde bol zaznamenaný 
zvýšený nápad trestnej činnosti, respektíve zvýšený počet priestupkov. Na základe 
vyhodnotených informácií bola problémovým miestam venovaná zvýšená pozornosť, 
boli prijímané opatrenia vo forme zvyšovania počtu hliadkovej činnosti. 

V roku 2010 na základe výmeny informácií bol koordinovaný výkon služby pri 
ochrane verejného poriadku v rámci letnej turistickej sezóny, najmä v lokalitách 
Dunajskej hrádze, kúpaliska Matador, Veľký a Malý Draždiak, jazerá v mestských 
častiach Rusovce a Čunovo, Tyršovo nábrežie i Sad Janka Kráľa.  

Striedavý výkon služby hliadok MsP a PZ bol ďalej využitý v období 
Veľkonočných sviatkov a v období Sviatku zosnulých, pri zabezpečovaní verejného 
poriadku vo Vojenskom cintoríne, v okolí cintorínov v mestských častiach Petržalka, 
Jarovce, Rusovce a Čunovo. Spoločný výkon hliadok Mestskej polície a Policajného 
zboru  bol vykonávaný najmä pri: zabezpečení verejného poriadku a parkovacieho  
režimu v sídliskovej časti priľahlej k výstavisku Incheba - Autosalón, CONECO, 
ZMOS, medzinárodná výstava psov, rôznych kultúrno-spoločenských akcii v Sade J. 
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Kráľa a na Tyršovom nábreží, a pod. Okrem týchto prípadov sme úzko 
spolupracovali pri kontrolách a mapovaní lokalít zdržiavania sa bezdomovcov. Bolo 
vykonaných viacero akcií so zameraním sa na požívanie alkoholických nápojov 
maloletými a mladistvými osobami a pod. Na základe žiadosti z OO PZ Trnávka boli  
našimi policajtmi vykonávané previerky v mieste trvalého bydliska a pátranie po 
ušlých chovancoch DD z Trnávky.  

Z môjho pohľadu je na škodu, že táto spolupráca bola jednostranným aktom 
zo strany št. polície začiatkom roka 2011 ukončená.  

Za hodnotené obdobie možno kladne hodnotiť aj spoluprácu s vedúcimi 
funkcionármi  MÚ MČ Bratislava Petržalka, ako sú s pracovníci oddelenia územného 
rozvoja a dopravy, oddelenia životného prostredia, oddelenia nakladania s majetkom 
a pod. Poukážem aspoň na niektoré spoločne plnené úlohy: monitorovanie 
bezdomovcov a teritórií ich pohybu v Petržalke, zabezpečenie podávania vianočnej 
kapustnice a pod. Asistencie pri vykonávaných kontrolách dodržiavania VZN č. 9/06 
– dodržiavanie záverečných hodín v reštauračných a pohostinských zariadeniach,  
asistencia pri zabezpečovaní vyznačovania parkovacích miest, osadzovania stĺpikov 
a pod. Ako dobrú možno hodnotiť aj spoluprácu s inšpektormi verejného poriadku 
a to najmä po problematike VZN č. 1/01. 
 Okrem vyššie uvedených činností sme sa podieľali aj na doručovaní rôznych 
rozhodnutí a zásielok, ktoré si dotknuté osoby úmyselne nepreberali, alebo sa 
preberaniu vyhýbali.   

Na požadovanej úrovni sú aj vzťahy so starostami  MÚ MČ Jarovce, Rusovce 
a Čunovo. Na základe ich požiadaviek boli priebežne plánované úlohy okrskárom do 
problematických miest. Išlo najmä o zabezpečovanie jednotlivých poriadaných akcií. 

Kladne treba hodnotiť aj spoluprácu okrskára MsP Petržalka so Základnou 
školou  v Jarovciach, kde v rámci programu „Správaj sa normálne“ boli vykonané 
viaceré prednášky, s cieľom prevychovávať žiakov v oblasti účastníka cestnej 
premávky, prevencia proti drogám a inej trestnej činnosti. 

V priebehu roka 2010 OS MsP Bratislava Petržalka obdŕžala od občanov 10 
ďakovných listov. V prevažnej väčšine šlo  o poďakovanie za riešenie dopravnej 
situácie, parkovanie vozidiel, rušenia nočného kľudu, zabezpečovanie verejného 
poriadku  a podujatí. 
 

Výslednosť práce : 
 
V roku 2010 OS MsP Bratislava Petržalka zaznamenala spolu 20 571 udalosti, 

čo je oproti roku 2009 zvýšenie o 1529 udalosti. Zo štatistiky vyplýva, že s týmto 
počtom udalosti sa dostávame na popredné miesta v rámci MsP hl. mesta SR 
Bratislavy. Z 20 571 udalostí sme evidovali 2487 ostatných udalostí, medzi ktoré 
patria napríklad nezistený priestupok ani TĆ, privolaná RZP, HaZZ, sloboda zvierat, 
odstúpený oznám PZ, nájdené a odovzdané osobné doklady a odborný dozor taxi 
služby a pod. 18 084 priestupkov sme riešili nasledujúcim spôsobom: V blokovom 
konaní sme riešili 12 618 priestupkov, pričom sme udelili pokuty vo výške 150 453 
Eur, oproti vlaňajšiemu roku evidujeme zvýšenie o 25 179 Eur. Udelili sme 4 496  
napomenutí, čo tvorí približne 24.97 %.   

V súvislosti s priestupkami proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky 
sme riešili 13 096 priestupkov /Zákon č. 8/2009/. Z tohto počtu sme riešili 
problematiku verejnej zelene v 1253 prípadoch. Za tieto priestupky sme v blokovom 
konaní udelili celkom 10669 pokút v sume 130 701 Eur. V 2127 prípadoch sme udelili  
napomenutie.  
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Po problematike podnikania sme riešili 5 priestupkov. V blokovom konaní sme 
udelili 4 pokuty na sumu 35 Euro  a jedno napomenutie. 

Po problematike zabratia verejného priestranstva a rušenia nočného kľudu /§ 
47 Priestupkového zákona / bolo riešených 364 priestupkov. V blokovom konaní sme 
riešili 100 priestupkov na sumu 1010 Euro. 230 priestupkov bolo riešených 
napomenutím. 

Podľa § 49 – občanské spolunažívanie sme riešili 5 priestupkov. Jeden 
priestupok v blokovom konaní na sumu 5 Euro, tri priestupky boli riešené 
napomenutím a jeden bol riešený odstúpením správnemu orgánu. 

Podľa § 50 priestupky proti majetku sme riešili 62 priestupkov. 59 bolo 
riešených oznámením, jeden bol uložený a dva priestupky sú v objasňovaní. 

Pokiaľ by sme mali hodnotiť plnenie úloh MsP Petržalka z pohľadu VZN, 
môžeme konštatovať, že v roku 2010 sme riešili 4 548 priestupkov. Spomeniem 
aspoň niektoré: 
Počas roka 2010 sme najviac priestupkov riešili v oblasti porušovania VZN 1/08, 
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území MČ Bratislava 
Petržalka. 6/03, ktorým sa upravujú podmienky vodenia psov na území hl. mesta SR 
Bratislavy a za porušenie zákona NR SR č. 282/2002, ktorým sa upravujú podmienky 
držania psov. Celkom sme riešili 1057 priestupkov. Za znečisťovanie VP psami sme 
riešili 143 priestupkov, za ktoré sme udelili 105 BP na sumu 588 Eur, 620 priestupkov 
sme riešili za voľný pohyb psa v zmysle novely zákona NR SR č. 282/2002. Z tohto 
počtu sme 447 priestupkov riešili BP na sumu 2780 Eur. Ostatné priestupky boli 
riešení napomenutím. 263 priestupkov sme riešili, že majiteľ neprihlásil psa do 
evidencie. Za tento priestupok bolo uložených 184 BP na sumu 1100 Eur. Za 
priestupok zákaz vstupu so psom bolo riešených 29 priestupkov. Z toho bolo 
uložených 23 BP na sumu 155 Eur. V priebehu roka 2010 sme riešili v jednom 
prípade útok psa na psa a jeden útok psa na človeka. 
 

K problematike znečisťovaniu verejných priestranstiev výkalmi od psov množia 
sťažnosti od obyvateľov priamo na MsP, viacero sťažnosti nám  bolo odstúpených aj 
z MÚ Petržalka. Situáciu hodnotím ako veľmi vážnu. Verejné priestranstva hlavne po 
zimnom období boli značne znečistené. Pri venčení je naprosta väčšina majiteľov 
psov nedisciplinovaná, neodstraňujú výkaly po svojom psovi a nechávajú ich na 
mieste. V súvislosti s riešením tejto problematiky sa v mnohých prípadoch 
stretávame s aroganciou a vulgárnosťou a to nielen vo vzťahu medzi občanmi, ale aj 
vo vzťahu k MsP.  

K znečisťovaniu prispieva i nekontrolovateľný voľný pohyb psov na verejných 
priestranstvách. Prejavuje sa to najmä v tom, že majiteľ svojho psa pustí na voľno. 
Pes pobehuje po chodníku, kde sa vyšpiní, vzápätí sa majiteľ otočí, samozrejme nič 
„nevidel“ a ide naspäť ako by sa nič nestalo.   

Tu nastáva problém dokazovania. Ak je v blízkosti policajt MsP a majiteľ psa si 
uvedomuje, že priestupok mohol  byť  zadokumentovaný je ochotný výkaly po svojom 
psovi pozbierať i do vreckovky a hodiť ich do koša. Ak je však presvedčený, alebo 
má pochybnosti o dôkaznej stránke /tvrdenie proti tvrdeniu/, alebo že nemáme 
fotodokumentáciu, alebo videozáznam, jednoducho sa ohradí, že jeho pes 
znečistenie nevykonal a čo si to vlastne dovoľujeme ho takto obviňovať. Stali sa aj 
prípady, že majiteľ psa ihneď podával sťažnosť. 

Treba otvorene povedať, že i napriek vynaloženému úsiliu sú s dôkaznou 
stránkou značné problémy. Najideálnejší stav je zadokumentovať priestupok na 
videozáznam, alebo fotograficky. V niekoľkých prípadoch sme využili kamerový 
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systém a jediný kvalitnejší fotoaparát, ktorý nám zakúpili v minulom roku MÚ 
Petržalka. Týmto spôsobom sme zadokumentovali okolo 100 priestupkov. Občania  
pri venčení psov však rýchlo pochopili, že pokiaľ vidia hliadku MsP a sú v dosahu 
kamery môžu mať so znečisťovaním  značné problémy. Z toho dôvodu sa snažia 
svojich „miláčikov“ ťahať mimo dosah a do priestorov. kde je monitorovanie sťažené. 

Po problematike znečisťovania verejného priestranstva podľa VZN č. 1/2001 
bolo zistených 831 priestupkov. 107 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní 
na sumu 1115 Eur, 13 bolo riešených oznámením, 18 priestupkov bolo riešených 
záverečnou správou. 1 priestupok nebol riešený z dôvodu slabej dôkaznej stránky. 3 
priestupky sme evidovali v objasňovaní a 690 priestupkov bolo riešených 
napomenutím. 142 priestupkov sme zistili – znečisťovanie kontajnerových stojísk. 
Z tohto počtu sme riešili 11 v blokovom konaní na 140 Euro, 9 oznámením, 3 
správou o výsledku objasňovania a 118 priestupkov sme riešili napomenutím. 
V rámci zimnej údržby sme riešili 110 priestupkov. Z toho 12 v BK na sumu 125 Eur. 
94 oznámením MÚ jeden  objasňovaním a tri priestupky boli riešené napomenutím.  
      

V priebehu roka sme zaregistrovali 61 vrakov. Všetky priestupky boli riešené 
oznámením MÚ.  

706 priestupkov sme riešili v súvislosti s VZN 2/97 -  konzumovanie 
alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Z toho bolo 115 priestupkov bolo 
riešených uložením BP na sumu 690 Eur. 126 priestupkov sme riešili správou 
o výsledku objasňovania, jeden  objasňovaním a 464 priestupkov sme riešili 
napomenutím.  I keď niektorí občania boli  riešení blokovou pokutou konštatujem, že 
ide o špecifický fenomén, ktorý je väčšinou  spojený s problematikou  bezdomovcov. 
Väčšina priestupcov boli riešení formou napomenutia, nakoľko tieto osoby nemajú 
u seba takmer žiadne finančné prostriedky. Veľká časť z týchto osôb nemá ani len 
trvalé bydlisko,  alebo sa v trvalom bydlisku dlhodobo nezdržujú.   

VZN č. 5/00  starostlivosť o verejnú zeleň na území MČ Bratislava Petržalka. 
Podľa tohto VZN sme za hodnotené obdobie riešili 1064 priestupkov. 652 
priestupkov bolo riešených BP na sumu 6219 Eur. 13 priestupkov sme riešili správou 
o objasňovaní, 5 priestupkov bolo uložených, 37 priestupkov bolo neriešených 
z dôvodu nedostatočnej dokumentácie priestupku. Napomenutím bolo riešených 357 
priestupkov. K vyššie uvedenému počtu zistených priestupkov je potrebné pripočítať 
1253 priestupkov, ktoré boli riešené v zmysle zákona NR SR č. 8/2009 – zákon 
o cestnej premávke. Riešenie podľa  citovaného  zákona  je pre nás výhodnejšie 
z viacerých dôvodov. 1 zákon nám umožňuje  za priestupok nasadiť imobilizér, 2. 
riešenie priestupku v prípade nezaplatenia BP cez DI. 3. podľa zákona o cestnej 
premávke bola vylúčená možnosť odopretia podania vysvetlenia, kto s vozidlom 
jazdil, resp. kto sa dopustil priestupku a pod. 

VZN č. 9/2006 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
v živnostenskom podnikaní. V súvislosti s nedodržiavaním záverečných hodín 
v pohostinských a reštauračných zariadeniach bolo v priebehu roka 2010 zistených a 
riešených celkom 100 priestupkov. Z tohto počtu sme 81 priestupkov riešili udelením 
BP v sume 1 070 Eur, 14 priestupkov bolo riešených oznámením, jeden priestupok 
bol riešený správou o výsledku objasňovania a 4 priestupky boli riešené 
napomenutím.  

V priebehu roka 2010 sme osadili celkom 5683 technických zariadení na 
zabránenie odjazdu motorových vozidiel /papuče/ za ktoré sme udelili BP za sumu 
61825 Euro 
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OS MsP v roku 2010 z teritória MČ Petržalka odtiahla 9 motorových vozidiel. 
Väčšinou šlo o odťahy z vyhradených parkovacích boxov a ktoré ohrozovali 
bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Môžeme konštatovať, že stále pretrváva 
veľký problém v nedostatočnom vodorovnom dopravnom značení vyhradených 
parkovacích miest. Tieto problémy sa najviac vyskytujú v zimnom období, po 
nasnežení. Zákon síce hovorí, že vodorovné značenie V 10d / parkovacie miesto 
s vyhradeným státím /je doplnkové značenie k dopravnej značke IP 16. Pri 
rozhodovaní o odťahu je však veľmi dôležité, aby bolo vidieť hranice vyhradeného 
parkovacieho miesta. Vyznačenie vyhradeného parkovacieho priestoru je dôležité 
nielen pre majiteľa vyhradeného boxu, ale aj pre vodiča motorového vozidla, ktorý 
vozidlo zaparkoval, resp. sa dopustil priestupku. Ak nie je vidieť hranice parkoviska 
sú problémy s dokazovaním. 

Okrem vyššie uvedených úloh OS MsP Petržalka plnila aj úlohy pri 
zabezpečovaní ochrany chránených objektov, ktoré sú napojené na pult 
centralizovanej ochrany. V priebehu roka sme evidovali celkom 167 výjazdov. Z toho 
sme jeden prípad evidovali ako ostrý, v ostatných prípadoch išlo o zlú manipuláciu 
s kódovacím zariadením a technické závady.    

V závere svojej správy môžem konštatovať, že Mestská polícia je 
v podvedomí občanov zapísaná, ako  služba  pre občanov na ktorú je spoľahnutie. 
Svedčia o tom aj počty telefonátov so žiadosťou o poskytnutie pomoci  na tiesňovú 
linku 159 - 1056  telefonátov a 2869 telefonických podnetov priamo na OpS 
Okrskovej stanice MsP Petržalka.  V budúcnosti riadiaci pracovníci, ale aj policajti OS 
MsP Bratislava – Petržalka urobia všetko pre to, aby sa občania na území Mestskej 
časti Petržalka cítili čo najbezpečnejšie..  

 
 

Veliteľ OS MsP Bratislava–Petržalka 
                               JUDr. Ján Hanidžiar 

 
 
 
Prílohy:      1. Štatistický prehľad z roka 2010 
                  2. Štatistický prehľad z roka 2009 
                  3. Štatistický prehľad z roka 2008 
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