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Návrh uznesenia 

 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 
 
berie na vedomie 

 
Informáciu o činnosti Okrskovej stanice mestskej polície Bratislava Petržalka za obdobie  
od 01.01.2011 do 01.01.2012. 
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Úvod  

 
Mestská polícia je poriadkový útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 

pôsobiaci pri zabezpečovaní vecí verejného poriadku a ochrany životného prostredia na území 
hlavného mesta SR Bratislavy. Podieľa sa na ochrane dôstojného života obyvateľov 
a návštevníkov hlavného mesta. 
 Mestská polícia je zriadená Všeobecne záväzným nariadením hl. m. SR Bratislavy 
č. 3/1991 o mestskej polícii zo dňa 18.12.1991 v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov o obecnej polícii.  Jej oprávnenia sú vymedzené najmä § 3 ods. 
1, citovaného zákona. Okrsková stanica Mestskej polície Bratislava Petržalka je výkonný 
útvar mestskej polície, ktorá má pôsobnosť v mestských častiach Bratislava Petržalka, 
Jarovce, Rusovce a Čunovo. 
 
 

Ľudské zdroje a technické vybavenie. 

 Okrsková stanica mestskej polície Bratislava Petržalka  mala k 1. 1. 2012 skutočný stav 
46 policajtov a jedného zamestnanca na kamerovom systéme so zníženou zdravotnou 
schopnosťou.  

Na úseku riadenia boli zaradení 2 policajti /veliteľ a zástupca veliteľa/, na úseku 
objasňovania priestupkov je jeden policajt, na úseku evidovania písomností je jedna policajtka 
s kumulovanou funkciou, na úseku operačného strediska pracujú piati policajti a 2 náhradníci, 
ktorí plnia úlohy aj v priamom výkone služby. Na úseku priameho výkonu hliadkovej služby 
pracuje 22 policajtov a 13 policajti  sú  zaradení ako okrskári. Jedna okrskárka v tomto roku 
odišla na MD. 

V priamom výkone služby máme po dve motohliadky a to ako v dennej, tak i v nočnej 
dobe. Okrem dvoch motohliadok do služieb vysielame podľa potreby a možnosti ďalšie 
dvojčlenné hliadky. Ich počet závisí od plnenia iných úloh, čerpania dovolenky,  prípadne PN 
a pod. Okrem peších hliadok sú v nepravidelnej pracovnej dobe do terénu vysielaní aj 
okrskári. Niektoré pešie hliadky, prípadne okrskári sú v letných mesiacoch vysielaní do 
služieb ako cyklohliadky, ktoré sa osvedčili nielen v Petržalke, ale aj na korune hrádze 
a parkoviskách v rámci letnej turistickej sezóny. V samotnom meste Petržalka cyklohliadky 
dosiahli veľmi dobré výsledky pri riešení problematiky psov, konzumovania alkoholických 
nápojov na verejnosti, preverovaní niektorých podnetov od občanov, ale aj v priestoroch, kde 
sa so služobnými motorovými vozidlami nedá dostať (ako sú lesoparky okolo Malého 
a Veľkého Dražiaku, Sad J. Kráľa, a pod.). Na korunu hrádze v LTS a do obcí Jarovce, 
Rusovce a Čunovo  využívame  i služobné motocykle.   

Technická vybavenosť OS MsP v Petržalke je uspokojivá. Máme dostatočné množstvo 
motorových vozidiel, motocyklov a bicyklov. Ku koncu roka sme mali k dispozícii 19 ks 
imobilizérov. 
 

Výsledky činnosti  

 
Výkon služby policajtov OS MsP Bratislava Petržalka v mestských častiach Bratislava 

Petržalka, Jarovce, Rusovce a Čunovo bol zameraný najmä na plnenie úloh uložených 
starostami týchto mestských častí ako aj Magistrátom hl. m. SR Bratislavy. Hliadky boli 
velené do jednotlivých okrskov na základe analýzy zistených  priestupkov na úseku 
zabezpečenia verejného poriadku, ochrany životného prostredia, dodržiavania poriadku 
čistoty a hygieny v uliciach, na verejných priestranstvách, ako aj na miestach verejnosti 
prístupných. Pred nástupom výkonu služby boli hliadky riadne inštruované a oboznamované s 
bezpečnostnou situáciou v jednotlivých okrskoch, kde plnili konkrétne úlohy. Za obdobie od 
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1.1.2011 do 1.1.2012 sa OS MsP Bratislava Petržalka podieľala na zabezpečovaní verejného 
poriadku počas kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, ktoré boli vykonávané 
nielen na našom teritóriu, ale aj na teritóriu MČ Bratislava Staré Mesto a Nové Mesto. Podľa 
závažnosti boli niektoré úlohy zabezpečované v súčinnosti s KR PZ Bratislava, alebo OR PZ 
Bratislava 5, ako aj s ostatnými OS MsP hl. mesta SR Bratislavy. Počas hodnoteného obdobia 
sme na teritóriu MČ Bratislava Petržalka riešili viacero náročných akcií, medzi ktoré patrili:   
zabezpečenie poriadku v okolí Železničnej stanice v Petržalke a na Tyršovom nábreží počas 
majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 (veľkoplošná obrazovka, parkoviská), rôzne 
hudobné a kultúrno-spoločenské podujatia v Sade Janka. Kráľa, na Tyršovom nábreží, 
zabezpečenie akcie ZMOS, zabezpečenie poriadku na korune hrádze a priľahlých parkovacích 
miestach počas letnej turistickej sezóny, zabezpečenie ČSOB maratónu, zabezpečenie 
verejného poriadku počas Petržalských dní na Dostihovej dráhe  a na Starohájskej ul. Veľmi 
náročné bolo  zabezpečenie MS v kanoistike na Divokej vode v Čunove. Ani v jednom 
prípade nedošlo k závažnejšiemu narušeniu verejného poriadku. Drobné porušenia boli 
riešené na mieste v zmysle zákonných ustanovení.  

V súčinnosti s  inými MČ sme plnili úlohy najmä v prípadoch ak šlo o rizikové 
futbalové stretnutia. Podieľali sme sa aj na zabezpečovaní poriadku na MS v ľadovom hokeji  
pri štadióne O. Nepelu.  V  MČ Staré Mesto šlo zasa o zabezpečovanie rôznych zhromaždení 
a pod. 
 

Ďalšie odborné  činnosti  

 
Kamerový systém na OS MsP BA Petržalka: Na monitorovanie bezpečnostnej situácie 

v Petržalke je umiestnených 12 kamier, z ktorých výstupy sú vyvedené na  pracovisko  OpS v 
Petržalke. Rozmiestnenie KS je nasledujúce: Nám. hraničiarov, Rovniankova, Fedinova, 
Vígľašská, Mlynarovičova, Topoľčianska, Gessayova, Kopčianska, Gercenova, Ovsištské 
nám, a Strečnianska. 

Kamerový systém plní najmä úlohu na úseku monitoringu, t. j.  zaznamenáva udalosti 
v danej lokalite, kde sú kamery nainštalované. Záznam z kamerového systému slúži  ako 
dôkazný materiál pri trestnej činnosti, alebo v priestupkovom konaní.  

V roku 2011 bolo cez kamerový systém zistených 1393 priestupkov. Najviac 
priestupkov bolo zistených v problematike riešenia zelene (218), psov (162) skutkov 
a požívania alkoholu na verejnosti ( 133 ) skutkov.   

 
Kontrolná činnosť  

 
V hodnotenom období bola v nepravidelných intervaloch vykonávaná kontrolná činnosť 

hliadkovej služby. V 12 prípadoch bolo zistené porušenie pracovnej disciplíny. So všetkými 
dotknutými príslušníkmi boli vykonané pohovory  na okamžité odstránenie zistených 
nedostatkov. Okrem spomenutých kontrol sú funkcionármi vedenia MsP hl. m. SR Bratislavy 
vykonávané v nočnej dobe  tzv. rotačné kontroly.  Nedostatky zistené neboli.   

 
Prešetrovanie sťažností  

 
V hodnotenom období bolo na policajtov OS MsP Petržalka podaných celkom 25 

sťažností rôzneho charakteru. Z tohto počtu bolo 14 sťažností neopodstatnených a 11 
sťažností bolo odložených. Všetky sťažnosti prešetrovali pracovníci Oddelenia sťažností MsP 
hl. m. SR Bratislavy. 
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 Prevencia kriminality  

 
 Bola zabezpečovaná bežným výkonom hliadkovej činnosti v jednotlivých okrskoch 
v rámci Okrskovej stanice MsP Bratislava Petržalka. Ďalej bola vykonávaná prednášková 
činnosť na ZŠ v Jarovciach, pod názvom „Správaj sa normálne“. Okrem tohto bol 
vykonávaný dozor hliadkami OS MsP Petržalka na priechodoch pre chodcov, ktoré sa 
nachádzajú v blízkosti ZŠ, resp. tzv. červených priechodoch.  Cieľom tohto dozoru bolo dbať 
na bezpečnosť detí prichádzajúcich a odchádzajúcich  zo  školy.  
 

Spolupráca s občanmi  

 
Je zabezpečovaná pravidelnou účasťou veliteľa OS MsP Petržalka,(v jeho neprítomnosti 

zástupcom VOS) so zvolenými poslancami na miestnych zastupiteľstvách. Spoluprácou 
s prednostom MČ Petržalka, ako aj so starostami MČ Jarovce, Rusovce a Čunovo.  
O vznesených podnetoch, úlohách a požiadavkách, ale aj o celkovej operatívnej situácii sú 
pravidelne informovaní všetci hliadkoví policajti formou inštruktáže pred nástupom do 
zmeny. Obdobným spôsobom sú inštruovaní aj okrskári, ktorí v naprostej väčšine plnia úlohy 
v pridelených okrskoch. Od okrskárov vyžadujeme, aby počas pracovnej doby plnili úlohy so 
zameraním sa na prevenciu, vyhľadávanie a realizovanie priestupkov najmä po problematike 
VZN, mali dobrú miestnu znalosť a rozširovali svoje osobné kontakty s vedúcimi 
pracovníkmi rôznych väčších inštitúcií a firiem, aby spolupracovali s domovými dôverníkmi 
a občanmi, ktorí sú využiteľní na spoluprácu. Kontakty MsP s občanmi sú zabezpečované cez 
bezplatné tel. číslo 159, ako aj cez priame tel. číslo a mailovú adresu na nepretržitú prevádzku 
OpS MsP Petržalka. Všetky kontakty sa nachádzajú na internetovej stránke MsP. Obdobným 
spôsobom sú zaevidované na internetovej stránke aj tel. kontakty,  mena a priezviska 
okrskárov pôsobiacich v jednotlivých častiach Petržalky. 

Ako som už uviedol, v súčasnej dobe máme  na OS MsP Petržalka ustanovených do 
funkcie 13 okrskárov. Z teritoriálneho hľadiska máme pokryté celé územie. (Ich rozdelenie je 
nasledujúce: okrsok č.1a tvoria Dvory 5 a 6, do okrsku 1b patria Dvory 4, do okrsku č. 2 patrí 
Ovsište - Háje 2 a 3, do okrsku č. 3 patria Dvory 1 až 3 a Háje 1, okrsok č. 4 je časť 
Zrkadlový háj, do okrsku č 5 patria Lúky 1 až 5 a okrsok č. 6 tvoria Kopčany.) Jedného 
okrskára máme v Jarovciach, dvoch okrskárov v Rusovciach a jedného v Čunove. Práca 
okrskárov v týchto obciach je špecifická a ich výsledky sú primerané .  

 
Spolupráca s Policajným zborom  

 
Spoluprácu s KR PZ v Bratislave a OR PZ Bratislava 5 možno hodnotiť, že je na 

požadovanej úrovni. Veľmi dobré sú vzťahy s dopravným inžinierom p. Kissom, ktorý nám 
vychádza v ústrety. K problémovým miestam, týkajúcim sa dopravného  značenia ochotne 
vydáva stanoviska  a metodický nás usmerňuje (naposledy to bolo rozhodnutie okolo 
dopravného značenia na Vyšehradskej ul. - súkromný pozemok, riešenie dopravného značenia 
okolo cyklochodníka na Viedenskej ul.). Veľmi kladne možno hodnotiť spoluprácu pri 
zabezpečovaní MS v kanoistike a  maratónu ČSOB. Obdobne možno hodnotiť spoluprácu 
s OR PZ Bratislava 5, a to konkrétne spoluprácu s riaditeľom poriadkovej polície JUDr.  
Pavlom Palkovičom, ako aj riaditeľmi obvodných oddelení PZ v Petržalke a Rusovciach. 
Spoločne sme vykonávali viacero akcii so zameraním sa na mládež a alkohol, monitorovanie 
bezdomovcov,  pátranie po nezvestných osobách, zabezpečovanie verejných a kultúrno 
spoločenských podujatí, zabezpečovanie verejného poriadku a ochrany majetku občanov 
počas MS v ľadovom hokeji, počas MS v kanoistike, ale i pri striedavých službách počas 
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LTS. Obdobne sme spolupracovali aj pri zabezpečovaní verejného poriadku a ochrane 
 majetku občanov  počas sviatkov Pamiatky zosnulých a pod. 
 

Spolupráca s Miestným úradom  

 
Za hodnotené obdobie možno kladne hodnotiť aj spoluprácu s vedúcimi funkcionármi 

MÚ MČ Bratislava Petržalka. Dá sa povedať, že styčný kontakt medzi MÚ a OS MsP 
Petržalka bol vykonávaný cestou p. prednostu a veliteľa OS. V pravidelnej dobe boli 
vykonávané stretnutia, kde boli prenášané rôzne úlohy, zamerania a podnety MÚ na MsP. 
Ako veľmi dobrú môžeme hodnotiť aj spoluprácu s pracovníkmi oddelení MÚ, ako sú: 
oddelenia životného prostredia, oddelenia územného rozvoja a dopravy, oddelenia 
podnikateľských činnosti, oddelenia nakladania s majetkom a pod. Veľmi dobrá spolupráca je 
aj s vedúcimi pracovníkmi VPS. 

Poukážem aspoň na niektoré spoločne plnené úlohy: asistencie pracovníkov MÚ, kde je 
predpoklad ich napadnutia, alebo ohrozenia. Spoločné vyhľadávania priestorov, kde sa 
zdržujú bezdomovci a ich následný monitoring na teritóriu Petržalky, (usmerňovanie 
bezdomovcov najmä v zimnom období, ponuka sociálnej a  právnej pomoci, podávanie jedla 
a pod.). Akcie vykonávané na záškolákov, akcie so zameraním sa na porušovanie zákona  
č 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužitím alkoholických nápojov. Asistencie pri 
vykonávaných kontrolách VZN č. 9/06 – dodržiavanie záverečných hodín v reštauračných 
a pohostinských zariadeniach, spoločné akcie so zameraním sa na problematiku psov 
(registračné známky, voľný pohyb, znečisťovanie verejného priestranstva a pod.), 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. 

V spolupráci s VPS bolo z teritória mesta Petržalka odstránených viacero nepovolených 
skládok, neporiadku po bezdomovcoch  a  znečisťovania  verejných priestranstiev. 
 

 
Výslednosť práce OS MsP Bratislava Petržalka:  

             
Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (BPCP) sme v roku 2011 riešili  

celkovo 10 611 priestupkov. Pri tomto počte priestupkov však treba pripomenúť, že od 
prijatia zákona č. 8/2009 Z.z. O cestnej premávke, ktorý je účinný od 1. 2. 2009, sa rozšírili 
právomoci MsP pri riešení priestupkov v doprave, čo podstatne ovplyvňuje štatistiku.  
Vysvetlenie: do prijatia vyššie citovaného zákona boli priestupky v problematike zelene 
riešené podľa VZN č. 5/2000. V súčasnosti ak na mieste nie je vyložene pôdny substrát, tieto 
priestupky riešime v zmysle cestného zákona, podľa ustanovenia § 25 ods. 1 písm. s/. Ak teda 
z počtu 10 611 priestupkov BPCP odpočítame 1 380 priestupkov riešenej zelene zostáva nám, 
že po problematike ostatnej dopravy bolo riešených 9 231 priestupkov. To znamená, že 
z celého počtu priestupkov riešenie dopravy predstavuje 59,84 % podiel. Pri tomto čísle by 
som sa pozastavil a chcel by som vysvetliť, prečo robíme tak vysoké percento dopravy. 
Môžeme konštatovať, že ešte vyššie percento dopravy majú iné OS MsP v rámci Bratislavy. 
Je to spôsobené tým, že zákonodarca taxatívne  delegoval  riešenie niektorých priestupkov do 
pôsobnosti obecných (mestských polícií). Policajný zbor sa mnohokrát od riešenia týchto 
priestupkov dištancuje. Sme si vedomí, že na teritóriu Petržalky je značný problém 
s parkovacími miestami. A tu dochádzame k  najväčšiemu problému – stretu občanov 
s mestskou políciou. Z  jednej strany sa vodiči domáhajú možnosti tolerovania priestupkov, 
medzi ktoré patrí aj parkovanie, a to i za cenu porušenia zákona.  Z druhej strany sú zasa 
občania, ktorí sa domáhajú svojich zákonných práv. Zo skúsenosti môžem konštatovať, že 
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veľká časť vodičov je arogantná, nezaujíma ich, že parkujú na zeleni, alebo že parkujú na 
chodníku a chodci,  staršie osoby, mamičky s kočiarmi a malými deťmi chodia po vozovke s 
rizikom, že ich dieťa skončí pod kolesami iného vozidla. Priestupky vodičov v problematike  
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky riešime v mnohých prípadoch nielen pokutou, ale 
aj napomenutím. Ak by som mal byť úprimný, blokové pokuty sú symbolické 5,- až 10,- €. 
Našim cieľom nie je v každom prípade ukladať najvyššie 60,- € blokové pokuty, ale i menšou 
sankciou dosiahnuť cieľ, aby bol v Petržalke poriadok a nepanoval chaos a anarchia. I keď sa 
to niekedy zdá, že sme nekompromisní voči vodičom nesprávne parkujúcich vozidiel, nie je to 
pravda. Priestupky týkajúce sa parkovania robíme len v prípadoch ak  ohrozujú bezpečnosť 
a plynulosti cestnej premávky a priestupky ktoré sú na podnet občana. V nočnej dobe, kedy sa 
občania najviac zdržujú v mieste bydliska, prihliadame na možnosti parkovania. Jednoducho 
povedané, že ak vozidlo neohrozuje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, priestupky 
viac-menej tolerujeme a neriešime.   

Z 18 129 udalosti evidujeme 2525 podnetov, kde nebol zistený žiadny priestupok ani 
trestný čin. V 46 prípadoch z dôvodu rôzneho zranenia sme privolali RZP, v 21 prípadoch bol 
privolaný HaZZ, v  32 prípadoch bola privolaná sloboda zvierat, 63 prípadov bolo 
odstúpených PZ SR, v 11 prípadoch boli nájdené rôzne doklady a predmety, v 2 prípadoch bol 
zistený trestný čin  tykajúci sa držania psychotropných látok, jedov a prekurzorov. V oboch 
prípadoch bola dvom osobám obmedzená sloboda. Osoby boli bezodkladne s dôkazným 
materiálom odovzdané PZ. (celkový počet udalosti 2709 ) 
 

Rozdelenie  riešených priestupkov podľa druhu udalosti.  
 

Druh udalosti Počet celkom 

Čistota a poriadok  + kontajn. stojiska VZN 1 279  +  147   =   1 426 

Doprava,  vrátane inv. boxov +  cestná zeleň  10 552 +   59   = 10 611 

  

Ochrana pred alkoholizmom                                707 

Státie na zeleni v zmysle VZN + ver. zeleň 781  +   55     =      836 

Probl. psi-výkaly vodítko, zákaz vstupu znaky, 
poruš. podmienok držania psov v zmysle zákona  

 753 + 192     =      945 

Porušovanie zák. o ochrane nefajčiarov                               182 

Záverečné hodiny – prevádzkové časy VZN                                 95 

Priestupok proti verejnému poriadku                               355                               

Celkom                          15 157  +  2 709 + 263 = 18 129  

 
 

Medzi ostatné sú zaradené nasledujúce druhy priestupkov: ambulantný predaj 4 
priestupky, trhový poriadok 34 priestupkov, skladovanie stavebného materiálu bez povolenia 
5, užívanie verejného priestranstva 8 priestupkov, zimná údržba chodníkov – sneh 11 
priestupkov, pálenie odpadu 2 priestupky, znečisťovanie odpadom 1 priestupok, priestupky 
proti obč. spolunažívaniu 6, priestupky proti majetku 24, kontrola TAXI 21 prípadov, zistenie 
vrakov 37 prípadov, rozkopávky 9 priestupkov, plagáty + reklama 37 priestupkov, táborenie, 
zakladanie ohnísk 13 priestupkov, pyrotechnika 1 priestupok, zničenie a poškodenie 
dopravných značiek 49 prípadov, stavba bez  stavebného povolenia 1 priestupok ( spolu 263) 
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 Príslušníkmi OS MsP Bratislava Petržalka bolo za hodnotené obdobie riešených 
celkom 18 129 udalostí. V porovnaní s predchádzajúci rokom, t. j. rokom 2010 
zaznamenávame pokles o 913 udalostí. Z nášho pohľadu pokles pol zapríčinený veľkou 
zaťaženosťou na sily a prostriedky OS MsP Petržalka pri zabezpečovaní rôznych 
bezpečnostných opatrení celoslovenského, ako aj medzinárodného charakteru. Určitý pokles 
vo výslednosti práce zaznamenávame aj po ustanovení do funkcie okrskárov. Vplyv na 
výslednosť majú aj úsporné opatrenia v rámci prídelu PHM.   
       

Prehľad o počte realizovaných priestupkov za rok 2010 a 2011, o uložených 
blokových pokutách a ich priemere znázorňujem v nasledujúcej tabuľke.  
 
  

Obdobie Počet udalostí rieš . BP      Počet napomenutí 

r. 2010 19 042  12 618     4  526 

r. 2011 18 129  10 966        3  701 

Rozdiel    - 913  - 1 625    - 825 

 
 

Obdobie Počet blok. pokút Suma blok. pokút Priemer tvrdosti 

r. 2010 12 618 146 616,-€ 11,61 € 

r. 2011 10 966 131 118,-€ 11,95  € 

    

Rozdiel - 1 652 - 15 498,-€ + 0,34 

-  8 – 
 
Vysvetlenie k štatistickému vykazovaniu, spôsobu riešenia a vybavovania priestupkov:  
Celkový počet riešených priestupkov v  roku 2011 bol 15 420 z toho 10 966 uložených BP a  
3 701 napomenutí. U 43 priestupkov bolo začaté objasňovanie, ktoré prechádzalo do roka 
2012. 224 priestupkov bolo vybavených oznámením inému orgánu (PZ, MÚ). 18 priestupkov 
bolo uložených, 87 priestupkov bolo odložených, 332 priestupkov bolo vybavených správou 
o výsledku objasňovania, a  49 neriešených prípadov – ide o vykonávané kontroly TAXI bez 
zistenia priestupku.  
 
Záver  

 
Podnety od obyvateľov mestských častí Bratislava Petržalka, ako aj žiadosti od  

miestneho úradu a Magistrátu hl. m. SR Bratislavy boli riešené bezodkladne v zmysle 
platných zákonných ustanovení a všeobecne záväzných nariadení s cieľom zabezpečiť právny 
stav.   

Úlohy, ktoré vyplývajú z činnosti OS MsP BA Petržalka boli plnené v rámci možností 
okrskovej stanice najmä z hľadiska počtu síl a prostriedkov s cieľom, čo najlepšie ich 
zvládnuť.  

Prioritou pre nasledujúce obdobie bude pre OS MsP Petržalka zabezpečiť výkon 
služby na úseku kontroly dodržiavania všeobecne záväzných nariadení a to najmä na úseku 
udržiavania čistoty na celom teritóriu Petržalky, zvýšenú pozornosť budeme venovať 
zakladaniu rôznym nepovoleným skládkam, prevádzkovaniu detských ihrísk, Sadu J. Kráľa, a 
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Tyršovmu nábrežiu, požívaniu alkoholických nápojov na verejnosti, ako i požívaniu 
alkoholických nápojov mládežou. Ďalej sa zameriame na priestupky súvisiace chovom a 
držaním psov. 
 

 

 

 

Veliteľ OS MsP Bratislava-petržalka 
JUDr. Ján Hanidžiar 

 
 
Prílohy:      1. Štatistický prehľad z roka 2011 
                   2. Štatistický prehľad z roka 2010 
                   3. Štatistický prehľad z roka 2009 
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