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Úvod 

Účelom predloženej informácie je oboznámiť Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava - Staré Mesto členov o stave bezpečnosti na území mestskej časti Staré Mesto 
Bratislava I z pohľadu OR PZ Bratislava I. 

Informácia je predkladaná na základe žiadosti prednostu miestneho úradu Bratislava -
Staré Mesto členov. 

Obdobná informácia o bezpečnostnej situácií na teritóriu OR PZ v BA I v roku 2009 bola 
predložená na rokovanie Miestneho zastupiteľstva v roku 2010. 

Hlavná časť 

Bezpečnostnú situáciu celkovo, ako aj konkrétne v okrese Bratislava I možno označiť ako 
súhrn všetkých reálne existujúcich podmienok, ktoré charakterizujú zvláštnosti územia ( okresu 
Bratislava I ), trestnú činnosť a boj s trestnou činnosťou. Jedným z hlavných ukazovateľov 

bezpečnostnej situácie je nápad trestných činov. 
V okrese Bratislava I sú dislokované tri obvodné oddelenia a to: 

1. Obvodné oddelenie Staré Mesto východ na Sasinkovej ul. 23 
2. Obvodné oddelenie Staré Mesto stred na Štúrovej ul. č 15 
3. Obvodné oddelenie Staré Mesto západ na Gunduličovej ul. Č. 1 

• Trestné činy 

V okrese Bratislava I bolo v roku 2010 spáchaných celkovo 3540 trestných činov, čo je o 
282 menej ako v roku 2009. Na priblíženie tendencie zlepšujúceho stavu vo vývoji nápadu 
trestných činov za jednotlivé druhy kriminality uvádzam nasledovnú tabuľku, ktorá porovnáva 
roky 2008, 2009 a 2010. 

Druh kriminality rok 2008 rok 2009 rol< 2010 
celkový nápad 4014 3822 3540 

násilná tr. činnosť 168 135 114 
lúpeže 54 44 35 --

majetková 2848 2654 2393 
krádeze vlámaním 298 282 261 

krádeže vlámaním do bytu 68 62 50 
krádeže moto vozidiel 185 167 166 

ekonomická 572 617 625 
drogová trestná činnosť 116 163 104 

-~ 

Z uvedeného porovnania je zrejmý a evidentný pokles nápadu trestných činov vo všetkých 
druhoch trestnej činnosti, s výnimkou ekonomických trestných činov, ktoré majú za posledné tri 
roky naopak stúpajúcu tendenciu. Drogová trestná činnosť páchaná vokrese Bratislava I je 
páchaná zväčša drobnými konzumentmi. 

Možno skonštatovať, že jeden z hlavných faktorov bezpečnostnej situácie, nápad trestnej 
činnosti, má pozitívny, klesajúci trend. 
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Porovnanie nápadu trestných činov 
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• Objasnenosť trestných činov 

Bezpečnostnú situáciu taktiež ovplyvňuje aj podiel objasnených skutkov na celkovom 
nápade trestných činov. 

Rok 2009 Rok 2010 
OR PZ Ba I spolu 20,09 % 20,73 % 

Percento objasnených trestných činov v jednotlivých obvodoch oddelení je rozdielna. 
Trvalo najvyšší počet objasnených skutkov a tým aj najvyššia objasnenosť vyjadrená percentuálne 
je na OO PZ SMs. Naopak najmenšia na OO PZ SMz. Dôvodom je samotná charakteristika obvodu 
ako takého. 

• Priestupky 

Tendencia poklesu, či zvyšovania počtu napadnutých priestupkov, v ideálnom stave vo 
všeobecnosti, čiastočne kopíruje nápad trestných činov. Pre porovnanie a na vykreslenie 
tendencie nápadu priestupkov uvádzam nasledovný graf, kde je v štyroch, po sebe nasledujúcich 
rokoch, vyjadrený počet zistených priestupkov. 

Porovnanie nápadu priestupkov. 
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Podl'a vyššie uvedeného grafu priestupky v roku 2010 vykazujú mierny nárast oproti roku 
2009. Tento mierny nárast napadnutých priestupkov je následkom zvýšenia aktivity obvodných 
oddelení hlavne pri odhal'ovaní prevažne latentných priestupkov. Ako napríklad požívaniu 
alkoholu mladistvých, či požívanie alkoholu na verejnosti a tým následného porušenia VZN 
Bratislava Staré mesto č. 8/2007. Táto aktivita odstraňuje nie len primárny problém požívania 
alkoholu, ale aj častý následok požívania alkoholu, páchanie trestných činov, hlavne násilného 
charakteru. 

V ďalšej tabul'ke, ktorá je podrobnejšie rozdelená na jednotlivé "paragrafy", je uvedený 
rozdiel napadnutých priestupkov v rokoch 2009 a 2010. 

~ 

§ 50 § 47-49 
§22/1 § 22/ 

§30 Ostatné Spolu 
e,f,g,h ostatné 

--
2010 2094 429 39 212 51 123 2948 

Celkový nápad za 
2009 1999 317 42 226 5 63 2652 

obdobie: 
rozdiel 95 112 -3 -14 46 60 296 

2010 1737 353 36 203 38 93 2460 
Skutočný počet 

2009 1701 252 41 212 5 57 2268 
priestupkov: 

rozdiel 36 101 -5 -9 33 36 192 

Uvedené hodnoty sú za celý okres Bratislava I. V rámci okresného riaditel'stva sú však 
vel'ké rozdiely medzi jednotlivými oddeleniami. Jednoznačne najviac zaťažené je Obvodné 
oddelenie Staré Mesto stred, za ním nasleduje Staré Mesto východ a nakoniec Staré Mesto 
západ. 

• Objasňovanie priestupkov 

Objasňovanie priestupkov na obvodných oddeleniach vykonávajú zvacsa referenti 
s územnou a objektovou zodpovednosťou. Samotné objasňovanie, počet, ale aj percentuálne 
vyjadrenie za Okresné riaditel'stvo Bratislava I, je uvedené v nasledovnej tabul'ke. 

§ 50 § 47-49 
§22/1 § 22/ 

§ 30 Ostatné Spolu 
e,f,g,h ostatné 

Počet objasnených 2010 342 278 27 190 13 92 942 

priestupkov 2009 396 169 31 191 O 42 829 

(celkom) rozdiel -54 109 -4 -1 13 50 113 

Perc. objasňovania 2010 19,69% 78,75% 75,00% 93,60% 34,21% 98,92% 38,29% 

priestupkov 2009 23,28% 67,06% 75,61% 90,09% 0,00% 73,68% 36,55% 

(celkom) rozdiel -3,59% 11,69% -0,61% 3,50% 34,21% 25,24% 1,74% 

Aj keď objasňovanie jednotlivých kategórií priestupkov vykazuje vel'ké rozdiely, v sumári 
je objasňovanie priestupkov v roku 2010 lepšie ako v roku 2009 o 1,74 %. 
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• Blokové konanie 

Priestupky vybavené v blokovom konaní policajtmi OPP OR PZ Bratislava I sú vybavované 
nasledovne. 
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Ako je vidieť z grafu, dosahované výsledky v tejto činnosti sa vyvíjajú pozitívne. 

• Faktory negatívne ovplyvňujúce bezpečnosť 

Za rok 2010 v okrese Bratislava I z pohl'adu poriadkovej polície uvádzam 
najproblémovejšie lokality či skutočnosti majúce negatívny vplyv na bezpečnostnú situáciu. 

OO PZSMV 

~ neoficiálne zriadené parkoviská na vol'ných pozemkoch v okolí ulíc Čulenova, Továrenská, 
Pribinova ul., kde sú časté krádeže vlámaním do odparkovaných motorových vozidiel 
prípadne ich krádeží, 

~ Nám. Slobody pri Úrade vlády a Hodžovo nám. pri zabezpečovaní verejného poriadku pri 
ohlásených zhromaždeniach - v období dní piatok a sobota, vo večerných hodinách, 
stretávanie sa mladých I'udí na verejne prístupných miestach, kde požívajú alkoholické 
nápoje. Dochádza k výtržnostiam a ublíženiam na zdraví, krádežiam a lúpežným 
prepadnutiam, 

~ Predstaničné nám. - nočné spoje v nočných hodinách zvážajú podnapité osoby z celej 
Bratislavy, dochádza ku krádežiam na osobách, príp. lúpežiam. 

~ Karpatská ul. klub RANDAL - koncerty rockových kapiel, výtržnosti, ublíženia na zdraví. 

OO PZSMS 

~ Historické centrum - vysoký počet návštevníkov, centrum zábavy, zahraniční turisti sú 
často predmetom záujmu páchatel'ov drobných krádeží, prepadnutí a a ďalších skutkov, 
ktorí však v absolútnej väčšine nie sú obyvateľmi okresu Bratislava I a s tým súvisiaca 
vysoká anonymita. 

~ Výtržnosti páchané podnapitými návštevníkmi v centre mesta. 
~ Vysoký počet nočných zábavných podnikov spojených s organizovaním diskoték -

páchanie násilnej trestnej činnosti lúpežných prepadnutí, ublíženia na zdraví, výtržníctva, 
nielen v samotných prevádzkových jednotkách, ale aj v ich okolí a v centre mesta, kam sa 
návštevníci zvykli presúvať v podnapitom stave. 
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>- Celé historické centrum - krádeže na osobách, v nočných hodinách počas víkendu -

výtržnosti, krádeže na osobách. 

OO PZSMZ 

>- Zámocká ulica - krádeže vlámaním do motorových vozidiel v priestoroch podzemných 
garáží. 

>- Bradlianska ulica, Drotárska ulica, Bartóková ulica - odcudzovanie motorových vozidiel, 
krádeže vlámaním do motorových vozidiel. 

>- Okolie pamätníka Slavín, okolie pamätníka I. svetovej vojny na ulici Francúzskych 
partizánov - drogy, požívanie alkoholických nápojov aj mladistvými a maloletými 
osobami. 

>- Hotel Kempinsky - krádeže na izbách, krádeže vlámaním do motorových vozidiel v 
priestoroch podzemných garáží. 

>- Priestory pod Bratislavským hradom - Beblavého ulica, Židovská ulica - požívanie 
alkoholických nápojov na verejnosti aj osobami mladistvými, drogy. 

>- Priestory pod Novým mostom - zastávky MHD - krádeže na osobách, v nočných hodinách 
počas víkendu - výtržnosti, krádeže na osobách. 

>- N.A.G.L.S - bar PONTÓN - požívanie alkoholických nápojov mladistvými osobami, po 
záverečných hodinách v čase o cca 02.00 h až 05.00 h výtržnosti, krádeže na osobách. 

>- Panenská ulica - Bar APOLÓN, Bar DESTINATION - požívanie alkoholických nápojov 
mladistvými osobami, drogy, v čase cca 03.00 h až 06.00 h počas víkendu - výtržnosti, 
lúpežné prepadnutia, krádeže na osobách. 

Činnosť poriadkovej polície bola v roku 2010 zameraná na spomenuté lokality a problémy. 
Takto orientovaný výkon služby mal vo svojom výsledku zlepšenie bezpečnostnej situácie, čo je 
zrejmé z vývoja kriminality, ako je uvedené v prvej časti tejto informácie. 

• Bezpečnostné opatrenia 

Okresné riaditel'stvo PZ Bratislava I má svojou charakteristikou v rámci Slovenska 
výnimočné postavenie v počte zabezpečovaných bezpečnostných opatrení. Žiadny okres na 
Slovensku nemá ani približné zaťaženie v tejto činnosti. Okres Bratislava I je prirodzeným 
politickým, ekonomickým, spoločenským a kultúrnym centrom. Z toho dôvodu velká väčšina 
významných akcií, pri ktorých je potrebná asistencia polície, sa koná v u nás. Od zahraničných 
návštev štátnikov iných krajín, cez protestné zhromaždenia až po kultúrne akcie. V roku 2010 
bolo na žiadosť ÚOÚČ zabezpečených 106 bezpečnostných opatrení, ktorého sa zúčastnilo 700 
policajtov pri 2.401 odslúžených hodín. Pri zastupitel'skom úrade USA bolo zaradených 1.329 
policajtov, ktorí odslúžili 12.374 hodín. Bolo taktiež zabezpečených 6 športových podujatí v počte 
199 policajtov a 1.933 hodín. Taktiež bolo zabezpečených 148 verejných zhromaždení, ktoré boli 
nahlásené na MÚ Bratislava Staré Mesto. Zabezpečovanie bezpečnostných opatrení kladie vysoký 
nárok na celkovú činnosť poriadkovej polície, ktorej tým pádom ostáva menej priestoru a času na 
venovanie sa ďalším činnostiam. 

• Záver 

Z pohl'adu Okresného riaditel'stva PZ Bratislava I možno hodnotiť vývoj stavu na úseku 
ochrany verejného poriadku a boja s uličnou trestnou činnosťou v roku 2010 na teritóriu 
služobného obvodu pozitívne. Tento pozitívny trend sa podarilo dosiahnuť okrem iného aj 
niektorými opatreniami v spôsobe výkonu služby poriadkovej polície. Za niektoré možno 
spomenúť príklad: 
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Trvalým trendom sústreďovať výkon služby do lokalít a časov najväčšieho nápadu trestnej 
činnosti 

Vykonávaním "zvýšených výkonov služby", ktoré sú organizované formou pokynu riaditel'a 
OR PZ Bratislava I, do časov a s konkrétnymi zameraniami výkonu služby, Do uvedených 
zvýšených výkonov sú velení policajti z celého OR PZ a tak je možno čo najefektívnejšie 
využiť dosť obmedzené sily a prostriedky na vykonanie konkrétnych opatrení, na ktoré 
samotné obvodné oddelenia nestačia, Zvýšené výkony služby sú vykonávané prevažne cez 
víkendy a v noci, prípadne počas dopredu nahlásených kultúrnych, spoločenských alebo 
iných akcií. Ako veliaci do uvedených zvýšených výkonov sú velení zväčša funkcionári 
odboru poriadkovej polície. Potreba konania týchto zvýšených výkonov sa osvedčila. 
Ako ďalšie opatrenie možno spomenúť snaha sústreďovať sa na odstraňovanie príčin 
nápadu priestupkov, ale aj trestných činov. Ako príklad možno spomenúť sústredenie sa 
na "potieranie" požívania alkoholu mladistvými a na verejnosti, čo je v rozpore aj s VZN 
mesta. Trvalé sústredenie sa na túto problematiku malo za následok zníženie nápadu 
priestupkov, ale aj trestných činov, ktoré boli spáchané osobami požívajúcimi alkohol a na 
osobách, ktoré požili alkohol. Takto sa podarilo znížiť nápad trestných činov na dovtedy 
exponovaných miestach ako je Predstaničné námestie, Námestie Slobody, Kollárovo 
námestie a podobne. 



SP R Á v A 

o stave verejného poriadku v MČ Staré Mesto a činnosti OS MsP 
Staré Mesto za rok 2010 

Okrsková stanica MsP Staré Mesto (OS MsP) je súčasťou Mestskej polície 
hlavného mesta SR Bratislavy a pôsobí ako poriadkový útvar pri zabezpečovaní 
a kontrole verejného poriadku, ako aj úloh vyplývajúcich zo všeobecne 
záväzných nariadení, uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR, 
rozhodnutí primátora hlavného mesta, ako aj všeobecne záväzných nariadení 
Miestneho zastupiteľstva MČ a rozhodnutí starostky MČ Staré Mesto. 
Rozsah úloh pritom určujú kompetentné orgány hlavného mesta a mestskej časti 
s prihliadnutím na konkrétny stav verejného poriadku na teritóriu MČ. 

Na schopnosť plnenia úloh, kladených na OS MsP v roku 2010, pôsobila 
najmä organizačná štruktúra MsP, počet príslušníkov zaradených na tunajšej 
stanici a ich všeobecná a odborná spôsobilosť v nadväznosti na materiálno -
technické zabezpečenie, organizačné schopnosti a personálnu stabilizáciu. 

V priebehu roku 2010 príslušníci OS MsP zistili a vyriešili v MČ Staré Mesto 
celkovo 27 857 priestupkov, pričom 15563 priestupkov bolo proti bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky, čo sa v podmienkach MČ týka najmä 
problematiky s parkovaním (vid' štatistický prehľad). 
Oproti roku 2009 bol zaznamenaný nárast 02916 priestupkov, na ktorom sa 
hlavne podieľalo zvýšenie počtu priestupkov proti verejnému poriadku podľa § 
48 zákona o priestupkoch cca o 750 a zvýšenie poštu priestupkov za parkovanie 
z dôvodu vytvorenia nového parkovacieho systému o cca 2150 priestupkov. 

Pokiaľ ide o technické úkony, tak v roku 2010 bolo v MČ odtialmutých 6748 
vozidiel v súlade so zákonom NR SR č. 812009 Z.z. a vIS 317 prípadoch bol 
použitý technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla (papuča). 
Najväčšiu pozornosť v rámci svojej činnosti príslušníci OS MsP v roku 2010 
venovali priestupkovosti v centrálnej časti Bratislavy, najmä v peších zónach. 
V súvislosti s porušovaním VZN bolo v uplynulom roku vyriešených 12 254 
priestupkov. Z uvedeného počtu bolo za porušenie VZN 11/2009 MČ o pešej 
zóne riešených 821 priestupkov, za porušenie VZN 2/1998 MČ o dodržiavaní 
čistoty a poriadku riešených 549 priestupkov, za porušenie VZN 1/2005 MČ 
o pravidlách času predaja a rušení nočného kľudu bolo riešených 366 
priestupkov, za porušenie VZN 2/1996 MČ o obťažovaní osôb bolo riešených 
391 priestupkov, za porušenie VZN 8/2007 MČ o zákaze požívania 
alkoholických nápojov riešených 210 priestupkov, za porušenie VZN 5/2010 
MČ o podmienkach držania psov riešených 189 priestupkov, za porušenie VZN 
712007 MČ o voľných pouličných aktivitách riešených 77 priestupkov a za 
porušenie VZN 11/2008 MČ o stavebných a rekonštrukčných prácach riešených 
42 priestupkov. 
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OS MsP má doteraz ustanovených 4 okrskárov. Okrsok Horský park 
obhospodaruje p. Dobrovič, okrsok Slavín Ing. Fábryová, okrsok Pešia zóna pán 
Nehez a okrsok Avion Bc. Zabák. Každý okrskár má špecifické zameranie 
svojej činnosti s ohľadom na problematiku danej lokality. Uvedená činnosť je 
závislá najmä na schopnosti okrskára získať dôveru u obyvateľov a presvedčiť 
ich, aby sa aj osobne zapojili do riešenia problémov v blízkosti ich bydliska. Zá
roveň je veľmi dôležitá osobná znalosť zverenej lokality. Všetci okrskári majú 
stanovené minimálne jeden krát v týždni stránkové hodiny, kedy sú k dispozícii 
občanom na konzultácie a prípadné podnety pre zlepšenie práce. Všetky 
potrebné informácie sú prístupné aj na internetovej stránke MsP. 
Okrskári sa podieľajú aj na preventívnej činnosti najmä pri zabezpečovaní 
priechodov pre chodcov pri ZŠ počas príchodu detí do školy. Zároveň je v rámci 
prevencie realizovaný na ZŠ aj projekt "Správaj sa normálne" so zameraním na 
dopravu a rôznu proti spoločenskú činnosť. Taktiež sa príslušníci podieľajú na 
propagácii činnosti MsP pre materské školy v pôsobnosti MČ. 

Dôležitú úlohu pri zabezpečovaní verejného poriadku najmä v užšom centre 
MČ Staré Mesto zohráva kamerový monitorovací systém MsP. Vďaka nemu sa 
darí úspešne bojovať s rôznymi formami pouličnej kriminality, ale hlavne 
preventívne pôsobiť proti prípadným porušovateľom zákona. Vzhľadom k tomu 
je v lokalitách monitorovaných kamerovým systémom nárast priestupkovosti 
ako aj trestnej činnosti podstatne nižší. V podmienkach OS MsP Staré Mesto sa 
na obsluhovaní kamerového systému podieľajú aj dvaja pracovníci so zníženou 
pracovnou schopnosťou. 
Celkový počet priestupkov, zistených prostredníctvom kamerového systému bol 
v minulom roku 1489. Momentálne je do systému OS MsP napojených 18 
funkčných kamier /viď príloha! v nepretržitej prevádzke pripojených na 
záznamové zariadenie. V rámci uvedeného systému fungujú aj zariadenia 
regulovaného vstupu do pešej zóny a to na Strakovej a Františkánskej ul., ktoré 
sú ovládané z operačného strediska OS MsP na Medenej ul.. 

Svoju činnosť si OS MsP nevie predstaviť bez spolupráce s občanmi, či už 
prostredníctvom komunikačných prostriedkov alebo i osobným kontaktom. 
O neustálom zlepšovaní spolupráce občanov s OS MsP svedčí aj zvyšujuci sa 
počet podnetov so žiadosťou o poskytnutie pomoci, ktorých sme v uplynulom 
roku zaznamenali 5374, čo je oproti roku 2009 nárast o 2193. 
Vďaka tomu, že OS MsP má sídlo v objekte MÚ Staré Mesto, je možno 
konštatovať, že spolupráca ako aj vzťahy príslušníkov OS MsP a MÚ sa 
neustále zlepšujú, čo sa dá badať aj na väčšom pocite spolupatričnosti 

príslušníkov OS k MČ, ale i kjej obyvateľom. S tým súvisí aj veľmi dobrá 
spolupráca OS MsP so všetkými oddeleniami a referátmi MÚ. 
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Najčastejšia bola spolupráca s oddelením správnych činností, oddelením 
územného rozhodovania a stavebného poriadku, sociálnym oddelením 
a právnym oddelením MÚ. Zároveň treba vyzdvihnúť nadštandartnú spoluprácu 
s vedením OR PZ SR Bratislava 1., ako aj riaditeľmi jednotlivých výkonných 
útvarov PZ, bez ktorej by nebolo možné bezproblémovo zabezpečiť rôzne 
spoločenské, športové ale i politické podujatia na území MČ a riešiť problémy 
spojené najmä s centrom Bratislavy. 

Vzhľadom k tomu, že na teritóriu OS MsP sa nachádza Magistrát hl. mesta 
Bratislavy, tak stanica plní v plnom rozsahu aj potreby vyplývajúce z tejto sku
točnosti a zabezpečuje nepretržitou službou verejný poriadok tak v objekte, ako 
aj jeho blízkom okolí. Týka sa to nielen bežného výkonu služby, ale aj výkonu 
počas spoločensko-kultúrnych podujatí, návštev u primátora a rôznych akcií 
súvisiacich s činnosťou Magistrátu hl. mesta. 

Počas roku 2010 sa skutočný stav príslušníkov stanice pohyboval od 54 do 
56. Okrem toho boli na stanici zaradení dvaja pracovníci so zníženou pracovnou 
schopnosťou, ktorí sa podieľali na činnosti v rámci monitorovacieho 
kamerového systému. Z uvedeného počtu OS MsP je 6 príslušníkov zaradených 
na zabezpečovaní úloh v rámci magistrátu a 4 vykonávajú činnosť okrskára. 
V oblasti technického vybavenia tak OS disponuje 5 služobnými vozidlami 
a cca 40 zariadeniami na zabránenie odjazdu motorového vozidla /papuče/. 

Aj napriek uvedeným skutočnostiam nie je vedenie OS MsP úplne spokojné 
s celkovým stavom verejného poriadku na území MČ. Veríme, že v budúcnosti 
sa najmä v úzkej spolupráci s novým vedením MČ na čele so starostkou PhDr. 
Tatianou Rosovou podarí nájsť účinnejšie spôsoby, ktoré pomôžu situáciu riešiť 
najmä v problematike parkovania, porušovania VZN a režimu v pešej zóne. 

Vedenie a príslušníci OS MsP sa budú v nasledujúcom období snažiť urobiť 
všetko pre to, aby sa nielen občania, ale i všetci návštevníci cítili v MČ ale 
i v celej Bratislave bezpečnejšie a narušitelia verejného poriadku boli v súlade 
s platnými normami postihnutí. Toto sa však podarí zrealizovať len za aktívnej 
pomoci a koordinovaného postupu všetkých zainteresovaných subjektov, ale aj 
občanov, ktorým záleží na riešení a následne zlepšovaní bezpečnostnej situácie 
na území MČ Staré Mesto, čo by v konečnom dôsledku prispelo k zlepšeniu 
situácie i v rámci celej Bratislavy. 

Veliteľ OS~taré Mesto 
hl. kom. ~itka 

Prílohy: Tabuľkový prehľad o činnosti OS MsP za rok 20 l O 
Lokalizácia kamerového systému v MČ 



OS MsP Staré Mesto 

por. I priestupok 
číslo proti alebo na úseku 

( § ) 

Priestupky vyskytujúce sa 
I) I na viacerých úsekoch 

správy § 21 ods. I 
Priestupky proti bezpečno· 

2) I sti a plynulosti cestnej pre· 
mávky § 22, § 23 
Priestupky na úseku pod· 

3) lnikania 
§ 24 ods. l12ísm. a) ad) 
Priestupky na úseku hospo· 

4) I podárenia s bytmi a snebyl. 
priestormi §26 ods. I 
Priestupky na úseku och· 

5) I rany pred alkoh.a inými 
toxickými látkami § 30 ods. l 
Priestupky na úseku 

6) lkultúry § 32 ods. l 

Priestupky na úseku vod· 
7) I ného hospodárstva 

§ 34 ods. l 
Priestupky na úseku poľ· 

8) I nohospodárstva a rybárst. 
§ 35 ods. I 
Priestupku na úseku 

9) I ochrany ŽP § 45 

Mesačne 

celkový 
počet 

15563 

Prehľad činnosti OS MsP Staré Mesto 
za obdobie od 1.1. do 31.12.2010 

spôsob vybavovania priestupkov 

:1 
> ;;: 
:g 

4139 

celkom 
počet 

celkom Eur 

10 955 

123 595,· 

uloženim POku!)' 
zaplatená na mieste nezaplatená na mieste 

vo vzťahu vo vzťahu vo vzťahu vo vzťahu 
kMČ khl.m. kMČ khl.m. 

celkom Eur celkom Eur celkom Eur celkom Eur 

4495 6460 

47730,· 75865,· 

.~ 
~ 

~ '53 
" " )(,) .~ 

~.g 

318 

.§ 

·1 
o 

151 

Tabul'ka 



por. I priestupok 
číslo proti alebo na úseku 

( § ) 

10) [Priestupky proti poriad-
ku v správe § 46 (VZN) 

11) [Priestupky proti poriad-
ku v s)2ráve § 46 

12) [Priestupky proti verejnému 
poriadlm § 47 

13) [Priestupky proti verejnému 
poriadku § 48 (VZN) 

14) [Priestupky proti verejnému 
poriadlm § 48 

15) [Priestupky proti občiansk. 
spolunažívaniu § 49 

16) [Priestupky proti majetku 
§ 50 

~pOIU 

Počet zistených a 
oznámených trestných činov 

3 

Počet zásahov na podnet 
občanov cez linku" 159" 

1050 

Počet akcií VZN 

189 .. . 

celkový 
počet 

10416 

35 

204 

1634 

1 

3 

1 

27857 

-~ 

l 
3396 

15 

108 

1101 

8759 
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spôsob vybavovania priestupkov 
uložením pokuty 

zaplatená na mieste nezaplatená na mieste 
celkom vo vzťahu vo vzťahu vo vzťahu vo vzťahu 
počet k MČ k hl.m. kMČ khl.m. 

celkom Eur celkom Eur celkom Eurr celkom Eur celkom Eur 

············7H6t··········l····· .. ···4·:··i·n:~···········I············žH~~:·:··········· ... ······ ... ··· .. ········ ............... , ....................................... . 

.................. 7~ .. · .. · .. · .. · .. · .. 1 .. · .. · .. · .. · .. · .. ·s.·~· .. · .. · .......... ·1 .................. ?~ ..................................................................................................... , 
1450,- 1085,- 365,-

................ ~7'O' ................ I ................. ?.!.~ ................. I ................ _s.~ ................. , ......................................... , ......................................... , 
4720,- 3 920,- 800,-

18106 9046 9060 

203565,- 98845,- 104720,-

-~ 

-I 
o 

.~ 
5 

'o )= 
~ ~ 
>U .~ 

f:l"§ 

215 

20 

3 17 

263 

1 

2 1 

1 

325 667 

Iná činnosť 

poč. prípadov obmedzenia Počet osôb, ktorým bola Počet prípadov predvedenia Počet osôb, ktoré boli 
osobnej slobody obmedzená osobná sloboda osôb na zistenie totožnosti predvedené na zistenie totožnosti 

1 1 

Počet oznámeni občanov Počet zásahov Počet p011Žití technického Počet odťahnntých 

hlásených na útvare MsP na signál peo prostriedlm (papuče) vozidiel 

4326 61 15317 67448/2819+3929/ 

Využitie zvierat (psy) Vynžitie zvierat (kone) 

130 2 
Tabuľka 



Lokality MČ Staré Mesto, ktoré sú monitorované kamerovým systémom. 

11 Kamera umiestnené v križovatke nám. SNP - Špitálska ul., ktorá monitoruje: 
spodnú časť nám. SNP 
Kamenné nám. - okolie Tesca 
Špitálska ul. 
Štúrova ul. po Jesenského ul. 

2/ Kamera je umiestnená v Križovatke nám. SNP - Poštová ul., ktorá monitoruje: 
nám. SNP 
Poštovú ul. 

3/ Kamera je umiestnená na Hurbanovom nám., ktorá monitoruje: 
časť Župného nám. 
Hurbanovo nám. 
časť Obchodnej ul. po Drevenú ul. 
hornú časť nám. SNP 
časť Suchého mýta 

4/ Kameraje umiestnená na Hodžovom nám., ktorá monitoruje: 
okolie prezidentského paláca + časť Banskobystrickej ul. 
Suché mýto 
časť Palisád po Štetinovu ul. 
časť Staromestskej po Obvodný úrad Bratislava 
nám. 1. mája 

5/ Kamera je umiestnená v križovatke Obchodná ul.-Kollárovo nám. a monitoruje: 
podstatnú časť Obchodnej ul. 
spodnú časť Kollárovho nám. 
časť Radlinského ul. 
časť Mickiewiczovej ul. 

6/ Kamera je umiestnená v križovatke Krížna ul.-Vazovova ul. a monitoruje: 
Krížnu ul. 
nám. Martina Benku 
okolie pred Justičným palácom na Zahradníckej ul. 
spodnú časť Vazovovej ul. 

7/ Kamera je umiestnená v križovatke Hollého ul.-Špitálska ul. a monitoruje: 
podstatnú časť Špitálskej ul. po Lazaretskú ul. 
Hollého ul. 
Rajskú ul. 
parkoviská pri IH KY.iev a Tesco 
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8/ Kamera je umiestnená v križovatke -Štúrova ul.-Dobrovičova ul. pri Kryme 
a monitoruje: 

Štúrova ul. po Tallerovu ul. 
Šafárikovo nám. + autobusové zastávky MHD a park 
križovatkn Vajanského nábr.- Starý most - Dostojevského rad 
časť Alžbetínskej ul. a Dobrovičovej ul. 

9/ Kamera je umiestnená na Hviezdoslavovom nám. pri IH Carlton a monitoruje: 
Hviezdoslavovo nám. + okolie SND 
Jesenského ul. 
Mostová ul. 
časť Palackého ul. cca. po Kúpeľnú 
časť Rybárskej brány od Hviezdoslavovho nám. 

10/ Kamera je umiestnená na rohu Straková ul. - Hviezdoslavovo nám. a monitoruje: 
kontrolovaný vjazd do pešej zóny cez Hviezdoslavovo nám. 
časť Hviezdoslavovho nám. 

III Kameraje umiestnená v križovatke Panská ul.-Straková ul. a monitoruje: 
Strakovu ul. 
Panskú ul. 
časť Rudnayovho nám. 
podstatnú časť Ventúrskej ul. 

12/ Kamera je umiestnená v križovatke Michalská ul.-Sedlárska ul. a monitoruje: 
Michalskú ul. 
Sedlársku ul. 
časť Ventúrskej ul. 

13/ Kamera je umiestnená v križovatke Františkánska ul.-Uršulínska ul. a monitoruje: 
kontrolovaný vjazd do Pešej zóny za hl. poštou 
Františkánska ul. 
časť Nedbalovej ul. 
časť Uršulínskej ul. s parkoviskom Magistrátu 

14/ Kamera je umiestnená na PrimaciálnOlll nám. a monitoruje: 
Primaciálne nám. 
Klobučníckn ul. 
časť Uršulínskej ul. 

15/ Kameraje umiestnená na Hlavnom nám. amonitoruje: 
Hlavné nám. 
Františkánske nám. 
časť Radničnej ul. 
časť Zelenej ul. 
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16/ Kamera je umiestnená v križovatke Laurinská ul.-Rybárska brána a monitoruje: 
časť Laurinskej ul. po Uršulínsku ul. 
časť Panskej ul. po Starakovu ul. 
Rybársku bránu smer Hlavné aj Hviezdoslavovo nám. 

17/ Kamera je umiestnená na Laurinskej ul. oproti Nedbalovej ul. a monitoruje: 
Laurínskú ul. smerom k divadlu P .O.Hviezdoslava 
Nedbalovu ul. po križovatku s Klobučnickou ul. 
Laurinskú ul. smerom k Uršulínskej ul. 

18/ Kamera je umiestnená na križovatke Kapucínska - Židovská nadjazd nad 
Staromestskou ul. a monitoruje: 

Kapucínska ul. po Župné nám. 
Židovská ul. 
Vjazd do tunela a okolie hotela Ibis 
Zámocká ul. po Škamiclovu ul. 
Pilárikova ul 
Staromestská ul + zastávky MHD a priestor výjazdu na Nový most smer 
Petržalka 

Záznam sa uchováva v súlade so zákonom NR SR Č. 428/02 Z.z. o ochrane osobných 
údajov v znení neskorších zákonov, najviac však do 7 dní, pokiaľ nie je daná požiadavka 
na archivovanie v súvislosti s trestným alebo priestupkovým konaním. 


