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Dôvodová správa:

Správa o stave a vývoji kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti
na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za sledované obdobie od 1.1.2010 do
31.12.2010 dáva prehľad o stave, vývoji a objasňovania kriminality, dopravnej
nehodovosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je vytvorený z podkladov Okresného
riaditel'stva PZ v Bratislave III. V d'alšej časti obsahuje stručný prehľad o činnosti
inšpektorov verejného poriadku , ktorý je podložený faktickými číslami o počte či už
zistených porušení všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, ako aj zistení výskytu
"vrakov" , dlhodobo nepojazdných vozidiel ako aj stručný prehľad o činnosti oddelenia
v globále.

Správa bola dňa 24.5.2011 prerokovaná a schválená v Miestnej rade bez
pripomienok.



Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo

berie na vedomie

Správu o stave a vývoji kriminality, verejného poriadku a dopravnej nehodovosti na
území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2010

s pripomienkami

bez pripomienok



OKRESNÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
V BRATISLA VE III

Vajnorská 25, 832 56 Bratislava
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Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
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832 91 Bratislava 3
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Váš list/zo dňa Naše číslo
ORP-BA3-PP- 215/2011

Vybavuje/linka
plk. JUDr. RudolfPisch

Bratislava
13.5.2011

Vec
Stav a vývoj kriminality a verejného poriadku na území MČ Bratislava - Nové Mesto za
rok 2010
- zaslanie správy

Na základe žiadosti Vám zasielam správu o bezpečnostnej situácii, zameranú na stav
a vývoj kriminality, na ochranu verejného poriadku a na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky
na území Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2010.

Cieľom predloženého materiálu je stručne oboznámiť členov miestnej rady Mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto o bezpečnostnej situácii na území mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto v oblasti, ktorá sa týka činnosti Policajného zboru. Ide o informatívny materiál, podrobné
štatistické údaje sledovanej kriminality za rok 2010 v porovnaní s rokom 2009 vám prikladám
v prílohe.

Teritórium mestskej časti Bratislava - Nové Mesto je začlenené pod pôsobnosť Okresného
riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III (ďalej len "OR PZ"), ktoré sídli v budove na
Vajnorskej Č. 25. Tu sídli aj okresný dopravný inšpektorát, odbor poriadkovej polície a oddelenie
dokladov. Odbor kriminálnej polície naďalej sídli na ul. Legerského Č. 1.

Na území mestskej časti sídlia Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava Nové
Mesto - východ (ul. Šuňavcova Č. 2) a OO PZ Bratislava Nové Mesto - západ (ul. Jahodová Č.

23). V mesiaci máj - jún 2011 plánujeme presťahovať OO PZ Nové Mesto - východ do priestorov
OR PZ na ul. Vajnorská Č. 25. .

Stav, vývoj a objasňovanie kriminality

Bezpečnostná situácia na teritóriu OR PZ je v porovnaní s rovnakým obdobím
predchádzajúceho roku 2009 priaznivejšia. V roku 2010 celkove na teritóriu mestskej časti Nové
Mesto bolo spáchaných 2099 trestných činov (435 objasnených), v roku 2009 to predstavovalo
2899 trestných činov (664 objasnených). Nápad trestnej činnosti teda zaznamenal požadovaný
pokles (-800 trestných činov). Obdobne bol zaznamenaný aj pokles nápadu priestupkov (-155
priestupkov).

Telefón
+421-09610 33100

Fax
+421-09610 33109

E-mail
Rudolf.pisch@minv.sk

Internet leo

-- --- ---- --- -- ----
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Na úseku uličnej kriminality bolo zaevidovaných v roku 2010 celkom 832 skutkov
spáchaných na ulici (116 prípadov objasnených), v roku 2009 to bolo celkom 990 trestných činov
(133 objasnených), čo predstavuje v nápade pokles o 158 prípadov. Na eliminovanie uličnej
trestnej činnosti boli velené hliadky OO PZ do hliadkovej, obchôdzkovej a postriežkovej služby
predovšetkým na miesta s najčastejším nápadom trestnej činnosti, na problematické miesta, na
miesta so zvýšenou koncentráciou ľudí a motorových vozidiel, vždy po predchádzajúcej analýze
nápadu trestnej činnosti a priestupkov.

Na úseku násilnej kriminality sme počas hodnoteného obdobia zaznamenali 2 prípady
vrážd (§ 144, § 145 Trestného zákona), z toho jeden prípad realizuje Úrad boja proti organizovanej
kriminalite P PZ ako úkladnú vraždu - nemáme o stave vyšetrovania žiadnu informáciu,
v štatistike figuruje ako neobjasnená. Druhá vražda sa odohrala v byte - prípad v súčinnosti
s OKP KR PZ v Bratislave bol objasnený.

Celkove za rok 2010 bolo zaznamenaných 23 trestných činov lúpeže (§ 188 Trestného
zákona), z toho 20 lúpeží na osobách (5 objasnených) a 3 prípady lúpeží na objektoch (1
objasnená). V súvislosti s objasňovaním týchto trestných činov (najmä na osobách) zisťujeme, že
obete nie sú schopné správne zreprodukovať skutkový dej, nakoľko sú často pod vplyvom
alkoholu resp. iných omamných látok. Preto získanie základných informácii k páchateľovi skutku,
k jeho popisu, priebehu skutku a pod. býva veľmi zložité. Vo viacerých nahlásených prípadoch ide
aj o fingovanie trestného činu lúpeží a kvalitná práca najmä kriminálnej polície v týchto prípadoch
zohráva podstatnú rolu.

Za hodnotené obdobie sme zaznamenali celkom 12 prípadov požiarov (prípady evidované
ako poškodzovanie cudzej veci a všeobecné ohrozenie podľa § 245, § 284, § 285 Trestného
zákona), ani jeden prípad sa nám do súčasnej doby nepodarilo objasniť.

Počas roku 2010 sme nezaznamenali žiadny prípad, kde by bol použitý nástražný výbušný
systém alebo obdobný prostriedok s cieľom zastrašenia alebo zlikvidovania osoby alebo zničenia
vecI.

Na úseku mravnostnej kriminality sme zaznamenali 2 prípady trestného činu sexuálneho
násilia (§ 200 Trestného zákona), z toho bol 1 prípad objasnený. Išlo o prípady, ktoré sa navzájom
poznali. Bol zaznamenaný 1 prípad znásilnenia (§ 199 Trestného zákona), ktorý nebol objasnený.

Na úseku ekonomickej kriminality sme zaznamenali 75 prípadov trestného činu podvodu (§
221 Trestného zákona), toho bolo 28 prípadov objasnených.

Trestných činov skrátenie dane a poistného (§ 276 Trestného zákona), neodvedenie dane
a poistného (§ 277 Trestného zákona) a nezaplatenie dane (§ 278 Trestného zákona) bolo
zaznamenaných celkom 22 prípadov (8 objasnených). K tejto druhej kategórii ekonomických
trestných činov je potrebné uviesť toľko, že pred vznesením obvinenia je potrebné vykonať
rozsiahle dokazovanie, zabezpečenie listinných materiálov, daňových a účtových dokladov,
vrátane vyhotovenia znaleckých posudkov. Taktiež objasňovanie tejto trestnej činnosti je závislé
od rýchlej a kvalitnej spolupráce s daňovým úradom a ďalšími inštitúciami, pôsobiacimi na tomto
úseku.

Majetková trestná činnosť má viac ako 68% podiel (1439 trestných činov) na celkovej
kriminalite (2099 trestných činov), bol zaznamenaný pokles v nápade tohto druhu trestnej činnosti
(-402 trestných činov). Z majetkových skutkov dominujú predovšetkým krádeže či už za použitia
násilia prekonaním prekážky (vlámanie do bytu, objektu, obchodu, do vozidla) alebo krádeže bez
použitia násilia, najmä využitím nepozornosti, nezabezpečenia vlastného majetku (vreckové
krádeže, krádeže akýchkoľvek nestrážených vecí).

Celkom sme zaznamenali 260 krádeží vlámaním (§ 212 Trestného zákona), z tohto počtu
sa nám podarilo objasniť 26 prípadov (10 % objasnenosť). Z tohto celkového počtu bolo 28

-- ------
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prípadov vlámania do bytu resp. rodinného domu, 6 prípadov bolo objasnených. V roku 2009
vlámania do bytov predstavovali počet 66 prípadov (14 objasnených), teda v roku 20 l O je aj na
tomto úseku priaznivejšia situácia v počte napadnutých bytov či rodinných domov.

Na teritóriu OR PZ sme mali zaznamenaných 130 krádeží motorových vozidiel (z toho 6
prípadov vozidiel jednostopých), 10 prípadov sa nám podarilo objasniť. Pracovníci OKP
v priebehu roka 20 l O zaistili celkom 21 motorových vozidiel, všetky pochádzali z trestnej
činnosti. V roku 2009 sme mali odcudzených 150 vozidiel (4 prípady objasnené).

Na tomto úseku boli prijaté opatrenia - zvýšenie počtu policajtov kriminálnej polície, ktorí
plnia úlohy na úseku boja s týmto druhom trestnej činnosti, nakoľko ani nápad a ani počet
objasnených skutkov nie je zatiaľ na požadovanej úrovni.

Na úseku extrémizmu a rasizmu sme zaznamenali l trestný čin podpora a propagacia
skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd (§ 422 Trestného zákona), skutok bol
objasnený.

Na tomto úseku sú vyčlenení policajti OKP OR PZ a v rámci súčinnostných vzťahov
prebieha výmena poznatkov a informácii s príslušným oddelením OKP KR PZ v Bratislave, ako aj
bezprostredný výkon služby na bezpečnostných opatreniach pri konaní futbalových zápasoch so
zameraním sa na divácke násilie a prejavy extrémizmu.

Z pohľadu činnosti extrémistických skupín na teritóriu OR PZ pod drobnohľadom podnik
Intergalaktická obluda.

Na úseku boja proti organizovanej trestnej činnosti so zameraním sa na zločinecké
skupiny, organizované skupiny participujeme v rámci súčinnostných vzťahov s ÚBOK PPZ.
V štatistike evidujeme 2 trestné činy (1 objasnený) založenie, zosnovanie a podporovanie
zločineckej skupiny (§ 296 Trestného zákona), prípady realizuje ÚBOK.

Nemáme zaznamenaný žiadny trestný čin obchodovania s ľuďmi (§ 179 Trestného
zákona).

Na úseku drogovej kriminality evidujeme za rok 2010 celkom 54 prípadov trestného činu
nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie
a obchodovanie s nimi (§ 171, § 172 Trestného zákona), v 27. prípadoch bolo vznesené obvinenie.
Z celkovej drogovej kriminality je 30 prípadov prechovávania omarnnej látky pre vlastnú potrebu
(18 objasnených) a 24 prípadov priekupníkov drog resp. väčšie množstvo pri sebe (13
objasnených). Pri tejto kategórii trestných činoch treba uviesť, že ide v podstate o známe prípady,
u ktorých je vznesenie obvinenia viazané na vypracovaný znalecký posudok z KEÚ PZ. Netreba
asi zdôrazňovať, že jednotlivé vypracovanie znaleckých posudkov trvá zbytočne dlho a má to
vplyv na objasnenosť celkovej kriminality ana dlžku trestného konania v konkrétnych prípadoch.

Danú problematiku riešime a dokumentujeme aj v súčinnosti s NPJ UBOK PPZ, v lokalite
mestskej časti Nové Mesto evidujeme celkom 5 miest (Osadná, Bojnícka, Piešťanská,
Kukučínova, Hálkova), kde dochádza k predaju omamných látok.

Na úseku terorizmu sme nezaznamenali žiadne informácie, ktoré by obsahovali akékoľvek
skutočnosti k aktivitám teroristických skupín alebo potencionálnej hrozbe voči SR alebo inému
štátu.

Na úseku boja proti korupcii boli zaznamenané 2 prípady podplácania (§ 332, § 333
Trestného zákona) a 1 prípad prijímania úplatku (§ 329 Trestného zákona). Vo všetkých troch
prípadoch bolo vznesené obvinenie, z vecnej príslušnosti prípady realizuje OBK ÚBOK PPZ.

Na úseku pátrania a cieľového pátrania po osobách a veciach plnia úlohy predovšetkým
dvaja pracovníci oddelenia pátrania a výjazdov OKP OR PZ a taktiež policajti poriadkovej polície
zaradení na OO PZ.

--,-
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Za hodnotené obdobie bolo celkom na teritóriu OR PZ vypátraných 144 hľadaných osôb zo
184 nahlásených a 25 vypátraných nezvestných osôb 26. nahlásených. Celkom sme mali hlásených
5 mŕtvol neznámej totožnosti, 3 mŕtvoly boli stotožnené. Je však potrebné zdôrazniť, že policajtmi
poriadkovej polície, ako aj činnosťou pracovníkov na oddelení pátrania a výjazdov, bolo pre
ostatné útvary v rámci KR PZ a celého Slovenska vypátraných niekoľko desiatok hľadaných
a nezvestných osôb. Zvlášť štatistiku sme na tomto úseku sme v tomto období neviedli.

Stav a úroveň ochrany verejného poriadku

Policajný zbor na ochrane verejného poriadku v zmysle zákona Č. 171/1993 Z. z.
o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov len spolupôsobí.

Na teritóriu OR PZ je zriadená okrsková stanica MsP Nové Mesto ajej príslušníci sú
velení do výkonu služby na ochranu verejného poriadku, do vlastných bezpečnostných opatrení, na
chránené objekty a sú zaraďovaní do bezpečnostných opatrení organizovanými na teritóriu OR PZ.

Ochrana verejného poriadku je na požadovanej úrovni. Počas roku 2010 nebolo
zaznamenané žiadne hromadné narušenie verejného poriadku aj napriek tomu, že sa na teritóriu
OR PZ konalo viacero kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Všetky prijaté opatrenia
- bezpečnostné opatrenia, zvýšený výkon služby, policajné akcie ,- boli pred konaním podujatí
riadne naplánované a všetky sily a prostriedky využité pri samotnom vykonaní opatrení boli
adekvátne a primerané podujatiu. Drobné narušenia verejného poriadku sa realizovali v rámci
objasňovania priestupku proti verejnému poriadku, pričom závažnejšie konania realizujeme ako
trestný čin výtržníctva (§ 364 Trestného zákona) - celkom 6 trestných činov, 4 prípady objasnené.

Je potrebné zdôrazniť, že bezpečnostnú situáciu bezprostredne ovplyvňujú športové,
kultúrne a spoločenské podujatia, ktorých v priebehu každého roka je niekoľko desiatok.
Jednotlivé služby OR PZ sa podieľajú na zabezpečení verejného poriadku počas dôležitých
podujatí (predovšetkým futbalové zápasy reprezentácie SR a ŠK Slovan) aj v súčinnosti s útvarmi
KR PZ v Bratislave a OR PZ v rámci KR PZ v Bratislave. Všetky väčšie i rozsiahle opatrenia boli
zvládnuté bez hromadného narušenia verejného poriadku.

Dopravná nehodovosť, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky

Na úseku dopravnej nehodovosti sme zaznamenali v porovnaní s rokom 2009 celkom 421
dopravných nehôd (-215). Z celkových následkoch na zdraví bolo usmrtených 5 osôb (l), ťažko
zranených 16 (O) a ľahko bolo zranených 72 osôb (-33). Ovplyvniť dopravnú nehodovosť môžeme
do budúcna len výkonom služby poriadkovej polície, nakoľko OR PZ okrem správnych orgánov
OBCP nedisponuje žiadnymi inými výkonnými policajtmi dopravnej polície. Tieto štatistické
údaje sú za celé teritórium OR PZ, nakoľko špeciálne štatistiky podľa mestských častí KDI KR PZ
v Bratislave neeviduje.

Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa OR PZ podieľa účasťou policajtov
poriadkovej polície na osobitných kontrolách v rámci plánu KDI KR PZ v Bratislave, ako aj
v rámci bežného výkonu služby vo svojich obvodoch. Správny orgán OBCP vykonáva konanie
o priestupkoch spáchaných v súvislosti s dopravnými nehodami, ktoré z vecnej príslušnosti
v rámci KR PZ v Bratislave dokumentuje odbor dopravných nehôd KDI KR PZ v Bratislave.

Bezpečnosť cestnej premávky ovplyvňuje aj ohrozenie pod vplyvom návykovej látky (§
289 Trestného zákona alebo § 22 ods. 1 písm. d, e, f) zákona o priestupkoch), kde sme
zaznamenali 7 trestných činov, 125 priestupkov pod vplyvom alkoholu a 3 priestupky pod
vplyvom inej návykovej látky (drogy). Celkove bolo zaznamenaných 48 prípadov, keď vodič
motorového vozidla jazdil, hoci mal vyslovený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá (§ 348
Trestného zákona - marenie výkonu úradného rozhodnutia).

Za dopravné nehody bolo v 18. prípadoch začaté trestné stíhanie (predovšetkým trestný čin
ublíženia na zdraví § 157, § 158 Trestného zákona), v 8. prípadoch bolo vznesené obvinenie.
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Dokazovanie v trestnom konaní sa opiera predovšetkým o znalecké posudky z odvetvia dopravy,
ktorých spracovanie si vyžaduje dlhšie obdobie a tým sa predlžuje trestné konanie.

Štatistické výstupy o dopravnej nehodovosti a nehodových úsekoch, ktoré spracováva KDI
KR PZ v Bratislave, budú využité pri prijímaní opatrení na zníženie dopravnej nehodovosti
a najmä ťažkých následkov na zdraví pri dopravných nehodách.

Spolupráca s ostatnými subjektmi

Spolupráca s Okresnou prokuratúrou Bratislava III a Okresným súdom Bratislava III je na
požadovanej úrovni, pravidelnými pracovnými poradami sa snažíme riešiť vzniknuté problémy
s cieľom optimálnej spolupráce a skvalitnenia činnosti v trestnom konaní.

Na teritóriu OR PZ v Bratislave III sídli Slovenská informačná služba, spolupráca s ňou je
v súlade so zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Spolupráca s orgánmi štátnej správy, verejnej správy a samosprávy je na požadovanej
úrovni, riaditeľ OR PZ a jednotliví funkcionári z OR PZ sú v kontakte s príslušnými
kompetentnými funkcionármi.

S poukazom na teritórium okresu je nadviazaná spolupráca s miestnymi organizáciami
Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenského rybárskeho zväzu, Mestskými lesmi Bratislava.
V priebehu roku sme vykonali niekoľko spoločných akcií s rybárskou strážou a poľovnou strážou.

Intenzívna spolupráca prebieha medzi OR PZ a usporiadateľmi pri organizovaní
konkrétnych kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.

V ďalšom období predpokladáme, že vývoj trestnej činnosti v roku 2011 bude obdobný a
porovnateľný s rokom 2010. Snahou riadiacich pracovníkov je, aby sa organizačné zmeny
k 1.1.20II neprejavili negatívne vo zvýšenom nápade trestnej činnosti a znížení jej objasnenosti.

Prílohy: l

olfPisch
JflIi<t:1t4ľ

Policajného zboru
II



Príloha k Č. ORP-BA3-PP-215/2011

zistené 2099 2899 -800
Celkom objasnené 435 664 -57
nápad t.i.% 20,72 22,90 - 2,18

dodat.obj 145 140 5
zistené 81 133 -52

Násilná objasnené 33 55 -22
t.i.% 40,74 41,35 - ,61

dodat.obj 8 7 1
zistené 2 1 1

Vraždy
obiasnené 1 O 1

t.i.% 50,00 ,OO 50,00
dodat.obj 1 1 O

zistené 23 41 -18

Lúpeže obiasnené 6 11 -5
t.i. % 26,09 26,83 - ,74

dodat.obi 1 1 O
zistené 1 1 O

Znásilnenia
objasnené O 1 -1

t.i. % ,OO 100,00 - 50,00
dodat.obi O O O

zistené 1439 1841 -402

Majetková objasnené 192 232 -40
t.i.% 13,34 12,60 ,74

dodat.obi 25 36 -11
zistené 260 376 -116

Krádeže objasnené 26 29 -3
vlámaním ti. % 10,00 7,71 2,29

dodat.obj 8 13 -5
zistené 28 66 -38

Krádeže vlámaním objasnené 6 14 -8
do bytov t.i, % 21,48 21,21 - ,27

dodat.obj 4 3 1
zistené 130 150 -20

Krádeže motorových obiasnené 10 4 6
vozidiel t.i.% 7,69 2,67 5,02

dodat.obj 1 3 -2
zistené 381 490 -109

Krádeže vlámaním obiasnené 14 10 4
do vozidiel t.i. % 3,67 2,04 1,63

dodat.obi 1 4 -3
zistené 339 535 -196

Ekonomická objasnené 72 145 -73
t.i. % 21,24 27,10 - 5,86

dodat.obi 64 63 1



Informácia
o činnosti a výsledkoch práce inšpektorov verejného poriadku

časti Bratislava-Nové Mesto od 1.1.2010 do 31.12.2010.
mestskej

Poriadková služba inšpektorov verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto vykonávala svoju činnosť v roku 20 las piatimi pracovníkmi. Ich pracovná doba
začína od 07.00 hod aby zastihli hneď v ranných hodinách domovníkov, správcov a
prevádzkovateľov budov, areálov a domov.

Popri činnosti Mestskej polície, vykonávali inšpektori verejného poriadku pravidelný
dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku, najmä, v oblasti čistoty, ktorým sa dosahuje
zlepšovanie stavu verejného poriadku a aktivita subjektov, ktoré sú povinné vykonávať
čistenie príslušných priestorov, pri ich očisťovaní a udržiavaní. Činnosť vykonávajú bez
sankcionovania ( sankcionovaním porušení VZN je poverená mestská polícia), formou
dohovoru a vysvetlenia povinností. Táto forma priniesla efekt najmä v zimnom období pri
čistení chodníkov, ale aj signalizáciou nedostatkov na EKO VPS ako aj Magistrát hl.mesta
SR Bratislavy.

V mesiacoch august,september, október vždy nepravidelne tri krát v meSIaCI
vykonávané kontrolné akcie inšpektorov VP zamerané na dodržiavanie všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové mesto č.112003 o podmienkach a podrobnostiach
držania psov na území mestskej časti BA-NM. Upozorňovaním na nedodržiavanie citovaného
nariadenia sú poverení pracovníci verejného poriadku trvalo.

Poznaním teritória jednotlivých územných okrskov a subjektov, ktoré sú v nich
zodpovedné za udržiavanie čistoty a poriadku na nimi spravovaných priestranstvách a trvalá
spolupráca s nimi, prináša zlepšovanie stavu čistoty a poriadku na území mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto. K obmene personálneho stavu inšpektorov verejného poriadku až na
jeden prípad nedošlo ( naposledy pred 3 rokmi) a títo vykonávajú svoju činnosť už jedenásty
rok. Za toto obdobie získali absolútne dokonalý prehľad o teritóriu ako aj o oprávnených
subjektoch, či už ide o fyzické resp. právnické osoby Táto skutočnosť má za následok, že ich
výzvy k odstráneniu zistených nedostatkov sa spravidla odstránia bezodkladne, niektoré v
lehote nimi určenej.

Na území mestskej časti bolo zistených 53 motorových vozidiel s neplatnými, alebo bez
evidenčných čísel, pričom po výzve miestneho úradu boli v 42 prípadoch už odstránené
držiteľmi týchto vozidiel resp. odtiahnuté autorizovanou firmou ako odpad a v ostatných
prípadoch prebieha konanie v zmysle zákona o odpadoch.
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o aktivite oddelenia verejného poriadku svedčí aj počet vybavených sťažností,podnetov,
priestupkov a dožiadaní v počte 520 spisov, ako aj počet zistených prípadov porušenia čistoty
a poriadku a spôsoby ich vybavenia, uvedené v tabul'kovom výkaze výsledkov práce
inšpektorov verejného poriadku, za obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2010 v počte 1653 zistení.

Oddelenie verejného poriadku zisťuje a na Obvodný úrad pre cestnú dopravu a
komunikácie signalizuje dlhodobo odparkované mot.vozidlá, ktoré síce majú EČ ( nie je
možný postup v zmysle zákona o odpadoch) ale nemajú platné STK a EK. Po ich vyradení je
možný postup v zmysle vyššie uvedeného zákona a vozidlá legálne z miesta odtiahnuť. Takto
to bolo celkovo v 24 prípadoch.

Ďalšia činnosť spočíva v súčinnosti s exekútormi, ktorým poskytujeme informácie na
ktoré majú v zmysle zákona nárok resp. poskytuje súčinnosť pri samotnom vykonávaní
exekúcie. Nárast oproti roku 2009 bol vyše 100 % kedy sme vo vyhodnotenom období
poskytli súčinnosť v 109 prípadoch. Zároveň kontrolujú výskyt rozkopávok, tieto ohlasujú na
príslušné oddelenie miestneho úradu, ako aj výtlky na cestných komunikáciách III. a IV.
triedy.

Za zmienku stojí spolupráca pri zabezpečovaní rizikových futbalových
zápasov, kde spoluprácu vyzdvihol aj nový policajný viceprezident PZ ( stretnutie ŠK Slovan
s Crvena Zvezda Belehrad).

Na záver konštatujem že za sledované obdobie bola spolupráca s Mestskou políciou a PZ
SR vysoko hodnotená a že aj za ich aktívnej činnosti sme mohli plniť úlohy, ktoré sú na
oddelenie verejného poriadku kladené.

v ci oddelenia VP



KRAJsKÉ RIADITEĽSTVO POLICAJNÉHO ZBORU
V BRATISLA VE

Krajský dopravný inšpektorát
Dopr-avno - inžinierske oddelenie

Spitálska 14,812 28 Bratislava 1

MÚ MČ Bratislava - Nové Mesto
Junácka č. 1
83291 Bratislava 3
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Váš list čísle/zo dňa Naše číslo Vybavuje
KRP-DI-DIO-175-010 /2011 mjr. Ing. Ond.rejec

Bratislava
20.05.2011

Vec
Informácia o stave dopravnej nehodovosti na území BA III za rok 2010 - z a s l ani e

Na základe Vašej žiadosti Vám V prílohe listu zasielame dostupné základné informácie o stave
dopravnej nehodovosti na území okresu Bratislava III za rok 2010.

Ako doplnenie údajov Vám ďalej uvádzame, že na území BA III bola v roku 2010 spomedzi
sledovaných komunikácií najnehodovejšou Račianska ulica s celkovým počtom 24 dopravných nehôd,
pri ktorých bola 1 osoba zranená ťažko a 4 osoby zranené ľahko. Hmotná škoda pri uvedených dopr.
nehodách dosiahla výšku 93 tis. Eur.

4 prílohy

Telefón
0961025616

IČOFax
0961025609

E-mail Internet
marian.ondrejec@minv.sk http://www.minv.skl



Počet dopravných nehôd
v jednotlivých okresoch Bratislavy

(porovnanie s minulým rokom)
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Počet dopravných nehôd s účasťou vodičov
pod vplyvom alkoholu

v jednotlivých okresoch Bratislavy
(porovnanie s minulým rokom)
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Prehľad DN podľa závažnosti zranenia
v jednotlivých okresoch Bratislavy

(porovnanie s minulým rokom)
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