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Vec
Stav a vývoj kriminality a verejného poriadku na území MČ Bratislava - Nové Mesto za
rok 2013
- 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 2013.

Cieľom predloženého materiálu je stručne oboznámiť členov Miestneho zastupiteľstva
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,
podrobnejšie štatistické údaje sledovanej kriminality za rok 2013, v porovnaní s rokom 2012, vám
prikladám v prílohe.

Teritórium mestskej časti Bratislava - Nové Mesto je začlenené pod pôsobnosť Okresného
riaditeľstva Polícajného zboru v Bratislave III (ďalej len "OR PZ"), ktoré sídliv budove na
Vajnorskej Č. 25. Tu sídli aj okresný dopravný inšpektorát, odbor poriadkovej polície a oddelenie
dokladov. Odbor kriminálnej poli cie nad'alej sídli' na ul. Legerského (v komplexe budov PPZ).

Na území mestskej časti sídlia Obvodné oddelenie Policajného zboru Bratislava Nové
Mesto - východ (uJ. Tehelná - bočný vchod budovy OR PZ) a OO PZ Bratislava Nové Mesto -
západ (ul. Jahodová č. 23).

Stav, vývoj a objasňovanie I<riminality

V roku 2013 nápad. trestnej činnosti na teritóriu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
predstavoval celkom 1631 trestných činov. Oproti rovnakému obdobiu roka 2012 zaznamenal
pokles o 208 skutkov (12,75%). Z uvedeného nápadu sme celkom objasnili 457 skutkov (pokles
o 43 skutkov), pričom objasnenosť dosiahla 28,02% (nárast o 0,86%).

Na úseku priestupkového konania sledujeme predovšetkým priestupky proti majetku,
pričom sme zaznamenali čiastočný pokles (-5), celkom bolo zaevidovaných 1193 týchto
priestupkov.
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Z pohľadu týchto základných štatistických čísel vykazovania kriminality je vývoj
kriminality na území vašej mestskej časti oproti predchádzajúcemu obdobiu priaznivejší, nakoľko
sa celkový nápad trestnej činnosti podarilo znížiť o viac ako 12%. Pokles trestnej činnosti, najmä
na úseku majetkovej kriminality, zaznamenal obdobne priaznivý trend ako v roku 2012, a to najmä
na úseku krádeží vlámaním do motorových vozidiel.

Z celkovej trestnej činnosti uličná trestná činnost' vyjadruje počet skutkov, ktoré boli
spáchané priamo na ulici. V hodnotenom období bolo na tomto úseku zaevidovaných celkom 601
skutkov (148 prípadov objasnených, t.j. 24,63%). V roku 2012 to predstavovalo celkom 801
trestných činov (183 skutkov objasnených, t.j. 22,59%). Na eliminovanie a objasňovanie uličnej
trestnej činnosti sme v priebehu celého roka prijali množstvo opatrení, ktoré v rozhodnej miere
ovplyvnili aj nápad celkovej trestnej činnosti a priestupkov.

Na úseku násilnej kriminality sme počas hodnoteného obdobia, rovnako ako v roku 2012,
zaznamenali 4 prípady úkladných vrážd, ktoré realizuje NaKA PPZ.

Celkove za rok 2013 bolo zaznamenaných 17 zločinov lúpeže, z toho 8 lúpeží na osobách
(5 skutkov objasnených) a 9 prípadov lúpeží na objektoch (2 skutky objasnené - lúpež v banke
a lúpež v herni). V roku 2012 to bolo celkom 24 lúpeží, z ktorých bolo 11 prípadov objasnených.

Zaznamenali sme 10 trestných činov vydierania, 3 skutky sme objasnili. V
predchádzajúcom období to boli 7 prípadov, z ktorých boli 2 prípady objasnené.

Za hodnotené obdobie sme zaznamenali 3 skutky evidované ako požiar motorového
vozidla, žiadny skutok zatiaľ nie je objasnený. V žiadnom z týchto prípadov neboli zistené
informácie, ktoré by nasvedčovali, že boli spáchané v rámci praktík organizovaného zločinu.
Participácia poškodených osôb pri objasňovaní týchto skutkov je takmer nulová, prevažne
"nemajú vedomosť o možnom dôvode" podpálenia ich motorového vozidla.

Počas roku 2013, obdobne ako v roku 2012, sme nezaznamenali žiadny prípad, pri ktorom
by bol použitý nástražný výbušný systém alebo obdobný prostriedok s cieľom zastrašenia alebo
zlikvidovania osoby alebo poškodenia majetku.

Na úseku mravnostnej kriminality sme zaznamenali 8 prípadov, z ktorých bolo objasnených
5 prípadov. Z hľadiska skladby tejto kriminality išlo o 4 prípady kupliarstva, 2 prípady detskej
pornografie, po 1 prípade znásilnenia a sexuálneho zneužívania.

Majetková trestná činnosť má 58,12% podiel (948 trestných činov) na celkovej kriminalite
(1631 trestných činov), Najmä v tejto oblasti bol zaznamenaný pokles v nápade trestnej činnosti (-
203 trestných činov).
• Celkom sme zaznamenali 181 krádeží vlámaním, z tohto počtu sa nám podarilo objasniť 36
prípadov. Zaznamenali sme 22 krádeží vlámaním do bytov alebo rodinných domov, pričom 9
prípadov sa nám podarilo objasniť.

Na teritóriu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto sme zaznamenali 79 prípadov krádeží
motorových vozidiel, 10 prípadov sa nám podarilo objasniť. Pracovníci OKP v priebehu roka 2013
zaistili celkom 24 motorových vozidiel pochádzajúcich z trestnej činnosti. V roku 2012 sme mali
odcudzených 63 vozidiel (6 prípadov objasnených).

Na úseku ekonomickej kriminality sme zaznamenali 383 skutkov, z ktorých sme objasnili
64 prípadov. V roku 2012 sme zaevidovali menší nápad ekonomickej kriminality (celkom 324
prípadov, 50 objasnených). Zvýšený nápad trestnej činnosti v roku 2013 bol zapríčinený najmä
výskytom falšovaných mincí nominálnej hodnoty 2 €, ktoré spadajú po úsek ochrany meny
a tvoria viac ako 34% podiel na celkovom nápade ekonomickej kriminality.

Z pohľadu skladby ostatných ekonomických trestných činov je najviac zastúpený podvod,
vrátane podvodov úverových a poisťovacích, celkom ide o 76 prípadov (21 objasnených),
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nasleduje neoprávnené obstaranie platobnej karty (44 prípadov, 5 objasnených) a sprenevera, kde
sme zaevidovali 33 prípadov (18 objasnených).

Na úseku extrémizmu a rasizmu sme zaznamenali len l trestný čin rozširovanie
extrémistických materiálov, páchateľ skutku bol zistený.

Na úseku boja proti organizovanej tres/nej činnosti so zameraním sa na zločinecké
skupiny, organizované skupiny participujeme v rámci súčinnostných vzťahov s NAKA PPZ.
V štatistike evidujeme 3 zločiny založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny, všetky
prípady sú objasnené a realizuje ich NaKA PPZ.

Na úseku drogovej kriminality evidujeme za rok 2013 celkom 45 prípadov trestného činu
nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie
a obchodovanie s nimi, v 31. prípadoch bolo vznesené obvinenie. Z celkovej drogovej kriminality
je 24 prípadov prechovávania omamnej látky pre vlastnú potrebu (16 objasnených) a 21 prípadov
priekupníkov drog (vrátane dílerských miest) resp. väčšie množstvo pri sebe (15 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.

Danú problematiku riešime a dokumentujeme aj v súčinnosti s národnou protidrogovou
jednotkou NaKA P PZ, v lokalite mestskej časti Nové Mesto evidujeme celkom 6 dílerských miest
a počas roku 2013 sme na tomto úseku zrealizovali v štyroch prípadoch domové prehliadky
s pozitívnym výsledkom.

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

Na úseku boja proti korupcii boli zaznamenané 3 prípady prijímania úplatku, v jednom
prípade bolo vznesené obvinenie, problematiku riešil príslušný odbor NaKA PPZ.

Na úseku pátrania po osobách sa nám podarilo v priebehu roka 2013 vypátrať celkom 203
hľadaných a nezvestných osôb, po ktorých sme vyhlasovali pátranie a celkom 139 osôb, po
ktorých pátrali ostatné útvary v rámci SR.

Stava úroveň ochrany verejného poriadku

Verejný poriadok na teritóriu OR PZ bezprostredne ovplyvňujú športové, kultúrne a
'!>poločenské podujatia, ktorých v priebehu každého roku je niekoľko desiatok. Jednotlivé služby
OR PZ sa podieľajú na zabezpečení verejného poriadku počas dôležitých podujatí (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.

Aj počas roku 2013 OR PZ úspešne realizovalo bezpečnostné opatrenia v súvislosti so
zabezpečením Kontinentálnej hokejovej ligy na zimnom štadióne Ondreja Nepelu, v ktorej pôsobí
HC Slovan Bratislava. K spokojnosti sme zvládli aj ostatné medzinárodné hokejové stretnutia
vrátane turnajov usporiadaných na tomto štadióne. Všetky väčšie i rozsiahle opatrenia boli počas
roku 2013 zvládnuté bez hromadného narušenia verejného poriadku.

Na úseku ochrany verejného poriadku OR PZ len spolupôsobí. Na našom teritóriu
spolupracujeme s policajtmi okrskovej stanice MsP Nové Mesto predovšetkým pri rozsiahlejších
bezpečnostných opatreniach. Spolupráca je na potrebnej úrovni.

Stav a úroveň ochrany verejného poriadku je na požadovanej úrovni. Všetky prijaté
opatrenia - bezpečnostné opatrenia, zvýšený výkon služby, policajné akcie, vrátane nasadených síl
a prostriedkov, boli adekvátne a primerané podujatiu.



4

K výraznejšiemu narušeniu verejného poriadku na športovom podujatí došlo v areáli
futbalového štadióna na Pasienkoch počas futbalového stretnutia 6. kola Corgoň ligy 2013/2014
medzi mužstvami ŠK Slovan Bratislava a MFK Ružomberok, konaného dňa 18.8.2013 so
začiatkom o 19.00 h. Neznámy páchateľ v čase o 21.20 h (81. minúta stretnutia) medzi vstupmi
SHI a SH2 hodil medzi sediacich divákov hostí neznámu výbušninu (neskôr KEÚ PZ označená
ako pyrotechnika "delová rana"), ktorá po výbuchu úplne poškodila a rozmetala po okolí v XII.
rade 2 ks plastových sedadiel čísel miest 39-40, pričom následkom výbuchu utrpeli zranenie štyria
diváci. Prípad si prevzal do výberovej príslušnosti odbor kriminálnej polície KR PZ v Bratislave,
prípad sa im podarilo objasniť. Uvedenému konaniu, aj napriek vykonanému bezpečnostnému
opatreniu, zo strany OR PZ v Bratislave III nebolo možné zabrániť, nakoľko k udalosti došlo v
areáli štadióna, kde si vlastné opatrenia vykonával organizátor podujatia s usporiadateľskou
službou v súlade so zákonom Č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí,
športových podujatí a turistických podujatí (ad 1. februára 2014 je účinný nový zákon
o organizovaní verejných športových podujatí).

Drobné narušenia verejného poriadku sme realizovali v rámci objasňovania priestupku
proti verejnému poriadku, pričom závažnejšie konania sme realizovali ako trestný čin výtržníctva.

Dopravná nehodovosť, bezpečnosť a plynulost' cestnej premávky

Na úseku dopravnej nehodovosti sme počas roka 2013 v porovnaní s rokom 2012
zaznamenali celkom 292 dopravných nehôd (nárast o 13 nehôd). Z celkových následkoch na
zdraví boli usmrtené 3 osoby (2), ťažko zranených 13 osôb (rovnako ako v roku 2012) a ľahko
bolo zranených 61 osôb (-8 osôb). Pri dopravných nehodách bol v 29. prípadoch zistený alkohol
a 38 dopravných nehôd bolo za účasti chodca. Z aspektu zavinených príčin dopravných nehôd
naďalej dominuje porušenie základných povinností vodiča (121), nedovolená rýchlosť (25),
nesprávne otáčanie (22), nedodržanie vzdialenosti (21), zjazdnosť ciest (17), nesprávna jazda cez
križovatku (10).

Ovplyvniť dopravnú nehodovosť môžeme 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 (ďalej len "KDI") neeviduje.
V súvislosti s premávkou motorových vozidiel na pozemných komunikáciách bolo celkom
zaznamenaných 864 (nárast o 50 udalostí) škodových udalostí.

Na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa OR PZ podieľa účasťou policajtov
poriadkovej polície na osobitných kontrolách v rámci plánu KDI, ako aj v rámci bežného výkonu
služby vo svojich obvodoch. Pri plánovaní bežného výkonu služby poriadkovej polície sme
vychádzali z prehľadov, štatistík a analýz, ktoré nám KD! pravidelne zasielalo.

Výkon služby poriadkovej polície sme orientovali aj na okolie škôl a školských zariadení
predovšetkým na priechody pre chodcov s cieľom preventívneho pôsobenia a znižovania
následkov tragických dopravných nehôd, v ktorých býva účastníkom chodec. 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.

Bezpečnosť cestnej premávky ovplyvňujú aj konania, ktoré sa dajú kvalifikovať ako prečin
alebo priestupok (ohrozenie pod vplyvom návykovej látky § 289 Trestného zákona alebo § 22 ods.
1 písm. a, d, e, f) zákona o priestupkoch), kde sme zaznamenali 37 prečinov (v roku 2012 celkom
96 prípadov), 79 priestupkov (v roku 2012 celkom 93 priestupkov) pod vplyvom alkoholu resp.
pod vplyvom inej návykovej látky. Celkove bolo zaznamenaných 32 prípadov, kvalifikovaných
ako prečin (v roku 2012 rovnaký počet), keď vodič motorového vozidla jazdil, hoci mal vyslovený
zákaz činnosti viesť motorové vozidlá.

Za dopravné nehody bolo v 15. prípadoch začaté trestné stíhanie, v 7. prípadoch bolo
vznesené obvinenie. Dokazovanie v trestnom konaní sa opiera predovšetkým o znalecké posudky z
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odvetvia dopravy, ktorých spracovanie Sl vyžaduje dlhšie obdobie a tým sa predlžuje trestné
konanie.

Správny orgán OBCP vydal v správnom konaní 195 rozhodnutí na sumu 54.840 €; v
rozkaznorn konaní 322 rozhodnutí na sumu 37.585 €; vydal celkom 151 rozhodnuti, v ktorých
vyslovil zákaz činnosti viesť motorové vozidlá a vyriešil 63 priestupcov za spôsobené dopravné
nehody na sumu 21.890 €.

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 sídli Slovenská informačná služba a Vojenské obranné spravodajstvo,
spolupráca s nimi prebieha 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 OR PZ sú v kontakte s príslušnými kompetentnými
funkcionármi.

S poukazom na teritórium okresu je nadviazaná spolupráca s miestnymi organizáciami
Slovenského pol'ovníckeho zväzu, Slovenského rybárskeho zväzu, Mestskými lesmi Bratislava.
V priebehu roku sme vykonali niekoľko spoločných akcií s rybárskou strážou a pol'ovnou 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 2014 bude obdobný a
porovnateľný s rokom 2013. Nepredpokladáme, že znižovanie trestnej činnosti bude mať rovnaký
pokles ako za posledné dva roky. Skôr očakávame, že nápad trestnej činnosti, vrátane skladby
trestných činov, bude na rovnakej úrovni ako v roku 2013.

Snahou riadiacich pracovníkov je, aby činnosť celého OR PZ smerovala k znižovaniu
nápadu trestnej činnosti a zvyšovania jej objasnenosti, predovšetkým s cieľom zvyšovania pocitu
bezpečia a bezpečnosti obyvateľov mestskej časti Nové Mesto i ostatných občanov, ako aj so
zámerom predchádzania závažnej kriminality a ochrany majetku všetkých osôb bývajúcich
a pohybujúcich sa na teritóriu mestskej časti Nové Mesto.

Prílohy: l J



Celkom
nápad

Násilná

Vraždy

Lúpeže

Znásilnenia

Majetková

Krádeže
vlámaním

Ekonomická

zistené 1631 1839 -208

Príloha k Č. ORPZ-BAIII-VQ-142/2014

objasnené 457 500-43
t]. % 28,02 27,19 ,86

dodat.obi 80 76 4

objasnené 33 43 -10

dodat.obj 6 4 2

objasnené O 1-1

dodat.obj 1 1 O

objasnené 7 11-4

dodat.obj O O O

objasnené 1 O 1

dodat.obi O O O

objasnené 186 211 -25

dodat.obj 16 18-2

objasnené 36 49 -13

dodat.obj 8 8 O

zistené 65 93 -28

t.i % 50,77 51,81 -1,04

zistené 4 4 O

t.j. % ,OO 25,00 - 25,00

zistené 17 24-7

u % 41,18 45,83 -4,65

zistené 1 O 1

t.]. % 100,00 ,OO 100,00

zistené 948 1151 -203

t.j. % 19,62 18,33 1,29

zistené 181 196 -15

t.i. % 19,89 25,00 - 5,11

zistené 22 31-9

zistené 79 63 16

zistené 197 328 -131

zistené ~ 383 324 59
objasnené 64 50 14

t.]. % 16,71 15,43 1,28
dodat.obj 32 35-3

----,- - ----

Krádeže vlámaním objasnené 9 13-4~~~~----------~----------~----~do bytov t.j. % 40,91 41,94 -1,03~~~~----~--~~--------~~----~dodat.obj -s 2 1 1

Krádeže motorových objasnené 10 4 6r-~~~------~~~------~~~--~~vozidiel t.]. % 12,66 6,35 6,31~~~~----~~~~--------~~--~~dodat.obj O 2-2

Krádeže vlámaním objasnené 6 15-9r-~~~--------~~--------~~--~~do vozidiel ti. % 3,05 4,57 - 1,52
~d-od~a~t~.o~b+·--------~~3~------~,~2~--~~1



Informácia
o činnosti a výsledkoch práce inšpektorov verejného poriadku

časti Bratislava-Nové Mesto od 1.1.2013 do 31.12.2013.
mestskej

Poriadková služba inšpektorov verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Nové
Mesto vykonávala svoju činnosť v roku 2013 s piatimi pracovníkmi. Ich pracovná doba
začína od 07.00 hod aby zastihli hneď v ranných hodinách dornovníkov, 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 očist'ovaní 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 júl, september, november vždy nepravidelne tri krát v mesiaci vykonávané
kontrolné akcie inšpektorov VP zamerané na dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Nové mesto č.3/201 O 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. Za toto obdobie získali absolútne dokonalý prehľad o teritóriu ako aj
o oprávnených subjektoch, či už ide o fyzické resp. právnické osoby. Táto skutočnost' má za
následok, že ich výzvy k odstráneniu zistených nedostatkov, sa spravidla odstránia
bezodkladne, niektoré v lehote nimi určenej.
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Na území mestskej časti bolo zistených celkom 23 motorových vozidiel bez evidenčných
čísiel, ktoré boli v zmysle zákona o odpadoch z miesta odstránené či už majiteľom resp.
autorizovanou firmou ako odpad.



-2-

o aktivite oddelenia verejného poriadku svedčí aj počet vybavených sťažností,podnetov,
priestupkov a dožiadaní v počte 400 spisov, ako aj počet zistených prípadov porušenia čistoty
a poriadku inšpektormi verejného poriadku, za obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 v počte
1473 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 70 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 celkom v 8 prípadoch. Zároveň kontrolujú výskyt rozkopávok, tieto ohlasujú na
príslušné oddelenie miestneho úradu, ako aj výtlky na cestných komunikáciách m. a IV.
triedy.

V roku 2013 oddelenie verejného poriadku aktívne dohliadalo na zabezpečovanie
verejného poriadku a najmä čistoty počas zápasov KHL v ľadovom hokeji.

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.


