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Táto správa o činnosti Okrskovej stanice MsP Bratislava Ružinov v MČ Vrakuňa je
predkladaná každý rok Miestnemu zastupiteľstvu.
Okrsková stanica MsP Ružinov (ďalej len „OS MsP“) má dosť rozsiahlé teritórium, ktoré
sa rozprestiera v MČ Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, 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 a rozhodnutí primátora hlavného mesta. Rozsah
úloh je určovaný kompetentnými orgánmi hlavného mesta a mestskej časti s prihliadnutím na
konkrétny stav verejného poriadku na teritóriu mestskej časti a na základe požiadaviek
Miestneho úradu Vrakuňa, občanov a organizácií.
OS MsP plnila úlohy s priemerným početným stavom 42 policajtov a 1 zamestnanec,
z toho 34 policajtov v priamom výkone služby (2 až 3 hliadky na 12 hodín) v teréne a
zabezpečovaním stálej služby (tzv. operačné pracovisko) Z vyššie uvedených počtov sa nám
podarilo zabezpečovať výkon služby vo Vrakuni dvomi okrskármi. V období od 1.1.2016 do
31.5.2016 iba jedným okrskárom.
V oblasti technického vybavenia OS MsP disponuje štyrmi služobnými motorovými
vozidlami, jedným motocyklom, dvomi bicyklami a 40 zariadeniami na zabránenie odjazdu
motorového vozidla (tzv. Papuče). Do technického vybavenia patrí aj kamerový systém na
území MČ Vrakuňa. V súčasnosti je nainštalovaných 5 kamier (Bebravská, Kaméliová,
Poľnohospodárska, Slatinská a Stavbárska), z ktorých sú 4 v správe Vašej MČ.
Vychádzajúc zo štatistiky bolo v roku 2016 riešených v MČ Vrakuňa celkom 1191
evidovaných skutkov (v roku 2015 to bolo 1219 evidovaných skutkov) a to:
a) Podľa spôsobu zistenia:
rok

2016

2015

- policajtom bolo zistených

203 skutkov

334 skutkov

- na linku 159 bolo oznámených

175 skutkov

191 skutkov

- telefonický alebo osobný oznam

795 skutkov

662 skutkov

- požiadavka z PZ SR

16 skutkov

18 skutkov

- kamerový systém

0 skutkov

5 skutkov

- miestny úrad

2 skutky

9 skutkov

b) Podľa druhu udalosti rozdeľujeme skutky:
- priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
- priestupok proti verejnému poriadku,
- priestupok na úseku ochrany životného prostredia a verejnej zelene,
- porušenie zákona o odpadoch - vraky,
- požívanie alkoholických nápojov na verejnom priestranstve,
- porušenie podmienok držania psov,
- záverečné hodiny - prevádzkové časy.

Zvýšená pozornosť bola venovaná oblasti dopravy, vzhľadom na nedisciplinovanosť
mnohých vodičov a na základe oznámení občanov. Tieto oznámenia sa týkali najmä parkovanie na zeleni, na chodníkoch, na vyhradených parkovacích miestach a na porušovanie
dopravných značiek (zastavenie, státie, zákaz vjazdu).
Ďalšie skutky, ktoré OS MsP riešila, boli v znečisťovaní kontajnerových stojísk,
ambulantnom predaji, porušenie zákona o ochrane nefajčiarov a iné. Oznámenia na linku 159
a naše operačné pracovisko smerovali do týchto oblastí porušenia VZN a zákonných
ustanovení.
Z celkového počtu 1191 evidovaných skutkov, nebolo v 498 prípadoch (v roku 2015 to
bolo 507 skutkov) zistené porušenie právnej normy Išlo najmä o oznámenia občanov, po
preverení ktorých nebolo zistené porušenie právnej normy alebo oznámenie nebolo možné
riešiť ako priestupok v zmysle zákona. V niektorých prípadoch po príchode hliadky na miesto
prípadného priestupcu sa nepodarilo zastihnúť (napr. pri tvorení prekážky, parkovanie na
zeleni, fajčenie na zastávke MHD, držanie psa na voľno a pod.).
Všetky zistené porušenia právnych noriem boli riešené v blokovom konaní na mieste,
napomenutím, alebo alebo odstúpením správnemu, alebo inému orgánu.
Priestupky boli riešené napr.:
418 - v blokovom konaní na čiastku 8.490,-€, z toho na bloky MČ na čiastku 2.060,-€;
168 - napomenutím;
78 -

oznámením inému orgánu (Dopravný inšpektorát, PZ SR, Správny orgán) a podobne;

5-

privolanie RZP, HaZZ, Sloboda zvierat;

2-

kontrola TAXI - bez závad;

6-

bolo odložených, alebo uložených ako neriešené.

c) Podľa „Miesta udalosti“ (ulice) bolo najviac skutkov riešených na:
rok 2016
rok 2015
Bebravská

85 skutkov

151 skutkov,

Bučinová

60 skutkov

76 skutkov,

Čiližská

82 skutkov

68 skutkov,

Poľnohospodárska

152 skutkov 111 skutkov,

Rajecká

155 skutkov 92 skutkov,

Slatinská

52 skutkov

68 skutkov,

Stavbárska

82 skutkov

86 skutkov.

Policajti OS MsP vykonávali ochranu verejného poriadku pri kultúrno-spoločenských
a športových podujatiach organizovaných v MČ Vrakuňa. Ďalší výkon služby bol zameraný
na:
-

zisťovanie a monitorovanie vytvárania nepovolených skládok, takéto zistenia sa oznamujú
priamo na životné prostredie,

-

kontrola dodržiavania zákazu fajčenia na zastávkach MHD a na detských ihriskách,

-

kontrola majiteľov psov (čistota, výkaly, evidenčné známky),

-

kontroly povolených i nepovolených rozkopávok ulíc a chodníkov a dodržiavanie
termínov pri ukončení a dané do pôvodného stavu; zistené nedostatky sú oznamované
správcovi komunikácie,

-

zabezpečovanie 110 objektov proti nepovolenému vniknutiu, prípadne jeho narušeniu na
základe podnetu signalizačných zariadení.

Z ďalších činnosti, ktoré sú štatistikou na výsledkoch práce vykazované ako neriešený
priestupok, resp. priestupok riešený napomenutím je v mnohých prípadoch riešenie vykázanie
bezdomovcov z priestorov, zabezpečenie vyčistenia priestorov týmito občanmi a po týchto
občanoch. Takéto zásahy hliadok sú väčšinou na zastávkach MHD, pri predajniach potravín
(Večierkach, TESCO, Kaufland), v parčíkoch, ale aj v iných priestoroch. Priestory slúžiace
hlavne deťom (ihriská, školské a športové areály) boli hliadkami kontrolované hlavne vo
večerných a nočných hodinách. Okrem týchto kontrol nočné hliadky vykonávajú kontrolu
dodržiavania záverečných hodín v reštauračných a pohostinských zariadeniach, kontrolu
v okolí cintorínov a odstavené vraky motorových vozidiel. O každom zistení sa spíše záznam
a pokračuje sa v konaní cez MiÚ.
Z celkového počtu 1191 skutkov zistených a riešených v MČ sa svojou činnosťou
podieľali aj okrskári OS MsP ml. inšp. Jaroslav Gandžala (mobil: 0902 921 188) a st. str.
Radovan Hegyi (mobil: 0914 369 401) pri samotnej hliadkovej činnosti, ale aj ako členovia
motorizovanej hliadky počas sviatkov, víkendov a v nočných hodinách. V letnom období aj
ako cyklohliadka v denných hodinách hlavne v lesoparku a jeho okolí.
Samotnými okrskármi bolo riešených celkom 885 skutkov a to:
-

p. Gandžala riešil 480 skutkov, z ktorých 46 priestupkov riešil napomenutím, v 185
prípadoch nebolo zistené porušenie právnej normy a 196 priestupkov riešil v blokovom
konaní na čiastku 4.820,-€, z toho na bloky MČ v čiastke 1.400,-€.

-

p. Hegyi, ktorý bol ustanovený na pozíciu okrskára od 1.6.2016 riešil 405 skutkov,
z ktorých 58 priestupkov riešil napomenutím, v 136 prípadoch nebolo zistené porušenie
právnej normy a 151 priestupkov riešil v blokovom konaní na čiastku 5.210,-€ z toho na
bloky MČ na čiastku 230,-€.

Na uvedené výsledky malo vplyv najmä:
- v priebehu roka bolo veľké množstvo rôznych akcií v rámci hl. mesta, na ktorých sa OS
MsP podieľala niekoľkými hliadkami (zabezpečovanie verejného poriadku), čo v značnej
miere zapríčinilo pokles uložených pokút a vybranej čiastky v „€“; (Od 1.7.2016 do
31.12.2016 sme sa podieľali na SK PRESS)
- hokejové zápasy Slovana Bratislava po celý rok (KHL)
- kultúrne a spoločenské podujatia v rámci Všetkých troch mestských častí (Zimný štadión
Ondreja Nepelu, Štrkovecké jazero, areál Zlaté piesky a pod.)
- rôzne propagačné, demonštračné pochody hlavne v Starom Meste
- športové podujatia (maratóny, korčuliari a iné)
Na uvedených výsledkoch majú svoj podiel aj samotní občania, ktorí svojimi aktivitami
upozorňujú na porušovanie zákonov, VZN a iných právnych predpisov (napr. parkovanie,
nedodržiavanie zákazu požívania alkoholu na verejnosti, narušenie verejného poriadku,
rušenie nočného pokoja a podobne). Nie všetky oznamy sa nám podarilo riešiť podľa ich
predstáv (napr. ľudia bez domova).

Nedá mi nespomenúť napätú situáciu okolo „Pentagonu“. Táto situácia sa rieši už roky, ale
doteraz ju nikto nevyriešil tak, aby boli občania tejto časti Vrakune spokojní. MsP nie je
schopná samostatne tento problém vyriešiť. Právnym rámcom našej činnosti je zákon č.
564/1991 Zb. O obecnej polícii v znení neskorších predpisov a z neho vyplývajúce
oprávnenia uvedené v ustanoveniach § 8 až § 12. Riešenie úloh na úseku boja proti trestnej
činnosti MsP neprislúcha, pričom ide o úlohy, ktoré plní Policajný zbor (viď § 2 zákona
č.171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov). Napriek tomu verím, že
v budúcnosti bude môcť OS MsP stavať na úzkej a efektívnej spolupráci s vedením MČ na
čele so starostom JUDr. Ing. Martinom Kurucom a miestnym zastupiteľstvom, čo by viedlo
k lepšej bezpečnostnej situácii na území MČ Vrakuňa.
Vedenie a príslušníci OS MsP budú aj v nasledujúcom období (napriek nízkemu počtu
príslušníkov) robiť všetko pre to, aby sa nielen občania, ale i všetci návštevníci cítili v MČ
bezpečnejšie.

