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Vec
Správa o stave ochrany verejného poriadku a o zabezpečovaní bezpečnosti v mestskej časti
Bratislava – Záhorská Bystrica za rok 2018
- zaslanie_______________________________________________________________________________________
Na základe Vašej požiadavky o zaslanie správy o stave ochrany verejného poriadku a
o zabezpečovaní bezpečnosti v MČ Bratislava – Záhorská Bystrica za rok 2018 Vám oznamujem
nasledovné:
Policajný zbor SR plní svoje úlohy ako bezpečnostný aparát štátu v zmysle ustanovení
Zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Obvodné oddelenie
Policajného zboru Dúbravka, ako základný útvar služby poriadkovej polície je oddelením II.
typu, ktoré má plánovaný stav 48 policajtov. V súčasnosti však tento plánovaný stav naplnený
nie je. Skutočne na OO PZ Dúbravka chýbajú 11 policajti.
Činnosť obvodného oddelenia PZ Bratislava - Dúbravka je zameraná na plnenie úloh
vyplývajúcich zo Zákona NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov, ako aj v zmysle Nariadenia prezidenta PZ č. 80/2018 o činnosti základných útvarov
služby poriadkovej polície PZ najmä na úseku:
a) ochrany verejného poriadku,
b) boja proti trestnej činnosti,
c) zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
d) dokladov a evidencií,
e) odhaľovania, objasňovania, oznamovania a prejednávania priestupkov a zisťovania ich
páchateľov,
f) trestného konania,
g) kontroly v rámci pohraničného územia,
Policajný zbor v zmysle vyššie uvedených úloh spolupôsobí pri ochrane základných práv
a slobôd a spolupôsobí pri ochrane verejného poriadku.
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Pod tunajšie OO-PZ Dúbravka patria MČ Dúbravka, MČ Lamač a MČ Záhorská
Bystrica. Celkový počet TČ v obvode OO PZ Dúbravka bol 255, najväčší podiel spáchaných
trestných činov za obdobie kalendárneho roku 2018 tvorili majetkové trestné činy v počte 193,
z ktorých sa podarilo objasniť 51, čo predstavuje 26,42 % objasnenosť. Najviac bolo spáchaných
prečinov krádeže. Násilných trestných činov bolo spáchaných 35, z ktorých sa podarilo 30
objasniť, čo predstavuje 85,71% objasnenosť.
V roku 2018 bolo v teritóriu OO-PZ Dúbravka odcudzených 27 motorových vozidiel,
z ktorých sa podarilo 7 vypátrať. Drogovú trestnú činnosť sme vyšetrovali v 7 prípadoch.
V Záhorskej Bystrici bol nápad TČ za obdobie roku 2018 v počte 22.
Z toho majetková TČ – 17.
Násilná TČ – 2.
Krádeže MV-3.
Drogová TČ- 0.
Najviac rizikové ulice podľa počtu TČ sú Tatranská, Bratislavská, Pri Vápenickom potoku.
Z uvedených ukazovateľov je zjavné, že celková bezpečnostná situácia bola v roku
2018 v MČ Záhorská Bystrica stabilizovaná, nakoľko sme zaznamenali pokles trestnej
činnosti.
OO PZ Dúbravka za obdobie roku 2018 zaznamenalo a objasňovalo v denníku
priestupkových spisov 455 priestupkov. Najväčší podiel predstavovali priestupky proti majetku
a priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. V objasňovaní priestupkov sme dosiahli 30,42
% úspešnosť.
V Záhorskej Bystrici bolo spáchaných 22 priestupkov.
Z toho :
-

Priestupky proti majetku – 18 priestupkov /najčastejšie krádeže dreva, kabelky, mobilné
telefóny, poškodenia MV/,

-

Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu - 2 priestupky,

-

Priestupky proti BaPCP – 2priestupky /z toho 1 za požitie alkoholu/.

V závere možno konštatovať, že celková bezpečnostná situácia je na porovnateľnej
úrovni ako v minulom období a stav ochrany verejného poriadku možno označiť ako
stabilizovaný.
0 príloh
mjr. Mgr. Miloš Pétery
riaditeľ

