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Okrsková stanica MsP Bratislava Dúbravka vo svojej pôsobnosti v roku
2016 zabezpečovala verejný poriadok v MČ Dúbravka, tak ako aj v ďalších
piatich mestských častiach štvrtého bratislavského obvodu. Hlavným
poslaním OS MsP Dúbravka v zmysle zákona o obecnej polícii bolo pôsobiť pri
zabezpečovaní obecných vecí,
verejného poriadku, ochrany životného
prostredia v obci a plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných
nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu
obce.
Vzhľadom k tomu, že OS MsP Dúbravka pracuje okrskovým systémom, na
plnenie úloh v MČ Dúbravka boli v priebehu roka 2016 vyčlenení traja
okrskári a to p. Mikuláš Tupý od 1. 9. 2016 bol miesto neho ustanovený Ing.
Dušan Fodor, Štefan Straka a Martin Malatinec. Každý z menovaných má
k územnej zodpovednosti pridelenú časť katastrálneho územia MČ Dúbravka,
pričom zároveň u nich platí princíp vzájomnej zastupiteľnosti. Všetci traja úzko
spolupracujú s pracovníkmi MÚ Dúbravka, pri plnení úloh, ktoré vyplynuli
z podnetov a sťažnosti občanov zasielaných na OS MsP Dúbravka, alebo
priamo na MČ Dúbravka.
Za účelom operatívneho riešenia problémov, ktoré bolo potrebné v priebehu
roka riešiť, okrskári sa pravidelne každú stredu zúčastňovali porád s
vicestarostom MČ Dúbravka p. Mgr. Krajčírom.
Najviac prípadov bolo riešených v spolupráci s Oddelením podnikateľských
činnosti, kde išlo predovšetkým o kontrolu rôznych prevádzkových zariadení,
kontrolu ambulantného predaja a pod., Oddelením životného prostredia hlavne
na úseku oznamovania nepovolených skládok odpadu, znečisťovania okolia
kontajnerových stojísk, ako aj s Právnym oddelením pri doručovaní rôznych
listových zásielok. Tiež išlo o prešetrovanie prípadov narušených susedských
vzťahov, prípadov rušení nočného pokoja, ako aj zisťovanie majiteľov
opustených motorových vozidiel - vrakov.
Okrskári zároveň reagovali aj na podnety občanov, ktorí upozorňovali na
rôzne porušenia zákonov, či VZN, a v rámci svojich kompetencii odpovedali na
sťažnosti občanov cez intranet.
Takýmto spôsobom sa u okrskárov počas celého roka 2016 nakumulovalo
množstvo problémov, ktoré bolo potrebné riešiť. Všetky tieto problémy však
okrskári nedokázali riešiť vlastnými silami, z toho dôvodu boli niektoré
problémy riešené s veliteľom Okrskovej stanice MsP Dúbravka, ktorý na
plnenie úloh v MČ Dúbravka vyčleňoval ďalšie sily a prostriedky, podľa vývoja
bezpečnostnej situácie, ako aj podľa požiadaviek.
V priebehu celého roka 2016 Okrsková stanica v MČ Dúbravka okrem
výkonu služieb tromi okrskármi, zabezpečovala aj výkon služby nepretržitou,
spravidla dvojčlennou motohliadkou . Táto motohliadka plní zároveň funkciu
zasahujúceho vozidla na objekty napojené na pult centralizovanej ochrany
a zároveň plní všetky ostatné úlohy mestskej polície vyplývajúce jej zo zákona.
Okrem tejto motohliadky sú do obvodu MČ velené aj ďalšie pešie hliadky, a to
v závislosti od momentálnych personálnych možnosti okrskovej stanice.
Okrskári, ako i hliadky vykonávajúce službu v obvode MČ Dúbravka boli
usmerňovaní na riešenie tých oblasti, ktoré pociťujú občania MČ Dúbravka ako
najproblematickejšie. V roku 2016 išlo o nasledovné problémové oblasti :
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1./
Kontrola dodržiavania povinnosti majiteľmi psov, v zmysle
platného VZN. Policajti kontrolovali hlavne registračné známky u psov,
dodržiavanie zákazu vstupu so psom na určené miesta, ako sú školské areáli,
detské ihriska, pieskoviska a pod., zákaz voľného pohyby psa v miestach kde
je to zakázané. Osobitným problémom, ktorý občania najcitlivejšie vnímajú je
neodstraňovanie tuhých exkrementov po psoch ich majiteľmi. V tejto oblasti
budeme aj naďalej skvalitňovať činnosť hliadok, treba však zdôrazniť aj tú
skutočnosť, že hliadky MsP vykonávajú službu v rovnošate, na verejnosti sú
občanmi vnímaní a spravidla tam, kde sú prítomní príslušníci MsP, majiteľ psa
si exkrementy po svojom psovi pozbiera. Na druhej strane treba pripomenúť,
že v mnohých prípadoch nespokojnosť občanov s touto oblasťou plynie aj
z neznalosti zákona, či VZN, kde občan vidí porušenie povinnosti aj tam, kde
k nemu v skutočnosti nedochádza. Typickým príkladom je dožadovanie sa
nosenia náhubkov, aj keď to zákon pre majiteľov psov neprikazuje.
2./
Znečisťovanie verejných priestranstiev. Vtejto oblasti sa hliadky
zamerali na viacero skupín znečisťovateľov. Jednou takouto skupinou sú
sociálne neprispôsobiví občania a bezdomovci. Tieto skupiny sa zoskupujú
hlavne v parkoch v blízkosti nákupných stredísk a obchodov, kde požívajú
alkoholické nápoje na verejných priestranstvách a dopúšťajú sa aj ďalších
priestupkov. Pomerne veľkú skupinu znečisťovateľov tvorí aj mládež, ktorá sa
schádzala vo vnútroblokoch sídlisk, parčíkoch, či školských areáloch. Značnú
časť znečisťovateľov tvorili aj občania, ktorí umiestňovali rôzny stavebný, či
iný objemný odpad na verejných priestranstvách, hlavne v okolí
kontajnerových stojísk na komunálny odpad, a nie v zberných dvoroch, ktoré
sú na to určené.
3./
Ďalšou oblasťou, ktorá bola zo strany hliadok mestskej polície
intenzívne riešená bola oblasť páchania priestupkov v doprave. Zo strany
občanov bolo v najväčšej miere upozorňované na priestupky v doprave, ako
napr. obsadené vyhradené parkovacie miesta, nesprávne parkovanie na
chodníkoch či na verejnej zeleni, znečisťovanie komunikácii hlavne vozidlami
vychádzajúcimi zo stavieb, blokovanie výjazdov z garáži a iných miest
ležiacich mimo cesty a pod.
4./
Osobitný problém ktorému sa venovali tak okrskári, ako aj ostatní
príslušníci, bolo požívania alkoholických nápojov na verejnosti. Tu však
treba podotknúť, že VZN MČ Dúbravka č. 3/ 2007 o požívaní alkoholických
nápojov na verejne prístupných miestach bolo od 1.1.2013 zrušené, takže
zodpovednosť za požívanie alkoholických nápojov na verejných priestranstva
bolo možne uplatňovať iba podľa VZN Hl. m. Bratislavy č. 4/ 2014. z toho
dôvodu je aj počet priestupkov v tejto oblasti nižší a účinnosť postihu týchto
priestupcov je však stále na nízkej úrovni, nakotko týchto priestupkov sa
dopúšťajú predovšetkým osoby sociálne neprispôsobivé a bezdomovci. Vyvodiť
účinné sankcie voči týmto osobám, ktoré by aj viedli k zjednaniu právneho
stavu je veľmi problematické.
5./
Kontrola dodržiavania zákazu fajčenia na zastávkach MHD.
6./
Vytváranie nelegálnych skládok odpadu, vraky, poškodené
a chýbajúce dopravné značenie.
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zabezpečovala spoločne s ostatnými stanicami MsP celú radu kultúrnych,
spoločenských či športových podujatí a to tak celomestského charakteru, alebo
v jednotlivých mestských častiach, ktoré do značnej miery odčerpávali sily

okrskovej stanice, na úkor riadneho výkonu služby v jednotlivých mestských
častiach, teda aj v MČ Dúbravka. Boli to akcie ako ČSOB maratón, Dni
Bratislavskej samosprávy, Beh Devín - Bratislava, Deň otvorených dverí v TV
Markíza a od 1.7. 2016 do 31.12. 2016 OS MsP Dúbravka vypomáhala
príslušníkmi stanice pri zabezpečení verejného poriadku v MČ Staré Mesto pri
plnení úloh v rámci predsedníctva Európskej únie a ďalšie.
Okrsková stanica MsP sa podieľala aj na akciách týkajúcich sa MČ
Dúbravka, ako bolo napr. stavanie máje, zabezpečenie Dúbravských hodov,
zabezpečenie cintorína počas Pamiatky zosnulých a Dňa všetkých svätých,
a ďalšie kultúrne, spoločenské a športové akcie.
Mestská polícia sa aj v roku 2016 zabezpečovala projekt „Bezpečná cesta
do školy", v rámci ktorého boli v priebehu školského roka obsadzované
vybrané priechody pre chodcov pri niektorých ZŠ - podľa intenzity premávky
a personálnych možnosti. V spolupráci s hliadkami PZ boli na konci školského
roka v mesiaci jún 2016 a na začiatku školského roka v mesiaci september
2016 v ranných a poobedňajších hodinách zabezpečované prechody pre
chodcov na najfrekventovanejších uliciach pri základných školách, teda aj
v MČ Dúbravka.
Okrsková stanica v priebehu roka 2016 účinne spolupracovala aJ
s Obvodným oddelením PZ Dúbravka, ako aj funkcionármi Okresného
riaditeľstva PZ Bratislava IV Okrsková stanica sa zapájala do akcii
organizovaných Okresným riaditeľstvom PZ, ktoré boli zamerané do takých
oblasti, ako je mládež a alkohol, kontrola reštauračných zariadení,
bezdomovci, drogy, pátranie po hľadaných a nezvestných osobách a pod.
Za obdobie roka 2016 v MČ Dúbravka bolo zistených a riešených celkom
3.472 priestupkov. Z uvedeného počtu bolo 1.205 priestupkov riešených
napomenutím, 1. 791 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní na
celkovú sumu 33.020 .-€, 53 priestupkov bolo riešených objasňovaním
a následným odstúpením správnemu orgánu na doriešenie a 423 priestupkov
bolo oznámených na MÚ Dúbravka.
Z celkového počtu 3.472 priestupkov bolo 1.901 priestupkov zistených na
úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, 195 priestupkov na úseku
ochrany pred fajčiarmi - nedovolené fajčenie na zastávkach MHD, 46
priestupkov na úseku verejného poriadku, a 1.321 priestupkov na úseku
porušenia Všeobecne záväzných nariadení MČ Dúbravka, alebo m. m.
Bratislavy, 7 priestupkov bolo riešených proti majetku a 2 priestupky proti
občianskemu spolunažívaniu.
Z celkového počtu 1.321 priestupkov na úseku porušenia VZN, bolo 35
priestupkov zistených na úseku porušenia povinnosti majiteľmi psov, bolo
zistených 231 prípadov neporiadku pri kontajnerových stojiskách, 21
prípadov nelegálnych skládok odpadu, 91 prípadov nedovoleného
ambulantného predaja, 27 prípadov neoprávneného užívania verejného
priestranstva, 134 prípadov poškodzovania verejnej zelene, v 5 prípadoch boli
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zistené nedodržané prevádzkové hodiny, 68 zistených opustených motorových
vozidiel, 114 prípadov uží.vania alkoholických nápojov na verejnosti, 579
prípadov na úseku čistoty a poriadku, 16 prípadov stavieb.
Na linku „ 159 „ bolo prijatých 208 telefonických oznámení od občanov,
priamo na OS MsP Dúbravka sa telefonicky obrátilo 1. 040 občanov s rôznymi
požiadavkami a podnetmi ty kajúcimi sa MČ Dúbravka ..
V hodnotenom období boli v 905 prípadoch použité technické prostriedky
na zabránenie odjazdu motorového vozidla / tzv. papuče / a v 7 prípadoch
došlo k odtiahnutiu motorového vozidla odťahovou službou.
Motohliadky vykonávajúce službu v MČ Dúbravka v 59 prípadoch
zasahovali na preverenie objektov napojených na Pult centralizovanej ochrany.
Záverom je potrebné spomenúť, že v priebehu roka 2016 mierne poklesol
stav príslušníkov. Dvaja príslušníci skončili pracovný pomer na OS MsP
Dúbravka na vlastnú žiadosť, jeden príslušník zomrel, jeden premiestnený na
inú OS. Stále sa nadarí podstatnou mierou zvýšiť stav príslušníkov, čo je
podmienené aj tým, že atraktívnosť práce v MsP je stále pomerne nízka.
Na sklonku roka 2016 došlo kpersonálnej výmene na pozícii náčelníka
MsP, na vlastnú žiadosť odišiel Mgr. Peter Krajíček a na jeho pozíciu bol
poverený vedením MsP Ing. Ivan Lechner. Menovaný sa snaží celou radou
organizačných opatrení skvalitniť činnosť MsP, zatraktívniť prácu v MsP, čo by
viedlo aj k zvýšeniu personálnych stavov. Zároveň sú prijaté opatrenia aj
k skvalitneniu materiálno-technického zabezpečenia MsP.
Následkom
uvedených opatrení sa dá predpokladať, že služba príslušníkov MsP v MČ
Dúbravka bude efektívnejšia a prinesie výsledky v zlepšovaní životného
prostredia a priaznivejšieho bezpečnostného ovzdušia pre občanov MČ
Dúbravka. K 31. 7. 2016 na vlastnú žiadosť odišiel veliteľ OS MsP Dúbravka
Mgr. Vladimír Stanko a na jeho miesto bol ustanovený od 1. 8. 2016 Ing.
Vladimír šustr.
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