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Informácia 

o činnosti a výsledkoch práce inšpektorov verejného poriadku mestskej časti Bratislava-

Nové Mesto od 1.1.2016 do 31.12.2016. 

 

 

 

 Oddelenie verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto vykonávalo 

v roku 2016 svoju činnosť piatimi inšpektormi verejného poriadku (dˇalej len IVP) , ktorí sa 

v pracovné dni „pohybujú“ v svojich zverených okrskoch, v prípade PN, RD ostatní IVP 

nahrádzajú chýbajúcich IVP v zmienených okrskoch. Ich pracovná doba je upravená tak, aby 

v raných hodinách zastihli domovníkov, správcov a prevádzkovateľov budov, areálov 

a domov, v zimnom období, nahlásili zjazdnosť komunikácii, či už na EKO VPS resp. zimnú 

službu Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy.  

Za obdobie činnosti oddelenia VP , kde je personálny stav stabilizovaný, IVP získali 

dokonalý prehľad o teritóriu ako aj o oprávnených subjektoch, či už ide o fyzické resp. 

právnické osoby. Táto skutočnosť má za následok, že ich upozornenia k odstráneniu zistených 

nedostatkov sú spravidla odstránené bezodkladne, resp. v lehote nimi určenej.  

V roku 2016 bol na základe novely zákona o odpadoch prijatý Metodický pokyn na 

riešenie problematiky mot.vozidiel, ktoré ohrozujú resp. poškodzujú životné prostredie, podľa 

ktorého bolo riešených celkom 47 podnetov. 

O aktivite oddelenia verejného poriadku svedčí počet vybavených sťažností, podnetov, 

dožiadaní, zistení IVP v počte 976 .Ďalšia činnosť oddelenia VP spočíva v súčinnosti 

s exekútormi, ktorým poskytuje v zmysle zákona asistenciu pri výkone exekúcie. 

 Na základe Metodického pokynu na zadokumentovanie výskytu skládok odpadu IVP, 

monitorujú územie, ako aj reagujú na jednotlivé podnety občanov, oddelenia životného 

prostredia, ako aj preverovanie a zadokumentovanie podnetov zaznamenaných na stránke 

odkaz pre starostu. Veľmi dôležitou činnosťou je priebežné monitorovanie stavu cestných 

komunikácií, ako aj komunikácií pre chodcov, poškodeného dopravného značenia, kde na 

zistené nedostatky upozorňujú príslušné oddelenie či už miestneho úradu resp. Magistrátu 

hl.mesta SR Bratislavy. 

 Naďalej pretrváva problém znečistenia kontajnerových stojísk, kde na škodu čistoty 

a poriadku neboli z rôznych objektívnych , alebo subjektívnych príčin zabezpečené 

uzamknuteľné kontajnerové stojiská. 

 V roku 2016 boli IVP zaradení do projektových úloh na monitoring smetných 

odpadových košov, lavičiek, prvkov detských ihrísk, kde boli tieto zapracované cez GPS 

súradnice v rámci EKO VPS.  Ďalšou veľmi významnou činnosťou IVP bolo 

zadokumentovanie všetkých „šájb“ so stromami resp. kde boli „šajby“ nahradené dopravnou 

značkou, smetným košom, resp. nebola zabezpečená náhradná výsadba. IVP sa aktívne 

zúčastňovali búracieho procesu na Zátiší, kde pre stavebné oddelenie zabezpečovali 

fotodokumentáciu aktuálneho stavu garáži, podľa požiadaviek.  

 V roku 2016 oddelenie verejného poriadku aktívne dohliadalo na zabezpečenie 

verejného poriadku a najmä čistoty počas zápasov KHL v ľadovom hokeji, ako aj účasťou 

zástupcu obce na rizikových športových podujatiach. Zároveň sa pracovník oddelenia VP 

zúčastňuje ako člen skúšobnej komisie SFZ pri školení a skúškach bezpečnostných 

manažérov, ako aj hlavných usporiadateľov zástupcov futbalových klubov z celého 

Slovenska.  

Oddelenie VP úzko spolupracuje s Mestskou políciou ako aj s PZ SR, KDI, ale aj 

s Akadémiou PZ odbornými radami pri výučbe novej generácie príslušníkov PZ SR. 
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Na záver konštatujem, že za sledované obdobie došlo k zlepšeniu situácie v mestskej 

časti čo sa týka čistoty a poriadku, kde treba vyzdvihnúť činnosť EKO VPS, aktívnu účasť 

poslancov MZ, ktorí prenášajú podnety občanov na riešenie, ako aj OZ Zelená hliadka, ktoré 

nezištne prispieva k skrášleniu MČ BNM.. 

 

 

 

       Ing. Ivan Svetlovský 

vedúci oddelenia 

 

 

 

 

 

 




















