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Vec 

Informácia o výslednej činnosti oddelení mýtnej polície Policajného zboru krajských 

dopravných inšpektorátov krajských riaditeľstiev Policajného zboru za III. štvrťrok 2015 

v porovnaní s III. štvrťrokom 2014  

  

 
V období od 01. 01. 2015 do 30. 09. 2015 zabezpečovali oddelenia mýtnej polície 

Policajného zboru (ďalej len „OMP PZ“) krajských dopravných inšpektorátov krajských 

riaditeľstiev Policajného zboru činnosti na úseku: 

 

1. kontroly výberu mýta, 

2. kontroly úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic 

a rýchlostných ciest, 

3. kontroly merania hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidla, 

4. kontroly v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, 

5. vizuálnych CTK 

6. vykonaných dychových skúšok a zistených požití alkoholu. 

 

 

V priamom výkone služby bolo v hodnotenom období, podľa tabuliek zloženia 

a počtov, na jednotlivých oddeleniach  mýtnej polície celkovo zaradených 153 policajtov. 

 

1. Kontroly na úseku výberu mýta 

 

 Výber mýta na území Slovenskej republiky je upravený zákonom č. 474/2013 Z. z.  

o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov. 

 

Za hodnotené obdobie III. štvrťroka 2015 bolo na úseku kontroly výberu mýta 

zistených celkovo 5 011 priestupkov, čo je v porovnaní s III. štvrťrokom 2014 o 167 

priestupkov menej. 

 



Z celkového počtu priestupkov bolo v blokovom konaní prejednaných 3 658 

priestupkov na sumu 1 213578 €, napomenutím bolo vybavených 1 320 priestupkov a na 

príslušné okresné úrady bolo odstúpených 33 priestupkov a 4 správne delikty. 

 

V prílohe č. 1 sú v tabuľke uvedené štatistické údaje priestupkov zistených na úseku  

výberu mýta za hodnotené obdobie v porovnaní s rovnakým obdobím III. štvrťroka 2014. Na 

základe vyhodnotenia týchto údajov možno konštatovať, že za III. štvrťrok 2015 došlo 

k zníženiu počtu zistených priestupkov o 167, čo predstavuje pokles o 3,23 %. 

 

 Za hodnotené obdobie malo najlepšie výsledky v počte zistených priestupkov OMP 

PZ Bratislava - Jarovce,  ktoré za III. štvrťrok 2015 zistilo 884 priestupkov, čo predstavuje 

oproti porovnávanému obdobiu nárast o 4,99 %. 

  

Druhé najlepšie výsledky dosiahlo OMP PZ Trenčín, ktoré za hodnotené obdobie zistilo 

721 priestupkov, čo predstavuje oproti porovnávanému obdobiu nárast o 11,96 %. 

  

Najnižší počet zistených priestupkov bol zaznamenaný na OMP PZ Poprad a to 133 

zistených priestupkov, kde je s porovnávaným obdobím zaznamenaný nárast  o 14,66 %.  

 

Oddelenie s druhým najnižším počtom zistených priestupkov je OMP PZ Liptovský 

Mikuláš a to 223 zistených priestupkov, kde je s porovnávaným obdobím zaznamenaný 

pokles o 26,40 %.  

 

2. Kontroly úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic 

a rýchlostných ciest 

 

Úhrada diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných 

ciest na území Slovenskej republiky je upravená v zákone č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej 

známke a o zmene niektorých zákonov. 

 

Za hodnotené obdobie III. štvrťroka 2015 bolo na úseku kontroly úhrady diaľničnej 

známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest zistených celkovo 

1 808 priestupkov, čo je v porovnaní s III. štvrťrokom 2014 o 8 152 priestupkov menej. 

 

Z celkového počtu priestupkov bolo v blokovom konaní prejednaných 1 802 

priestupkov na sumu 93 760 €, napomenutím boli vybavené 3 priestupky a na príslušné 

okresné úrady boli odstúpené 3 priestupky. 

 

V prílohe č. 2 sú v tabuľke uvedené štatistické údaje priestupkov zistených na úseku 

kontroly úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných 

ciest za hodnotené obdobie v porovnaní s rovnakým obdobím III. štvrťroka 2014. Na základe 

vyhodnotenia týchto údajov možno konštatovať, že za III. štvrťrok 2015 došlo  

v porovnaní s III. štvrťrokom 2014 k výraznému poklesu zistených priestupkov o 8 152, čo 

predstavuje pokles o 81,85 %. 

 

Za hodnotené obdobie malo najlepšie výsledky v počte zistených priestupkov OMP 

PZ Liptovský Mikuláš, ktoré za III. štvrťrok 2015 zistilo 406 priestupkov, čo ale predstavuje 

oproti porovnávanému obdobiu pokles o 68,40 %.  

 

Druhé najlepšie výsledky dosiahlo OMP PZ Prešov, ktoré za hodnotené obdobie 

zistilo 279 priestupkov, kde je oproti porovnávanému obdobiu zaznamenaný pokles  

o 58,30 %. 



 

Najnižší počet zistených priestupkov bol zaznamenaný na OMP PZ Komárno  

a to 20 zistených priestupkov, kde je s porovnávaným obdobím zaznamenaný pokles 

o 55,56 %. 

 

Oddelenie s druhým najnižším počtom zistených priestupkov je OMP PZ Trenčín 

s počtom 25 zistených priestupkov, kde je s porovnávaným obdobím zaznamenaný pokles 

až o 97,33 %. 

  

3. Kontroly merania hmotností, nápravových tlakov a rozmerov vozidiel 

 

Kontroly merania hmotnosti, nápravových tlakov a rozmerov vozidla sú na území 

Slovenskej republiky upravené zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 

(cestný zákon) a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších 

prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach 

vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy  

v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav. 

 

Za hodnotené obdobie bolo na úseku kontroly spojenej s meraním hmotností, 

nápravových tlakov a rozmerov vozidiel zistených celkovo 3 110 priestupkov, čo je 

v porovnaní s III. štvrťrokom  2014 o 61 priestupkov menej. 

 

Z celkového počtu priestupkov bolo v blokovom konaní prejednaných 3 099 

priestupkov na sumu 299 055 €, napomenutím bolo vybavených 5 priestupkov a na 

príslušné okresné úrady bolo odstúpených 6 priestupkov. 
  

V prílohe č. 3 sú v tabuľke uvedené štatistické údaje priestupkov zistených na úseku 

kontroly spojenej s meraním hmotností, nápravových tlakov a rozmerov vozidiel za 

hodnotené obdobie III. štvrťroka 2015 s porovnávaným obdobím III. štvrťroka 2014. Na 

základe vyhodnotenia týchto údajov možno konštatovať, že za III. štvrťrok 2015 došlo  

v porovnaní s III. štvrťrok 2014 k poklesu zistených priestupkov o 61, čo predstavuje pokles 

o 1,92 %. 

 

Za hodnotené obdobie malo najlepšie výsledky v počte zistených priestupkov OMP PZ 

Zvolen, ktoré za III. štvrťrok 2015 zistilo 624 priestupkov, čo ale predstavuje oproti 

porovnávanému obdobiu pokles o 20,91 %.  

 

Druhé najlepšie výsledky malo OMP PZ Kunovec, ktoré za hodnotené obdobie zistilo 

343 priestupkov, kde je oproti porovnávanému obdobiu  zaznamenaný nárast o 34,51 %. 

 

Najnižší počet zistených priestupkov bol zaznamenaný na OMP PZ Trnava  

a to 42 zistených priestupkov, kde je s porovnávaným obdobím zaznamenaný pokles 

o 61,47 %. 

 

Oddelenie s druhým najnižším počtom zistených priestupkov je OMP PZ Poprad 

s počtom 128 zistených priestupkov, kde s porovnávaným obdobím bol zaznamenaný pokles 

o 7,25 %. 

 

 

 

 

 



4. Kontroly vykonávané v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej 

premávky 

 

Za hodnotené obdobie bolo na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej 

premávky zistených celkovo 42 106 priestupkov, čo je v porovnaní s III. štvrťrokom 2014 

viac o 8 363 zistených priestupkov.  
 

Z celkového počtu priestupkov bolo v blokovom konaní prejednaných 31 811 

priestupkov na sumu 761 695 €, napomenutím bolo vybavených 10 024 priestupkov  

a na príslušné okresné úrady bolo odstúpených 271 priestupkov. 

 

V prílohe č. 4 sú v tabuľke uvedené štatistické údaje priestupkov zistených na úseku 

dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky za hodnotené obdobie  

III. štvrťroka 2015 s porovnávaným obdobím III. štvrťroka 2014. Na základe vyhodnotenia 

týchto údajov možno konštatovať, že za III. štvrťrok 2015 došlo v porovnaní s III. štvrťrok 

2014 k zvýšeniu zistených priestupkov o 8 636, čo predstavuje nárast o 24,78 %. 

 

Za hodnotené obdobie malo najlepšie výsledky v počte zistených priestupkov OMP 

PZ Košice, ktoré za III. štvrťrok 2015 zistilo na úseku dohľadu nad bezpečnosťou 

a plynulosťou cestnej premávky  4 916  priestupkov, čo predstavuje oproti porovnávanému 

obdobiu nárast o 23,86 %.  

 

Druhé najlepšie výsledky za hodnotené obdobie dosiahlo OMP PZ Komárno, ktoré za 

hodnotené obdobie zistilo 4 554 priestupkov, kde je oproti porovnávanému obdobiu 

zaznamenaný pokles o 7,85 %.  

 

Najnižší počet zistených priestupkov bol za hodnotené obdobie zaznamenaný na OMP 

PZ Prešov a to 2 258 zistených priestupkov, kde je s porovnávaným obdobím zaznamenaný 

nárast o 29,03 %. 

 

Oddelenie s druhým najnižším počtom zistených priestupkov je OMP PZ Trenčín 

s počtom 3 008 zistených priestupkov, kde je s porovnávaným obdobím zaznamenaný 

nárast o 33,69 %. 

 

5. Vizuálne cestné technické kontroly 

 

Na úseku vizuálnych cestných technických kontrol bolo za III. štvrťrok 2015 

vykonaných celkovo 2 573 vizuálnych cestných technických kontrol a z tohto počtu bolo 

zistených celkovo 1 859 závad.  

  

V prílohe č. 5 sú v tabuľke uvedené štatistické údaje o celkovom počte vykonaných 

vizuálnych cestných technických kontrol a o počte zistených závad za hodnotené obdobie  

III. štvrťroka 2015. 

 

Za hodnotené obdobie malo najlepšie výsledky OMP PZ Levice, ktoré za III. štvrťrok 

2015 vykonalo 595 vizuálnych cestných technických kontrol a zistilo 384 závad.  

  

Druhé najlepšie výsledky malo OMP PZ Trenčín, ktoré za hodnotené obdobie vykonalo 

357 vizuálnych cestných technických kontrol a zistilo 335 závad.  

 



OMP PZ Trnava na úseku vizuálnych cestných technických kontrol za hodnotené 

obdobie vykonalo najmenej a to 104 vizuálnych cestných technických kontrol a zistilo  

62 závad.  
OMP PZ Zvolen vykonalo ako druhé v poradí najnižší počet vizuálnych cestných 

technických kontrol v celkovom počte 106 a z tohto počtu zistilo 29 závad. 

  

6. Vykonané dychové skúšky a zistené požitia alkoholu 

 

OMP PZ vykonali za III. štvrťrok 2015 celkovo 71 334 dychových skúšok a z tohto 

počtu bolo zistených celkovo 178 požití alkoholu.   

 

V prílohe č. 6 sú v tabuľke uvedené štatistické údaje o celkovom počte vykonaných 

dychových skúšok a o počte zistených požití alkoholu za hodnotené obdobie III. štvrťroka 

2015. 

Za hodnotené obdobie malo najlepšie výsledky v počte vykonaných dychových skúšok 

OMP PZ Komárno, ktoré za III. štvrťrok 2015 vykonalo 11 695 dychových skúšok a zistilo 

35 požití alkoholu.  

  

Druhé najlepšie výsledky malo OMP PZ Prešov, ktoré za hodnotené obdobie vykonalo 

9 968 dychových skúšok a zistilo 4 požitia alkoholu.  

 

OMP PZ Trnava za hodnotené obdobie vykonalo najmenej a to 1 931 dychových 

skúšok a zistilo 1 požitie alkoholu.  

 

OMP PZ Zvolen vykonalo ako druhé v poradí najnižší počet dychových skúšok 

v celkovom počte 3 236 a z tohto počtu zistilo 15 požití alkoholu. 

 

  

 

6 príloh 

 

 

 

pplk. Ing. Ján Dudák 

zástupca riaditeľa 

súčasne vedúci oddelenia mýtnej polície 

odboru dopravnej polície P PZ 

 

 


