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BEZPEČNÉ BÝVANIE RYS®

projekt technicko-organizačného zabezpečenia ochrany domov hromadnej bytovej výstavby

ZOZNAM OBVODNÝCH ODDELENÍ PZ BRATISLAVA – PETRŽALKA
Bytové domy v týchto obvodoch si môžu vyžiadať registrovanú nálepku „Tento dom je pod zvýšeným
dohľadom polície“ a sprístupniť spoločné priestory bytového domu polícii. Nálepky sú poskytované zdarma.
Aktualizácia zoznamu: 14.2.2007

BRATISLAVA V.
OBVODNÉ ODDELENIE PZ PETRŽALKA – STRED
Nám.Hraničiarov 1/b
852 42 Bratislava
tel: 09610 35705, 02-6224 0445
OBVODNÉ ODDELENIE PZ PETRŽALKA – SEVER
Bohrova ulica 22
852 42 Bratislava
tel:09610 35805, 02-6345 1346
OBVODNÉ ODDELENIE PZ PETRŽALKA – JUH
Holíčska ulica 22
852 42 Bratislava
tel: 09610 35905, 02-6382 0061
fax: 09610 35909
email: oopzjuh@minv.sk

Podmienky zapojenia domu do spolupráce „Občania a polícia“ a poskytnutia nálepky
Pokiaľ je aj vo Vašom dome nainštalovaný prístupový systém DEK a slobodne ste sa rozhodli sprístupniť
spoločné priestory domu Polícii SR prosíme Vás, aby kompetentná osoba (legitímny zástupca domu)
kontaktoval firmu RYS na tel č. 02-53412923, kde Vám poskytneme potrebné informácie a konkrétne
identifikačné čísla policajných DEK kľúčov, ktoré si zadefinujete do svojej databázy DEK kľúčov. Následne Vám
bude odovzdaná nálepka, ktorou si označíte svoj dom. Príslušné obvodné oddelenie PZ bude informované o
tom, že Váš dom im bol sprístupnený.
Postup:
1.
Kontaktujte autora projektu na tel.čísle 02-53412923
2.

Vyžiadajte si "policajnú" nálepku a pre registráciu nálepky uveďte údaje o svojom dome a správcovi
databázy DEK kľúčov

3.

Poštou Vám bude zaslaná "policajná" nálepka s registračným číslom a zoznam identifikačných čísel
"policajných" DEK kľúčov príslušného obvodného odd. PZ SR

4.

Tieto identifikačné čísla "policajných" DEK kľúčov príslušného obvodného odd. PZ SR zaregistrujte do
databázy DEK kľúčov (postupujte ako pri pridávaní nových kľúčov do databázy identifikátorov).

5.

Príslušné obvodné odd. PZ bude informované o sprístupnení Vašeho domu.

6.

"Policajná" nálepka ako aj samotná registrácia je zdarma.
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