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Komisia na ochranu verejného poriadku,  

dopravy a parkovacej politiky 
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 

Ul. Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 28.3.2019 

č. 1/2019 

 
 

Miesto zasadnutia Novoveská 17/A 

Začiatok  17:00  

Ukončenie 20:05  

Prítomní Členovia komisie a hostia podľa prezenčnej listiny 

 

I. 

Úvod 

 

Úvodom  predseda komisie p. Miroslav Antal privítal starostu Mestskej časti Bratislava – Devínska 

Nová Ves (ďalej len „MČ BA–DNV“) p. Dáriusa Krajčíra a všetkých prítomných.  Zároveň vyslovil 

poďakovanie, že pozvanie na zasadnutie komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky (ďalej len „komisia“) okrem p. starostu, prijali aj náčelník Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „MsP BA“) p. JUDr. Marek Gajdoš, veliteľ expozitúry IV 

MsP Bratislava p. Ing. Šustr,  zástupca riaditeľa Okresného riaditeľstva PZ Bratislava IV p. Mgr. 

Duraj, riaditeľ Obvodného oddelenia PZ BA-DNV  p. Mgr. Lištvan a okrskári MsP Bratislava 

s pôsobnosťou v DNV  p. Osvald a p. Hôrka a tiež poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ DNV 

a súčasne mestský poslanec za DNV p. Mgr. Rastislav Tešovič. 

 

Predseda komisie uviedol program komisie (vopred zaslaný všetkým členom komisie) 

a predložil  návrh  na doplnenie programu o jeden nový bod (č. 15.) z podnetu Miestneho úradu MČ 

BA – DNV a návrh na úpravu znenia jedného bodu (10.). O programe s navrhnutým doplnením 

a zmenou nechal hlasovať. Následne bol program schválený aj s predloženým doplnením a zmenou. 

 

Prezentácia:11   počet poslancov:  5 

   počet neposlancov:  6 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 5 0 0 

Neposlanci 6 0 0 

 

• Program zasadnutia komisie bol schválený aj s predloženým doplnením a zmenou. 
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Por. 

číslo 

Program 

 

1 Otvorenie a privítanie členov komisie a prítomných hostí 

2 Schválenie programu zasadnutia komisie 

3 Rokovací poriadok komisie 

4 Rozšírenie a modernizácia kamerového systému – informácia o stave realizácie projektu 

5 Žiadosť o povolenie prevádzkovej doby nad rámec ustanovený VZN č. 6/2013, žiadateľ: 

Prevádzka Coffe & Bar Na Terase 

6 Podnet ZŠ na Ul. I. Bukovčana o umiestnenie dopravného značenia (vodorovné, zvislé) v 

mieste vjazdu vozidiel obsluhy do areálu školy (budova IB 3) 

7 Podnet občana – Návrh na umiestnenie vodorovného dopravného značenia na Ul. J. Smreka 

(v blízkosti Materskej škôlky na Ul. J. Smreka) 

8 Podnet občana – Návrh na vodorovné dopravné značenie na križovatke ulíc J. Poničana a I. 

Bukovčana 

9 Podnet občana – Návrh na vodorovné dopravné značenie na križovatke ulíc I. Bukovčana – 

M. Marečka (v blízkosti Základnej školy na Ul. I. Bukovčana) 

10 Podnet občana – Návrh na obnovu vodorovného dopravného značenia na ulici Uhrovecká – 

Kalištná a bezbariérovej úpravy vstupu na priechod pre chodcov 

11 Podnet občana – Návrh na umiestnenie dopravného zrkadla na križovatke Ul. Zavadilova – J. 

Smreka 

12 Podnet občana – Návrh na umiestnenie zvodidiel za križovatkou Ul. Opletalova – J. Jonáša 

13 Podnet občana – Návrh na umiestnenie dopravného značenia (zvislé a vodorovné) a zváženie 

možnosti obmedzenia rýchlosti v úseku križovatky ulíc Istrijská - Vápencova 

14 Informácia o činnosti MsP na území MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 

15 Druh, obdobie trvania, trhové dni a prevádzková doba príležitostných trhov 

16 Rôzne 

 

II. 

Prerokovanie bodov programu 

 

 

K bodu 3. Rokovací poriadok komisie 

 

Predseda komisie predstavil komisii návrh „Rokovacieho poriadku komiesie“, ktorý bol vopred 

zaslaný všetkým členom komisie a po krátkej rozprave k obsahu návrhu, dal následne o rokovacom 

poriadku hlasovať. 

 

Uznesenie 1/1/2019 

Komisia  miestneho zastupiteľstva mestkej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schvaľuje rokovací 

poriadok komisie. 

 

 

Prezentácia:11   počet poslancov:  5 

   počet neposlancov:  6 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 5 0 0 

Neposlanci 6 0 0 

 

• Rokovací poriadok komisie bol schválený. 
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K bodu 4. Rozšírenie a modernizácia kamerového systému – informácia o stave realizácie projektu 

 

- predseda komisie požiadal p. starostu o predstavenie projektu kamerového systému (KS) 

a dohľadového ventra (DC) v DNV, 

- p. starosta najskôr poďakoval prítpmným hosťom, že prijali pozvanie na komisiu a ocenil doterajšiu 

vzájomnú spoluprácu s MsP BA a PZ, bližšie predstavil prítomným projekt KS a DC a následne 

vyslovil presvedčenie, že DC a KS prispeje k zlepšeniu zabezpečenia verejného poriadku 

a k zintenzívneniu spolupráce s bezpečnostnými zložkami,  

- predseda komisie uviedol, že o priebehu prác na projekte je p. starostom nielen informovaný ale 

zároveň aj prizívaný na rokovania, následne predseda komisie dal slovo prítomným hosťom, 

- náčelník MsP Bratislava p. Marek Gajdoš, poďakoval za pozvanie a uviedol, že víta iniciatívu 

mestských častí spolupracovať pri zabezpečovaní verejného poriadku, 

- riaditeľ OO PZ BA-DNV p. Lištvan  informoval o personálnom podstave a tiež ocenil, že MČ BA-

DNV realizuje projekt modernizácie a rozšírenia KS ako aj vybudovanie DC priamo v DNV. Takto 

budú môcť lepšie komunikovať s operátorom DC, ktorý keď v reálnom čase zistí prostredníctvom 

KS  protiprávne konanie, bude polícia môcť  v relatívne krátkom čase vyslať hliadku  na konkrétne 

miesto udalosti spozorovanej operátorom, tiež bude vedieť rýchlejšie zabezpečiť aj prípadný záznam 

z KS za účelom objasňovania, resp. vyšetrovania protiprávneho konania,  

- p. Goldstein poukázal na problémy v lokolite rybníka, kde častokrát je možné nájsť použité 

striekačky, a preto aj pre túto lokalitu by bola potrebná častejšia hliadková činnosť v DNV, 

- okrskár MsP Bratislava – DNV p. Osvald  opísal aktuálnu situáciu v BA-DNV (stav verejného 

poriadku, sprejerstvo, drogy a pod.) a to ako bude KS a DC nápomocné pri ich činnosti, 

- veliteľ expozitúry IV MsP Bratislava p. Šustr ocenil doterajšiu spoluprácu s MČ DNV a OO PZ BA-

DNV,  

- podpredseda komisie p. Ján Žatko uviedol, že MČ BA-DNV by pomohlo zriadenie stanice MsP 

priamo v DNV, pričom uviedol, že v minolosti takáto stanica MsP v DNV už bola a ďalej uviedol, že 

MČ BA-DNV, by určite vedela byť nápomocná pri jej zriadený,  

- náčelník MsP Bratislava p. Marek Gajdoš je naklonený detašovanému pracovisku, tam kde si to 

bezpečnostná situácia vyžaduje, zároveň ale poukázal na to, že v súčasnej dobe je to ťažko 

realizovateľné z dôvodu ich personálneho podstavu. Do budúcna nevylučuje k tejto téme ďalšiu 

diskusiu a určite si rád na túto tému vypočuje názory a návrhy od p. predsedu, 

- mestský poslanec p. Tešovič uviedol, že sa bude snažiť byť očami mesta a hlasom DNV a preto bude 

rád ak bude do komisie prizívaný a to aj vzhľadom na priority p. primátora mesta, medzi ktoré patrí 

aj bezpečnosť Bratislavy a jej obyvateľov, 

- p. Jankovič, uviedol že by bol rád, aby sa pozornosť venovala aj problematike vjazdov aut ku 

škôlkam, 

- predseda komisie p. Jankoviča ubezpečil, že tieto témy budú predmetom rokovania najbližšieho 

zasadnutia komisie, keďže má záujmem na tom, aby tejto problematike bol venovaný podstatne širší 

priestor, 

- p. Candrák: dotaz na dovysvetlenie KS a či pribudnú kamery aj na kolonii? 

- p.starosta vysvetlil a potvrdil, že sa počíta s tým, že KS sa bude rozširovať a umiestňovať najmä tam, 

kde si to bude vyžadovať bezpečnostná situácia, ktorú bude MČ BA-DNV konzultovať s MsP BA aj 

OO PZ BA DNV. 

 

 

K bodu 5. Žiadosť o povolenie prevádzkovej doby nad rámec ustanovený VZN č. 6/2013, žiadateľ: 

Prevádzka Coffe & Bar Na Terase 

 

Predseda komisie na úvod uviedol, že by bol rád, ak by MČ BA-DNV do budúcna zvážila aby sa 

povoľovanie prevádzkovej doby nad rámec ustanovený VZN MČ BA-DNV, nevydávalo  

individuálnym právnym aktom. V tejto súvislosti navrhol do budúcna zvážiť prípadnú úpravu 

VZN MČ DNV o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a 

rekonštrukcie stavieb a bytov, a to aj s poukazom na existenciu právoplatného rozsudku 

Najvyššieho súdu SR k problematike úpravy času a prevádzky individuálnym právnym aktom o 
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osobitnej a taktiež o jednorazovej osobitnej prevádzkovej dobe, či jednorazovom čase predaja 

alebo prevádzky služieb u konkrétneho podnikateľa“.  

Následne predseda komisie uviedol, že MsP BA doručila MČ BA-DNV hlásenia týkajúce sa 

porušenia dodržiavania prevádzkovej doby za posledné obdobie zo strany dotknutej prevádzky. 

Z hlásenia vyplýva, že prevádzkovateľ predmetnej prevádzky nerešpektoval ustanovenú prevádzkovú 

dobu - otvárací čas, čím sa podľa vyjadrenia MsP BA mal dopustiť priestupku. K téme požiadal 

o vyjadrenie miestneho okrskára aj prítomných členov. 

 

Diskusia. 

V rámci diskusie odznelo, že žiadosti prevádzkovateľov o individuálnu zmenu prevádzkových hodín 

sú posudzované aj s prihliadnutím na to, či prevádzkovateľ rešpektuje alebo nerešpektuje prevádzkovú 

dobu ustanovenú vo VZN MČ DNV o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky 

služieb, času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov ako aj na to, či v súvislosti 

s konkrétnou prevádzkou nedochádza k porušovaniu nočného kľudu a verejného poriadku. 
- p. Rehánková sa opýtala, či existuje evidencia priestupkov, dotýkajúcich sa dodržiavania 

prevadzkovej doby u konkrétnych prevádzok a pod.? 

- predseda komisie uviedol, že  okrskár p. Osvald  posiela MČ BA-DNV hlásenia o porušení 

prevádzkovej doby prevádzkovateľmi aj s uvedením porušenia, ktorého sa prevádzkovateľ dopustil. 

- p. Osvald, túto skutočnosť potvrdil a k veci uviedol bližšie skutočnosti. Vzhľadom na uvedené 

odpručil neschváliť predĺženie  prevádzkovej doby. 

 

 

Uznesenie 1/2/2019 

Komisia odporúča Mestskej časti BA-DNV žiadosť o povolenie predĺženia prevádzkovej doby 

v prevádzke Coffee & Bar na nám. J. Kostru 6134/1, 841 07 Bratislava – Devínska Nová Ves, 

prevádzkovateľ Na Terase s. r. o., Agatová 7A, 841 01 Bratislava  nad rámec ustanovený §3 a §4 

VZN6/2013 v znení VZN6/2016, n e s c h v á l i ť . 

 

 

Prezentácia:11   počet poslancov:  5 

   počet neposlancov:  6 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 5 0 0 

Neposlanci 6 0 0 

 

• Žiadosť komisia odporúča neschváliť. 

 

 

 

K bodu 6. Podnet ZŠ na Ul. I. Bukovčana o umiestnenie dopravného značenia (vodorovné, zvislé) v 

mieste vjazdu vozidiel obsluhy do areálu školy (budova IB 3) 

 

Predseda komisie vysvetlil problematiku a doložil ju fotodokumentáciu / príloha 1. 

Diskusia 

Dôvodom potreby umiestnenia  prislúchajúceho vodorovného a zvyslého dopravného značenia, je 

zabezpečiť bezproblémový vjazd zásobovania a nákladných vozidiel OLO a.s. do objektu ZŠ na Ul. 

Ivana Bukovčana 3 v určených časoch. V mieste vjazdu nie sú vyznačené parkovacie miesta a vozidlá 

častokrát v danom mieste stoja tak, že bránia vozidlám zásobovania dostať sa do objektu. Vo 

viacerých prípadoch z uvedených dôvodov nedošlo ani k opakovanému odvozu odpadu z objektu 

školy. 
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Uznesenie 1/3/2019 

Komisia odporúča MČ BA-DNV ako cestnému správnemu orgánu umiestneniť vodorovné dopravné 

značenie (šikmé rovnobežné čiary vyznačujúce priestor, do ktorého je zakázané vchádzať)  a zvislé 

dopravné značenie s dodatkovou tabuľou vymedzujúcou čas parkovania v úseku vjazdu do objektu ZŠ 

I. Bukovčana 3, tak aby bol zabezpečený bezproblémový vjazd zásobovania – nákladnej techniky do 

objektu ZŠ I. Bukovčana 3 v danom úseku.   

 

 

Prezentácia:11   počet poslancov:  5 

   počet neposlancov:  6 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 5 0 0 

Neposlanci 6 0 0 

 

• Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

K bodu 7. Podnet občana – Návrh na umiestnenie vodorovného dopravného značenia na ul. J. Smreka 

(v blízkosti Materskej škôlky na ul. J. Smreka) 

 

Predseda komisie vysvetlil problematiku a doložil ju fotodokumentáciou / príloha 1. 

Diskusia 

Dôvodom potreby umiestnenia  dopravného značenia – priechod pre chodcov je zabezpečiť 

bezproblémový prechod chodcov cez komunikáciu a to najmä detí, smerujúcich do alebo z blízkej 

Materskej škôlky na Ul. Jána Smreka ako aj z alebo do blízkej ZŠ na ul.P. Horova zo strany od ulice J. 

Smreka. 

 

Uznesenie 1/4/2019 

Komisia odporúča MČ BA-DNV ako cestnému správnemu orgánu zvážiť umiestnenie vodorovného 

dopravného značenia V6  na ul. J. Smreka, v blízkosti Materskej škôlky na Ul. J. Smreka. 

 

 

Prezentácia:11   počet poslancov:  5 

   počet neposlancov:  6 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 5 0 0 

Neposlanci 6 0 0 

 

• Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

K bodu 8. Podnet občana – Návrh na vodorovné dopravné značenie na križovatke ulíc J. Poničana a I. 

Bukovčana 

 

Predseda komisie vysvetlil problematiku a doložil ju fotodokumentáciou / príloha 1. 

Diskusia 

Dôvodom potreby umiestnenia  dopravného značenia – priechod pre chodcov je zabezpečiť 

bezproblémový prechod chodcov cez komunikáciu, v mieste križovatky ul. I.Bukovčana a J. Poničana, 

kde je zvýšený pohyb chodcov aj vozidiel. Vzhľadom na šírku komunikácie sa navrhuje zvážiť také 
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vyhotovenie priechodu pre chodcov, ktoré bude spĺňať požiadavky aj pre osoby so zrakovým 

postihnutím a tiež aby bola zabezpečená bezbarierovosť priechodu. 

 

 

Uznesenie 1/5/2019:  

Komisia odporúča MČ BA-DNV umiestnenie vodorovného (V6)  a  zvislého dopravného značenia 

(IP 6) v danom úseku. 

 

Prezentácia:11   počet poslancov:  5 

   počet neposlancov:  6 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 5 0 0 

Neposlanci 6 0 0 

 

• Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 9. Podnet občana – Návrh na vodorovné dopravné značenie na križovatke ulíc I. Bukovčana – 

M. Marečka (v blízkosti Základnej školy na Ul. I. Bukovčana) 

 

Predseda komisie vysvetlil problematiku a doložil ju fotodokumentáciou / príloha 1. 

Diskusia 

Dôvodom potreby umiestnenia  dopravného značenia – priechod pre chodcov je zabezpečiť 

bezproblémový prechod chodcov cez komunikáciu, kde je zvýšený pohyb najmä detí, smerujúcich do 

alebo z blízkej ZŠ na Ul. Ivana Bukovčana a do alebo z blízkej Matereskej škôlky na Ul. M.Marečka 

 

Uznesenie 1/6/2019:  

Komisia odporúča MČ BA-DNV ako cestnému správnemu orgánu umiestnenie vodorovného 

a zvislého dopravného značenia v úseku križovatky ulíc I. Bukovčana – M. Marečka. 

 

 

Prezentácia:11   počet poslancov:  5 

   počet neposlancov:  6 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 5 0 0 

Neposlanci 6 0 0 

 

• Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 10. Podnet občana – Návrh na obnovu vodorovného dopravného značenia na ulici Uhrovecká 

– Kalištná a bezbariérovej úpravy vstupu na priechod pre chodcov 

Predseda komisie vysvetlil problematiku a doložil ju fotodokumentáciou / príloha 1. 

Diskusia 

 

Uznesenie 1/7/2019:  

Komisia odporúča MČ BA-DNV obnovu umiestneného vodorovného dopravného značenia (V6) 

a zabezpečiť stavebnú úpravu chodníkov tak, aby bol vstup na priechod pre chodcov bezbariérový. 

 

 

Prezentácia:11   počet poslancov:  5 

   počet neposlancov:  6 
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Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 5 0 0 

Neposlanci 6 0 0 

 

• Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 11. Podnet občana – Návrh na umiestnenie dopravného zrkadla na križovatke ul. Zavadilova – 

J. Smreka 

 

Predseda komisie vysvetlil problematiku a doložil ju fotodokumentáciou / príloha 1. 

Diskusia 

Dävodom umiestnenia dopravného zrkadla je zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky v križovatke 

Zavadilova – J. Smreka, z dôvodu zlej viditeľnosti vozidiel prichádzajúcich  z najmenej dvoch 

smerov. 

 

 

Uznesenie 1/8/2019:  

Komisia odporúča MČ BA-DNV umiestniť dopravné zrkadlo potrebných rozmerov a v potrebnom 

množstve. 

 

Prezentácia:11   počet poslancov:  5 

   počet neposlancov:  6 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 5 0 0 

Neposlanci 6 0 0 

 

• Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 12. Podnet občana – Návrh na umiestnenie zvodidiel za križovatkou ul. Opletalova – J. Jonáša 

 

Predseda komisie vysvetlil problematiku a doložil ju fotodokumentáciou / príloha 1. 

Diskusia 

V danom mieste je zvýšený pohyb chodcov, pričom v danom úseku reálne hrozia kolízne situácie 

chodcov s vozidlami. V danom úseku už k takýmto kolíziam došlo v minulosti. Zábradlie ktoré je tam 

pôvodne osadené, nechráni chodcov a po vybudovaní priľahlého parkoviska už neslúži pôvodnému 

účelu a preto je potrebné toto zábradlie buď premiestniť alebo ho nahradiť novým – dlhším, ktoré by 

oddeľovalo chodník od vozovky, čím by sa zároveň zamedzil vstup chodcov na vozovku najmä 

chodcov smerujúcich z alebo na Železničnú stanicu BA - DNV. Zábradlie sa navrhuje osadiť 

v potrebnej dlžke, a to od cca vjazdu vozidiel k parkoviska W-hotel po cca vjazd k železničnej stanici. 

 

Uznesenie 1/9/2019:  

Komisia odporúča MČ BA-DNV umiestniť zvodidlá alebo zábradlie v úseku križovatky Opletalova a 

Jána Jonáša v potrebnej dĺžke medzi vozovkou a chodníkom z dôvodu častých dopravných kolízii 

a najmä z dôvodu ochrany chodcov. V prípade, že to nie je v kompetencii MČ BA-DNV odporúča 

kimisia osloviť prislušný cestný správny orgán.  

 

 

 

 

 



8 

 

Prezentácia:11   počet poslancov:  5 

   počet neposlancov:  6 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 4 1 0 

Neposlanci 6 0 0 

 

• Uznesenie bolo schválené. 

 

 

K bodu 13. Podnet občana – Návrh na umiestnenie dopravného značenia (zvislé a vodorovné) a 

zváženie možnosti obmedzenia rýchlosti v úseku križovatky ulíc Istrijská - Vápencova 

 

Predseda komisie vysvetlil problematiku a doložil ju fotodokumentáciou / príloha 1. 

Diskusia 

V minulosti tam priechod pre chodcov bol. Po výmene povrchu komunikácie tento priechod nebol 

obnovený, a hrozia v tomto úseku kolízne situácie. Z tohto dôvodu sa navrhuje odporučiť umiestniť 

v danom úseku priechod pre chodcov aj so zvyslým dopravným značením upozorňujúcim na priechod 

pre chodcov. Ide o úsek, kde sa komunikácie mierne zvažuje smerom k rybníku, a vodiči voziiel 

v tomto úseku často nerešpektujú najvyšiu povolenú rýchlosť. 

 

Uznesenie 1/10/2019:  

Komisia odporúča MČ BA-DNV umiestniť vodorovné a zvislé dopravné značenie. V prípade, že to 

nie je v kompetencii MČ BA-DNV odporúča komisia osloviť prislušný cestný správny orgán. 

 

 

Prezentácia:11   počet poslancov:  5 

   počet neposlancov:  6 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 5 0 0 

Neposlanci 6 0 0 

 

• Uznesenie bolo schválené. 

 

 

Uznesenie 1/11/2019:  

Komisia odporúča MČ BA-DNV umiestniť v úseku križovatky Istrijská Na Vyhliadke informatívny 

merač rýchlosti z dôvodu častého nedodržiavania maximalnej povolenej rychlosti v obci vodičmi 

a zaroveň požiadať príslušný útvar Policajného zboru o zvýšenie kontrolnej činnosti v danom úseku 

zameranej na meranie rýchlosti vozidiel prechádzajúcich daným úsekom za účelom prevencie, najmä 

v čase striedania pracovných zmien v blízkych závodoch. 

 

 

Prezentácia:11   počet poslancov:  5 

   počet neposlancov:  6 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: 

Poslanci 5 0 0 

Neposlanci 6 0 0 

 

• Uznesenie bolo schválené. 
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K bodu 14. Informácia o činnosti MsP na území MČ Bratislava – Devínska Nová Ves 

 

Informáciu o činnosti MsP na území MČ Bratislava – Devínska Nová Ves poskytol okrskár MsP BA 

pre DNV p. Osvald. Túto informáciu vzala komisia na vedomie . 

Informácie k bezpečnostnej situácii v DNV boli poskytnuté aj v úvode zasadnutia za účasti hostí 

z MsP BA a OO PZ. 

 

 

 

K bodu 15. Druh, obdobie trvania, trhové dni a prevádzková doba príležitostných trhov 

 

Predseda komisie vysvetlil problematiku. 

Diskusia 

K uvedenému bodu podal doplňujúce vysvetlenie p. Goldstein a vysvetlil dôvody na zváženie zmeny 

miesta a času a trvania príležitostných trhov.  

Vzhľadom na to, že komisia nemala dostatočný čas na preštudovanie podkladov, navrhol predseda 

komisie, aby k tomuto bodu sa komisia alebo jej časť osobitne stretla dňa 4.4.2019 o 17:00 h 

v zasadačke Miestneho úradu. Do tohto termínu členovia komisie môžu by mali zaslať svoje návrhy 

predsedovi komisie p. Antalovi a gestorovi komisie p. Goldsteinovi. Účasť na stretnutí okrem 

predsedu (p. Antal) a podpredsedu komisie (p. Žatko), potvrdili aj gestor komisie (p. Goldstein) a 

poslanec p. Kolega, ktorý je súčasne členom športovej a kultúrnej komisie. Účasť ostaných členov 

komisie je samozrejme na tomto stretnutí vítaná.   

 

Bez uznesenia 

 

 

 

K bodu 16. Rôzne 

 

- p.  Osvald: navrhol umiestniť priechod pre chodcov pri Prescame, keďže ide o mestskú komunikáciu, 

oslovil prítomného mestského poslanca p. Tešoviča, 

- p.  Tešovič: uviedol že situáciu a možnoti umiestnenie priechodu v danom úseku komunikácie 

preverí, 

- p. Tešovič tiež  informoval o pripravovanej parkovacej politike – uviedol, že bude celoplošná ale 

zonáciu si bude určovať každá mestská časť, vyznačenie parkovacich miest zabezpečí Magistrát 

a podľa jeho názoru by MČ BA-DNV k realizácii parkovacej politiky mala pristúpiť v zhodmom 

čase s mestom pričom uviedol aj dôvody a  k predmetnej problematike následne poskytol komisii 

ďalšie informácie. 

 

 

 

 

III. 

Záver 

 

Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 20:05 zasadnutie komisie 

ukončil. 

 

 Titl., meno a priezvisko Podpis 

 

Zapísal 

 

Pavol Goldstein 

 

 

 

Predseda komisie 

 

Miroslav Antal 

 

 



10 

 

Príloha 1 k zápisnici č. 1/2019 

 

 
ZŠ I. Bukovčana                                                       I. Bukovčana – J. Poničana 

 

 

 
Istrijská – Vápencova 

 

 
J. Smreka                                                                   M.Marečka – I.Bukovčana 
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Opletalova – J. Jonáša   / návrh na umiestnenie zábradlia medzi komunikáciou a chodníkom 

 

 
Zavadilova  pohľad od J.Smraka                               Zavadilova 

 

 
Uhrovecká 


