
 

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 2. októbra 2019  

č. 6/2019 

Miesto zasadnutia Bratislava, ul. Novoveská, zasadačka MÚ  

Začiatok  17.00  h 

Ukončenie 19.30 h 

Prítomní podľa prezenčnej listiny  

 

Členovia komisie - poslanci 

Miroslav Antal – predseda komisie,  

Ján Žatko – podpredseda komisie,  

Adrián Jankovič  

 
 

Členovia komisie - neposlanci 

Stanislav Pečenka 

Metod Glatz  

Milan Mošať 

Pavol Goldstein 

 

Hostia: 

Dárius Krajčír - starosta  MČ DNV 

A.Š- občianka 

Ing. V.Z. - občan  

 
Ospravedlnení: Zoroslav Smolinský – poslanec,  

Peter Kolega – poslanec, 

Veronika Veslárová – poslankyňa,  

Radko Candrák – neposlanec,  

Ľuba Rehánková - neposlankyňa 

 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu zasadnutia komisie 

3. Rozpočtové priority komisie (KOVPDaPP) na rok 2020 

4. Rôzne 

 

 

 

 

 



K bodu 1.): 

Predseda komisie p. Miroslav Antal na úvod privítal zúčastnených členov komisie, starostu 

Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves p. Dáriusa Krajčíra a ďalších 

prítomných hostí.  

 

K bodu 2.): Schválenie programu zasadnutia komisie 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 3 0 

 

0 Bez 

uznesenia Neposlanci 4 

 

Program bol schválený. 

 

K bodu 3.): 

 

Predseda komisie na úvod priblížil plány a priority komisie na najbližšie obdobie 

a poukázal na potrebu ich zhrnutia a predloženia do návrhu pripravovaného rozpočtu 

v určenom termíne, t.j. do 11.10.2019. Tiež uviedol, že na jeho výzvu ohľadom spracovania 

a predloženia priorít na rok 2020, reagovali okrem neho aj niektorí ďalší členovia komisie, čo 

priblíži po vystúpení p. starostu. Prioritou samozrejme sú najmä realizácia opatrení k 

zabezpečovaniu verejného poriadku, realizácia opatrení dotýkajúcich sa dopravy vrátane 

parkovacej politiky, rekonštrukcia komunikácií a chodníkov vrátane realizácie bezbariérových 

priechodov a tď. 

Pán starosta sa vyjadril k prioritám rozpočtu komisie (KOVPDaPP) na rok 2020. 

Prioritou v rozpočte je parkovacia politika. Bolo by ale vhodné sa rovnako zamerať na 

možnosti parkovacieho domu a vyčleniť prostriedky na kruhový objazd, pasportizáciu, nákup 

softvéru a zber dát. Pri niektorých projektoch, ktoré sa do budúcna plánujú, ale stále nie sú 

majetkovo vysporiadané pozemky. Taktiež vyzval členov komisie, aby k svojim 

predkladaným návrhom dodali aj odhadovaný dopad na rozpočet. 

Následne predseda komisie uviedol jednotlivé návrhy. Pani poslankyňa Veronika 

Veslárová poslala svoje návrhy do rozpočtových priorít komisie prostredníctvom e-mailu. 

Nakoľko sa ospravedlnila a nebola prítomná, predniesol to za ňu predseda komisie, pán 

Miroslav Antal. Z jej pohľadu je nutné: 

 

1. Pri rekonštrukcii stavieb, chodníkov a ciest a pri realizácii (odstránení) obrubníkov 

zohľadniť, aby sa realizovali v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z. Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o 

všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a 

orientácie. V tomto bode podotkla, že sa chystá rekonštrukcia Terasy na ulici Milana 

Marečka, ktorá nie je v súlade s vyššie uvedenou vyhláškou a teda pri realizácii jej 

rekonštrukcie bude potrebné počítať aj s opatreniami podľa citovanej vyhlášky a teda 

aj potrebnými nákladmi na bezbariérové riešenia (uviedla, že bude nápomocná svojimi 

návrhmi podobne ako v rámci výstavby Ekocentra, ktoré je bezbariérové). 

2. Pri výstavbe plánovanej rozhľadne zohľadniť vyššie uvedenú vyhlášku. Príklad 

bezbariérovej rozhľadne: 



https://www.shemakesmetravel.com/sk/vyhliadka-v-bojniciach-vsetko-co-pred-

navstevou-veze-potrebujete-vediet/. 

3. Zabezpečiť kúpu schodolezu, ktorý by slúžil na prekonanie schodov vo Vile 

Košťálovej, nakoľko sa jedná o historickú budovu, elektrická rampa na schodisko nie 

je možná. Je taktiež potrebný na ZŠ Ivana Bukovčana, prípadne preveriť, či by bolo 

možné na ZŠ Ivana Bukovčana namontovať elektrickú rampu. 

4. Rekonštrukcia vstupnej rampy a WC na ZŠ Pavla Horova v súlade s vyššie uvedenou 

vyhláškou. 

 

 

Podpredseda komisie, poslanec, pán Ján Žatko predložil svoje návrhy do rozpočtových priorít 

komisie (KOVPDaPP) na rok 2020: 

 

1. Parkovací dom - projektová dokumentácia. 

2. Rozšírenie parkoviska pred železničnou stanicou.  

Minulý rok bolo vybudovaných cca 50 parkovacích miest na pozemku ŽSR. Kapacita 

nestačí a autá cestujúcich sú stále počas dňa zaparkované v priľahlých uliciach. Je 

tam ešte voľná plocha, kde by sa parkovisko dalo rozšíriť – priložená 

fotodokumentácia. 

3. Rekonštrukcia chodníka na Janšákovej ulici z jednej strany. 

Jeden z posledných (ak nie úplne posledný chodník), ktorého povrch tvoria veľké  

kocky. Druhú stranu tvorí asfaltový chodník - priložená fotodokumentácia. 

4. Rekonštrukcia chodníka na Istrijskej ulici od pamätníka padlým k Mýtnici. 

Asfaltový, veľmi poškodený povrch. Úsek od Mýtnice smerom ku klubu dôchodcov 

aj úsek na opačnej strane pred bývalou poštou bol rekonštruovaný minulý rok. 

 

Pán poslanec Adrián Jankovič tiež predstavil svoje návrhy do priorít rozpočtu komisie 

(KOVPDaPP) na rok 2020: 

 

1. Osadiť stojany pre bicykle ku objektom občianskej vybavenosti tam, kde má 

pozemky v správe Magistrát, vyzvať ich na osadenie. Zvoliť podobný typ konštrukcie 

ako: https://www.b2bpartner.sk/stojan-na-bicykle/, https://cyklokoalicia.sk/wp-

content/uploads/2015/05/xDSCF0584-800x600.jpg.pagespeed.ic.1vdsQ-u8wz.jpg. 

Ku každému stanovišťu stojanov spracovať projektovú dokumentáciu a riadiť                   

sa platným TP 085. Stojany pre bicykle vychádzajú na 21 800 €.  

Podrobnejšie: Stojany na 50 lokalít, 108 stojanov, 1ks stojan s osadením stojí 150 €, 

projektová dokumentácia k 1 lokalite vychádza 100 €. 

2. Nahrádzať spomaľovacie prahy na miestnych komunikáciách takými, ktoré ľudia na 

bicykloch nemusia prekonávať, napr.: (https://www.manutan.sk/sk/msk/spomalovaci-

prah-6-5-x-180-x-300-cm). Osádzať ich tak, aby ich títo ľudia mohli obísť po pravých 

okrajoch vozovky. Začať vo štvrtiach so súvisle upokojenými komunikáciami ako Na 

Grbe, sídlisko Kostolné, Podhorské a pod. 

Čo sa týka spomaľovacích prahov, v súčasnosti ich je zhruba 14 ks v daných 

štvrtiach, demontáž starého ks stojí 100 €, nový kus 500 €, montáž jedného kusu 200 

€. Nahradenie cca všetkých spomaľovacích prahov v štvrtiach Na Grbe, Podhorské, 

Kostolné  vychádza na 18 200 €. 

V závislosti od šírky telesa komunikácie sa 1 starý kus musí nahradiť 2 kusmi, 

prípadne 1 novým kvôli užším rozmerom nového. 

https://www.shemakesmetravel.com/sk/vyhliadka-v-bojniciach-vsetko-co-pred-navstevou-veze-potrebujete-vediet/
https://www.shemakesmetravel.com/sk/vyhliadka-v-bojniciach-vsetko-co-pred-navstevou-veze-potrebujete-vediet/
https://www.b2bpartner.sk/stojan-na-bicykle/
https://cyklokoalicia.sk/wp-content/uploads/2015/05/xDSCF0584-800x600.jpg.pagespeed.ic.1vdsQ-u8wz.jpg
https://cyklokoalicia.sk/wp-content/uploads/2015/05/xDSCF0584-800x600.jpg.pagespeed.ic.1vdsQ-u8wz.jpg
https://www.manutan.sk/sk/msk/spomalovaci-prah-6-5-x-180-x-300-cm
https://www.manutan.sk/sk/msk/spomalovaci-prah-6-5-x-180-x-300-cm


Predseda komisie, pán Miroslav Antal predložil svoje návrhy do rozpočtových priorít komisie 

(KOVPDaPP) na rok 2020 pre jednotlivé oblasti: 

 

1. Verejný poriadok: 

Zakúpenie nových 4 ks mobilných kamier s príslušenstvom (možnosť operatívneho-

využitia napr. v miestach čiernych skládok, monitorovanie príjazdových ciest do 

DNV a k školám a škôlkam) – cena 1 ks (vrátane príslušenstva) cca 2400 €. 

2. Doprava a parkovacia politika 

- odkúpenie alebo prenájom  (konkrétneho) pozemku od Ž SR  na ul. J. Poničana, 

pre účely výstavby Parkovacieho domu (PD),  

- vypracovanie projektovej dokumentácie na PD,  

- vypracovanie projektovej dokumentácie na zonáciu DNV (parkovacia politika),  

- vypracovanie projektovej dokumentácie  na kruhový objazd (pred vstupom do 

DNV),  

- pasportizácia komunikácií, chodníkov a parkovísk, zber dát a mobilný maping, 

- zakúpenie 2 ks informatívny merač rýchlosti (aj s výstražnou signalizáciou  

„SPOMAĽ“), cena 1 ks (vrátane príslušenstva) cca 1900 €, 

- vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia 2 ks stavebných (betónových) 

spomaľovacích prahov (ako stavebná súčasť povrchu cesty) na ul. Ľubovníkova,  

- vypracovanie projektovej dokumentácie k predĺženiu ul. Bystrická po cestu 

Kuster a realizácia predĺženia cesty.  

3. Cesty a chodníky  

- bezbariérovosť chodníkov pri priechodoch pre chodcov (pokračovanie v opravách 

chodníkov v spojení s debarierizáciou  obrubníkov),  

- areál  ZŠ I. Bukovčana 3, oprava chodníkov (zo strany od basketbalového ihriska)  

s odvodnením (v dĺžke cca 15 m) a prepojenie chodníkov (cca 4 m) a  rozšírenie 

existujúceho chodníka (cca 15 m) – s možnosťou prejazdu vozidiel zásobovania 

(zo strany od jedálne k zadnému vchodu k telocvični popri tenisových kurtov). 

 

Člen komisie, pán Metod Glatz predložil svoje návrhy do rozpočtových priorít komisie 

(KOVPDaPP) na rok 2020 prostredníctvom mailu: 

 

1. Revitalizácia cyklotrasy od ČOV v Devínskej Novej Vsi. Táto cesta existuje, ale je 

zarastená. Podľa jeho názoru by táto cestička mala potenciál odstrániť cyklistov z 

ulice Jána Jonáša, ktorá je každým rokom viac a viac vyťažená. Okrem toho za cestou 

II/505 sú poľné cesty, ktoré vedú do Záhorskej Bystrice, poprípade je vhodná aj  

cyklotrasa od Metra k Borom. Aby sa cestička dostala do povedomia, bolo by určite 

vhodné doplniť značenie, ktoré by mohlo byť v rámci Devínskej Novej Vsi na vyššej 

úrovni. 

2. Chodník od ul. Mlynská k ul. Vápencová. Tento chodník tam už tiež existoval, 

pokračoval cez lávku popri viadukte. Mohlo sa tam prejsť popod viadukt aj k hlavnej 

ceste vedúcej popri ČOV, alebo pokračovať k tréningovému futbalovému ihrisku. Keď 

nebolo tréningové futbalové ihrisko v takom dobrom stave, ako je dnes, prechádzalo 

sa cez neho. Pravdepodobne bude potrebné  vyjadrenie stavebného odboru, či by bolo 

možné vystavať novú cyklotrasu popri spomínanom futbalovom ihrisku. Takúto 



"skratku" by ocenilo aj veľa ľudí dochádzajúcich zo sídliska na stanicu. Ak by sa 

podarilo tieto dva body zaradiť do rozpočtu Devínskej Novej Vsi, tak by vznikla 

elegantná a bezpečná cyklotrasa, ktorá bicyklistov dovedie od cyklotrasy pri Morave, 

popri rybníku, po mlynskej a vápencovej ulici až smerom k II/505 a teda na kraj nášho 

chotára. V tomto mieste existuje napojenie na chodníky smerom k Záhorskej Bystrici, 

takže neskončia niekde uprostred role bez možnosti pokračovania. Podmienkou ale je, 

že by bolo potrebné doplniť označenie cyklotrasy, aby sa ľudia naučili túto cestu 

používať. 

Tu predseda komisie uviedol, že je najskôr potrebné preveriť majetkovo-právne vzťahy 

k pozemkom, ktorých sa návrhy dotýkajú, keďže tu sa zrejme jedná o pozemky vo vlastníctve 

Ž SR, prípadne iných vlastníkov. 

 

K bodu: 4.): 

 

a) Podnet občana k námietke proti rozhodnutiu vo veci vyhlásenia výsledkov na pridelenie 

parkovacieho miesta od 1.10.2019 do 30.9.2020 na ul. P. Horova 18, na základe 

vyhlásenej verejnej súťaže. 

 

Bod bol čiastočne prerokovaný na začiatku komisie. Oznamovateľku podnetu, pani A. Š. 

predstavil predseda komisie pán Miroslav Antal. Oznamovateľka uviedla, dôvody podania 

svojej námietky.  

Pán starosta, uviedol že, celá súťaž prebehla pod dohľadom kontrolóra a nemá vedomosť, že 

by táto súťaž prebehla protiprávne.  

Pán predseda komisie dodal, že po zavedení parkovacej politiky, ktorá má priniesť zmeny pre 

ľudí s trvalým pobytom, už verejné súťaže na vyhradené parkovacie miesta nebudú. 

V súvislosti s podanou námietkou odporučil komisii zvážiť, aby priebeh súťaže preveril 

miestny kontrolór. 

Uznesenie č.39/6/2019 

KOVPDaPP odporúča MZ MČ BA DNV poveriť miestneho kontrolóra na výkon "kontroly 

dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a iných právnych noriem súvisiacich 

s prideľovaním vyhradených parkovacích miest v roku 2019 pre obdobie od 1.10.2019 do 

30.9.2020 v MČ BA – DNV a za týmto účelom vyžiadať si ku kontrole najmä: 

1.       Zoznam vyhradených parkovacích miest platných na rok 2019 - na obdobie od 1.10.2019 

do 30.9.2020, 

2.       Interné predpisy upravujúce postup MČ BA DNV pri prideľovaní vyhradených parkova-

cích miest platné pre rok 2019, 

3.       Doklady preukazujúce vyhlásenie a zverejnenie verejnej ponuky na pridelenie vyhrade-

ného parkovacieho miesta na obdobie od 1.10.2019 do 30.9.2020, 

4.       Cenové ponuky uchádzačov k verejnej ponuke na pridelenie vyhradeného parkovacieho 

miesta na obdobie od 1.10.2019 do 30.9.2020, 

5.       Doklady o vyhodnotení výsledkov verejných ponúk vrátane rozhodnutí o pridelení vy-

hradeného parkovacieho miesta k verejnej ponuke uvedenej v bode 3.  

 



Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 3   Prijaté 

Neposlanci 2 2 

 

b) Podnety od občanov vo veci organizácie dopravy na ul. Námestie 6. apríla a v tejto 

súvislosti aj podnety na problematické parkovanie vozidiel brániacich vjazd na pozemok do 

rodinného domu na ul. Nám. 6. apríla a taktiež brániacich vo výhľade vozidlám vchádzajúcim 

do križovatky s ul. Slovinec (pri rodinnom dome č.1). 

 

Po občianke A. Š. bol na prednesenie svojho podnetu vyzvaný občan pán V. Z. Ten uviedol, 

že sa  dostal do konfliktu s majiteľom jedného z domov na ul. Námestie 6. apríla kvôli 

parkovaniu, pred rodinným domom (ďalej len „RD“) tohto majiteľa, ktorý umiestnil popri 

komunikácii zmätočné informatívne tabuľky „neparkujte vjazd“, čím podľa neho zavádza 

ostatných a vznikajú tam nedorozumenia na základe ktorých ľudia parkujú tak, že mu 

nechtiac znemožňujú výjazd z pozemku. Podľa pána V. Z. vznikla situácia tým, že Námestie 

6. apríla prešlo v minulosti rekonštrukciou, čím sa ubrali parkovacie miesta a ľudia okolitých 

domov musia parkovať v mieste komunikácie, kde nie je vyvýšený chodník. Pred 

rekonštrukciu bol chodník v minulosti výškovo oddelený od cesty, čo už nie je. Na otázku 

jedného z členov komisie, prečo neparkuje na pozemku svojho RD uviedol, že ako majiteľ 

troch motorových vozidiel parkuje dlhodobo na Nám. 6 apríla, ktoré je na druhej strane cesty 

od jeho RD, a donedávna s tým nebol žiadny problém. Navrhol pred RD dotknutého majiteľa, 

ktorému parkujúce autá bránia vo výjazde z pozemku, umiestniť žltú čiaru v dĺžke max. 5 

metrov. 

Pán predseda komisie uviedol, že v danom mieste sa jedná o miestnu komunikáciu, ktorá nie 

je výškovo odlíšená od chodníka. Vozidlá, ktoré parkujú pozdĺžne na nevyznačených 

miestach, zaberajú časť komunikácie tak, že často krát bránia vo vjazde na pozemok, resp. 

výjazdu z pozemku jeho majiteľovi, ktorý sa predčasom obrátil na MÚ so žiadosťou 

o riešenie tejto situácie. Vozidlá, ktoré vychádzajú z riadne vyznačeného parkoviska tak 

musia obchádzať pozdĺžne parkujúce vozidlá (max. cca 5 vozidiel) po časti komunikácie, 

ktorá slúži ako chodník pre chodcov a je hlavnou spojnicou pre chodcov v smere od 

križovatky ul. Istrijská a ul. Eisnerova, v smere na ul. Slovinec. Vodiči motorových vozidiel, 

ktorí vchádzajú na riadne vyznačené parkovisko (sú tam 4 parkovacie miesta) alebo z neho 

vychádzajú, musia v tomto mieste obchádzať vozidlá parkujúce pozdĺž námestia na 

nevyznačených miestach a to práve po časti komunikácie slúžiacej aj ako chodník, t.j. 

prechádzajú len pár centimetrov od brány rodinného domu, kde viackrát dokonca poškodili 

odkvapovú rúru umiestnenú na fasáde domu. Uviedol ďalej, že žltá čiara by možno mohla 

z časti túto situáciu riešiť, no nie úplne, a to najmä kvôli obchádzajúcim autám, ktoré tak 

musia prechádzať v tesnom dotyku s bránami domov, čím môžu byť ohrození nielen 

obyvatelia RD ale i tadiaľ prechádzajúci chodci. Na základe neformálnej konzultácie 

s pracovníkmi KDI, títo s poukazom na bezpečnosť chodcov, majiteľov RD a tiež na 

bezpečnosť a plynulosť CP s dôrazom na jednoznačné určenie prednosti v jazde v križovatke 

s ul. Slovinec, odporúčajú túto lokalitu označiť ako obytnú zónu, čím by sa zabezpečilo 

parkovanie len na miestach na to určených (na tam vyznačenom parkovisku), bezpečnosť 

chodcov, bezproblémový vjazd a výjazd vozidiel z pozemkov RD a zároveň by bola jasnejšie 

určená prednosť v jazde vozidiel prechádzajúcich dotknutou križovatkou.  

 



Vzhľadom na dva predložené návrhy na riešenie uvedenej situácie, dal predseda o každom 

návrhu hlasovať zvlášť. 

 
Uznesenie č.40/6/2019 

 

b). 1 - KOVPDaPP odporúča z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej 

premávky na ul. Nám. 6 apríla BA – DNV (slepá ulica s vyznačeným parkoviskom) v dotyku 

s križovatkou s ul. Slovinec (pred domom ul. Slovinec č. 1) osadenie zvislého opravného 

značenia B34 s dodatkovou tabuľou začiatok úseku a koniec úseku s vyznačením 

vodorovného dopravného značenia V12b (súvislá žltá čiara) v dl. 5 m a pred rodinným 

domom ul. Slovinec č. 1 vyznačenie vodorovného dopravného značenia V12b (súvislá žltá 

čiara) v dl. 5 metrov  

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 0 2 1 Neprijaté 

Neposlanci 0 4 0 

 
 

 

Uznesenie č.41/6/2019 

 

b). 2 - KOVPDaPP odporúča z dôvodu zabezpečenia organizácie dopravy a zabezpečenia 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na ul. Nám. 6 apríla BA – DNV (slepá ulica 

s vyznačeným parkoviskom) v dotyku s križovatkou s ul. Slovinec (pred domom ul. Slovinec 

č. 1) osadenie zvislého dopravného značenia IP28a a IP28b („Obytná zóna“).  

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 3 0 

 

0 Prijaté 

Neposlanci 4 

 
 

Záverom zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a pripomenul termín 

najbližšej komisie, ktorá je plánovaná dňa 29.10.2019. 

 

Zapísala:             Predseda komisie: 

Mgr. Paulína Salopek            Mgr. Miroslav Antal 

 


