
 

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 29. októbra 2019  

č. 7/2019 

Miesto zasadnutia Bratislava, ul. Novoveská, sobášna sieň Vila Košťálová 

Začiatok  17.00  h 

Ukončenie 19.50 h 

Prítomní podľa prezenčnej listiny  
 

Členovia komisie - poslanci 

Miroslav Antal – predseda komisie,  

Ján Žatko – podpredseda komisie,  

Veronika Veslárová – poslankyňa, 

Peter Kolega – poslanec, 
 

Členovia komisie - neposlanci 

Metod Glatz, 

Pavol Goldstein, 

Ľuba Rehánková, 
 

Hostia: 

Dárius Krajčír - starosta  MČ DNV 

Katarína Macáková – MÚ MČ, OVDŽP 

M. D. 

 T. K. 

 M. M. 

 J. F. 

 M. R. 

 M. N. 
Neprítomní/Ospravedlnení Zoroslav Smolinský – poslanec,  

Adrián Jankovič – poslanec, 

Milan Mošať – neposlanec, 

Radko Candrák – neposlanec,  

Stanislav Pečenka – neposlanec,  

 

Program: 

• Otvorenie, privítanie členov komisie a prítomných hostí 

• Schválenie programu zasadnutia komisie 

• Prezentácia parkovacieho systému 

• Dopravná situácia na ul. Ľubovníkovej 

• Dopravná situácia v časti Kolónia 

• Verejný poriadok – incidenty zaznamenané dohľadovým centrom 

• Stanica Mestskej polície v MČ Bratislava-Devínska Nová Ves 

• Rôzne 

 



K bodu 1.): 

Predseda komisie úvodom privítal zúčastnených členov komisie a hostí.  

K bodu 2.):  

Predseda komisie pán Miroslav Antal navrhol spojiť body programu a to konkrétne číslo 4 

s číslom 5. Schválenie programu zasadnutia komisie 

 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Bez 

Neposlanci 3 

 

Program bol schválený 

 

K bodu 3.): Prezentácia parkovacieho systému  

Prezentáciu inteligentného parkovacieho systému predstavil firma UpDownParking, 

zastupujúca juhokórejskú spoločnosť DYPC. Jedná sa o vertikálny rotačný parkovací systém, 

ktorého výhoda spočíva v možnosti osem násobenia parkovacích miest, čo znamená, že na 

dvoch parkovacích miestach môže byť do výšky zaparkovaných až 16 áut. Parkovací systém 

funguje na elektrickom, nie hydraulickom princípe. Zástupca firmy uviedol, že systém má 

vysokú úroveň ochrany, kamerový systém a je zabezpečená neprístupnosť vozidiel 

okoloidúcim. Pri vyparkovaní čaká vodič najdlhšie dve minúty, pokiaľ sa dostane k svojmu 

vozidlu, ak je vozidlo umiestnené na najvyššom bode parkovacieho systému. Ďalšou výhodou 

je flexibilita zariadenia a možnosť reinštalácie na inom mieste. Zástupca firmy predložil 

komisii viacero vizualizácií zo slovenských miest, medzi nimi aj vizualizáciu situovanú 

v DNV na ul. I. Bukovčana.  

Členovia komisie sa zaujímali napr. o prevádzkové náklady prezentovaného parkovacieho 

systému, kde tento systém možno reálne vidieť na živo, v  ktorých mestách SR už prejavili 

záujem o tento parkovací systém, prípadne v akom štádiu realizácie sú ich projekty v SR, 

životnosť (opotrebovanie) parkovacieho systému, doba realizácie, prípadné záruky a pod.  

Podľa zástupcu firmy prevádzkové náklady sa skladajú z dvoch častí a to havarijnej služby 

spolu s mesačnou údržbou, čo zabezpečuje firma OTIS (130-150 eur/mesiac) a spotrebe 

elektrickej energie, čo vychádza napr. pri nepretržitej osem hodinovej prevádzke - na zhruba 

250 eur/mesiac. Pri najhoršom možnom scenári je možné opotrebovanie súčiastok 

mechanizmu za zhruba 20 rokov. Na Slovensku nie je ešte takýto projekt zrealizovaný, no 

s niekoľkými mestami intenzívne komunikujú. Najbližšie je možné ich parkovací systém 

vidieť fyzicky v Poľsku v meste Katowice. Realizácia je možná 4 mesiace od zadania 

objednávky, kým sa mechanizmus dopraví z Kórei a následne trvá ešte mesiac, kým sa systém 



spustí do prevádzky. Záruka na inteligentný parkovací systém je tri roky od zhotovenia. 

S každým systémom dodávajú aj náhradné diely na päť rokov.  

 

K bodu: 4.): Dopravná situácia na ul. Ľubovníkovej  

Na pozvanie predsedu komisie sa k prerokovaniu dopravnej situácie na ul. Ľubovníkovej 

dostavil zástupca petičného výboru pán M.R. (ďalej len „občan“).  Obyvatelia predmetnej 

ulice žiadali MÚ Devínska Nová Ves o vybudovanie stavebného (betónového) spomaľovača.  

Predseda komisie uviedol, že nakoľko je ul. Ľubovníkova kvalifikovaná ako „obytná zóna“ 

platia tu osobitné podmienky cestnej premávky a podľa vyjadrenia dopravných inžinierov, 

stavebný zásah do cestného telesa podľa predloženého návrhu, nie je za danej situácie možný. 

V tomto prípade sú preto možné len dve varianty riešenia a to: 

• zrušenie označenia „obytná zóna“, vtedy by boli spomaľovače prípustné, alebo  

• ponechanie označenia „obytná zóna“ a vtedy stav ostane pôvodný, t.j. bez možnosti 

vybudovania stavebných betónových spomaľovačov.  

 

K predmetu veci sa vyjadrila Ing. Katarína Macáková, vedúca oddelenia výstavby, dopravy 

a životného prostredia. Uviedla, že Dopravný inšpektorát neschvaľuje v ulici, ktorá je 

kvalifikovaná ako obytná zóna ani obmedzenie rýchlosti a ani spomaľovače, lebo by sa tým 

menila jej štruktúra, čo potvrdil aj pán starosta MČ Bratislava-Devínska Nová Ves.  

 

K predmetu veci sa vyjadril občan, ktorý uviedol, že nesúhlasí so zrušením kvalifikácie ulice 

obytná zóna a ani sa neprikláňa k návrhu, že by sa na danej ulici sprísnili kontroly, nakoľko 

neverí, že polícia tam bude vykonávať časté kontroly. Po vzore zo zahraničia, navrhuje 

vybudovať na ulici (na cestnom telese) ostrovčeky, ktoré by zúžili prejazd a tým by spomalili 

dopravu. Na to reagovala pani Macáková, že k tomu je potreba 100% súhlas vlastníkov. 

Odporúčala občanovi zabezpečiť od svojich susedov súhlas s takýmto zásahom. Ten je treba 

mať aj pri výstavbe spomaľovačov, či požiadavke na zrušenie obytnej zóny. Tieto úpravy 

značenia zabezpečuje dopravný inšpektorát a hlavné mesto Bratislava. Je možné k tomuto 

urobiť prieskum u obyvateľov ulice. Na vybudovanie ostrovčekov, bude potrebné 

vypracovanie projektovej dokumentácie a bude to treba zahrnúť do rozpočtu.  

 

Pán starosta tiež oboznámil prísediacich o situácii k možnosti predĺženia Bystrickej ulice. 

K tomuto uviedol, že je potreba doriešiť majetkové práva k dotknutým pozemkom, keďže dva 

dotknuté pozemky patria do vlastníctva Hlavného mesta Bratislava a časť je v správe 

Slovenského pozemkového fondu. MČ Bratislava - Devínska Nová Ves už požiadala 

o zverenie pozemkov a momentálne čaká na vyjadrenie dotknutých subjektov. Kým nie je 

vyhotovená projektová dokumentácia, na ktorú je potrebné verejné obstarávanie, nie je možné 

stanoviť konkrétne termíny realizácie.  

 

Pán starosta MČ Bratislava-Devínska Nová Ves týmto tiež apeluje na občanov, aby sa 

zúčastnili zasadnutia na Mestskom zastupiteľstve hl. mesta SR Bratislavy, keď sa bude téma 

predĺženia Bystrickej ulice prerokovávať. Keď to bude bodom programu Mestského 

zastupiteľstva, MČ Bratislava-Devínska Nová Ves bude občanov informovať.  



 

Tento bod bol prijatý bez uznesenia s odporúčaním pre MÚ Devínska Nová Ves pokračovať 

v komunikácii s Krajským dopravným inšpektorátom KR PZ v Bratislave pri hľadaní riešenia 

umiestnenia spomaľovačov, prípadne iného riešenia na dodržiavanie rýchlosti na ulici 

Ľubovníkova.  

K bodu: 5): Verejný poriadok – incidenty zaznamenané dohľadovým centrom 

Pán predseda komisie predložil členom komisie zoznam incidentov zaznamenaných 

Dohľadovým centrom od 01.09.2019 ku dňu zasadnutia tejto komisie. Bolo ich 

zaznamenaných cca 130. Týkajú sa prevažne porušenia verejného poriadku, ako je fajčenie 

a pitie alkoholu na verejnom priestranstve (na viacerých miestach), poškodzovanie lavičiek na 

MHD (Š. Králika - Eisnerova), rušenie nočného pokoja skupinou osôb (terasa M.M., OD 

Kraj...), znečisťovanie verejného priestranstva a pod. Pri zaznamenaní vážnejších priestupkov 

bolo o súčinnosť požiadané obvodné oddelenie Policajného zboru a Mestská polícia. Zo 

záznamov dohľadového centra je známe, čo, kde a o koľkej sa stalo, ale aj reakcie rýchlosti 

príchodu polície na miesto incidentu po jeho nahlásení. Rovnako zo záznamu vyplýva aj opis 

situácie. Pán predseda oceňuje prínos kamerového systému a oceňuje ho aj polícia, ktorá o 

záznamy vo viacerých prípadoch požiadala v zmysle zákona, s cieľom zadokumentovania 

konkrétnych konaní a ustálenia páchateľov protiprávnych konaní. Bol spomenutý aj prípad 

ustálenia páchateľa poškodzovania majetku (sprejer) na základe kamerových záznamov. 

Predseda komisie informoval, že na stránke hlavného mesta Bratislava si už vie občan 

vyhľadať zoznam priestupkov v MČ Bratislava-Devínska Nová Ves. Zverejňovanie 

priestupkov až na konkrétne mestské časti inicioval v mestskej komisii. 

Pripravuje sa projekt navýšenia počtu kamier a to o 19 kusov, a aj v súčinnosti 

s bezpečnostnými zložkami boli vytipované konkrétne miesta umiestnenia kamier. Ich 

umiestnenie by malo byť aj na vstupoch/výstupoch do/z MČ. Tento rok naša mestská časť už 

nezískala ďalšiu dotáciu o ktorú sa uchádzala, ale opäť sa pokúsi dotáciu získať v budúcom 

kalendárnom roku 2020. Ohľadom nových kamier a ich inštalácie prebehne stretnutie aj so 

správcami bytových domov. Kamerový systém MČ Bratislava - Devínska Nová Ves oslovil aj 

okolité mestské časti. Tieto sa začínajú inšpirovať práve u nás. 

K bodu: 6): Stanica Mestskej polície v MČ Bratislava-Devínska Nová Ves 

Uznesením MZ MČ DNV schválili poslanci požiadavku MČ Bratislava-Devínska Nová Ves 

na zriadenie stanice Mestskej polície v našej MČ. V tejto otázke máme podporu aj od MČ 

Bratislava-Devín, MČ Bratislava-Dúbravka a MČ Bratislava-Záhorská Bystrica. Mestská 

polícia vydala listom vyjadrenie, že tento krok zvažuje, ale momentálne to nie je kapacitne 

možné realizovať z hľadiska personálnej otázky. MČ Bratislava-Devínska Nová Ves ponúkne 

MsP priestory na zriadenie expozitúry. Má na to vyhliadnuté najmenej dva priestory jeden na 

ulici M. Marečka a jeden na ul. Š. Králika vo viacúčelovom zariadení. Tieto priestory ešte 

obhliadne pán predseda komisie s pánom starostom. Podľa vyjadrenia predsedu je nutné mať 

priestory, kde môže sídliť aspoň desať policajtov. MČ Bratislava-Devínska Nová Ves plánuje 



efektívnejšie apelovať na občanov pri výbere pracovníkov MsP v rámci prebiehajúcej 

kampane http://www.budpolicajt.sk/ 

K bodu: 7): Rôzne 

• Predseda komisie poukázal na potrebu ustanovenia nových podmienok zabezpečovania 

ochrany verejného poriadku, čistoty a poriadku v DNV. Poukázal na staré VZN MČ 

DNV č. 2/1991 a  VZN č. 5/1991 a potrebu ich rekodifikácie, keďže sú zastarané 

a nevyhovujú potrebám súčasnosti. Uviedol, že napr. pri návrhu VZN o čistote a poriadku 

sa môžeme inšpirovať inými mestskými časťami, ktoré majú dané oblasti upravené už  

novými VZN. Pán starosta uviedol, že predmetným VZN sa MÚ bude venovať. 

• Prezentácia Skate Park-u 

Prezentujúci predstavil vizuál a návrh nového Skate Park-u. So spoločníkmi vytipovali 

osem možných lokalít, medzi nimi aj priestor pri tenisových kurtoch. Tam sa však 

plánuje v budúcnosti umiestnenie Medzinárodnej tenisovej školy. Navrhovatelia Skate 

Park-u ponúkali ľuďom možné riešenia umiestnenia ale neboli úspešní. V jednej verzii 

bola aj predná časť areálu na Vápencovej. Navrhovatelia majú pocit, že Slovensku chýba 

tolerancia k iným potrebám a naopak je tu tendencia posúvať mládež mimo sídliská až na 

okrajové časti mesta. Ďalšie navrhované lokality umiestnenia Skate Park-u sú pri Moste 

Slobody, trávnaté plochy na ulici I. Bukovčana (areál pri tenisových kurtoch školy) – tam 

ale ľudia vo FB diskusii namietali z dôvodu hluku, keďže je to medzi panelákmi. Ďalšia 

lokalitu navrhujú za Rybníkom, v smere na tzv. cvičisko psov, kde sa nachádzalo bývalé 

ihrisko (je to však záplavová oblasť). Túto výstavbu chcú navrhovatelia realizovať 

z vlastných zdrojov ako Občianske združenie, zo zdrojov sponzorov a tiež budú mať 

záujem požiadať MČ Bratislava-Devínska Nová Ves o dotáciu. Ak bude ochota zo strany 

MČ v rámci dotácie prispieť na výstavbu projektu, boli by vďační. Podľa podkladu 

a plochy priestoru určenej na výstavbu Skate Park-u by sa suma investície pohybovala 

v rozpätí cca od 15000 € do 30000 €. Ďalšou možnou lokalitou by bola Vápencová, kde 

je dané miesto podľa územného plánu definované ako športovisko. Neskôr by sa toto 

územie mohlo prepojiť s cyklotrasou podľa návrhu jedného z členov komisie. 

 

• Pán predseda komisie dal ďalej prítomným členom komisie na vedomie VZN č. 12/2019 

o prevádzkovaní hazardných hier na území hl.m.SR Bratislavy a VZN č. 10/2019 o 

určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Jarovce, Bratislava-

Devínska Nová Ves a Bratislava-Rača s účinnosťou od 15. 11.2019, schválenom 

poslancami mestského zastupiteľstva.  

 

Záverom zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť o 19:50 h ukončil 

zasadnutie komisie. 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Paulína Salopek 

http://www.budpolicajt.sk/

