
 

Komisia na ochranu verejného poriadku,  

dopravy a parkovacej politiky 
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 

Ul. Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49 

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie zo dňa 03. decembra 2019  

č. 8/2019 

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,  

Veronika Veslárová – poslankyňa, 

Peter Kolega – poslanec, 
 

Členovia komisie - neposlanci 

Metod Glatz - neposlanec 

Milan Mošať – neposlanec, prítomný od 17:30 

Radko Candrák – neposlanec, 

Stanislav Pečenka – neposlanec, 
 

Hostia: 

Erika Labašková -  MČ DNV, Právne oddelenie, 

Monika Dargajová - MČ DNV, Právne oddelenie, 

Katarína Macáková – MÚ DNV, OVDŽP, 

Juraj Strempek – MÚ DNV, OER 

E. L. 

N. P.  
Neprítomní: Zoroslav Smolinský – poslanec, neospravedlnený  

Adrián Jankovič – poslanec, ospravedlnený 

Pavol Goldstein – neposlanec, ospravedlnený 

Ľuba Rehánková – neposlankyňa, ospravedlnená 

 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

2. Návrh rozpočtu MČ BA-DNV na roky 2020 - 2022 

3. Posúdenie žiadosti o povolenie prevádzkovej doby nad rámec ustanovený VZN MČ 

BA-DNV 

4. Podnety od občanov 

5. Rôzne 

 

 



K bodu 1.): Schválenie programu zasadnutia komisie 

Úvodom predseda komisie p. Miroslav Antal (ďalej len „predseda komisie“) privítal 

prítomných členov a konštatoval, že je prítomných 7 členov a komisia  je uznášaniaschopná. 

Následne členovia komisie sa uzniesli na prerokovaní jednotlivých bodov podľa 

navrhnutného programu.   

  
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Bez 

Neposlanci 3 

Program bol schválený 

K bodu 2.): Návrh rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2020 - 2022 

 

S návrhom rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2020 a návrhmi rozpočtov na roky 2021 a 2022 

oboznámil prítomných členov, vedúci oddelenia OER p. Strempek. Následne sa   zameral 

najmä na oblasť patriacu do pôsobnosti komisie, a to Program 3 – Komunikácie a doprava 

a Program 6 – Ochrana a bezpečnosť, pričom uviedol, že najvýznamnejším a finančne 

najnáročnejším projektom v rozpočte je projekt výstavby okružnej križovatky a obchvatu 

závodu VW s napojením na D4, ďalej uviedol, že v návrhu rozpočtu aj s výhľadom do 

ďalších rokov boli v prevažnej miere zohľadnené návrhy, resp. závery z predchádzajúcej 

komisie a to napr. príprava projektovej dokumentácie k rekonštrukciám ciest a chodníkov, k 

parkovaciemu domu, k pasportu komunikácií a dokumentácie k príprave na zavedenie 

parkovacej politiky, kamerový systém, informačné merače rýchlosti a pod. K návrhu prebehla 

diskusia (pozn.: počas diskusie sa dostavil ďalší člen komisie). V rámci diskusie sa k návrhu 

rozpočtu vyjadrila aj vedúca oddelenia OVDŽP p. Macáková a to najmä k údržbe, 

rekonštrukcii a výstavbe chodníkov a miestnych komunikácií. V tejto súvislosti predseda 

komisie odporučil v návrhu rozpočtu v podprograme 1 – Miestne komunikácie, upraviť 

merateľné ukazovatele pre roky 2020 až 2021, tak aby reálne zohľadňovali plánované 

ukazovatele (m2), keďže údaje v návrhu považuje za podhodnotené, predkladateľ súhlasil 

a uviedol, že ukazovatele upraví po konzultácii s OVDŽP. Po ukončení diskusie dal predseda 

komisie o návrhu rozpočtu hlasovať. 

 

 
Uznesenie č.44/8/2019 

 

1. Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky MZ MČ BA-DNV 

odporúča návrh rozpočtu MČ BA-DNV na rok 2020 schváliť v znení podľa predloženého 

návrhu a 

 

2. odporúča zobrať na vedomie návrh rozpočtu MČ BA-DNV na roky 2021 – 2022 v znení 

podľa predloženého návrhu. 

 

 

 

 



 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 4 

 

K bodu 3.): Posúdenie žiadosti o povolenie prevádzkovej doby nad rámec ustanovený VZN 

6/2013 MČ BA-DNV 

 

Žiadateľ mil&dam s. r. o., Milana Marečka 6104/5, 84107 Bratislava, IČO: 43354335, Názov 

a adresa prevádzkarne: TOM´S burger, Eisnerova 6292/56C, 84108 Bratislava-Devínska 

Nová Ves, podal MČ BA DNV žiadosť o predĺženie prevádzkovej doby nad rámec 

ustanovený VZN MČ BA-DNV a to so začiatkom otváracej doby od 06.00h.  

Predseda komisie uviedol, že prevádzkovateľ sa ospravedlnil z neprítomnosti na komisii, 

pričom pri osobnej prehliadke priestorov bol prevádzkovateľ poučený o povinnosti 

dodržiavania prevádzkovej doby, nočného kľudu a verejného poriadku v súvislosti 

s prevádzkou a nepodávania alkoholu v čase od 06.00 h do 08.00 h. Rovnako predseda 

komisie informoval, že k posúdeniu žiadosti si od MÚ DNV vyžiadal písomnú informáciu, či 

v súvislosti s prevádzkou žiadateľa je evidovaná nejaká sťažnosť apod. Odpoveď: Nič také 

MÚ DNV neeviduje.  

 
Uznesenie č.45/8/2019 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky odporúča MČ BA-

DNV vyhovieť žiadosti o povolenie prevádzkovej doby nad rámec stanovený VZN 6/2013 

MČ BA-DNV v znení VZN č. 16/2016. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 4 

 

 

K bodu: 4.):  Podnety od občanov 

 

1. K prvému podnetu pristúpila občianka E. L. spolu so správkyňou bytového komplexu na 

Eisnerovej ulici, v ktorom občianka býva. Komisii objasnila, že má dlhodobý problém 

s deťmi od susedov, ktoré si z areálu domu vytvorili ihrisko a loptovými hrami a pravidelným 

kopaním lopty do stien domu vytvárajú hluk a znemožňujú občianke riadne a nerušené 

využívanie bytu, ktorého je vlastníčkou. Uviedla, že touto situáciou sa zaoberali aj na 

domovej schôdzi, no bezúspešne. Predseda komisie jej dal odporúčanie akým spôsobom je 

možné v predmetnej veci postupovať, v akých prípadoch je možné obrátiť sa na MČ, v akých 



prípadoch na Mestskú či štátnu políciu a tiež aké sú právne možnosti Miestneho úradu pri 

riešení podania občana vo veci domáhania sa ochrany a pomoci pokojného stavu a pod. 

V tejto súvislosti poskytli odporúčania aj prítomné právničky z MÚ MČ BA DNV. 

 

2. Druhý podnet od občana sa týkal neprispôsobivého suseda bývajúceho v rovnakom 

bytovom dome ako oznamovateľ vo veci podozrenia z priestupku proti verejnému poriadku, 

páchaného formou porušovania nočného kľudu a vo veci možného podozrenia z priestupku 

proti občianskemu spolunažívaniu, páchaného formou hrubého správania, ktorého sa 

opakovane dopúšťa približne od prvej polovice roka 2018 až do dnešných dní. Oznamovateľ 

už volal aj MsP. Podľa vyjadrenia právničky si MÚ DNV vyžiada záznam od MsP, 

skontaktuje sa s oznamovateľom a vo veci predvolá osobu majiteľa bytu, resp. osobu 

podozrivú z konania opísaného v podnete.  

Predseda komisie si na najbližšie zasadnutie Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky vyžiada informáciu o postupe MÚ v predmetnej veci. Podnet bol 

v komisii prerokovaný bez prítomnosti oznamovateľa. 

  

K bodu: 5): Rôzne 

1. Komisii bol predložený podnet ohľadom problematického parkovania a parkovania 

nákladných vozidiel na komunikácii na Ul. Eisnerovej pod cintorínom smerom k Istracentru, 

ktorá je v správe Magistrátu. Podnet bol prerokovaný bez prítomnosti oznamovateľa. V danej 

veci bol už v minulosti zo strany občanov prostredníctvom petície, žiadaný Magistrát hl. m. 

SR Bratislavy o riešenie situácie a vyznačenie parkovacích miest s vodorovným státím.  

 

Uznesenie č.45/8/2019 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky odporúča MČ BA-

DNV osloviť príslušný cestný správny orgán so žiadosťou o vyznačenie vodorovného 

dopravného značenia „Parkovacie miesto s pozdĺžnym parkovacím státím - V10c“ na ulici 

Eisnerova od križovatky s ulicami Pod lipovým po križovatku s ul. Hradištnou v oboch 

smeroch. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 4 

 

2. Druhý podnet, sa týkal komunikácie od ulice Na Hriadkach v smere do Devína, kde je 

nebezpečný zráz medzi komunikáciou a cyklochodníkom. Odporúča sa tam z dôvodu 

bezpečnosti osadenie zvodidiel. 



 

Uznesenie č.46/8/2019 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky odporúča MČ BA-

DNV osloviť príslušný cestný správny orgán so žiadosťou o osadenie zvodidiel na úseku 

cesty z Devínskej Novej Vsi do Devína po pravej strane v miestach výškového rozdielu medzi 

cestou a cyklochodníkom. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 1 

 

0 Schválené 

Neposlanci 3 

 

3. Predseda komisie informoval členov komisie o podnete dotýkajúceho sa žiadosti o riešenie 

situácie so zaparkovanými autobusmi MHD na ulici na Hriadkach, ako aj o iniciatíve 

mestského poslanca za DNV p. Tešoviča, pri riešení tejto situácie. 

Bez uznesenia  

4. Člen komisie informoval o potrebe opravy - osadenia dopravnej značky v mieste oproti 

Záhradnej ulici v mieste, ako je výjazd zo stanice, ktorá bola vytrhnutá.  Komisia na ochranu 

verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky odporúča MÚ kontaktovať Denovu, aby 

preverila stav a v prípade potreby vykonala nápravu. 

Bez uznesenia 

 

Záverom zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil komisiu 

o 19:30 

 

 

 

Zapísala:  
Mgr. Paulína Salopek 


