
 

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 26.mája 2020 

č. 10/2020 

Miesto zasadnutia Bratislava, ZŠ Ivana Bukovčana 3, kinosála 1. poschodie 

Začiatok  17.00 h 

Ukončenie 21.00 h 

Prítomní podľa prezenčnej listiny  

 

Členovia komisie - poslanci 

Miroslav Antal – predseda komisie,  

Ján Žatko – podpredseda komisie, 

Veronika Veslárová – poslankyňa, 

Peter Kolega – poslanec, 

Adrián Jankovič – poslanec,  

 

 

Členovia komisie - neposlanci 

Metod Glatz - neposlanec 

Milan Mošať – neposlanec 

Stanislav Pečenka – neposlanec, 

Pavol Goldstein – neposlanec,  

 

 

Paulína Salopek - tajomník 

 

Hostia: 

Podľa prezenčnej listiny 

 

 

Neprítomní: Radko Candrák – neposlanec, ospravedlnený 

Ľuba Rehánková – neposlankyňa, ospravedlnená 

Zoroslav Smolinský – poslanec, neospravedlnený 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie  

2. Dlhodobo stojace motorové vozidlá (vraky) 

2a. Návrh na zrušenie UMZ č.5/2/2016 

3. Upokojovanie dopravy – sídlisko Stred 

3a. Upokojovanie dopravy – ul. Bleduľova 

4. Parkovacia politika 



4a. Dopravná situácia na ul. Eisnerova 

5. Verejný poriadok – Incidenty zaznamenané Dohľadovým centrom 

5a. Verejný poriadok – porušenie prevádzkovej doby (ul. J. Jonáša) 

6. Podnety od občanov  

7. Rôzne  

 

K bodu 1.): Schválenie programu zasadnutia komisie 

 

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

prítomných členov a hostí. Konštatoval, že je prítomných 9 členov a komisia  je 

uznášaniaschopná. Predseda komisie navrhol doplnenie programu o body 2a, 3a, 4a a 5a, 

oboznámil prítomných s doplnením bodov programu a následne dal o programe vrátane 

doplnených bodov hlasovať. Členovia komisie sa uzniesli na prerokovaní jednotlivých bodov 

podľa navrhnutého programu.   

  

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 5 0 

 

0 Bez 

Neposlanci 4 

Program bol schválený 

K bodu 2.): Dlhodobo stojace motorové vozidlá (vraky) 

 

Predseda komisie uviedol tému dlhodobo stojacich áut (vrakov), nakoľko k tejto téme dostal 

viacero podnetov.  

 

K bodu programu boli prizvaní okrskár Mestskej polície hl. m. SR Bratislavy pán Osvald 

a vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava 

- Devínska Nová Ves (ďalej len „MÚ MČ BA - DNV“) pani Ing. Macáková, ktorí uviedli: 

- odťahovanie vrakov vykonáva objednaná odťahová služba (P+K); následne boli uvedené 

bližšie podrobnosti k odstaveným vrakom a o postupe MČ BA - DNV a MsP, 

- odťahovanie vozidiel, ktoré tvoria prekážku v cestnej premávke vykonáva Dopravný podnik 

mesta,  

- odťahová služba odťahuje vraky na miesto na to určené, a to až na základe vyjadrenia 

Okresného úradu, ktorý v danej veci procesne koná a udeľuje povolenie na zošrotovanie 

vrakov; vzhľadom na časovú náročnosť týchto procesov (častokrát i na problematické 

vlastnícke vzťahy) sa stáva, že vrak zaberá miesto niekedy aj dva roky, kým dôjde k jeho 

odtiahnutiu a likvidácii (Pozn.: pod pojmom vrak sa rozumie vozidlo, ktoré vykazuje znaky 

odpadu, t.j. nie je schopné prevádzky na pozemných komunikáciách, je poškodené, 

poprípade z neho vytekajú prevádzkové kvapaliny, čím ohrozuje životné prostredie (zákon 

č. 79/2015 Z.z. o odpadoch),  

- MÚ BA - DNV začal pri odťahovaní vrakov z pozemkov, ktoré nepatria, alebo nie sú 

v správe MČ BA - DNV spolupracovať aj s majiteľmi pozemkov, na ktorých sa takéto vraky 

nachádzajú. 

 



Predseda komisie požiadal p. vedúcu oddelenia aj o údaje o počte označených a odtiahnutých 

vrakov od roku 2017.  

 

Štatistické údaje o odtiahnutých vrakoch na území MČ BA - DNV: 

 

Rok Označené – objednané na odťah Odvezené na určené parkovisko 

2017 9 5 

2018 14 6 

2018/ 

2019 

20 11 

2020 3 1 

Poznámka: údaje sú kvôli prelínaniu sa rokov mierne skreslené. 

 

K bodu 2a.) Návrh na zrušenie UMZ č.5/2/2016 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky obdržala návrh na 

zrušenie Uznesenia MZ č.5/2/2016, ktorého súčasťou boli podmienky nedostačujúce 

a odporujúce si so súčasnými legislatívnymi predpismi. 

Miestne zastupiteľstvo MČ BA - DNV (ďalej len „MZ“) uznesením UMZ č. 5/2/2016 zo dňa 

10.02.2016 schválilo 1. minimálnu sadzbu za užívanie vyhradeného parkovacieho miesta  pre 

osobné motorové vozidlo, 2. parkovacie zóny, vrátane počtu miest, 3. obdobie užívania 

prideleného vyhradeného parkovacieho miesta, 4. podmienky verejnej ponuky na pridelenie 

vyhradeného parkovacieho miesta, 5. povinnosti užívateľa, 6. povinnosti MČ BA - DNV.  

V zmysle článku 16 bod 2 písm. f) Zásad hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR 

Bratislavy zvereným do správy MČ BA - DNV a s majetkom vlastným (ďalej len „Zásady 

hospodárenia“), ktoré boli schválené uznesením MZ UMZ č. 76/9/2016 dňa 28.09.2016 starosta 

mestskej časti schvaľuje podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nehnuteľných vecí 

(okrem bytov) s dobou nájmu od 10 kalendárnych dní v mesiaci až do 2 rokov.  

Na základe vyššie uvedeného sa navrhuje zrušiť uznesenie MZ UMZ č. 5/2/2016, ktoré je 

v rozpore s platnými Zásadami hospodárenia.  

Následne MČ BA - DNV v súlade s článkom 16 bod 2 písm. f) Zásad hospodárenia vyhlási 

verejnú obchodnú súťaž na prenájom vyhradeného parkovacieho miesta pre osobné motorové 

vozidlo. 

 

Uznesenie č.51/10/2020 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky MČ BA – DNV             

o d p o r ú č a  Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves                

z r u š i ť uznesenie Miestneho zastupiteľstva MČ BA - DNV UMZ č. 5/2/2016 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

1 Schválené 

Neposlanci 4 

 

 

K bodu 3.): Upokojovanie dopravy – sídlisko Stred 



 

Na problémy so statickou dopravou sídliska Stred upozorňujú dlhodobejšie niektorí jeho 

obyvatelia, ktorí poukazujú najmä na vozidlá parkujúce v rozpore s legislatívou, t.j. mimo 

vyznačených parkovacích státí a na chodníkoch, a mnohé parkujú tak, že v prípade hroziaceho 

nebezpečenstva by mala problém s prejazdom hasičská technika.  

Pani Macáková uviedla, že problémom tohto územia je to, že chodníky vo vnútrobloku sídlisku 

Stred (najmä ulica Hradištná) boli v minulosti označované ako tzv. „pojazdné chodníky“. 

Obyvatelia využívali (a stále využívajú) tieto chodníky nielen na prejazd ale aj na parkovanie, 

ak ostal voľný prechod v šírke aspoň 1,5 metra.  

Odporúčania dopravného inžiniera v takýchto prípadoch je napr. zvážiť určenie DZ „obytná 

zóna“ s vyznačením parkovacích miest, prípadne pre obmedzenie vjazdu (parkovania) 

inštaláciu parkovacích zábran (napr. tzv. sklopných kolíkov), prípadne umožniť jazdu no iba 

v jednom smere s určením parkovacích miest na jednej strane. Obdobný problém s parkovaním 

je aj na iných uliciach v rámci sídlisk.  

Predseda komisie sa prikláňa k myšlienke prekonzultovať dopravnú situáciu s dopravným 

inžinierom. Vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia p. Macáková uviedla, že ideálne 

by bolo osloviť projektanta na vymeranie a určenie parkovacích státí, čo bude možné, keď budú 

výstupy z pasportizácie, resp. osloviť aj dopravného inžiniera z KDI PZ za účelom posúdenia 

dopravnej situácie v danej časti s možnosťou vybudovania nových parkovacích miest.  

K téme sa vyjadril aj poslanec R. Tešovič s tým, že od 1.4.2020 platí nový zákon o označení 

parkovacích miest a rovnako pripomenul, že podľa novelizovaného zákona o cestnej premávke 

sa nemôže viac jazdiť po chodníkoch, t.j. parkovať na chodníku možno len na takom mieste, 

kde nebude dochádzať k jazde na chodníku.  

Predseda komisie pripomenul, že v minulosti komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky MČ BA-DNV využila obdobný postup pri riešení statickej dopravy na 

Nám. 6. apríla, kde sa na základe odporúčania komisie, súhlasného stanoviska KDI a schválenia 

v operatívnej komisii mesta umiestnila Dopravná značka „obytná zóna“. Zároveň poznamenal, 

že napriek odstupu času od vykonaných zmien, niektorí vodiči stále nerešpektujú ustanovené 

podmienky pre parkovanie v obytnej zóne, na čo bola upozornená aj mestská polícia, ktorá tam 

bude priebežne vykonávať kontroly.  

 

Uznesenie č.52/10/2020 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky o d p o r ú č a MČ BA-

DNV o s l o v i ť príslušný Krajský dopravný inšpektorát o posúdenie dopravnej situácie v zóne 

sídliska Stred z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti obyvateľov sídliska Stred a zabezpečenie 

bezproblémového vjazdu hasičskej techniky k existujúcim bytovým domom. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 5 1 

 

0 Schválené 

Neposlanci 3 

 

 

 

 

 



K bodu 3a.) Upokojovanie dopravy – ul. Bleduľova 

 

MÚ BA-DNV obdržal podnet od občana s návrhmi na zmeny v doprave na ulici Bleduľova, 

ktoré odôvodnil tým, že vozidlá uvedenou ulicou jazdia rýchlo, čo pociťujú viacerí obyvatelia 

ulice. Tá je, obdobne ako ulica Ľubovníková označená dopravným značením Obytná zóna, kde 

platí rýchlostný limit 20km/h a parkovanie je možné len na vyhradených miestach. 

Vychádzajúc z predchádzajúcich konzultácií s dopravným inžinierom v iných obdobných 

prípadoch „spomaľovací prah“ ako duálne spomaľovanie vozidiel v obytnej zóne, nebude 

schválený. Alternatívou by mohlo byť zrušenie dopravného značenia Obytná zóna, k čomu by 

však MČ vyžiadala písomný súhlasu všetkých dotknutých vlastníkov (danej ulice) pred tým, 

ako by oslovila príslušný KDI. Zrušenie Obytnej zóny v danom úseku sa ale neodporúča. 

Navrhuje sa skôr častejšia kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky zo strany polície. 

 

 

Uznesenie č.53/10/2020 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky o d p o r ú č a MČ BA 

- DNV n a v r h n ú ť príslušnému Krajskému dopravnému inšpektorátu vykonať priebežne 

kontrolu cestnej premávky so zameraním dodržiavania najvyššej povolenej rýchlosti na ulici 

Bleduľova. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 5 1 

 

0 Schválené 

Neposlanci 3 

 

K bodu: 4.): Parkovacia politika 

 

Predseda komisie uviedol, že v rámci tohtoročného rozpočtu MČ BA - DNV boli navrhnuté 

finančné prostriedky na prenájom pozemkov s plánovanou výstavbou parkovacieho domu, 

pričom k prenájmu týchto pozemkov sa mali začať rokovania. Všetky predmetné pozemky 

patria ŽSR. Predseda komisie vyjadril obavu, aby sa tá časť pozemkov nepredala skôr, ako ich 

získa MČ BA - DNV.   

Starosta MČ BA - DNV uviedol, že má prísľub stretnutia s ministrom na Ministerstve dopravy 

a výstavby SR a rovnako má prísľub, že s prenájmom pozemkov, o ktoré má DNV záujem by 

nemal byť problém. Ako ďalej uviedol, na rokovaniach sa intenzívne pracuje a verí že pre DNV 

budú úspešné. 

Predseda komisie poukázal na nevyhnutnosť zaoberať sa prípravou na Parkovaciu politiku. 

Poukázal aj na to, že zatiaľ nie sú k dispozícii výsledky pasportu. Tieto by podľa vyjadrenia p. 

Macákovej mali byť známe niekedy v mesiaci júl. Predseda komisie navrhuje pripraviť návrh 

zonácie, najlepšie v alternatívnom riešení (celá DNV alebo zoznam lokalít). Komisia na 

ochranu verejného poriadku a parkovacej politiky bude návrhy zonácie následne odporúčať  

predstaviť verejnosti. 

Starosta uviedol, že je za zavedenie pilotnej prevádzky na ulici Pavla Horova a Jána Smreka. 

Hl. mesto SR Bratislava bude finančne prispievať, ale len v obmedzenom množstve. Predseda 



komisie uviedol, že treba brať do úvahy skutočnosť, že ak bude zóna zavedená len pre menšiu 

územnú časť, vytlačíme mnoho vozidiel mimo určenú zónu, čím sa skomplikuje situácia 

s parkovaním v iných častiach sídlisk, či ulíc, kde už teraz je situácia komplikovaná a prikláňa 

sa ku komplexnému riešeniu parkovania. Pani Macáková odporúča počkať na dáta z pasportu. 

S týmito podkladmi sa potom dá ďalej pracovať na ďalšom smerovaní. Prioritou bude 

vytvorenie 500 parkovacích miest, čo je aj priorita v komunikácii s ministerstvom dopravy. 

Celý proces bude zdĺhavý kvôli projektovým návrhom. Koronavírus posunul všetky procesy 

minimálne o viac ako pol roka. 

 

Bez uznesenia 

 

K bodu 4a.) Dopravná situácia na ul. Eisnerova 

 

Podnety k riešeniu dopravnej situácie na Eisnerovej ulici prišli od viacerých nespokojných 

občanov, ktorí dostali pokuty od Mestskej polície, za parkovanie pozdĺž cesty v jazdnom pruhu 

v smere k Ternu. Nakoľko na Dopravnej komisii v meste v čase schvaľovania nebola (pre 

chorobu) prítomná pracovníčka MČ BA - DNV, ktorá tieto záležitosti s mestom komunikuje, 

MČ BA - DNV o tom nemala vedomosť. Ako sa vyjadril p. starosta, je podľa neho nutné, aby 

mesto informovalo o zmene organizácie dopravy, napr. na infotabuliach, ako aj to, na základe 

koho a čoho sa rozhodlo o zmene dopravného značenia. Ťažko sa pred občanmi obhajuje 

situácia, za ktorú nezodpovedá MČ. Uviedol, že bude apelovať na kompetentných ľudí 

z Magistrátu, aby takéto zmeny v našej MČ komunikovali aspoň deň vopred. Starosta si 

rovnako myslí, že by táto zmena v značení mala byť prehodnotená na Dopravnej komisii. Ak 

sa už rieši odobratie parkovacích státí, mali by vyriešiť aj naše podnety na zníženie povolenej 

rýchlosti v kritických úsekoch na mestskej komunikácii na ul. Istrijská.  

Bolo zistené, že požiadavka na zmenu značenia na ul. Eisnerova prišla od Dopravného podniku, 

tento zbiera podnety od vodičov i občanov. Tí v zhode poukazovali, že vodiči zaparkovaných 

vozidiel, pri státí v danom úseku neponechávali voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 

3 m pre každý smer jazdy, čím bola dlhodobo ohrozovaná bezpečnosť cestnej premávky.  

V danej veci reagoval poslanec R. Tešovič. Uviedol, že zmeny by mali byť vopred 

komunikované aj s MČ. Ďalej uviedol, že je to frekventovaná cesta, využívaná autobusmi 

MHD, ktorých vodiči sa sťažujú na problematické prejazdy, najmä ak sa stretnú autobusy 

v protismere. Tiež sa často sťažovali aj občania na nízku bezpečnosť v danom úseku pre zlý 

rozhľad chodcov prichádzajúcich na priechod pre chodcov i vozidiel vychádzajúcich z bočných 

ulíc a vznikali tam často kolízne situácie. Daný úsek nie je uspôsobený na parkovanie a aj preto 

bolo vodorovné značenie zo strany mesta premaľované na súčasný stav.  

Vodiči (nielen) MHD aj za predchádzajúceho stavu boli nútení pre odstavené vozidlá 

prechádzať z vozidlom cez plnú čiaru, čím nebezpečne zasahovali do protismeru.  

 

Bolo by možno vhodné identifikovať najužšie miesta v danom úseku komunikácie a tam 

vyznačiť zákaz parkovania.  

 

 

 

 

 

Uznesenie č.54/10/2020 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky o d p o r ú č a MČ BA 

- DNV požiadať príslušný Krajský dopravný inšpektorát o   p r e h o d n o t e n i e   dopravnej 



situácie na ulici Eisnerova v úseku medzi križovatkami ulíc Milana Marečka a Jána Poničana 

s možnosťou určenia pozdĺžneho parkovania v časti úseku s ohľadom na bezpečný výjazd 

vozidiel z bočných ulíc. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie uznesenia 

Poslanci 5 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 4 

 

  

K bodu: 5): Verejný poriadok – Incidenty zaznamenané Dohľadovým centrom 

 

V MČ BA - DNV pribudli kamery na viacerých uliciach. Dokopy ich má zatiaľ MČ osadených 

21 ks. Nové kamery pribudli na Devínskej Kobyle (panoramatické), z čoho záznam bude do 

budúcna sprístupnený aj cez webové rozhranie. Pribudli kamery vo vnútrobloku ulice Jána 

Poničana, kde dochádzalo k častému rušeniu verejného poriadku, ďalej na Opletalovej ulici, na 

ulici Na mýte, v parku Charkovská. Zamestnanci sú zaškolení na to, aby vedeli posúdiť, kam 

nahlásiť incident, či mestskej, alebo štátnej polícii. K 25.5.2020 bolo takto zaznamenaných 

1161 incidentov (od vzniku Dohľadového centra).  

 

Obyvatelia navrhujú zvážiť osadenie kamery aj na roh výškového paneláku M. Marečka 22 

s možnosťou monitorovania ulice I. Bukovčana vrátane budovy a areálu ZŠ I. Bukovčana.  

Predseda komisie konštatoval, že v prípade inštalovania kamery na bytový dom je podmienkou 

súhlas spoločenstva, alebo nadpolovičnej väčšiny vlastníkov BaNP dotknutého bytového domu.  

Starosta uviedol, že sa zvažuje aj osadenie otočnej kamery na začiatku ul. I. Bukovčana (od 

cintorína), ktorá by zaberala aj pohľad na Hradištnú ulicu. Momentálne sa bude osádzať kamera 

na ul. Mlynskej, nakoľko sa tam presunuli neprispôsobivé osoby i osoby bez domova, ktoré 

predtým prebývali pod železničným viaduktom.  

Ďalej uviedol, že cyklomost (monitorovaný) je ešte v čase zasadania komisie zatvorený 

s umiestneným alarmom a prekážkami, ktoré zadržia páchateľa, kým príde hliadka. Starostu 

neteší, že musel takýmto spôsobom brániť slobodnému pohybu občanov, ale v danom období 

to bolo nevyhnutné. Verí však v jeho skoré otvorenie v závislosti na uvoľňovaní štátnych 

opatrení. 

Bez uznesenia 

 

K bodu 5a.) Verejný poriadok – porušenie prevádzkovej doby (ul. J. Jonáša) 

 

Predseda komisie uviedol, že MČ BA - DNV dostala podnet od obyvateľov ul. J. Jonáša, na 

prevádzku, ktorá nedodržiavala ustanovený čas prevádzky. Pani Labašková, z právneho 

oddelenia MÚ DNV, uviedla, že na základe tohto podnetu MČ BA - DNV prejednala konateľku 

prevádzky na ul. J. Jonáša, pre porušenie podmienok ustanovených vo VZN MČ BA - DNV o 

pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v DNV a v rámci konania jej bola 

uložená pokuta. 

Bez uznesenia 



K bodu: 6): Podnety od občanov 

1) Komisia sa zaoberala podnetom od občanov z ul. Vukovarskej ktorí nahlásili neprimeraný 

štekot psov z jedného z bytov, čo znemožňovalo ostatným obyvateľom pokojné bývanie. 

Pani Labašková z právneho oddelenia MÚ BA - DNV uviedla, že vo veci sa koná, zároveň 

preverujú, či si majiteľ (viacerých) psov splnil oznamovaciu povinnosť a splnil ďalšie 

podmienky súvisiace s držaním psov. O ďalších krokoch bude komisia informovaná. 

Bez uznesenia 

2)  Podnet z ulice Ľubovníkova na detské ihrisko podala jedna občianka, ktorá sa sťažovala na 

neprimeraný hluk a na to, že sa tam napriek prijatým opatreniam zhlukujú obyvatelia bez 

rúšok a s nedostatočným vzájomným odstupom. Situáciou sa bude v rámci kompetencií 

zaoberať MÚ BA - DNV. 

Bez uznesenia 

3)  Ďalší podnet občana sa týkal Tenisového klubu a hlučného správania návštevníkov 

tenisových kurtov na I. Bukovčana. Konatelia boli na situáciu upozornení MČ a odvtedy 

neboli hlásené žiadne iné podnety. 

Bez uznesenia 

4)  Informácia k obmedzeniu rýchlosti na Istrijskej ulici. Bol podaný podnet zo strany MČ BA 

- DNV, mesto zatiaľ nevydalo v tejto veci žiadne rozhodnutie. Po konzultácii s komisiu p. 

starosta požiada mesto o zvýraznenie značenia označujúceho priechod pre chodcov (pri 

lekárni). V minulosti v tomto úseku komisia navrhla aj osadenie merača rýchlosti. Vďaka 

štatistike z hraníc a kamere MČ sa vie, kedy je doprava najfrekventovanejšia a kedy je 

potrebné riešiť reguláciu dopravy. Ohľadom riešenia sa MÚ BA - DNV poradí 

s kompetentnými s magistrátom.  

 

 

Uznesenie č.55/10/2020 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky                                                 

o d p o r ú č a  MČ BA - DNV opätovne o s l o v i ť magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

o  z a b e z p e č e n i e priechodu pre chodcov na ulici Istrijskej a Na mýte svetelnou 

signalizáciou alebo iným vhodným dopravným značením. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 5 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 4 

 

 



K bodu: 7) Rôzne 

1) Predseda informoval členov komisie o obdržanej žiadosti umiestniť dopravné značenie 

POZOR ZVER na ceste II/505 v úseku od Pegasu po zastávku Vápenka (od zastávky 

Kamenáče).  

 

Uznesenie č.56/10/2020 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky o d p o r ú č a  MČ BA 

- DNV o s l o v i ť magistrát hlavného mesta SR Bratislavy s návrhom na určenie dopravného 

značenia výstražnej značky POZOR ZVER v úseku od zastávky Kamenáče po zastávku 

Vápenka na ceste II/505. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 5 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 4 

2) Člen komisie z radu poslancov p. Kolega, informoval o častom voľnom pohybe psov, ktoré 

plašia zver a množstve cyklistov na Sandbergu. Navrhol osadenie tabúľ „Voľný pohyb psov 

zakázaný“ a „zákaz vjazdu cyklistov“. Komisia odporučila MČ BA - DNV osloviť stráž prírody 

na zvýšenie počtu kontrol v danej lokalite a prípadne aj o doplnenie info tabúľ s cieľom 

upozorniť verejnosť na zakázané činnosti na území, kde platí IV. stupeň ochrany, napr. zákaz 

pohybu mimo vyznačených turistických chodníkov a zákaz voľného pohybu psov. Info 

navrhuje prípadne uverejniť aj na webovej stránke MČ. 

Bez uznesenia 

 

Záverom zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil komisiu 

o 21:00. 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Paulína Salopek 


