
 

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 6. októbra 2020 

č. 12/2020 

Miesto zasadnutia Bratislava, Sobášna sieň Vila Košťálová 

Začiatok  17.00 h 

Ukončenie 18.45 h 

Prítomní podľa prezenčnej listiny  

 

Členovia komisie - poslanci 

Miroslav Antal – predseda komisie,  

Veronika Veslárová – poslankyňa,  

Peter Kolega – poslanec, 

Adrián Jankovič – poslanec,  

 

 

Členovia komisie - neposlanci 

Metod Glatz – neposlanec príchod  

Stanislav Pečenka – neposlanec, 

Pavol Goldstein – neposlanec, 

 

Paulína Salopek - tajomník 

 

Hostia: 

Podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ján Žatko – podpredseda komisie, ospravedlnený 

Zoroslav Smolinský – poslanec, ospravedlnený 

Radko Candrák – neposlanec, ospravedlnený 

Milan Mošať – neposlanec, ospravedlnený 

Ľuba Rehánková – neposlankyňa, neospravedlnená 

 

 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie  

2. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021-2023 

2a. Návrh odporúčaní Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej 

politiky MČ Bratislava-Devínska Nová Ves k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy (návrh na zmenu čl. 58c a čl. 91) 

3. Rôzne 

 



 

K bodu 1.): Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie  

 

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

prítomných členov a hostí. Konštatoval, že je prítomných 7 členov a komisia je 

uznášaniaschopná. Predseda komisie navrhol na začiatok doplnenie programu o bod 2a,  

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

doplneného bodu hlasovať. Členovia komisie sa uzniesli na prerokovaní jednotlivých bodov 

podľa navrhnutého programu.   

  

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Bez 

Neposlanci 3 

 

Program bol schválený 

 

K bodu 2.): Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021-2023 

 

Priority komisie sú najmä zavedenie parkovacej politiky, vrátane zvýšenia parkovacích kapacít 

v podobe parkovacích plôch, príp. parkovacieho domu, ďalej rekonštrukcia chodníkov v správe 

mestskej časti vrátane bezbariérových riešení v súlade s vyhláškou č. 532/2002 

Z.z.,  vybudovanie cyklotrasy medzi Devínskou Novou Vsou a Dúbravkou a zvyšovanie 

bezpečnosti – zvýšenie počtu kamier (t.j. bezpečnostných, dopravných). 

 

V súvislosti s prioritami komisia predkladá nasledovné návrhy do rozpočtu na roky 2021 – 

2023:  

 

Parkovacia politika 

- kúpa/prenájom pozemku pod parkovací dom, vybudovanie parkovacieho 

domu/parkovacej plochy (križovatka ulíc I. Bukovčana - J. Poničana), 

- projektová dokumentácia k zavedeniu parkovacej politiky, dopravné značenie, 

Rekonštrukcia ciest, chodníkov a  ihrísk 

- zvýšiť podstatne prostriedky na rekonštrukciu chodníkov a ciest oproti rozpočtu 2020, 

- rekonštrukcia chodníka vo vnútrobloku od MŠ M. Marečka po bytový dom (BD) ul. J. 

Poničana 11, 

- rekonštrukcia asfaltového povrchu ihriska za BD ul. J. Poničana 1-3, 

- rekonštrukcia chodníka na ul. Istrijská ulici (od pamätníka padlým k Mýtnici), v prípade 

ak k rekonštrukcii nepristúpi Magistrát mesta BA, 

- vybudovanie cyklotrasy medzi DNV a Dúbravkou, 

- vyčlenenie finančných prostriedkov na majetkoprávne vysporiadanie pozemkov na 

cyklotrasu popri rieke Morave, 

- zakúpenie cyklostojanov v počte 131 ks, 



- rekonštrukcia chodníka na ul. Istrijská 92/A a 92/B /prepadnutý asfalt, nemá dostatočnú 

šírku podľa normy 1,5m + odstup od pevnej prekážky 0,2m keďže susedí s fasádou 

domu/, 

- obnova pôvodného chodníka od ul. Mlynská k ul. Vápencová /pod železnič. valom/. 

Bezpečnosť a iné 

- doplnenie bezpečnostných a dopravných kamier (min. 6 ks), 

- úprava priestoru pre MsP, 

- kúpa schodolezu - na prekonanie schodov vo Vile Košťálovej /pre osoby ŤZP/, 

- rekonštrukcia vstupnej rampy a WC na ZŠ Pavla Horova v súlade s vyhláškou                    

č. 532/2002 Z. z., 

Odporúčanie pri realizácii bezbariérovosti – realizovať 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. 

 

 

Uznesenie č.65/12/2020 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky mestskej časti 

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

zohľadniť návrhy v predloženom znení komisiou na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky do návrhu rozpočtu na roky 2021 – 2023. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0  Schválené  

Neposlanci 3 

 

K bodu 2a.): Návrh odporúčaní Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej 

politiky MČ Bratislava-Devínska Nová Ves k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy (návrh na zmenu čl. 58c a čl. 91) 

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves dňa 02.10.2020 obdržala žiadosť primátora 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zaslanie pripomienok mestskej časti podľa 

čl. 103 ods. 1 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do termínu 08.10.2020 

(ďalej len "Žiadosť"). Návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy (ďalej len "Štatút") sa upravuje obdobie, počas ktorého sú mestské časti oprávnené 

vydávať všeobecne záväzné nariadenia o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Podľa čl. 

103 ods. 1 Štatútu je lehota na zasielanie pripomienok mestských častí primátorovi hlavného 



mesta Slovenskej republiky Bratislavy do jedného mesiaca odo dňa požiadania, avšak 

vzhľadom na časový proces prijímania dodatku Štatútu boli mestské časti požiadané o zaslanie 

pripomienok do 08.10.2020. 

V zmysle doterajšieho znenia Štatútu boli mestské časti oprávnené vydávať všeobecne záväzné 

nariadenia o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy do 

nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 a prílohy VZN hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej len "VZN 8/2019), 

najneskôr však do 30.4.2021. § 1 až 20 a prílohy VZN 8/2019 nadobúdajú účinnosť dňa 

1.1.2021, avšak spolu so žiadosťou o zaslanie pripomienok bol mestskej časti doručený aj 

informatívny materiál - návrh VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, ktorým sa 

mení VZN 8/2019 v časti § 22, kedy sa nadobudnutie účinnosti § 1 až 20 a príloh VZN 8/2019 

mení z 1.1.2021 na 1.10.2021.  

V zmysle navrhovaného znenia dodatku k Štatútu by boli mestské časti oprávnené vydávať 

všeobecne záväzné nariadenia o dočasnom parkovaní vozidiel do 31.12.2020 bez ohľadu na 

termín nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 a príloh VZN 8/2019 a zároveň by všeobecne záväzné 

nariadenia podľa predchádzajúcej vety stratili platnosť nadobudnutím účinnosti prílohy VZN 

8/2019, ktorá ustanoví úseky miestnych komunikácií určené na dočasné parkovanie 

motorových vozidiel v príslušnej mestskej časti, najneskôr však uplynutím 6 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 VZN 8/2019. Zároveň by bola mestská časť, ktorá prijala 

všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, 

povinná do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 VZN 8/2019, navrhnúť Bratislave 

úseky miestnych komunikácií I. až IV. triedy určené na dočasné parkovanie motorových 

vozidiel v mestskej časti a ich zaradenie do zón dočasného parkovania. 

Vzhľadom na vyššie uvedené žiada mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves Komisiu na 

ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves o prijatie návrhu odporúčaní a vyjadrení k návrhu dodatku 

Štatútu a informatívneho materiálu podľa Žiadosti. 

 

Uznesenie č.66/12/2020 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky mestskej časti 

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

Nová Ves zaslať pripomienky mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves podľa čl. 103 

ods. 1 Štatútu primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do 08.10.2020 a to 

nasledovné: 

1. Zmenu v Štatúte hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v čl. 58c odsek 2: 

Navrhujeme text v znení: „V období od 1.augusta 2019 do 31.12.2020 môže na účely 

organizovania dopravy na území mestskej časti vydať nariadenie o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy podľa osobitného predpisu 



(16b)
 príslušná mestská časť.“ nahradiť novým textom v znení: „V období od 1.augusta 2019 

do 31.marca 2021 môže na účely organizovania dopravy na území mestskej časti vydať 

nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách I. až IV. 

triedy podľa osobitného predpisu (16b)
 príslušná mestská časť.“ 

2. Zmenu v návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktoré sa mení takto: 

V § 22 sa slová „1. januára 2021“ nahrádzajú slovami z „1. októbra 2021“ na „do zavedenia 

celomestskej parkovacej politiky“. 

  

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 3 

 

 

  

K bodu: 5): Rôzne 

Počas mimoriadneho zasadnutia Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej 

politiky prebehla aj videokonferencia za účasti p. starostu, p. zástupkyne starostu a členov 

komisie s Mgr. B. Konečným, poradcom primátora hlavného mesta SR Bratislavy                  

a Mgr. P. Bánovcom, riaditeľom sekcie dopravy z Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

Témou bola križovatka na Eisnerovej, na ktorú si dala mestská časť Bratislava-Devínska Nová 

Ves vypracovať štúdiu, z ktorej vychádzajú tri možné alternatívy a to vybudovanie 

jednopruhovej okružnej križovatky , turbo-okružnej križovatky, alebo križovatky so svetelnou 

signalizáciou. Nakoľko je mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves v názorovom rozpore 

s magistrátom, ktorá z typov križovatiek bude pre danú oblasť vhodná, bude videokonferencia 

po dodaní ďalších podkladov pokračovať vo štvrtok, 08.10.2020. 

 

Záverom zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil komisiu 

o 18:45. 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Paulína Salopek 


