
 

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. októbra 2021 

č. 21/2021 

Miesto zasadnutia ONLINE, prostredníctvom Videokonferencie ZOOM 

Začiatok  17.00 h 

Ukončenie 18.15 h 

Prítomní podľa prezenčnej listiny  

 

Členovia komisie - poslanci 

Miroslav Antal – predseda komisie,  

Ján Žatko – podpredseda komisie, 

Adrián Jankovič – poslanec,  

Dana Hlaváčová Vanková - poslankyňa 

 
 

Členovia komisie - neposlanci 

Ľuba Rehánková – neposlankyňa, 

Milan Mošať - neposlanec 

Pavol Goldstein – neposlanec 

 

Paulína Salopek   
Neprítomní: Veronika Veslárová – poslankyňa, ospravedlnená 

Stanislav Pečenka – neposlanec, ospravedlnený 

Metod Glatz – neposlanec, ospravedlnený 

Radko Candrák – neposlanec, ospravedlnený 

Peter Kolega – poslanec, ospravedlnený 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

2. Zvýšenie bezpečnosti dynamickej a statickej dopravy na ulici Na Mýte - Riešenie 

3. 1. a 2. etapa opravy cesty III. triedy na ulici Na Kaštieli 

4. Podnety od občanov 

5. Rôzne 

 

 

 

 

 

 



 

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

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

prítomných členov a konštatoval, že je prítomných 7 členov (vrátane predsedu) a komisia  je 

uznášaniaschopná. Následne členovia Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky (ďalej v texte, mimo uznesenia, len „KOVPDaPP“) 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.): Zvýšenie bezpečnosti dynamickej a statickej dopravy na ulici Na Mýte – Riešenie 

 

K uvedenému bodu sa vyjadril starosta mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Situácia 

s parkovaním a dopravou na ulici Na Mýte bola problematická a nebezpečná pre rezidentov a 

návštevníkov. Z tohto dôvodu dala mestská časť vypracovať projekt na použitie technického 

riešenia, ktoré schválilo aj KDI ako najlepšie možné riešenie. Komisia na ochranu verejného 

poriadku, dopravy a parkovacej politiky vzala uvedenú informáciu na vedomie s tým, aby bola 

do zasadnutia najbližšej komisie informovaná, ako sa projekt vyvíja. K tomuto bodu prebehla 

diskusia.  

 

K bodu 3.) 1. a 2. etapa opravy cesty III. triedy na ulici Na Kaštieli 

 

Ako uviedol do zápisu starosta mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, projekt je vo fáze 

pripravenej projektovej dokumentácie a momentálne prebiehajú úkony s výberom dodávateľa. 

Mestská časť navrhuje rozdeliť rekonštrukciu cesty III. triedy, t.j. frézovanie, odvodnenie 

a následné položenie nového povrchu na dve etapy. Konkrétne by sa v prvej fáze 

rekonštruovala vrchná časť ulice, čo by bolo možné, ak to počasie neovplyvní, zrealizovať ešte 

v roku 2021 a následne jej spodná časť od ulice Istrijská aj so súbežnou komunikáciou Na 

Kaštieli (v roku 2022). Popritom by sa mala pokladať aj nová infraštruktúra v rámci optiky. 

Vzhľadom na momentálny stav cesty a logistiku pri oprave je fázovanie lepšou voľbou, ako 

robiť rekonštrukciu kompletnej cesty na budúci rok.  

 

 

Uznesenie č.99/21/2021 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporúča mestskej časti 



Bratislava-Devínska Nová Ves realizovať opravu cesty III. triedy na ulici Na Kaštieli po 

etapách 1 a 2. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 3 

 

 

K bodu 4.) Podnety od občanov 

 

a) parkovanie pri smetných košoch a na miestach v okolí materských a základných škôl 

 

Podnet prišiel od predsedu komisie, nakoľko sleduje, že parkovanie áut pri smetných košoch 

znemožňuje prechod zásobovania a odvoz smetí. Predseda Komisie na ochranu verejného 

poriadku, dopravy a parkovacej politiky preto navrhol, aby danú lokalitu v inkriminovaný čas  

sledovalo Dohľadové centrum a monitorovalo možné kolízne situácie pri materskej škole 

Milana Marečka na zabezpečenie poriadku. Ako ďalej uviedol, komplexné riešenie bude možné 

prijať pri rekonštrukcii Terasy Milana Marečka.  

 

 

b)  rekonštrukcia Terasy Milana Marečka 

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves začala s prípravou na obstarávanie dodávateľa na 

realizáciu rekonštrukcie terasy z hľadiska bezpečnosti, statiky, odvodnenia a estetiky 

spolu  navrhnutým dopravným riešením pre ulicu Milana Marečka. K tomuto bodu bude 

zvolané mimoriadne zasadnutie Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej 

politiky ešte pred samotnou realizáciou s finálnym projektom o stave príprav. 

 

 

Uznesenie č.100/21/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves žiada mestskú časť Bratislava-

Devínska Nová Ves o poskytnutie informácií tak, ako doposiaľ, v prípade zmeny bezodkladne 

o stave príprav k rekonštrukcii Terasy Milana Marečka. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 3 



 

c)  parkovanie na ulici Podhorská 

Ďalší podnet sa týkal parkovania na ulici Podhorská, kedy zaparkované vozidlá pod lesom 

zužujú vozovku a znemožňujú tým parkovanie rezidentov a zároveň plynulý prechod dvom 

oproti sebe idúcim autám. Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej 

politiky odporúča Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves informovať  

občana, aby v danom prípade kontaktoval Dohľadové centrum alebo políciu. 

d) betónové oblúky na zastávke Štefana Králika 

 

Občan navrhoval odstránenie betónových oblúkov na zastávke Štefana Králika nakoľko tie 

podľa jeho slov vytvárajú priestor na zhlukovanie sa neprispôsobivých občanov. Tie však môžu 

byť zároveň opornými múrmi pre svah a odstránenie by situáciu nezlepšilo. 

 

Uznesenie č.101/21/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporúča mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves prehodnotiť priestor parčíka na zastávke Štefana Králika 

smerom ku kruhovému objazdu a zvážiť nasadenie kvetinovej výzdoby. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 3 

 

 

 

e) rezonujúci zvuk 

 

Na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bol zaslaný podnet od občana, 

ktorý sa sťažuje na rezonujúci/ vibrujúci zvuk v okolí ulíc Ľubovníková, Mečíková a Bystrická. 

 

 

Uznesenie č.102/21/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporúča mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves vykonať miestne šetrenie za účelom preverenia podnetu občana, 

ktorý poukazuje na vibrácie v okolí ulíc Ľubovníková, Mečíková a Bystrická zamestnancami 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a výsledok miestneho šetrenia 



poskytnúť Komisii na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky do 

najbližšieho zasadnutia komisie. 

 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 3 

 

 

K bodu 3.): Rôzne 

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves posielala 19.5.2021 požiadavky na oddelenie 

dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ohľadom doplnenia dopravných 

značení, priechodov pre chodcov, svetelných značení priechodov pre chodcov, rekonštrukcie 

chodníkov, poprípade ich doplnenie na komunikáciách v správe hlavného mesta, k čomu sa 

zatiaľ dopravná komisia nevyjadrila. 

Predseda Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky spoločne 

s členmi komisie navrhli témy do ďalšieho zasadnutia komisie, ktoré si vyžadujú prieskum.  

 

Záverom zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil komisiu 

o 18:15 h. 

 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Paulína Salopek 


