
 

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 01. februára 2022 

č. 25/2021 

Miesto zasadnutia ONLINE, prostredníctvom Videokonferencie ZOOM 

Začiatok  17.00 h 

Ukončenie 17.51 h 

Prítomní podľa prezenčnej listiny  

 

Členovia komisie - poslanci 

Miroslav Antal – predseda komisie,  

Ján Žatko – podpredseda komisie, 

Adrián Jankovič – poslanec,  

Dana Hlaváčová Vanková – poslankyňa 

Peter Kolega – poslanec 

Veronika Veslárová – poslankyňa 
 
 

Členovia komisie - neposlanci 

Pavol Goldstein – neposlanec 

Metod Glatz – neposlanec 

Stanislav Pečenka – neposlanec 

 

Tajomík 

Paulína Salopek   
Neprítomní: Radko Candrák – neposlanec, ospravedlnený 

Milan Mošať – neposlanec, ospravedlnený 

Ľuba Rehánková – neposlankyňa, ospravedlnená 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

2. Parkovanie na chodníkoch 

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 konštatoval, že je prítomných 9 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 6 0 

 

0 Bez 

Neposlanci 3 

Program bol schválený 

 

K bodu 2.): Parkovanie na chodníkoch 

 

Na základe zmeny legislatívy, ktorá po úprave zakazuje parkovanie na chodníkoch pre 

motorové vozidlá do 3,5 tony, okrem miest, kde to bude vyznačené, sa mení predchádzajúca 

možnosť parkovania na chodníkoch v prípade, že ostáva priestor jeden a pol metra pre peších. 

S príslušnými obcami a mestami nebol odkonzultovaný čas, respektíve termín, odkedy by táto 

zmena legislatívy mala vstúpiť do platnosti, čo spôsobilo problémy mestu a mestským častiam, 

ktoré by mali urgentne začať vyznačovať miesta, kde je takéto parkovanie povolené. 

Parkovanie na chodníkoch spôsobuje problémy aj v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves a to najmä v prípade novo zrekonštruovaných chodníkov so zámkovou dlažbou, ktoré sa 

týmto poškodzujú. Z hľadiska ulíc sú to ulica Eisnerova v úseku križovatiek Jána Poničana, či 

Jána Smreka, blížiace sa k ulici Milana Marečka. Tam je problém s parkovaním na chodníkoch, 

alebo na vozovke, kde vozidlá neponechávajú dostatočný priestor. Ďalej sa to týka vozovky na 

ulici Na Mýte a Štefana Králika a v častiach s rodinnou výstavbou, atď. Dňa 14.01.2022 bol 

podaný do podateľne parlamentu návrh na novelu zákona, ktorým sa bude posúvať účinnosť 

„chodníkového“ zákona. Ak by táto novela prešla (zatiaľ nebola zaradená do programu), 

posunulo by ho to na apríl 2024. Predseda komisie spolu ďalej v diskusii rozoberali aj možnosť 

zjednosmernenia ulíc. 

 

 

 

Uznesenie č.106/25/2021 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

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

Devínska Nová Ves predložiť do Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky informáciu o stave pripravenosti organizácie dopravy v prípade 

nadobudnutia platnosti novely zákona číslo 8/2009, ktorou sa zakazuje zastavenie a státie na 

chodníkoch do najbližšieho zasadnutia komisie. 



 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 6 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 3 

 

 

 

Uznesenie č.107/25/2021 

 

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 plán zjednosmernenia ulíc v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves v rámci pripravovanej parkovacej politiky do najbližšieho zasadnutia komisie. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 6 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 3 

 

 

 

K bodu 3.): Rôzne 

 

Záverom zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil komisiu 

o 17:51 h. 

 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Paulína Salopek 


