
 

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 07. júna 2022 

č. 26/2022 

Miesto zasadnutia 
Zasadačka Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves 

Začiatok  16.00 h 

Ukončenie 17.20 h 

Prítomní podľa prezenčnej listiny  

 

Členovia komisie - poslanci 

Miroslav Antal – predseda komisie,  

Ján Žatko – podpredseda komisie, 

Dana Hlaváčová Vanková – poslankyňa 

Peter Kolega – poslanec 

Adrián Jankovič – poslanec 
 

 

Členovia komisie - neposlanci 

Pavol Goldstein – neposlanec 

Stanislav Pečenka – neposlanec 

 

Tajomík 

Paulína Salopek   
Neprítomní: Veronika Veslárová – poslankyňa, ospravedlnená 

Radko Candrák – neposlanec, ospravedlnený 

Milan Mošať – neposlanec, ospravedlnený 

Ľuba Rehánková – neposlankyňa, ospravedlnená 

Metod Glatz – neposlanec, ospravedlnený 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

2. Riešenie situácie v križovatke ulíc Eisnerova – Istrijská – Nám. 6. apríla 

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 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 5 0 

 

0 Bez 

Neposlanci 2 

Program bol schválený 

 

K bodu 2.): Riešenie situácie v križovatke ulíc Eisnerova – Istrijská – Nám. 6. apríla 

 

Prvotný podnet ohľadom problematickej križovatky ulíc Eisnerova, Istrijská a Nám. 6 apríla 

prišiel od člena komisie Stanislava Pečenku. Predseda komisie požiadal mestskú časť 

Bratislava-Devínska Nová Ves, aby sa podmetom začala zaoberať, na čo prebehlo miestne 

šetrenie, na základe ktorého zamestnankyňa Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves spracovala žiadosť o urgentné riešenie na magistrát hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislava .Na predmetnej križovatke majú problém predovšetkým vodiči 

MHD, keď vchádzajú do križovatky, nakoľko im zavadzajú zaparkované vozidlá. Z toho 

dôvodu si musia vodiči MHD nadísť a pri odbočovaní zasiahnuť do protismeru, aby sa 

zaparkovaným autám vyhli a vznikajú kolízne situácie. Magistrát poslal odpoveď, že „dňa 

14.03.2022 prijal žiadosť mestskej časti a vykonal obhliadku s cieľom zanalyzovať popísaný 

stav predmetnej križovatky. Z obhliadky vyplynulo, že z križovatky je nedostatočný rozhľad 

pri výjazde z Istrijskej ulice na Eisnerovu spôsobený zaparkovanými vozidlami v jej tesnej 

blízkosti. Umiestnené dopravné zrkadlo rieši dopravnú situáciu len čiastočne. Bude 

vypracovaný projekt zo strany ODI v rámci organizácie dopravy, pri ktorom bude navrhnuté 

vyznačenie vodorovného dopravného značenia 620 a 621.“ Členovia KOVPDaPP zobrali 

uvedené informácie na vedomie. 

 

K bodu 3.): Rôzne 

 

3/A)  

S podnetom súvisiacim s dopravným značením na ulici Slovinec v blízkosti rodinných domov 

83, 85 a 87 oboznámil KOVPDaPP člen komisie, poslanec MZ Adrián Jankovič. Sú tam 

osadené smerové dosky, ktorých pôvod nie je zrejmý. 

 

 

 



Uznesenie č.108/26/2022 

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 preverenie oprávnenosti a zákonnosti umiestnenia dopravného značenia 

na ulici Slovinec, parcelné číslo 1833 v blízkosti rodinných domov číslo 83, 85 a 87 

a poskytnutie informácie do najbližšieho zasadnutia komisie. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 5 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 2 

 

 

3/B)  

Ďalším predloženým návrhom od člena komisie, poslanca MZ Adriána Jankoviča bolo 

zavedenie služby tzv. bikesharing-u. K návrhu prebehla diskusia ohľadom následného 

umiestnenia zaparkovaných bicyklov aj vzhľadom na už prebiehajúce služby zdieľaných 

kolobežiek. 

 

Uznesenie č.109/26/2022 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

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

Devínska Nová Ves 

a) o preverenie a poskytnutie stanoviska, či sú určené konkrétne plochy pre služby 

zdieľaných kolobežiek a ak nie, vykonať miestne šetrenie s návrhom na vymedzenie 

takýchto plôch, 

b) pri určení konkrétnych odstavných plôch informovať verejnosť prostredníctvom 

informačných kanálov o spôsobe parkovania kolobežiek s cieľom zabezpečiť poriadok 

na verejných priestranstvách, 

c) poskytnúť stanovisko k možnosti využívania služieb zdieľaných bicyklov s možnosťou 

poskytnutia súčinnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves prípadným 

poskytovateľom tejto služby (odstavné plochy pre zdieľané plochy bicyklov). 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 5 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 2 

3/C) 



KOVPDaPP obdržala požiadavku o prejednanie podnetu, ktorý bol prejednávaný aj na komisii 

výstavby a životného prostredia a týkal sa upravenia značenia cesty Eisnerova z Devínskej 

Novej Vsi (kolmá križovatka), nakoľko je hranica križovatky označená tak, že neumožňuje 

výhľad na prichádzajúce autá a tiež je značka príliš nízko, takže ju nie je vidieť. 

 

Uznesenie č.110/26/2022 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

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

Devínska Nová Ves urobiť miestne šetrenie križovatky Eisnerova (za viaduktom Devínska 

Nová Ves) v mieste privádzača z hlavnej cesty 2/505 k dopravnému značeniu a navrhnúť 

správcovi komunikácie značenie s cieľom zabezpečiť bezpečný výhľad na prichádzajúce 

vozidlá. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 5 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 2 

 

3/D) 

Ďalší podnet bol KOVPDaPP zaslaný obyvateľmi mestskej časti a týkal sa križovatky/ 

križovatiek na ulici I. Bukovčana v blízkosti bytového domu najmä číslo vchodu 5-7, 

nachádzajúcim sa v blízkosti Základnej školy a dotýkal sa parkujúcich vozidiel, ktoré 

nerešpektujú zákon o cestnej premávke a pravidelne parkujú tak, že znemožňujú 

prechádzajúcim chodcom bezproblémový prechod cez cestu a autám vchádzajúcim na cestu 

bezproblémový výhľad do križovatky, čím dochádza ku konfliktným situáciám. Obdobná 

situácia je aj medzi bytovými domami č. 9–11 a 13–15 a aj na opačnej strane medzi bytovými 

domami č. 12-14 a 20-22 a 28-30. „Žltá čiara“ v týchto križovatkách postupne úplne vybledla 

(v súčasnosti sa už takéto značenie nepoužíva) a absencia iného vhodného dopravného značenia 

(aj keď v takýchto prípadoch platia podmienky všeobecnej úpravy cestnej premávky) spôsobuje 

to, že vodiči si v týchto prípadoch často možno ani neuvedomujú porušenie zákona o cestnej 

premávke. Priechody pre chodcov, ktoré boli na odporúčanie komisie vyznačené na ul. I. 

Bukovčana a M. Marečka, tento problém parkujúcich áut odstránili a zároveň prispeli 

k bezpečnejšiemu prechodu chodcov cez križovatky. 

 

Uznesenie č.111/26/2022 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

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

Devínska Nová Ves ako správcu komunikácie na ulici Ivana Bukovčana o zabezpečenie 

vyznačenia priechodov pre chodcov v miestach križovania ciest (v blízkosti bytových domov 



vchody č. 5-7 a 9-11 a bytových domov č. 12-14 a 20-22 a 28-30) s príslušným zvislým 

dopravným značením, t.j. po oboch stranách komunikácie,  s cieľom zabezpečiť bezpečnosť 

chodcov, najmä detí pri ceste do a z Materskej školy Milana Marečka a Základnej školy Ivana 

Bukovčana. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 5 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 2 

 

 

Záverom zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil komisiu 

o 17:20 h. 

 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Paulína Salopek 


