
 

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 12. októbra 2022 

č. 27/2022 

Miesto zasadnutia 
Zasadačka Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves 

Začiatok  16.00 h 

Ukončenie 16.50 h 

Prítomní podľa prezenčnej listiny  

 

Členovia komisie - poslanci 

Miroslav Antal – predseda komisie,  

Ján Žatko – podpredseda komisie, 

Peter Kolega – poslanec 
 

 

Členovia komisie - neposlanci 

Pavol Goldstein – neposlanec 

Milan Mošať – neposlanec 

Metod Glatz – neposlanec 

 

Tajomník 

Paulína Salopek   
Neprítomní: Dana Hlaváčová Vanková – poslankyňa, ospravedlnená 

Adrián Jankovič – poslanec, ospravedlnený 

Veronika Veslárová – poslankyňa, ospravedlnená 

Radko Candrák – neposlanec, ospravedlnený 

Ľuba Rehánková – neposlankyňa, ospravedlnená 

Stanislav Pečenka – neposlanec, ospravedlnený 

 

 

 

Program: 

 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

2. Zabezpečovanie verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

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 6 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 3 0 

 

0 Bez 

Neposlanci 3 

Program bol schválený 

 

K bodu 2.): Zabezpečovanie verejného poriadku v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves 

Predseda KOVPDaPP informoval prítomných členov komisie o plánovanom otvorení stanice 

Mestskej polície v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa uskutoční  

pravdepodobne dňa 13.10.2022. Úradné hodiny budú dva dni v týždni po dve hodiny. V tom 

čase budú môcť prísť občania osobne riešiť podnety a priestupky s príslušníkom MsP – 

priestupkárom. Uvidí sa, ako to bude so zabezpečovaním nových kapacít. Napriek tomu, že 

bude pracovisko stanice Mestskej polície otvorené len dva dni v týždni, hliadky budú v uliciach 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves podstatne častejšie, nakoľko ich prítomnosť 

nebude viazaná na úradné hodiny stanice. V rámci témy zabezpečovanie verejného poriadku 

vznikla aj diskusia k ľuďom bez domova na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves a skúsenostiam k nahlasovaniu takýchto prípadov. KOVPDaPP vzala predmetnú 

informáciu na vedomie.  

 

 

K bodu 3.): Rôzne 

V rámci bodu rôzne vyzval predseda KOVPDaPP prítomných členov komisie, aby sa vyjadrili 

k fungovaniu tejto komisie a možným postrehom do budúcna, ako by to mohlo fungovať. 

Magistrát odobril osadenie dopravného značenia na ulici Istrijská, kde bol v križovatke problém 

s odbočovaním MHD, ktorej bránili zaparkované vozidlá. Na ulicu Opletalova sa dávali 

vankúše (retardér), pri ktorých vznikli námietky zo strany občanov. Tieto podnety boli 

vyriešené namieste s predsedom komisie, starostom, zamestnankyňou Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a riaditeľkou Denovy a vankúše boli posunuté 

o niekoľko metrov. Tento typ retardardérov je osvedčený a mesto ich plánuje inštalovať aj na 

miestach, kde chodí MHD. V Devínskej Novej Vsi sú osadené na uliciach Kosatcová a 1. Mája. 

Po komunikácii s občanmi by bol predseda KOVPDaPP za zjednosmernenie ulíc, nie kvôli 



skomplikovaniu prístupu, ale na umožnenie vyznačenia parkovacích miest. Navrhoval by 

k tejto téme zvolať diskusiu s občanmi a následne to nechať na posúdenie dopravnému 

inžinierovi.  

Čo sa týka parkovacej politiky, predseda KOVPDaPP vyjadril názor, že bezplatné parkovanie 

nemá význam, nakoľko je potom zneužiteľné a takto získané financie sa dajú investovať do 

infraštruktúry a danej mestskej časti. Vytvárajú sa aj parkovacie plochy pre tzv. nerezidentov, 

ktoré sú zatiaľ zadarmo, aby sa tam ľudia naučili parkovať. Toto nie je jednoducho riešiteľná 

téma, ale je rád, že sa KOVPDaPP zhodla na jednotnej zóne parkovacej politiky. 

Ďalej prebehla diskusia k ukladaniu pokút za porušovanie verejného poriadku prevádzkami, 

k čomu sa predseda KOVPDaPP vyjadril, že daný delikt po objasnení predkladajú mestskej 

časti, lebo ide o správny delikt, kedy je prevádzka riešená ako právny subjekt v rámci správneho 

konania. Ide o nastavenie komunikácie mestská časť – komisia - polícia (mestská alebo štátna). 

 

Záverom zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil komisiu 

o 16:50 h. 

 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Paulína Salopek 


