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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 28. mája 2019  
č. 3/2019 

 

Miesto zasadnutia Ul. Novoveská 17/A, Bratislava – Devínska Nová Ves ,  
zasadačka miestneho úradu, 

Začiatok  17.00  h 

Ukončenie 19.30  h 

Prítomní podľa prezenčnej listiny 

 
 

I. 
Úvod 

 
Úvodom predseda komisie p. Miroslav Antal (ďalej len „predseda komisie“) privítal prítomných 
členov komisie a hostí. Zároveň konštatoval, že je prítomných 8 členov komisie a komisia  je 
uznášaniaschopná.  
 
Následne sa členovia komisie uzniesli na prerokovaní jednotlivých bodov programu.  Predseda 
komisie viedol rokovanie komisie podľa nasledovného programu: 
 
 

 PROGRAM 

1. Otvorenie, privítanie členov komisie a prítomných hostí  

2. Schválenie programu zasadnutia komisie 

3. Podnet občana – riešenie vodenia psov 

4. Podnet občana – doprava a parkovanie na ul. Slovinec 

5. Podnet občana  – riešenie dopravnej situácie na prístupových cestách k materským 

škôlkam 

6. Podnet občana – riešenie parkovania na ul. Eisnerova /od križovatky ul. Pod 

Lipovým po križovatku ul. Istrijská/ 

7. Parkovacia politika v Bratislave 

8. Rôzne  
 
Za návrh programu hlasovalo 8 členov komisie, proti bolo: 0 , zdržali sa: 0 
 

II. 
Prerokovanie bodov programu 

 

K bodu 3 „Podnet občana – riešenie vodenia psov“ 

 
Materiál uviedli : Miroslav Antal a Ján Osvald (okrskár MsP)          
 

Predseda komisie uviedol, že na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 
(ďalej len „MÚ MČ BA-DNV alebo MČ BA-DNV“) bol doručený podnet občana M., ktorý dal Miestnemu 
úradu na vedomie incident, ku ktorému došlo v apríli 2019 pri vchode na ul. Eisnerova 13, BA-DNV, 
a to tak, že pes, ktorého mala na vôdzke pani P. napadol (pravdepodobne túlavú) mačku, pričom pes 
sa jeho majiteľke mal vytrhnúť a rozbehnúť za mačkou. Občan, ktorý podnet podal, pomohol majiteľke 
toho psa chytiť a odtiahnuť ho od mačky. Tiež navrhol, aby pre psov s vyššou hmotnosťou ako je 
napr. 15 kg mal pes povinnosť nasadený náhubok. 
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Z obsahu diskusie:  Podrobnosti incidentu preverí okrkár MsP v rámci miestneho šetrenia, majiteľku 
psa poučí, preverí zaplatenie dane za psa a v prípade zistenia protiprávneho konania bude vec riešiť 
MsP, prípadne MÚ MČ BA-DNV (podľa príslušnosti).  
     Podmienky držania psov ustanovuje zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky psov v znení neskorších predpisov. Vodenie psa je upravené v § 4 tohto zákona. Zákon 
v tomto ustanovení (v ods. 5) zároveň splnomocňuje obec, vydať VZN, v ktorom ustanoví podrobnosti 
o vodení psov. Komisia preto na základe analýzy platného a účinného VZN o držaní psov, vydaného 
MČ BA-DNV, zváži možnosti na prípadnú novelu VZN č. 3/2015, ktorým sa upravujú niektoré 
podmienky držania psov na území MČ BA-DNV, a to najmä v časti dotýkajúcej sa vodenia psov. 
 
Bez uznesenia 
 
 

K bodu 4 „Podnet občana – doprava a parkovanie na ul. Slovinec“ 

 
Materiál uviedli:   Miroslav Antal, Pavol Goldstein a hosť      
 
 Podnet sa vo svojom obsahu dotýkal vjazdu a parkovania áut na ul. Slovinec v mieste za 
dopravnou značkou (ďalej len „DZ“) zákaz vjazdu (B1), s dodatkovou tabuľou „Okrem dopravnej 
obsluhy“. V danom úseku je aj DZ Slepá pozemná komunikácia (IP10a), keďže ulica končí závorou pri 
vstupe do prírodnej rezervácie so 4. stupňom ochrany. Z obsahu podnetu ďalej vyplýva, že obyvatelia 
s trvalým pobytom na tejto ulici parkujú (prevažne) svoje autá vo svojich dvoroch alebo garážach. 
Často tam ale parkujú aj viaceré motorové vozidlá, ktorých majitelia tam nemajú trvalý pobyt (obývajú 
tzv. domy-ubytovne) ale aj návštevníci prírodnej rezervácie Sandberg, ktorí často krát bránia 
niektorým obyvateľom s trvalým pobytom na tejto ulici parkovaniu alebo vjazdom na ich pozemok. 
 
Z obsahu diskusie:  K predmetnému problému sa vyjadril miestny okrskár, ktorý poukázal najmä na 
problematickú kontrolu vodičov vozidiel, resp. ich vjazdov do dotknutej ulice, a to v závislosti na 
dodatkovú tabuľu, ktorá je v súčasnosti umiestnená pod DZ zákaz vjazdu z textom  „Okrem dopravnej 
obsluhy“. 
 
V prílohe č. 1 k vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú ustanovené podrobnosti k „Dodatkovej tabuľke s textom 
(č. E 12) s nápisom „OKREM DOPRAVNEJ OBSLUHY“ ktorá sa obmedzuje na platnosť značky, pod 
ktorou je umiestnená. V takto označenom mieste sa na základe dodatkovej tabule „OKREM 
DOPRAVNEJ OBSLUHY“ umožňuje vjazd pre ustanovené vozidlá. 
 
V ustanovenom rozsahu výnimiek – t.j. vozidiel na ktoré sa výnimka vzťahuje, nie sú zahrnuté 
napríklad návštevy, ak by teda nespadali pod niektorú z ustanovených výnimiek (napr. zásobovanie, 
oprava, údržba, taxi a pod.). 
 
Práve tento rozsah ustanovených výnimiek, je často krát mnohými (tam nebývajúcimi) vodičmi 
zneužívaný a MsP v mnohých prípadoch má problém priamo na mieste overiť (najmä, ak vodič vozidla 
sa nenachádza v blízkosti vozidla), či sa skutočne jedná o „Dopravnú obsluhu“.  Vzhľadom na to, že 
sa jedná o prístupovú cestu nielen k rodinným domom ale aj k prírodnej rezervácii so 4.stupňom 
ochrany, bolo dané na zváženie umiestnenie Dodatkovej tabule „Okrem vozidiel obyvateľov ul. 
Slovinec“, ktoré zužuje rozsah vozidiel s právom vjazdu (na základe výnimky vyplývajúcej z vyhlášky) 
a obyvateľom ulice táto úprava môže zvýšiť komfort parkovania pred ich pozemkami (domami). 
Dodatková tabuľka s textom (č. E 12) sa môže použiť v prípadoch, keď je nutné obmedziť platnosť 
zákazu vyplývajúceho z príslušnej zákazovej alebo príkazovej značky (výnimka z platnosti značky) len 
pre určitú skupinu vozidiel alebo pre určené vozidlá. Na dodatkovej tabuľke sa vždy musí vyznačiť text 
„OKREM“ a následne uviesť určitá skupina vozidiel alebo určené vozidlá. Napríklad v kombinácii so 
značkou č. B 1 sa môže vyznačiť text „OKREM VOZIDIEL“ a údaj evidenčných čísiel alebo pod text 
„OKREM“ sa vyznačí príslušný významový symbol, ako napríklad bicykel a podobne; vyznačený údaj 
poskytuje vždy úplný a jednoznačný výklad. 
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Uznesenie č.20/4/2019  

 
Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky odporúča Mestskej 
časti  Bratislava - Devínska Nová Ves zvážiť a navrhnúť príslušnému cestnému správnemu 
orgánu zmenu dodatkovej tabuľky „Okrem dopravnej obsluhy“ umiestnenej pod dopravnou 
značkou B1 na ul. Slovinec /križoivatka s ul. Prímoravskou/ za dodatkovú tabuľku „Okrem 
vozidiel obyvateľov ul. Slovinec“.  

 
Prezentácia: 8  
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

Poslanci 5 0 0 Áno 

Neposlanci 3 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

K bodu 5 „Podnet občana  – riešenie dopravnej situácie na prístupových cestách k materským 

škôlkam“ 

 
Materiál uviedli : Miroslav Antal a Pavol Goldstein 
 

Podnet k tejto situácii zaslal občan p. G., ktorý poukázal na stále opakujúce sa problémy, ktorý 
uviedol, že „každé ráno tadiaľ prechádza, otáča sa a cúva pomedzi rodičov a deti množstvo áut, na 
ktoré táto komunikácia nie je vhodná.  Ďalej poukázal na to, že niektorí rodičia sú buď lenivý 
zaparkovať niekde blízko (napr.  parkovisko obchodu Kraj, kde je parkovanie hodinu zdarma), alebo 
sa tak veľmi ponáhľajú, že im nevadí kľučkovať medzi mamičkami s deťmi. Tiež sa dotazuje či 
komunikácia je určená ako cesta, či sa prihliadalo  na pohyb peších, alebo sa uprednostnila 
individuálna doprava, najmä  vybudovaním parkoviska medzi domami, pri ktorom je otázne, či má 
stavebné povolenie a právoplatnú kolaudáciu a prečo chýba chodník.“ atď.  

 
Z obsahu diskusie:  Predseda komisie uviedol, že dopravná situácia na prístupových cestách 
(chodníkoch) k materským škôlkam je dlhodobo problematická. Na ul. J. Smreka predseda komisie 
(ešte ako občiansky aktivista) spolu s rodičmi detí týchto škôlok spísali petíciu za „zabezpečenie 
verejného poriadku a ochrany bezpečnosti detí pred ohrozením ich života a zdravia na miestnych 
komunikáciách v blízkosti Materských škôlok a Základných škôl v Mestskej časti Bratislava Devínska 
Nová Ves“. Táto bola adresovaná Magistrátu hl. m. SR Bratislavy vo februári 2018. Na základe petície 
cca tri až štyri týždne vykonávala MsP dohľad v blízkosti MŠ J. Smreka v ranných aj poobedných 
hodinách a nejaký čas aj na M. Marečka. Keď sa situácia stabilizovala, MsP prestala chodiť. Neskôr 
sa ale situácia začala vracať do pôvodných koľají a vodiči opäť nabrali odvahu k porušovaniu DZ.  
K tomuto uviedol, že by malo ísť o prioritu DNV ale najmä tejto komisie, aby sa zabezpečila 
bezpečnosť detí do a z školy či škôlky. Je potrebné sa venovať aj ceste k škôlke Jána Smreka a škole 
Pavla Horova,  kde na vyvýšenom priechode pre chodcov je situovaná kvázi štvorramenná križovatka, 
kde z jednej strany je priechod pre chodcov napojený na  parkovisko školy z druhej strany na obslužnú 
cestu a pretína účelovú komunikáciu.  

Vzhľadom na to, že v daných miestach došlo viackrát k zmene DZ, komisia navrhla aby sa 
vykonalo miestne šetrenie aj za prítomnosti pracovníka z KR PZ v Bratislave z KDI odbor dopravného 
inžinierstva tak aby táto situácia bola riešená komplexne s cieľom nájdenia čo najúčinnejšieho riešenia 
napr. zvážením úpravy organizácie dopravy pred škôlkami, prípadne aj základnými školami, 
a zvážením stavebno-technických opatrení, ako napr. vybudovaním stĺpikov (pevných alebo 
elektronicky riadených z dohľadového centra), prípadne oddelením chodníka od pozemnej 
komunikácie (ak bude potreba aj naďalej daný úsek využívaj aj ako pozemnú komunikáciu) osadením 
rozdeľovacích prahov, stĺpikov, prípadne ak to bude možné aj vybudovaním chodníka, výškovo 
oddeleného od vozovky. 
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Uznesenie č.21/4/2019  

 
Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky odporúča Mestskej 
časti  Bratislava - Devínska Nová Ves zabezpečiť prítomnosť dopravného inžiniera z KDI 
odboru dopravného inžinierstva KR PZ v Bratislave za účelom vykonania miestneho šetrenia 
na cestách pri Materských škôlkach a pri Základných školách s cieľom vyriešenia nepriaznivej 
dopravnej situácie v daných úsekoch a zabezpečiť tak bezpečnosť detí pri ich ceste do 
a z škôlky či školy. 
 
Prezentácia: 8  
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

Poslanci 5 0 0 Áno 

Neposlanci 3 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
 

K bodu 6 „Podnet občana – riešenie parkovania na ul. Eisnerova /od križovatky ul. Pod 

Lipovým po križovatku ul. Istrijská/“ 

 
Materiál uviedol : Miroslav Antal a hosť  
 
K predmetnému podnetu vystúpila oznamovateľka pani Č., ktorá uviedla podrobnosti z obsahu 
podnetu. Jedná sa o problémy s parkovaním vozidiel nad 5,5 m na ul. Eisnerova v úseku pod 
cintorínom smerom k križovatke Istrijská. Tento podnet smeroval už predčasom aj na Magistrát hl.m. 
SR Bratislavy (už dávnejšie). Komisiu zároveň upovedomila o obsahu odpovede z Magistrátu aj so 
schváleným riešením. 
 
Z obsahu diskusie:  Z obsahu odpovede od Magistrátu (14. mája 2019) vyplýva, že v danom úseku 
(Eisnerova, pri cintoríne, bolo už navrhnuté DZ, ktorým bude vychádzaní z vedľajších 
komunikáciízabezpečený dostatočný rozhľad.Konkrétne ide o zvislé DZ IP 13c „Parkovisko – 
parkovacie miesta s pozdĺžnym státíma vodorovné DZ V 10c „Parkovacie miesta s pozd´žnym státím, 
V 13 „šikmé rovnobežné čiary“. Projekt bol schválený KDI KR PZ Bratislava a postúpený cestnému 
správnemu orgánu. Po vydaní určenia realizáciu zabezpečí odd. správy komunikácií Magistrátu. 
 
Bez uznesenia 

 
 

K bodu 7 „Parkovacia politika v Bratislave“ 

 
Materiál uviedol : Miroslav Antal 

Z obsahu diskusie: V rámci predmetného bodu boli prebraté niektoré podrobnosti k pripravovanej 
parkovacej politike (PP) a k návrhu VZN o doščasnom parkovaní a Štatútu Bratislavy. Tiež boli 

prebraté otázky miestnych poslancov zo Sli.do (DPOH, 24.4.2019) a odpovede na tieto otázky 

z Magistrátu. 

Predsada komisie ďalej uviedol, že 29.5.2019 sa v Istracentre bude konať stretnutie s občanmi 
k parkovacej politike. Následne prebehla diskusia, ktorá sa zaoberala aj možnosťami ako do budúcna 
riešiť zonáciu v rámci PP a navrhuje sa verejná diskusia s občanmi. 
 
Bez uznesenia 
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K bodu 8 Rôzne“ 

 

8a. Neprispôsobivé osoby 

 

Z obsahu diskusie: Komisia sa zaoberala situáciou na zastávkach Š. Králika na ulici Eisnerova 

v smere do mesta a na verejných priestranstvách v priľahlom okolí, kde sa poslednú dobu 

stretávajú osoby, ktoré na verejnosti požívajú alkohol, znečisťujú verejné priestranstvo a vo 

viacerých prípadoch obťažovali občanov žobraním alebo iným neprístojným správaním. 

Najviac viditeľnou z tejto skupiny osôb je žena menom M.., ktorá už viackrát vyvolala 

znepokojenie u časti občanov jej neprispôsobivým správaním. Podľa informácií od miestneho 

okrskára bola viackrát riešená hliadkami MsP a PZ a momentálne v jej prípade prebieha 

konanie v súvislosti s poškodzovaním majetku. Tieto osoby sa zdržiavajú, posedávajú a tiež 

polihujú aj na tzv. drevených (vyrezávaných) lavičkách umiestnených oproti Denove z oboch 

strán cesty. Je preto na zváženie, či ich umiestnenie nebude potrebné časom prehodnotiť. 

 
Uznesenie č.22/4/2019  

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky odporúča Mestskej 
časti  Bratislava - Devínska Nová Ves požiadať Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 
v Bratislave IV a Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy ako zriaďovateľa Mestskej polície o 
zintenzívnenie hliadkovej činnosti so zameraním na kontrolu osôb požívajúcich alkohol na 
zastávkach MHD a v ich blízkosti ako aj na kontrolu prevádzok so zameraním sa na predaj 
alebo podávanie alkoholických nápojov alebo iné umožňovanie ich požívania osobám mladším 
ako 18 rokov a osobám zjavne ovplyvneným alkoholom. 

Prezentácia: 8  
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

Poslanci 5 0 0 Áno 

Neposlanci 3 

 

8b. Dobrovoľný strážca poriadku  

Gestor komisie poskytol informáciu o záujemcoch o činnosť  Dobrovoľného strážcu poriadku. 
Predseda komisie uviedol, že k tejto téme zvolá mimoriadne zasadnutie komisie v priebehu prvej 
polovice júna 2019, keďže najbližšia komisia sa bude konať až 3.9.2019.  Na najbližšej komisii 
prebehne pohovor s uchádzačmi na DSP, kde komisia prijme stanovisko (uznesenie) o odporučení 
konkrétnych uchádzačov. 

Bez uznesenia 

8c. Parkovanie na ul. Nám. 6. Apríla – podnet obyvateľov ulice, prítomný hosť pán R. 

 

Komisia prerokovala podnet ohľadom parkovania áut po oknami domov na ul. Nám. 6. apríla 

v MČ BA-DNV.  

Z obsahu diskusie: Z podnetu (doloženého fotodokumentáciou) ale aj z miestneho šetrenia 

pracovníčky MÚ MČ BA-DNV a predsedu komisie vyplýva, že vozidlá parkujú na danom 

mieste v rozpore s pravidlami CP (všeobecná úprava). K veci sa vyjadril aj prítomný obyvateľ 

tejto ulice p. R., ktorý uviedol, že viackrát tam z podnetu obyvateľov zasahovala polícia. 

Polícia pri riešení priestupkov v danom mieste odporučila obyvateľom ulice požiadať 
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príslušný cestný orgán o umiestnenie zvislého DZ, ktorým by sa zakázal vjazd vozidiel okrem 

obyvateľov ulice.  

 
Uznesenie č.23/4/2019  

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky odporúča Mestskej 
časti  Bratislava - Devínska Nová Ves ako cestnému správnemu orgánu umiestniť zvislé 
vodorovné značenie „zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez 
postranného vozíka“ (B4) s dodatkovou tabuľkou „Okrem vozidiel obyvateľov ul. Nám. 6 apríla 
a ul. Slovinec č.1“. 

Prezentácia: 8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

Poslanci 5 0 0 Áno 

Neposlanci 3 

 
8d. Podnet člena komisie Z. Smolinského na  riešnie problematiky  

- Vrakov, 
- Parkovania na ul. Charkovská, 
- Úseku cesty v smere do Devínskeho jazera v blízkosti železničného viaduktu, zvážiť riešenie 

prípadným dopravným značením a pod.  
 
Navrhuje sa vykonať miestne šetrenie za prítomnosti navrhovateľa, resp. určených členov 
komisie. 
 
Bez uznesenia 

8e. Podnet - Ostrovčeky, vyznačenie pruhov, dopravné značenie na ul. Eisnerova a výjazdy najmä 
z ul. J. Poničana a J. Smreka  na ul. Eisnerova. 

K predmetu veci bola diskusia. 

Bez uznesenia. 

- Riešenie dopravnej situácie prostredníctvom mestského poslanca za DNV, ktorý sa už 
medzičasom v tejto veci obrátil na Magistrát hl. m. SR Bratislava. 

8f.   Podnet – parkovanie na chodníku pri spodnej bráne ZŠ ul. I. Bukovčana 1 a na chodníku ul. M. 
Marečka.  

K predmetu veci bola diskusia. V súlade s uznesením 1/6/2019 (zo dňa 28.3.2019) kde Komisia 
odporúčila MČ BA-DNV ako cestnému správnemu orgánu umiestnenie vodorovného a zvislého 
dopravného značenia v úseku križovatky ulíc I. Bukovčana – M. Marečka ako aj pred vstupom na ZŠ I. 
Bukovčana 1 pred spodnou bráničkou (od ul. Na Grbe) sa navrhuje umiestnenie najmenej 1 ks 
biskupský klobuk za účelom zabranenia vjazdu vozidlám na chodník. 

 

Uznesenie č.24/4/2019  

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky odporúča Mestskej 
časti  Bratislava - Devínska Nová Ves ako cestnému správnemu orgánu umiestniť biskupský 
klobúk na chodník v smere od ul. M.Marečka na I.Bukovčana, kde je navrhnutý priechod pre 

chodcov  (v súlade s uznesením 1/6/2019 zo dňa 28.3.2019) a tiež na chodníku pred vstupom do 
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areálu ZŠ I. Bukovčana 1 (na rohu) od ul. Na Grbe, s cieľom zabezpečiť bezpečnosť chodcov a 
zabrániť parkovaniu vozidiel na chodníku v mieste zvýšeného pohybu detí a ostatných 
chodcov. 

 
Prezentácia: 8  
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

Poslanci 5 0 0 Áno 

Neposlanci 3 

 
 
8g. Podnet člena komisie p. P. Kolegu – chýbajúce dostatočné osvetlenie nad priechodom pre 

chodcov na ul. Opletalova pri zastávke Panské. 
        
Predseda komisie uviedol, že cieľom každého osvetlenia priechodu je včas upozorniť vodičov  na 
aktuálne nebezpečenstvo stretu s chodcom a zároveň psychologicky pôsobiť na vodičovu pozornosť. 
Správnym osvetlením priechodov pre chodcov možno eliminovať úrazy, alebo smrtiace nehody 
chodcov. V danom úseku vykonal člen komisie Kolega miestne šetrenie a uviedol, že v danom mieste 
je nedostatočné osvetlenie priechodu pre chodcov a vo večerných hodinách z dôvodu nedostatočného 
osvetlenia hrozí kolízia chodcov a vozidiel. K predmetu bola diskusia. 
 

 
Uznesenie č.25/4/2019  

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky odporúča Mestskej 
časti  Bratislava - Devínska Nová Ves požiadať príslušný subjekt o  umiestnenie osvetlenia nad 
priechodom pre chodcov v blízkosti zastávky MHD Paulinské, prípadne aj iné zvýraznenie 
dráhy priechodu dodatočným aktívnym signalizačným zariadením (napr. LED blikajúce svetlá 
zapustené do vozovky) s cieľom včasného upozornenia vodičov  na priechod pre chodcov. 

Prezentácia: 8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

Poslanci 5 0 0 Áno 

Neposlanci 3 

 
 

Záver 
 
Predseda komisie vyjadril poďakovanie p. starostovi MČ BA-DNV, zamestnankyniam 
Miestneho úradu, p. prednostke Koprdovej, p. Tittelovej a p. Ledényovej za spoluprácu 
s KOVPDaPP pri riešení podnetov.  Na záver poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 
19.40 h zasadnutie Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky 
ukončil.  
 

 Titl., meno a priezvisko Podpis 

Zapísal  
(gestor komisie) 

 
Pavol Goldstein 

 
 

 
Predseda komisie 

 
Miroslav Antal 
 

 
 

 


