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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 11. júna 2019  
č. 4/2019 

 

Miesto zasadnutia Bratislava, ul. Novoveská, Vila Košťálová  

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 ako aj uchádzačov o Dobrovoľného strážcu poriadku (ďalej len „DSP“). 
Zároveň konštatoval, že je prítomných 8 členov komisie a komisia  je uznášaniaschopná. 4 
členovia sa ospravedlnili. 
 
Následne sa členovia komisie uzniesli na prerokovaní jednotlivých bodov podľa navrhnutného 
programu.  Predseda komisie viedol rokovanie komisie podľa nasledovného programu: 
 
 

1. Otvorenie, privítanie členov komisie a prítomných hostí  

2. Schválenie programu zasadnutia komisie 

3. Dobrovoľný strážca poriadku  (ďalej len „DSP“) 

4. Prerokovanie návrhov na prijatie za DSP 

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

II. 
Prerokovanie bodov programu 

 

K bodu 3 „Dobrovoľný strážca poriadku  (DSP)“ 

 
Materiál uviedol : predseda komisie           
 
Z obsahu diskusie:  Predseda komisie v úvode uviedol, že si veľmi cení záujem občanov, ktorí sa 
rozhodli podieľať sa na zabezpečovaní verejného poriadku ako DSP, najmä ak ide o dobrovoľnú 
činnosť. Bezpečnosť občanov a zabezpečovanie verejného poriadku na miestnej úrovni je totiž 
jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré výrazne ovplyvňujú život občianskej spoločnosti.                                  

Je to predovšetkým miestna úroveň, kde sú problémy bezpečnosti a verejného poriadku vnímané 
a pociťované najcitlivejšie a v tomto kontexte sú to práve obce, ktoré pri výkone samosprávy nesú 
výraznú zodpovednosť za zabezpečenie verejného poriadku na svojom území. V našom spoločnom 
záujme, t.j. v záujme našej mestskej časti, je zvyšovať kvalitu života občanov, predchádzať kriminalite, 
výtržníctvu a napomáhať odhaľovaniu protispoločenskej činnosti. Príkladov opakovaných porušení 
verejného poriadku je mnoho o čom sa dennodenne presviedčame v reálnom živote. Aj preto sme sa 
rozhodli byť mestskou časťou, ktorá má záujem byť pri zabezpečovaní verejného poriadku aktívna, 
čoho dôkazom je nielen vybudovanie nového kamerového systému a nového vlastného Dohľadového 
centra ale aj snaha navrhnúť Policajnému zboru, aby spolupracoval nielen so samosprávou ale i s 
obyvateľmi našej mestskej časti a to aj prostredníctvom inštitútu DSP. 
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K osobe DSP ďalej uviedol, že je to osoba, ktorá bez nároku na honorár pomáha pri plnení úloh 
služby poriadkovej polície PZ, služby dopravnej polície PZ a služby hraničnej polície PZ na úseku 
ochrany verejného poriadku, pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a pri 
ochrane štátnej hranice. K tomuto ďalej uviedol, že spolupráca DSP a PZ je založená na princípe 
dobrovoľnosti, neformálnosti a prevencie. Postavenie DSP, jeho práva a povinnosti upravuje osobitný 
predpis a to zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov (§ 77d a § 77e).      

Tiež uviedol, že DSP môže byť osoba, ktorá dosiahla vek 21 rokov, je spôsobilá na právne 
úkony a požíva medzi občanmi dôveru a vážnosť. Osobu na prijatie za DSP môže navrhnúť obec, v 
ktorej má osoba trvalý pobyt. Dôvodom zakotvenia obce ako navrhovateľa strážcu poriadku je 
skutočnosť, že obec by mala svojho občana poznať a mala by vedieť garantovať stanovené 
podmienky, ktoré musí DSP spĺňať a má záujem podporiť bezpečnosť na svojom území.   

Ďalej uviedol, že iniciatíva na vytvorenie inštitútu DSP v našej Mestskej časti prišla na základe 
konzultíácie občianskych aktivistov s niektorými poslancami Miestneho zastupiteľstva MČ BA – DNV, 
najmä s členmi komisie pre ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky a tiež s p. 
starostom našej Mestskej časti, ktorý tejto iniciatíve vyslovil podporu. Táto iniciatíva bola vopred 
konzultovaná aj so zastupcami Policajného zboru. Na výzvu MČ BA - DNV z februára 2019 
zareagovalo celkom 11 občanov. Všetci uchádzači boli pozvaní na zasadnutie tejto komisie za účelom 
krátkeho pohovoru pred členmi tejto komisie. Na pozvanie sa nedostavili všetci uchádzači, pričom 
jeden uchádzač ešte pred zasadnutím komisie vzal svoju žiadosť späť. 
 Následne sa prítomní uchádzači predstavili a priblížili dôvody prečo majú záujem pôsobiť ako 
DSP ako aj ďalšie skutočnosti dotýkajúce sa ich prredstavy pri zabezpečovaní verejného 
poriadku. Zároveň odpovedali na otázky od členov komisie. 
 Na záver po vyčerpaní všetkých otázok predseda komisie poďakoval prítomným uchádzačom 
o činnosť DSP a k veci otvoril diskusiu. 
 
 

K bodu 4 „Prerokovanie návrhov na prijatie za DSP“ 

 
Materiál uviedli:   predseda komisie a Pavol Goldstein (tajomník komiesie)    
  
Z obsahu diskusie: Predseda komisie zopakoval, že ho veľmi teší Váš záujem občanov o 
bezpečnosť a zabezpečovanie verejného poriadku v našej Mestskej časti a najmä ich prejavený 
záujem pôsobiť v tejto oblasti ako DSP. Tiež uviedol, že po konzultáciách Policajného zboru 
a Mestskou časťou vyberú odporúčaný počet uchádzačov. Zároveň vyslovil presvedčenie, že do 
budúcna neostane len pri odporúčanom počte DSP, ale že do budúcna bude mať naša mestská časť 
možnosť vybrať a ponúknuť aj ďalších uchádzačov. 
 
 Prebehla diskusia a po jej ukončení dal predseda hlasovať o jednotlivých uchádzačoch, na 
základe hlasovania boli vybratí 3 uchádzači: 
 
Uchádzač č. 1  (M.K.): 
Za: 8, proti: 0, zdržal sa:  0 
 
Uchádzač č. 2  (P.B.)  
Za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0  
 
Uchádzač č. 3: (M.G.)  
Za: 7, proti: 1, zdržal sa:  0 
 
 

Uznesenie č.26/4/2019  

 
Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky odporúča Mestskej 
časti Bratislava - Devínska Nová Ves navrhnúť príslušnému útvaru Policajného zboru 
uchádzačov M.K., P.B. a M.G., na prijatie za DSP a to po preukázaní a doložení splnenia 
podmienok podľa § 77d ods. 2 zákona o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. 
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Prezentácia: 8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

Poslanci 4 0 0 

ÁNO 

Neposlanci 4 0 0 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Dôležité: (Poznámka doplnená po skončení zasadnutia pred spísaním zápisnice: uchádzač M.K. 
dodatočne stiahol svoju žiadosť späť). 
 
 
 

K bodu 5„Rôzne“ 

 
 
1. Podnet obyvateľa ul. Samova 
 Na zasadnutie KOVPDaPP sa osobne dostavil obyvateľ MČ BA – DNV z ul. Samova, p. K.,  ktorý 
uviedol, že na ceste pred jeho domom, často krát parkujú motorové vozidlá (aj v opačnom smere), a to 
tak že mu bránia v bezpečnom vjazde do jeho garáže. Prevažne sa jedná o motorové vozidlá patriace 
obyvateľom ul. Samova alebo ich návštevám a vo viacerých prípadoch nebolo jednoduché sa s nimi 
dohodnúť, aby si vozidlá preparkovali tak, aby p. K. mal umožnený bezproblémový vjazd do svojej 
garáže.  
 
Z obsahu diskusie: V predmetnom mieste nie je DZ, ktoré by regulovalo zastavenie alebo státie, 
resp. parkovanie vozidiel. Vychádzajúc z § 23 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“) „vodič smie 
zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k 
okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo“ ... atď.  Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden 
jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy, pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden 
jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy. 
     S poukazom na § 25 ods. 1 písm. s) a u) vodič nesmie zastaviť a stáť (s) na cestnej zeleni a inej 
verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou 
značkou, (u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z 
pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest a pod. 
     Porušenie povinností ustanovených zákonom o CP sa považuje za porušenie všeobecne 
záväzných právnych predpisov o BaPCP a v takomto prípade komisia odporúča kontaktovať príslušný 
útvar Policajného zboru, prípadne Mestskej polície.  
 
     Predseda komisie napriek tomu vykoná na ul. Samova miestne šetrenie s cieľom prijatia opatrení, 
ktoré by mohli do budúcna pomôcť pri riešení predmetnej situácie. 
 
Bez  uznesenia. 

 
2. Podnet člena komisie J. Žatka, na odstránenie betónových blokov umiestnených medzi objektom 

GGE spol. Teplo GGE, s.r.o. – prevádzka DNV a betónovým parkoviskom ul. J. Poničana (foto 
v prílohe). 

 
Z obsahu diskusie: V mieste medzi objektom GGE spol. Teplo GGE, s.r.o. – prevádzka DNV 
a betónovým parkoviskom ul. J. Poničana (pod stromami) sú umiestnené betónové bloky na ktorých 
častokrát posedávajú neprispôsobivé osoby, ktoré tam znečisťujú prostredie, požívajú alkohol a často 
obťažujú okoloidúcich občanov. Predseda komisie uviedol, že takýchto miest, kde sa tieto osoby 
zdržiavajú a znečisťujú verejné priestranstvá, pijú a obťažujú obyvateľov DNV, je viacej najmä na ulici 
Eisnerova v blízkosti zastávok Š. Králika a J. Poničana ale aj pod stromami pri objekte Denovy na ul. 
Eisnerova (prerokované to bolo aj na predchádzajúcej komisii). Obyvatelia viackrát upozornili na 
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sociálnych sieťach na incidenty práve v súvislosti s takýmito osobami (téme bolo prerokovávaná aj na 
zasadnutí KOVPDaPP 3/2019). Ďalej uviedol, že už o pár dní bude mestskou časťou zverejnené 
telefónne číslo, na ktoré budú môcť občania nahlasovať podnety a tiež upozorňovať na protiprávne 
konania (a to aj v miestach monitorovaných kamerovým systémom). Taktiež uviedol, že bude iniciovať 
častejšie kontroly zo strany príslušných útvarov MsP a PZ, do pôsobnosti ktorých patrí 
zabezpečovanie verejného poriadku a tiež zvýšenie pozornosti pracovníkov Dohľadového centra na 
miesta, ktoré sú  monitorované kamerovým systémom (t.j. napr. v zornom poli kamery ul. J. Smreka 
11 na miesta, kde dochádza k zdržiavaniu sa neprispôsobivých osôb) a ul. J. Poničana 15 (na miesta, 
kde dochádza k zdržiavaniu sa neprispôsobivých osôb) s cieľom kontaktovania polície v prípade 
zaznamenaného protiprávneho konania. 
 

Uznesenie č.27/4/2019  

 
Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky odporúča Mestskej 
časti Bratislava - Devínska Nová Ves zabezpečiť prostredníctvom DENOVY odstránenie 
betónových blokov umiestnených medzi objektom GGE spol. Teplo GGE, s.r.o. – prevádzka 
DNV a veľkým (betónovým) parkoviskom na ul. J. Poničana. 

 
Prezentácia: 8 
 

Hlasovanie 
 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 
uznesenia 

Poslanci 4 0 0 

ÁNO 

Neposlanci 4 0 0 

 

  
Záver 

 
Predseda komisie sa poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí a o 19.30 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 
 

 
 

 

 


