
 

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. januára 2020  

č. 9/2020 

Miesto zasadnutia Bratislava, ul. Novoveská, zasadačka MÚ  

Začiatok  17.00  h 

Ukončenie 19.30 h 

Prítomní podľa prezenčnej listiny  

 

Členovia komisie - poslanci 

Miroslav Antal – predseda komisie,  

Ján Žatko – podpredseda komisie, (17:10) 

Peter Kolega – poslanec, 
 

Členovia komisie - neposlanci 

Metod Glatz - neposlanec 

Milan Mošať – neposlanec, 

Radko Candrák – neposlanec, 

Stanislav Pečenka – neposlanec, 

Ľuba Rehánková – neposlankyňa, 

Pavol Goldstein – neposlanec 

 

Paulína Salopek - tajomník  
Neprítomní: Zoroslav Smolinský – poslanec, neospravedlnený  

Adrián Jankovič – poslanec, neospravedlnený 

Veronika Veslárová – poslankyňa, ospravedlnená, 

 

 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

2. Parkovacia politika 

3. Verejný poriadok – Incidenty zaznamenané Dohľadovým centrom 

4. Podnety od občanov 

5. 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 8 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 2 0 

 

0 Bez 

Neposlanci 6 

Program bol schválený 

 

K bodu 2.): Parkovacia politika 

Pri prerokovaní bodu 2. už bolo prítomných 9 členov komisie. Predseda komisie uviedol tému 

parkovacej politiky ako nosnú pre nadchádzajúci rok. Čaká sa na výsledky pasportizácie, ktoré 

budú dodané Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves (ďalej len „MČ BA-DNV“). 

Pripomenul, že Miestne zastupiteľstvo MČ BA-DNV na svojom zasadnutí v máji 2019, zaujalo 

súhlasné stanovisko k prijatiu celomestskej parkovacej politiky a v tejto súvislosti poukázal aj 

na schválené VZN hl. mesta SR Bratislavy č.8/2019 z 27.06.2019 o dočasnom parkovaní 

motorových vozidiel, ktoré je platné a účinné od 1.8.2019 (pozn.: okrem §§ 1 až 20 a prílohy, 

ktoré budú účinné od 1.1.2021). Mestské časti, ktoré sa zapoja do parkovacej politiky si do tejto 

doby majú určiť svoje parkovacie zóny (pozn.: aj podľa ulíc).  

Niektoré MČ si ich už aj navrhli a sú súčasťou prílohy VZN č. 8/2019. Spoplatnené by 

mali byť v prvom rade tie zóny, kde je problém s parkovaním. Ako predseda komisie ďalej 

uviedol, bol by rád, keby sa do diskusie ohľadom zonácie zapojili aj obyvatelia MČ BA-DNV. 

Upozornil na to, že ak by v niektorých častiach DNV nedošlo k zriadeniu parkovacej zóny, 

mohla by nastať situácia, že by sa vodiči mohli presúvať mimo určené zóny a aj v miestach, 

kde nie je doteraz problém s parkovaním, by tento mohol nastať. KOVPDaPP pripraví mapu so 

zoznamom ulíc, aby mohla navrhnúť základnú kostru zonácie s určením tarifných pásiem podľa 

VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 8/2019 (pozn. A až D). Chce sa zaoberať aj technickým 

riešením informovanosti ŤZP pri vstupe do MČ ohľadom obsadenosti parkovacích miest pre 

ŤZP v nadväznosti na inteligentné parkovacie preukazy pre osoby ŤZP. Čo sa týka participácie 

hl. mesta Bratislava, v blízkej budúcnosti predpokladá sa, že by mohol byť predložený návrh 

Zmluvy o spolupráci medzi hlavným mestom SR Bratislavou a mestskou časťou, ktorej 

predmetom bude dohoda zmluvných strán o podmienkach vzájomnej spolupráce pri realizácii 

parkovacej politiky. 

V diskusii boli ďalej prebraté aj konkrétne lokality a problémové časy parkovania (deň, 

noc), možnosti rozšírenia parkovacích kapacít (budú zrejmejšie až po obdržaní a analýze 

výsledkov pasportizácie – cca koniec januára2020) atď. Tak isto bola dotazovaná informácia 

k prenájmu pozemku pod parkoviskom pri Železničnej stanici DNV a možnosti jeho zaradenia 

do parkovacej zóny. 

Uznesenie č.47/9/2020 



Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky MZ MČ BA-DNV 

žiada MČ BA-DNV o predloženie výsledkov z pasportizácie v rámci MČ BA-DNV do 

najbližšieho zasadnutia komisie. Podklady žiada zaslať všetkým členom komisie 

v dostatočnom predstihu pred zasadnutím komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky MZ MČ BA-DNV. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 3 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 6 

 

 

Uznesenie č.48/9/2020 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky MZ MČ BA-DNV 

žiada MČ BA-DNV o poskytnutie informácie k parkovisku pri železničnej stanici DNV, či 

môže byť súčasťou zóny v rámci parkovacej politiky, a to do najbližšieho zasadnutia komisie 

na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky MZ MČ BA-DNV. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 3 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 6 

 

 

K bodu 3.): Verejný poriadok – Incidenty zaznamenané Dohľadovým centrom 

Predseda komisie informoval, že od MČ BA-DNV dostáva na pravidelnej báze reporty 

ohľadom záznamov z Dohľadového centra. Od decembra do polovice januára bolo 

Dohľadovým centrom zaznamenaných 123 incidentov. Z toho 21 bolo vážnejších s nutnosťou 

kontaktovania polície ale i RZP. Jednalo sa o incidenty typu: 

- Zrazenie chodca na ulici Jána Smreka, 

- Výtržnosti pri OD Kraj, 

- Poškodzovanie motorových vozidiel, 

- Neoprávnený vstup do priestoru a krádež, 

- Krádež  v stánku a tď. 

 

Aj vďaka kamerovému systému a rýchlej reakcii pracovníka dohľadového centra, došlo napr. 

k rýchlemu zásahu privolanej hliadky polície a chyteniu páchateľov krádeže. 

 

V poslednej dobe došlo k viacerým udalostiam pri ktorých boli ohrození na zdraví chodci 

na priechodoch pre chodcov. Nielen nepozornosť vodiča ale aj nedostatočná viditeľnosť (napr. 

stojace vozidlá brániace vo výhľade), nedostatočne osvetlené priechody pre chodcov ale aj 



absencia reflexných prvkov u chodcov, znemožňujú včasné spozorovanie chodcov. 

KOVPDaPP  vytipuje miesta, kde sú neosvetlené (alebo nedostatočne osvetlené) priechody pre 

chodcov a spracuje ich zoznam a navrhne riešenia s cieľom zabezpečenia zvýšenia bezpečnosti 

chodcov. Ďalším postupom sa bude zaoberať na najbližších zasadnutiach komisie. 

Z dôvodu, že častejšie dochádza rušeniu nočného kľudu v blízkosti niektorých prevádzok, 

komisia navrhuje preveriť platnosť povolení prevádzkovej doby nad rámec ustanovený VZN o 

pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby a rekonštrukcie 

stavieb a bytov v platnom znení. 

 

Uznesenie č.49/9/2020 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky MZ MČ BA-DNV 

žiada MČ BA-DNV o poskytnutie informácie o prevádzkach, ktorým bola na výnimku 

predĺžená prevádzková doba s uvedením doby platnosti, a to do budúceho zasadnutia komisie 

na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky MZ MČ BA-DNV. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 3 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 6 

 

 

K bodu: 4.):  Podnety od občanov 

1. Prvý podnet prišiel od nespokojného obyvateľa z ulice Pavla Horova, ktorý v nočných 

hodinách zaparkoval svoje vozidlo na žltej čiare vyznačenej pred ZŠ Pavla Horova. Na druhý 

deň mal na vozidle „papuču“ od mestských policajtov. Je si vedomý toho, že porušil predpisy, 

len by sa chcel informovať, či tam nie je žltá čiara namaľovaná v rozpore so zákonom a či je 

nutné pristupovať k pokutovaniu, keď je tam auto zaparkované len v nočných hodinách 

a nikomu tým neprekáža a ani nikoho neohrozuje, najmä ak je obrovský problém s parkovaním 

v danej časti. Predseda komisie informoval, že so sťažovateľom sa v predmete veci osobne 

stretol a tiež, že na popisovanom mieste vykonal osobnú previerku. Opodstatnenie tohto 

značenia prerokuje predseda komisie s príslušným oddelením MÚ DNV. 

 

Bez uznesenia 

 

2. Druhý podnet prišiel od občianky, ktorá má pred domom umiestnený spomaľovač. Pri 

prechode áut nad rámec povolenej hmotnosti cez daný spomaľovač dochádza k narušeniu 

statiky nehnuteľnosti, ktorá je vo vlastníctve dotknutej  občianky. Túto informáciu doložila 

v mailovej forme aj so správou od statika. 

 

 

 

Uznesenie č.50/9/2020 



Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky MZ MČ BA-DNV 

žiada MČ BA-DNV, aby požiadala Policajný zbor o súčinnosť za účelom kontroly porušovania 

zákazu vjazdu vozidlám nad 3,5 tony a kontroly dodržiavania rýchlosti na Ľubovníkovej ulici. 

 

 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 3 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 6 

 
 

Uznesenie č.51/9/2020 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky MZ MČ BA-DNV 

žiada MČ BA-DNV zvážiť inštaláciu prenosnej kamery za účelom zistenia porušovania 

predpisov v cestnej premávke na ulici Ľubovníkova a Opletalova. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 3 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 6 

 

3. Tretí podnet sa týkal oznámenia o dlhodobo stojacom vozidle na ulici Pavla Horova, ktoré 

malo podľa záznamu uplynutú 60 dňovú lehotu na jeho odstránenie. 

 

Uznesenie č.52/9/2020 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky MZ MČ BA-DNV 

žiada MČ BA-DNV o informáciu v súvislosti s dlhodobo stojacim vozidlom na ulici Pavla 

Horova 12, konkrétne sa jedná o vozidlo značky Mazda s EVČ BA675EP a akým spôsobom je 

riešené jeho odstránenie z miestnej komunikácie. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 3 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 6 

 

K bodu: 5): Rôzne 



Predseda oboznámil členov komisie o výsledkoch prijatia Dobrovoľných strážcov poriadku. 

Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava IV neschválilo žiadosti ani jedného zo žiadateľov 

odporúčaných komisiou. Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej 

politiky MZ MČ BA-DNV berie na vedomie túto informáciu. 

Bez uznesenia 

 

Komisii bola predložená sťažnosť občianky na neprispôsobivých susedov. Určení pracovníci 

MÚ DNV vykonali v danom mieste previerku. Nepodarilo sa však preukázať skutočnosti 

uvedené sťažovateľkou v jej oznámení. Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky MZ MČ BA-DNV odporúča podnet posúdiť aj v Komisii sociálnej, 

bytovej a zdravotnej. 

 

Bez uznesenia 

 

Záverom zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil komisiu 

o 19:30 h. 

 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Paulína Salopek 


