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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 

 

Hlasovanie per rollam Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky 

 

I. 

Úvod 

 

Hlasovanie Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky (ďalej len 

„komisia“) formou per rollam sa uskutočnilo z dôvodu opatrení vyhlásených uznesením vlády                      

č. 645/2020, ktorým sa zakazuje uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať v počte nad 6 osôb. 

 

Pozvánka spolu s materiálmi k nižšie uvedenému bodu programu boli odoslané elektronicky všetkým 

členom komisie na hlasovanie formou per rollam dňa 14. novembra 2020. Hlasovanie prebehlo v termíne 

od 14. novembra 2020 od 14.09 h do 16. novembra 2020 do 22.00 h. Výsledky hlasovania a spočítanie 

bolo vykonané 17. novembra 2020. 

 

Por. 

číslo 

Názov bodu programu 

1. Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na roky 2021-2023 

 

 

 

 

K bodu 1             Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

Z obsahu diskusie:  

 

V dňoch 14.novembra 2020 až 16.novembra 2020 v súlade s čl. 7 ods. 5 rokovacieho poriadku 

komisie prebehlo hlasovanie komisie formou per rollam (vyjadrením sa členov komisie elektronicky) 

k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktorého materiál bol členom 

komisie zaslaný dňa 10.11.2020 na preštudovanie Ing. Tomášom Hollým, referentom ekonomiky 

a rozpočtu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. K danému materiálu 

uplatnili členovia komisie nasledovné pripomienky: 

 

Miroslav Antal – pripomienky k častiam týkajúcich sa: 

1. komunikácie a doprava – najmä dopravné značenie, parkovanie, 

2. vzdelávanie – najmä kapitálové výdavky - ZŠ I, Bukovčana 3 – potreba špecifikácie a vysvetlenia 

niektorých častí,  

3. verejný poriadok a bezpečnosť – najmä Inšpektori verejného poriadku – potreba špecifikácie 

a vysvetlenia niektorých častí,  
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Veronika Veslárová – pripomienky najmä k : 

4. kúpa schodolezu – táto položka nebola v návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves na roky 2021-2023 zahrnutá 

5. debarierizácia vchodovej rampy na Materskej škole Milana Marečka ako aj WC v tomto objekte,                

v zmysle návrhu na ostatnom zasadnutí Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky – táto položka nebola v návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves na roky 2021-2023 zahrnutá, 

 

Adrián Jankovič – pripomienky najmä k 

6. kapitálový výdavok „MÚ a ostatné“ v sume 1 311 500 €, aj keď obsahuje 480 000 € na klub 

dôchodcov, je neúmerne vysoký (prakticky pätina rozpočtu po odrátaní peňazí na obchvat VW), 

v textovej časti neodôvodnený a dáva úradu voľnú ruku na veľké výdavky, 

7. to, či sa má Bystrická ulica predĺžiť nebolo predmetom rokovania komisie, 

8. v rozpočte nie je zahrnutá kúpa a inštalácia cyklostojanov. 

Peter Kolega – pripomienky rovnaké ako uplatnil v komisii športu a kultúry. 

Ostatní členovia komisie pripomienky k návrhu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves na roky 2021-2023 si písomne neuplatnili. Z celkového počtu 12 členov komisie, zaslalo písomné 

stanovisko 10 členov komisie, 2 členovia komisie stanovisko písomne nezaslali. Podľa čl. 7 ods. 5 

rokovacieho poriadku komisie piata veta, ak si niektorý člen komisie pri prerokúvaní materiálu mimo 

zasadnutia komisie uplatní k materiálu o ktorom sa má hlasovať per rollam pripomienky, rozhodne 

o nich predseda, ďalej podľa čl. 7 ods. 5 predposledná veta, ak sa niektorý člen komisie nevyjadrí 

v lehote, platí, že súhlasí.  

Na základe uplatnených pripomienok ako aj v súlade s návrhom komisie schváleným uznesením č. 

65/12/2020 zo dňa 6.októbra 2020, predseda komisie podľa čl. 7 ods. 5 rokovacieho poriadku komisie 

piata veta rozhodol o  pripomienkach nasledovne: 

Uznesenie č. 68/14/2020  

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky o d p o r ú č a  Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves s c h v á l i ť návrh rozpočtu mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves s pripomienkami komisie na ochranu verejného poriadku, 

dopravy a parkovacej politiky uvedenými nižšie. 

 

Pripomienky komisie financovaniu uvedenému v častiach: 

1. Komunikácie, doprava, chodníky a dopravné značenie, parkovanie /vrátane kúpy a inštalácie 

cyklostojanov/ - ďalej v znení návrhov komisie schváleným uznesením č. 65/12/2020 zo dňa 

6.októbra 2020, 

2. Vzdelávanie - kapitálové výdavky – Základná škola I, Bukovčana 3,  

3. Verejný poriadok a bezpečnosť - Inšpektori verejného poriadku,  
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4. kúpa schodolezu - ďalej v znení návrhov komisie schváleným uznesením č. 65/12/2020 zo dňa 

6.októbra 2020, 

5. debarierizácia vchodovej rampy na Materskej škole Milana Marečka ako aj WC v tomto objekte - 

ďalej v znení návrhov komisie schváleným uznesením č. 65/12/2020 zo dňa 6.októbra 2020, 

6. Kapitálové výdavky „MÚ a ostatné“.  

 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

 9 1 2 áno 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Záver: 

Predseda Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky navrhuje uskutočniť 

stretnutie poslankýň a poslancov komisie so starostom mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

(prezenčné, prípadne dištančné) k prerokovaniu a precizovaniu pripomienok uplatnených komisiou. 

 

 Titul., meno a priezvisko Podpis 

Zapísala  

(gestor komisie) 

 

Mgr. Paulína Salopek 

 

 

 

Predseda komisie 

 

Mgr. Miroslav Antal 

 

 

 

 


