
 

Komisia na ochranu verejného poriadku, 

dopravy a parkovacej politiky 

Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 

Ul. Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 49 

 

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia komisie zo dňa 24. novembra 2020 

č. 15/2020 

Miesto zasadnutia Istra Centrum, Hradištná 43, Devínska Nová Ves 

Začiatok  17.00 h 

Ukončenie 20.00 h 

Prítomní podľa prezenčnej listiny  

 

Členovia komisie - poslanci 

Miroslav Antal – predseda komisie,  

Ján Žatko – podpredseda komisie 

Adrián Jankovič – poslanec,  

 

Členovia komisie – neposlanci 

Radko Candrák – neposlanec 

Milan Mošať – neposlanec 

Ľuba Rehánková – neposlankyňa, príchod 17:15 

 

Paulína Salopek - tajomník 

 

Hostia: 

Podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Zoroslav Smolinský – poslanec, ospravedlnený 

Veronika Veslárová – poslankyňa, ospravedlnená 

Peter Kolega – poslanec, ospravedlnený 

Metod Glatz – neposlanec, ospravedlnený 

Stanislav Pečenka – neposlanec, ospravedlnený 

Pavol Goldstein – neposlanec, ospravedlnený 

 

 

 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie  

2. Pasportizácia miestnych komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Devínska Nová 

Ves 



3.  Schválenie prevzatia do správy pozemkov a infraštruktúry v lokalite Devínsky Dvor po 

ich prevode do vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy od spoločnosti 

Devínska správa o.z. 

3a. Návrh na prípravu podkladov k zavedeniu mestskej parkovacej politiky na území 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

3b. Návrh rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky 

4. Rôzne 

 

 

K bodu 1.): Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie  

 

Úvodom predseda komisie p. Miroslav Antal (ďalej len „predseda komisie“) privítal 

prítomných členov a hostí. Konštatoval, že je prítomných 6 členov a komisia  nie je 

uznášaniaschopná. Z uvedeného dôvodu navrhuje aby podstatné body zasadnutia komisie boli 

prerokované formou per rollam v náhradnom termíne. Zároveň predseda komisie navrhol 

doplnenie programu o bod 3a a 3b a stiahnutie bodu programu číslo 4 (podľa pôvodnej 

pozvánky). Prítomní členovia komisie zobrali na vedomie prerokovanie jednotlivých bodov 

podľa navrhnutého programu.   

  

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 3 0 

 

0 Bez 

Neposlanci 3 

 

 

K bodu 2.): Pasportizácia miestnych komunikácií v správe mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves. 

 

Predseda komisie v úvode tohto bodu privítal Ing. Vydru, ktorý je koordinátorom parkovacej 

politiky pre mestskú časť Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a v budúcnosti aj 

Bratislava-Dúbravka. Ing. Vydra predstavil formou prezentácie čo všetko sa v rámci parkovacej 

politiky v mestskej časti Bratislava-Petržalka podarilo a ako to ovplyvnilo počet áut na 

parkoviskách. 

 

K bodu 3.): Schválenie prevzatia do správy pozemkov a infraštruktúry v lokalite Devínsky 

Dvor po ich prevode do vlastníctva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy od 

spoločnosti Devínska správa o.z.  

 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves doručil Komisii na ochranu 

verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky materiál, v ktorom Devínska správa o.z. 



požiadala hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava o odkúpenie pozemkov 

a infraštruktúry v lokalite Devínsky Dvor. Tie by mala následne podľa požiadavky prevziať do 

správy mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves. Na spravovanie danej lokality ale nemá 

mestská časť vyhradené prostriedky a v budúcnosti by to bolo pre ňu nerentabilné, nakoľko 

dané pozemky a infraštruktúra nespĺňajú normy, aké mestská časť Bratislava-Devínska Nová 

Ves požaduje. Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky berie na 

vedomie návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na pozemky a infraštruktúru za symbolickú cenu 

1 euro podľa kúpnopredajnej zmluvy a odporúča počkať na ďalší postup hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

K bodu 3a.): Návrh na prípravu podkladov k zavedeniu mestskej parkovacej politiky na území 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

Dňa 23.10.2020 bola mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves doručená zo strany 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy žiadosť o písomné stanovisko 

k dodatku Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

....../2020 zo 17. decembra 2020, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových 

vozidiel (ďalej len "Návrh VZN o dočasnom parkovaní vozidiel") a zároveň návrh dodatku 

štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa má upraviť obdobie, počas 

ktorého sa mestským častiam umožní vydávať všeobecne záväzné nariadenia o dočasnom 

parkovaní vozidiel. Schválením Návrhu VZN o dočasnom parkovaní vozidiel v spojení 

s návrhom dodatku Štatútu hl. mesta sa upraví doba, do ktorej sa mestské časti zapoja do 

celomestskej parkovacej politiky. Samotné všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel upravuje 

podmienky celomestskej parkovacej politiky. 

V zmysle doterajšieho znenia Štatútu boli mestské časti oprávnené vydávať všeobecne záväzné 

nariadenia o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách I. až IV. triedy do 

nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 a prílohy VZN hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (ďalej len "VZN 8/2019) - 

tzn. do 31.12.2020, najneskôr však do 30.4.2021. Avšak Návrhom VZN o dočasnom 

parkovaní vozidiel sa účinnosť § 1 až 20 a príloh VZN 8/2019 mení z 1.1.2021 na 1.10.2021. 

V zmysle navrhovaného znenia dodatku k Štatútu by boli mestské časti oprávnené vydávať 

všeobecne záväzné nariadenia o dočasnom parkovaní vozidiel najneskôr do 31.12.2020 bez 

ohľadu na termín nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 a príloh VZN 8/2019 a zároveň by 

všeobecne záväzné nariadenia mestských častí podľa predchádzajúcej vety stratili 

platnosť nadobudnutím účinnosti prílohy VZN 8/2019 (tzn. 1.10.2021), ktorá ustanoví 

úseky miestnych komunikácií určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel v príslušnej 

mestskej časti, najneskôr však uplynutím 6tich mesiacov od nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 

VZN 8/2019. Zároveň by bola mestská časť, ktorá prijala všeobecne záväzné nariadenie o 

dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, povinná do 6 mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti § 1 až 20 VZN 8/2019, navrhnúť hlavnému mestu SR Bratislave úseky 



miestnych komunikácií I. až IV. triedy určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel v 

mestskej časti a ich zaradenie do zón dočasného parkovania. 

Hlavné mesto SR Bratislava zároveň vo svojom liste zo dňa 06.10.2020 uviedlo, že „koncom 

augusta roku 2020 spustilo verejné obstarávanie na „ParkSys“- softvérovú službu poskytovanú 

dodávateľom pre hlavné mesto, ktorá obsahuje základnú funkcionalitu umožňujúcu zriadiť 

všetky relevantné integrácie a parkovacie služby v mestských častiach a parkovacích zónach. 

Hlavné mesto zároveň pripravuje, resp. realizuje ďalšie verejné obstarávania – mestská 

parkovacia aplikácia, monitorovací systém zabezpečujúci kontrolu parkovania, parkomaty, 

prieskumy a analýzy parkovania v jednotlivých zónach, príprava projektov organizácie 

dopravy a pod.“ 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves mala v záujme obstarať Analýzu Mestskej 

parkovacej politiky a štúdie uskutočniteľnosti navrhovaných opatrení mestskej parkovacej 

politiky na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (ďalej len „Analýzu Mestskej 

parkovacej politiky na území MČ BA-DNV“), ktorej podkladom mal byť pasport miestnych 

komunikácií. Výstup Analýzy Mestskej parkovacej politiky na území MČ BA-DNV mal byť 

základom pre prípravu zadávacej dokumentácie pre výber dodávateľa technológií, prípadne 

prevádzkovateľa verejného parkovania. Vzhľadom k skutočnosti, že hlavné mesto Slovenskej 

republiky Bratislava doručilo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves návrh VZN 

o dočasnom parkovaní vozidiel ako aj Dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, nie je 

účelné, ani efektívne pokračovať v príprave podkladov pre obstaranie Analýzy mestskej 

parkovacej politiky na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.  

Za účelom, aby sa mestská parkovacia politika začala realizovať v mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves čo najskôr, navrhujeme, aby mestská časť komunikovala s hlavným 

mestom o spolupráci pri zavádzaní parkovacej politiky, a to aby z prostriedkov mestskej časti 

bolo zabezpečené obstaranie projektov organizácie dopravy pre vybrané lokality, ktoré 

následne predloží hlavnému mestu SR Bratislave. Veríme, že zabezpečením vyhotovenia 

projektov organizácie dopravy môžeme zrýchliť zavedenie mestskej parkovacej politiky na 

území našej mestskej časti, keďže ide o dokumentácie, ktoré sú nevyhnutné a bez ktorých 

nebude možné zaviesť parkovaciu politiku.  

K bodu 3b.):  Návrh rokovacieho poriadku Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky 

Predkladateľom návrhu Rokovacieho poriadku je predseda komisie a gestorom je referát 

právny Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. Cieľom návrhu 

Rokovacieho poriadku Komisie pre ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky 

je úprava prípadov, kedy z dôvodu karanténnych, preventívnych alebo iných vážnych dôvodov 

nie je možné uskutočniť riadne osobné zasadnutie komisie, pričom existuje naliehavá a 

neodkladná potreba rozhodnúť o uzneseniach alebo stanoviskách komisie. 

Predložený materiál rozlišuje medzi hlasovaním na diaľku (tzv. per rollam hlasovanie) a 

rokovanie na diaľku (napr. prostredníctvom videokonferencie), ktoré je prakticky bežným 

zasadnutím komisie, len namiesto osobnej formy je zvolené použitie online vzdialené 



internetové pripojenie. Zmena tiež umožňuje v osobitných prípadoch účasť formou 

elektronických prostriedkov člena komisie aj na riadnom zasadnutí komisie. 

 

K bodu: 4): Podnety od občanov 

 

Komisia obdržala mailom viacero podnetov týkajúcich sa porušovania verejného poriadku 

v oblasti Slovinec. Na základe toho bude o danej problematike vydané uznesenie. 

Ďalší podnet sa týkal vysokej frekvencii vozidiel podľa občana prevažne zamestnancov 

Volkswagenu. Otázka zníženia frekvencie vozidiel v danom úseku si ale vyžaduje komplexné 

riešenie. 

Uznesenia k podnetom od občanov budú schvaľované per rollam, nakoľko nebola Komisia na 

ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky uznášaniaschopná. 

 

K bodu: 5): Rôzne 

Predseda komisie podal členom komisie informácie k aktuálnemu stavu incidentov 

zaznamenaných Dohľadovým centrom, ktorých číslo výrazne kleslo od zavedenia kamerového 

systému a to v lokalitách, ktoré sú monitorované kamerami. V tejto súvislosti sa zameriava 

pozornosť aj na ďalšie lokality, kde dochádza k protiprávnym konaniam a ktoré nie sú 

v súčasnosti monitorované, pričom v budúcnosti by mohli byť umiestnené kamery aj do 

takýchto lokalít. 

 

Predseda komisie ďalej oboznámil členov komisie s návrhmi termínov zasadnutí Komisie na 

ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky na rok 2021 a poprosil ich 

o zaslanie možných pripomienok k termínu najneskôr do 30.11.2020. 

 

Záverom zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil komisiu 

o 20:00. 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Paulína Salopek 


