
 

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 04. marca 2021 

č. 17/2021 

Miesto zasadnutia Bratislava, ul. Novoveská, zasadačka MÚ  

Začiatok  17.30  h 

Ukončenie 20.45 h 

Prítomní podľa prezenčnej listiny  

 

Členovia komisie - poslanci 

Miroslav Antal – predseda komisie,  

Ján Žatko – podpredseda komisie, 

Adrián Jankovič – poslanec,  

Veronika Veslárová – poslankyňa,  

 
 

Členovia komisie - neposlanci 

Metod Glatz - neposlanec 

Radko Candrák – neposlanec, 

Stanislav Pečenka – neposlanec, 

Ľuba Rehánková – neposlankyňa, 

Pavol Goldstein – neposlanec 

 

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

Peter Kolega – poslanec, ospravedlnený 

Milan Mošať – neposlanec, ospravedlnený 

 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

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

ich prevode do vlastníctva hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislavy od 

spoločnosti Devínska správa o.z. 

3. Podnety od občanov 

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 konštatoval, že je prítomných 9 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 4 0 

 

0 Bez 

Neposlanci 5 

Program bol schválený 

 

K bodu 2.): Schválenie prevzatia do správy pozemkov a infraštruktúry v lokalite Devínsky 

Dvor po ich prevode do vlastníctva hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislavy od 

spoločnosti Devínska správa o.z. 

Téma schválenia prevzatia do správy pozemkov a infraštruktúry v lokalite Devínsky Dvor bola 

komisiou preberaná aj na zasadnutí komisie z minulého roka. Predseda komisie na ochranu 

verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky vyzval na prejavenie názoru aj členov 

komisie. Slova sa ujal podpredseda komisie, Žatko, ktorý vyjadril svoje výhrady a to tie, že sa 

v predmetnej žiadosti na prenájom nenachádza zahrnutá aj prístupová komunikácia a že sa 

v danom dokumente spomína prebratie parkovacích miest spoločne s komunikáciou, tie sú už 

ale vo vlastníctve súkromných osôb. Poslankyňa Veslárová má k tomuto bodu rovnaké výhrady 

ako podpredseda komisie. So záporným postojom vystúpili aj ostatní členovia komisie. 

 

Uznesenie č.74/17/2021 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves neodporúča mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves prevziať do majetku obce a do správy komunikáciu 

a infraštruktúru na ulici Opletalova v lokalite Devínsky Dvor v zmysle žiadosti predkladateľa 

Ing. Petra Táborského. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 5 

 

 

 



K bodu 3.) Podnety od občanov 

 

a) Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky obdržala od občanov 

viacero podnetov týkajúcich sa obmedzenia premávky na ulici Bystrická a Ľubovníková 

a zabránenie tranzitu cez Opletalovú ulicu. Táto cesta II. triedy je v správe magistrátu a aj 

napriek zmenám v značení dopravy a nepodarilo tranzit eliminovať. Otázkou do budúcna je 

úvaha o zmene organizácie dopravy.  

 

Uznesenie č.75/17/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves žiada mestskú časť Bratislava-

Devínska Nová Ves o poskytnutie informácie k stave príprav pre výstavbu kruhového objazdu 

na križovatke ulice Jána Jonáša cestou ku Küster s.r.o. do najbližšej komisie (30.03.2021). 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 5 

 

 

Uznesenie č.76/17/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporúča mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves požiadať Krajský dopravný inšpektorát krajského riaditeľstva 

policajného zboru v Bratislave a Mestskú políciu hlavného mesta Bratislava o vykonanie 

zvýšeného dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky v lokalite mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves v rozsahu ulíc Bystrická, Ľubovníková, Bleduľová a Opletalová 

s cieľom zabezpečiť dodržiavanie cestnej premávky. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 5 

 

 

 

b)  

Ďalší podnet sa týkal osadenia značiek s obmedzením rýchlosti pre cyklistov na vychádzkový 

chodník medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom v smere tam aj späť. Cyklisti sa v tomto 

úseku bicyklujú veľkou rýchlosťou. K tomuto bodu prebehla diskusia s prijatím uznesenia. 



Uznesenie č.77/17/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporúča mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves osadiť na chodníku medzi mestskou časťou Bratislava-

Devínska Nová Ves a mestskou časťou Bratislava-Devín v oboch smeroch časti patriacej 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves informačné tabule s upozornením pre cyklistov, 

aby rešpektovali pri vjazde na bicykli chodcov pohybujúcich sa na tomto chodníku s cieľom 

obmedzenia vysokej rýchlosti mnohých cyklistov prechádzajúcich týmto úsekom. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 5 

 

c) 

Ďalší podnet sa týkal prosby o súčinnosť pri riešení dopravnej situácie na prístupovej 

ceste/chodníku ku škôlke Milana Marečka, kde každé ráno rodičom s malými deťmi križujú 

cestu automobily, ktoré využívajú nielen parkovisko ale zastavia i v zákaze státia. Takto 

blokujú cestu nielen chodcom, ale i zásobovaniu škôlky. Komisia na ochranu verejného 

poriadku, dopravy a parkovacej politiky navrhuje v tomto mieste osadenie stĺpika na diaľkové 

ovládanie prostredníctvom wifi s možným zavedením kábla. Rovnako komisia dávala návrh do 

rozpočtu na vyasfaltovanie chodníka medzi škôlkami, rovnako ako to je aj v prípade opačnej 

strany sídliska. Poslanec Jankovič požadoval prešetrenie danej lokality s dopravným 

inžinierom. Tiež súhlasí s osadením stĺpika. Predseda komisie je za to, aby sa osadenie stĺpika 

vyskúšalo ako pilotný projekt, ktorý ak by sa osvedčil by bol použitý aj na druhej strane v časti 

ulice Jána Smreka. 

 

Uznesenie č.78/17/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporúča mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves osadiť dopravný stĺpik – diaľkovo ovládaný (Dohľadovým 

centrom) na chodníku v smere k Materskej škole Milana Marečka v súbežnej línii súčasného 

dopravného značenia so zákazom vjazdu. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

1 Schválené 

Neposlanci 4 

 

 



d) 

Podnet ohľadom osadenia značenia zosadni z bicykla na Istrijskej ulici, poprípade 

spomaľovačov, nakoľko sa tam v zvýšenej rýchlosti bicyklujú cyklisti, ktorí na danom 

chodníku nie sú oprávnene. Podľa poslanca Jankoviča nie je možné na taký chodník osadiť 

predmetné značenie, keďže to nie je cyklotrasa a čo sa týka spomaľovačov, bolo by to ale 

značne problematické kvôli deťom chodiacim po chodníku. Predseda komisie vidí skôr cestu 

požiadania o zvýšený dohľad nad bezpečnosťou najmä v exponovaných dňoch. Mesto rieši 

takéto situácie osadením propagačných tabúľ, ktoré upozorňujú nielen chodcov ale aj cyklistov, 

aby sa vzájomne rešpektovali. Rovnako by bolo vhodné tento odkaz vysielať aj cestou 

komunikačných prostriedkov v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves ako upozornenie 

pre verejnosť na takéto problémové lokality. Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

poveruje predsedu Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky 

vyjadriť sa pre Devínskonovoveskú televíziu (DTV) ohľadom týchto a podobných podnetov od 

obyvateľov, s ktorými sa obyvatelia mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves pravidelne 

stretávajú. 

 

 

Uznesenie č.79/17/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporúča mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves v rámci lepšej informovanosti obyvateľov mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves zverejňovať prostredníctvom svojich masovo komunikačných 

prostriedkoch (DEVEX, DTV) informácie o problémových lokalitách s cieľom zabezpečiť zo 

strany verejnosti dodržiavanie pravidiel a zároveň poveruje predsedu Komisie na ochranu 

verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky, aby osobne informoval o týchto 

problémoch v daných lokalitách. 

 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 5 

 

e) 

Občianka sa na základe problémov s parkovaním na ulici Jána Smreka obrátila na Komisiu na 

ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky s otázkou, či nie je možné vyriešiť 

blokovanie zakúpených parkovacích boxov osadením dopravného značenia zákaz státia, alebo 

nejakým obdobným spôsobom? Ako sa vyjadril predseda komisie, predmetný problém a s tým 

spojené problémy s parkovaním môže do budúcna vyriešiť parkovacia politika po 01.10.2021 

alebo kontaktovanie príslušníkov MsP na čísle 158, 159. 

 

f) 

Podnet od občana z ulíc Tehliarska a Janšáková: autá parkujú na novej dlažbe - poškodzujú 

kovové krytie odtokov a bránia pohybu chodcov po chodníku - niekde nie je medzera medzi 



autom a plotom ani 40cm. K tomuto bodu sa vyjadril podpredseda Komisie na ochranu 

verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky, ktorý v danej lokalite býva. Riešením 

z dlhodobého hľadiska bude rovnako ako pri predchádzajúcom podnete, spustenie parkovacej 

politiky, dovtedy treba kontaktovať MsP, nakoľko je to podľa jeho slov v danej lokalite presne 

tak, ako to opísal občan v podnete. Ako povedal predseda Komisie na ochranu verejného 

poriadku, dopravy a parkovacej politiky od mája by mala do platnosti vstúpiť Novela 

o objektívnej zodpovednosti. 

 

Uznesenie č. 80/17/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporúča mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves osloviť KDI KRPZ BA a MsP BA o zabezpečenie zvýšeného 

dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na uliciach Tehliarska a Janšáková, 

kde vozidlá parkujú na chodníku. 

  

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 5 

 

g) 

Na rohu križovatky ulíc Horova a Eisnerová sa nachádza starý, poškodený a nevhodne 

umiestnený rozvádzač elektrickej energie. Tvorí prekážku na chodníku v mieste, kde nemusí 

stáť, vhodnejšie miesto je za okrajom chodníkov. K tomuto bodu prebehla diskusia na základe 

ktorej prijala Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky uznesenie. 

 

 

Uznesenie č. 81/17/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporúča mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves osloviť majiteľa/ prevádzkovateľa rozvádzača elektrickej 

energie, ktorý sa nachádza na chodníku na rohu križovatky ulíc Horova a Eisnerova a požiadala 

ho o premiestnenie rozvádzača. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 5 

 



h)  

Ďalší podnet sa týkal zas problémov s parkovaním, tentokrát na ulici Pavla Horova. Majitelia 

vozidiel parkujú aj na zákaze, nakoľko je tam vodorovná žltá čiara, určuje vodičovi, či tam 

môže alebo nemôže zaparkovať. Autá pravidelne blokujú aj vjazd ku vchodu, čo je v tomto 

prípade najhorší prípad nakoľko zamedzujú tým vjazd nielen autám, ale aj vozidlám záchrannej 

služby, ktoré by sa tam žiadnym spôsobom nedostali. 

 

 

Uznesenie č. 82/17/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporúča mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves osloviť KDI KRPZ BA a MsP BA o zabezpečenie dohľadu nad 

bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky na ulici Pavla Horova, kde vozidlá parkujú aj 

v miestach, kde je vodorovným dopravným značením zakázané parkovanie. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 5 

 

i) 

Ďalší podnet sa týkal vlámania sa do nehnuteľnosti občana, ktorý ako uviedol kontaktoval 

políciu. Tá po prešetrení situácie uviedla, že páchateľ sa dostal na pozemok občana cez areál 

Základnej školy Ivana Bukovčana. Preto občan požaduje od mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves, aby bol areál tejto školy zabezpečený rovnako ako areál Základnej školy Pavla 

Horova. Nakoľko tento podnet spadá kvôli areálu športoviska pod inú komisiu, Komisia na 

ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky odporúča mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves posunúť tento podnet prednostne Komisii športu a kultúry. 

 

j) 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky prijala podnet na  

riešenie dopravnej situácie na ulici Na mýte. Kvôli zaparkovaným autám na chodníku z oboch 

strán nie je ulica bezpečná, keďže väčšina nemotorových návštevníkov musí využívať cestu 

namiesto chodníka. Majitelia týchto áut majú zároveň k dispozícii verejné parkovisko cez cestu. 

 

Uznesenie č. 83/17/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporúča mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves osloviť obyvateľov ulice Na Mýte s otázkami (napríklad vo 



forme dotazníka, či by súhlasili so zmenou organizácie dopravy, ktorou by sa obmedzilo 

parkovanie a určila zóna s dopravnými obmedzeniami. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 5 

 

k) 

Podnet od občianky prišiel vo veci parkovania áut zo sídliska medzi rodinnými domami na ulici 

1. Mája 37 a Novoveskej 62. Vodiči parkujú s autami na chodníku. V súvislosti s touto témou 

prebehla diskusia, po ktorej prijala Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky uznesenie. 

 

Uznesenie č. 84/17/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves žiada mestskú časť Bratislava-

Devínska Nová Ves o poskytnutie informácie,  či pripravuje realizáciu zjednosmernenia ulíc 

v súvislosti s prípravou na parkovaciu politiku v termíne do najbližšej komisie (30.03.2021) 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 5 

 

 

K bodu 3.): Rôzne 

 

Uznesenie č. 85/17/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves žiada mestskú časť Bratislava-

Devínska Nová Ves o poskytnutie informácie k zmene dopravného značenia (zmena 

organizácie dopravy) na uliciach Bleduľova, Ľubovníkova a Bystrická do najbližšej komisie 

(30.03.2021). 

 

 

 



Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 5 

 

 

Uznesenie č. 86/17/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves žiada mestskú časť Bratislava-

Devínska Nová Ves o informácie v akom štádiu je príprava na parkovaciu politiku v súvislosti 

s prípravou podkladov projektovej dokumentácie v rozsahu, ako sa uzniesla na Komisii na 

ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky do najbližšej komisie (30.03.2021) 

a zároveň o poskytnutie informácie o doterajšej činnosti sprostredkovateľa pre parkovaciu 

politiku 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 5 

 

 

 

 

Záverom zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil komisiu 

o 20:45 h. 

 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Paulína Salopek 


