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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 1. decembra 2020 od 14.18 h do 4. decembra 2020 do 20.00 h. Výsledky hlasovania a spočítanie bolo 

vykonané 7. decembra 2020. 

 

Por. 

číslo 

Názov bodu programu 

1. Uznesenie 69/16/2020 – 73/16/2020 

 

 

 

 

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

 

Z obsahu diskusie:  

 

V dňoch od 1.decembra 2020 až do 4.decembra 2020 v súlade s čl. 7 ods. 5 rokovacieho poriadku 

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

k uzneseniam číslo 69/16/2020 až 73/16/2020 vrátane, ktoré vyplynuli zo zasadnutia Komisie na 

ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky zo dňa 24.novembra 2020, nakoľko 

nebola v čase konania zasadnutia komisia uznášaniaschopná. 

 

Uznesenie č. 68/14/2020  

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky mestskej časti Bratislava – 

Devínska Nová Ves  n a v r h u j e  mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves  

 

1. nerealizovať obstaranie Analýzy Mestskej parkovacej politiky a štúdie uskutočniteľnosti 

navrhovaných opatrení mestskej parkovacej politiky na území mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves,  
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2. zaradiť do návrhu pre hlavné mesto všetky miestne komunikácie I. až IV. triedy na území 

mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves, ktoré budú určené na dočasné parkovanie 

motorových vozidiel v mestskej časti a ich zaradenie do zón dočasného parkovania, 

 

3. komunikovať s hlavným mestom o možnej spolupráci na obstaraní a zabezpečení realizácie 

projektov organizácie dopravy pre vybrané lokality z prostriedkov mestskej časti pre urýchlenie 

príprav pri zavedení parkovacej politiky. 

 

 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

 10 1 1 áno 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 70/16/2020 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky s c h v a ľ u j e  Rokovací 

poriadok Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky v predloženom 

znení. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

 12 0 0 áno 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Uznesenie č. 71/16/2020 

 

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 o s l o v i ť listom Mestskú políciu 

s návrhom na zabezpečenie verejného poriadku vrátane dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou 

cestnej premávky na ulici Slovinec v blízkosti námestia Rudolfa Slobodu vrátane domu číslo 61. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

 12 0 0 áno 

 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie č. 72/16/2020 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky  ž i a d a  Miestny úrad 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves o predloženie plánu rekonštrukcií chodníkov a ciest 

v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves do najbližšieho zasadnutia komisie. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

 12 0 0 áno 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 

Uznesenie č. 73/16/2020 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky  ž i a d a  mestskú časť 

Bratislava-Devínska Nová Ves o predloženie každej schválenej zmeny dopravných značení v MČ 

Bratislava-Devínska Nová Ves Komisii na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej 

politiky. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

 12 0 0 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 

 

 

 

 


