
 

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 26. mája 2021 

č. 19/2021 

Miesto zasadnutia Bratislava, ul. Novoveská 17/A, zasadačka MÚ  

Začiatok  17.00  h 

Ukončenie 19.20 h 

Prítomní podľa prezenčnej listiny  

 

Členovia komisie - poslanci 

Miroslav Antal – predseda komisie,  

Ján Žatko – podpredseda komisie, 

Adrián Jankovič – poslanec,  

Peter Kolega – poslanec,  

 
 

Členovia komisie - neposlanci 

Radko Candrák – neposlanec, 

Stanislav Pečenka – neposlanec, 

Ľuba Rehánková – neposlankyňa, 

Pavol Goldstein – neposlanec 

 

Helena Jankovičová Kováčová - gestor  
Neprítomní: Zoroslav Smolinský – poslanec, neospravedlnený  

Peter Kolega – poslanec, ospravedlnený 

Veronika Veslárová – poslankyňa, ospravedlnená 

Metod Glatz – neposlanec, ospravedlnený 

Milan Mošať – neposlanec, ospravedlnený 

 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie 

2. Schválenie predaja časti pozemkov parc. č. 2292/460, 2292/782 a 2292/843 k.ú. 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves zodpovedajúcim vyznačeným 

parkovacím miestam na ulici Bystrická pred domami Bystrická 40,42 a 44 a parkovacím 

miestam na ulici Ľubovníková medzi kontajnerovým stojiskom a križovatkou 

Ľubovníková – Bystrická. 

3. Schválenie prenájmu verejného priestranstva pred rodinným domom Slovinec 61 

v  správe mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves  

3.a Zásady riešenia niektorých detailov vo verejnom priestore 

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 sa členovia Komisie na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky (ďalej v texte, mimo uznesenia, len „KOVPDaPP“) uzniesli na prijatí 

bodu 3.a do navrhovaného programu a prerokovaní jednotlivých bodov podľa navrhnutného 

programu.    

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Bez 

Neposlanci 4 

Program bol schválený 

 

K bodu 2.): Schválenie predaja časti pozemkov parc. č. 2292/460, 2292/782 a 2292/843 k.ú. 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves zodpovedajúcim vyznačeným parkovacím 

miestam na ulici Bystrická pred domami Bystrická 40,42 a 44 a parkovacím miestam na ulici 

Ľubovníková medzi kontajnerovým stojiskom a križovatkou Ľubovníková – Bystrická. 

 

Členovia KOVPDaPP si dôsledne preštudovali materiál k predloženej žiadosti o predaj časti 

pozemkov parc. č. 2292/460, 2292/782 a 2292/843 v k.ú. Devínska Nová Ves a v diskusii prišli 

k nasledujúcim zisteniam.  

- Žiadosť nie je úplná z dôvodu neuvedenia o odkúpenie  ktorých konkrétnych  miest 

prejavili žiadatelia záujem a aký postoj k žiadosti zaujali majitelia bytov, ktorí 

o odkúpenie parkovacích miest do súkromného vlastníctva nežiadajú. 

- Odpredaj predmetných parkovacích miest by bránilo zámeru MČ Ba-DNV k predĺženiu 

Bystrickej ul. 

-  Problém s parkovaním MČ Ba-DNV neodstráni odpredajom parkovacích miest do 

osobného vlastníctva ale zavedením Parkovacej politiky, ktorá prebieha v rámci 

všetkých mestských častí hlavného mesta 

 

Uznesenie č.89/19/2021 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves neodporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves vyhovieť žiadosti o predaj časti 

pozemkov parc. č. 2292/460, 2292/782 a 2292/843 k.ú. mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves zodpovedajúcim vyznačeným parkovacím miestam na ulici Bystrická pred domami 

Bystrická 40,42 a 44 a parkovacím miestam na ulici Ľubovníková medzi kontajnerovým 

stojiskom a križovatkou Ľubovníková – Bystrická. 

 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 



Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 4 

 

K bodu 3.) Schválenie prenájmu verejného priestranstva pred rodinným domom Slovinec 61 

v  správe mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves  

 

V diskusii prišli členovia k rovnakému záveru ako v bode 1., a to, že problém s parkovaním v 

MČ Ba-DNV neodstráni odpredajom (prenájmom) parkovacích miest, ale zavedením 

Parkovacej politiky, ktorá prebieha v rámci všetkých mestských častí hlavného mesta. 

 

 

 

Uznesenie č.90/19/2021 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves neodporúča miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves schváliť prenájom verejného 

priestranstva pred rodinným domom Slovinec 61 v  správe mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 4 

 

 

K bodu 3.a) Zásady riešenia niektorých detailov vo verejnom priestore 

  
 

Formálna pripomienka podpredsedu komisie p. Jána Žatka:  

Komisia/Miestne zastupiteľstvo odporúča starostovi MČ o  

 

V diskusii členovia komisie posudzovali celkový stav a správu existujúcich cyklotrás a s nimi 

spojené vstávajúce problémy. Člen komisie p. Pavol Goldstein navrhuje presunúť časť 

Mariánskej cyklomagistrály z mestskej komunikácie na bezpečnú časť chodníka v alúviu rieky 

Moravy, kadiaľ vedie trasa EuroVelo 13. Predseda komisia víta nové typy spomaľovačov, no 

zároveň upozorňuje, že z praxe má potvrdené dva prípady, kedy sa cyklista dostal do kolízie 

s cestným vozidlom práve v mieste vymenených spomaľovačoch za novšie modely (taniere). 

Predseda komisie navrhol zabezpečiť do budúcnosti predkladať KOVPDaPP materiály pred 

rekonštrukciou a výstavbou nových komunikácii, aby sa včas zabezpečilo dodržiavanie TP 048 

(technických podmienok) pred realizáciou debarierizačných opatrení. Podpredseda komisie sa 

stotožňuje s týmto názorom.   

 

Uznesenie č.91/19/2021 

 



3.a.a Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

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

Devínska Nová Ves predkladať projektovú dokumentáciu rekonštrukcie a výstavby 

komunikácií a chodníkov v správe MČ Ba-DNV na posúdenie komisii za účelom zaujatia 

stanoviska pred ich realizáciou. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 4 

 

Uznesenie č.92/19/2021 

 

3.a.b Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho za-

stupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves žiada mestskú časť Bratislava-De-

vínska Nová Ves o opravu nájazdov v miestach prechodov pre chodcov na Uhroveckej  

ulici v súlade s TP 048 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou 

schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách. 

 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 4 

 

Uznesenie č.93/19/2021 

 

3.a.c Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho zastu-

piteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves žiada mestskú časť Bratislava-Devín-

ska Nová Ves o informáciu k osadeniu spomaľovacích prahov na Vápencovej a Mlynskej 

ulici, ktoré odporučila  KOVPDAPP č. 63/11/2020, k popisu schvaľovacieho procesu pred ich 

osadením. Informáciu žiadame predložiť do najbližšieho zasadnutia KOVPDAPP. 

 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 4 

 

 



1. K bodu 4.) Podnety od občanov 

 

 

 

4.a) Častejšie kontroly MP 

1.Podnet pre MP na častejšie kontroly vozidiel, ktoré najmä počas víkendov a sviatkov 

prechádzajú (a to veľmi husto) a parkujú na uliciach Slovinec ( tu je úplne zablokovaný 

CHODNÍK) a Na skale (tu nemajú problém zablokovať 1/2 vozovky, alebo sa postavia pred 

cudziu garáž ). Možno by bolo vhodné osadiť INFORMAČNÉ TABULE  ( na vhodných 

miestach) o parkovisku pod skalou pri Devínskej ceste. 

2.Podnet na kontrolu "využívania" environmentálnej učebne pri vodárni pod Sandbergom.  Tu 

sa často v nočných hodinách uskutočňujú hlučné zábavy, možno aj iné. 

 

Uznesenie č.94/19/2021 

 

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 policajný zbor a mestskú políciu o priebežné statické 

kontroly na ulici Slovinec a environmentálnej učebne pri vodárni pod Sandbergom. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 4 

 

 

4.b) Parkovanie Jána Smreka 

 

Dobrý deň, prosím rada by som sa informovala. 

Bývame po novom na ulici Jána Smreka 2 a pravidelne je tu problém s parkovaním, samozrejme 

ako všade, no nám konkrétne prekáža pravidelné blokovanie parkovacích boxov. Mate 

zaparkované auto v boxe a nejaké auto sa pred Vás postaví, samozrejme vyhodí rýchlosť a 

ručnú brzdu nezatiahne a Vy ak potrebujete odísť môžete posúvať auto ( koľko krát, žiaľ nie 

jedno). Moja otázka na Vás je, nedá sa prosím niečo s týmto problémom urobiť? Nedajú sa na 

daných uliciach Jána Smreka osadiť nejaké dopravné značky, ktoré vyriešia daný problém? 

Napríklad zákaz státia alebo podobne? Som tehotná a nemám možnosť odtláčať autá, polícia to 

vie riešiť len papučou, čo mne problém nevyrieši keď potrebujem súrne opustiť box. 

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď a pripadne riešenie. 

 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporúča v podobných prípadoch 

volať mestskú políciu. 

 
Hlasovanie Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 



 

Poslanci 0 0 

 

0 Bez 

Neposlanci 0 

 

4.c) Od Múzea šrotu sa nedá dostať na chodník 

 

Od Múzea šrotu sa nedá dostať na chodník "čo by kameňom dohodil" smerom ku 

protipovodňovej hrádzi, lebo ako mnohí nevedia, je tam potok, cez ktorý sa nedá ani len nejaké 

"bezpečné" provizórne brvno premostiť. Verte či nie, veľa snaživcov už skúšalo 

experimentovať, skrátiť si cestu, pred rokom som to aj ja skúšala. . . Naozaj, teraz, keď prebieha 

rekultivácia rybníka, nebolo by možné, niekde tam pod úrovňou vodárne vybudovať mostík? 

Pomohli by ste možno aj starším ľuďom, ktorí by chceli v rámci prechádzky toho stihnúť čo 

najviac. Teraz zostáva iba možnosť obchádzky k Cyklomostu, alebo na opačnú stranu až k 

hlavnej ceste, a potom okolo rybníka. Možno aj tam niekde by mala byť lávka cez potok, aby 

nemuseli všetci prechádzať priamo k frekventovanej ceste a opäť k rybníku, či niekam inam. 

Ak som toho napísala priveľa, ospravedlňujem sa, ale myslím, že moje podnety by mohli stáť 

za zváženie o ich realizácii. . . . a ktovie, možno ma aspoň s tými lávkami prekvapíte, že už sa 

s nimi počíta a budú vybudované. Ďakujem za možnosť vyjadriť sa, a verím v posun v riešení  

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporúča podnet postúpiť 

Komisii výstavby a životného prostredia 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 0 0 

 

0 Bez 

Neposlanci 0 

 

4.d) Cyklotrasa technické sklo 

Dobrý deň. Mám otázku, je možné, alebo uvažovalo sa niekedy nad tým že by sa starý 

železničný násyp bývalej vlečky vedúci popri trati z žst DNV popri OC Glavici a Presskame 

do technického skla upravil na cyklotrasu? Fyzicky by išlo by iba o odstránenie náletových 

drevín a úpravu zvršku, právne samozrejme skôr povolenie/dohoda od žsr. Momentálne jediná 

možnosť pre cyklistov smer dúbravka je po hlavnej ceste, poprípade až obchádzkou popri ČOV, 

metre a boroch alebo lesnou cyklotrasou popod Devínsku kobylu... 

Ďakujem za reakciu 

Uznesenie č.95/19/2021 

 

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 plánovanému vybudovaniu cyklotrasy popri 

železničnej trati v smere na Dúbravku. Informáciu žiadame predložiť do najbližšieho 

zasadnutia KOVPDAPP. 



Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 4 

 

4.e) Bystrická ulica / tranzit pre zamestnancov automotive 

 

Ohľadne problému s dopravou na Bystrickej/Ľubovníkovej ulici už písalo viacero obyvateľov 

a riešenie žiadne iba odpoveď že posilníte policajný dozor (do dnes som žiadnu hliadku 

nevidel). Voľakedy sa deti hrávali priamo na ceste futbal, hokej .... Po odsúhlasení výstavby 

nových bytových domov sa bojíme prejsť cez cestu a nie že tam pustiť deti sa hrať (o parkovaní 

už ani nerozprávam keďže všetci s okolitých bytových domov nemajú kúpené parkovacie 

miesto a parkujú nám rovno pod oknami čo tam bývame xy rokov a nemáme kde parkovať čo 

do minulého roku nebol problém). Chcel by som poprosiť, aby ste sa osobne prišli pozrieť v 

plnej prevádzke automotive  medzi 14:00 - 14:40, 22:00 - 22:40, 06:00 - 06:40  aký nám vznikol 

nádherný tranzit.  

Uznesenie č.96/19/2021 

 

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 informáciu, v akom stave sa nachádza príprava projektu  na predĺženie 

Bystrickej ulice. Informáciu žiadame predložiť do najbližšieho zasadnutia KOVPDAPP. 

 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 4 

 

4.f) Rekonštrukcia starej Bystrickej a jej predlženie  

 

Dobrý deň, v Devexe bola zmienka o rekonštrukcii starej Bystrickej a jej predlženie. Viete nás 

obyvateľov informovať čo konkrétne sa myslí, najmä pod termínom predlženie? Ide o spojnicu 

(poľnú cestu) smerom na VW komunikáciu? Voči ktorej sme sa niekoľkokrát ohradili? 

ďakujeme za informáciu. 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves si vyžiadala informáciu 

Uznesením č. 96/19/2021 

 

4.g) Príliš vysoké spomaľovače na ceste do Devínskeho jazera  



Dobrý deň, chcela by som požiadať o výmenu spomaľovačov  umiestnených na ceste do 

Devínskeho jazera popri družstve za iný typ prijateľnejší pre cyklistov, napríklad spomaľovacie 

vankúše, ktoré sú použité pri škole Ivana Bukovčana 1. Spomaľovače, ktoré sú momentálne na 

tejto ceste osadené, sú príliš vysoké a pre cyklistov veľmi nepríjemné, navyše je ich na úseku 

cca 4 kilometre osadených 8 (2 pri včelárstve a 6 od odbočky na cyklochodník popri Morave 

zhruba na úrovni železničnej stanice Devínske jazero po bufet U starého bicykla, čo je asi 500 

metrov). Keďže po tejto ceste je vyznačená aj cyklotrasa (Záhorská cyklomagistrála) a cesta je 

aj reálne hojne využívaná cyklistami (najmä ten 500 m úsek, na ktorom je rovno 6 

spomaľovačov), bolo by vhodné, aby sa pri umiestňovaní spomaľovačov na túto skutočnosť 

adekvátne reagovalo a spomaľovače boli bez problémov prejazdné pre cyklistov. Spomaľovače, 

ktoré sú osadené teraz, nútia cyklistov zbytočne neprimerane spomaliť (v prípade jazdy s 

cyklovozíkom takmer až zastať) , alebo spomaľovač obísť po (vďaka tomu už bývalej) zeleni. 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves si vyžiadala informáciu 

Uznesením č. 93/19/2021 

 

4.h) parkovanie Na kaštieli 

 

Dobrý deň, toto auto tu parkuje a ani netušíme komu patri. Je možné požiadať nech si ho parkuje 

pred svojim domom a nie na priestore kde je oddychová zóna, vykosená tráva a pri studni. 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporúča v tomto prípade volať 

mestskú políciu. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 0 0 

 

0 Bez 

Neposlanci 0 

 

4.i) Parkovanie  

 

Ďalší problém, pred ktorým sa privierajú oči je nedodržiavanie  Zákona č. 8/2009 Z. z. 

najmä § 23 ,§ 25 a § 52. 

Je OPODSTATNENÉ  nechať priestor pre prípadny prejazd ZÁCHRANNÝCH ZLOŽIEK !  

Niekedy má problém prejsť aj osobné auto, lebo parkujúci si myslí, že je to v poriadku! 

Autá parkujúce na hranici križovatiek bránia vo výhľade na cestu! 

Predpokladám, že chodníky boli vybudované MČ pre CHODCOV a nie pre parkovanie vozidiel 

! 

Je platná nejaká výnimka, že majitelia nehnuteľností môžu parkovať na chodníku a nie vo svojej 

garaži, alebo vo dvore (pokiaľ samozrejme takúto možnosť majú).Stačí sa prejsť po časti s 

rodinnými domami.  

Mnohé RD fungujú ako UBYTOVNE. Má o tom MČ  prehľad?! 

K ubytovaným patrí viac ako 1-2 autá a tie parkujú kde sa dá.  

Keď sú blokované chodníky, kadiaľ majú ísť chodci (deti, kočíky..)?  



Na druhej strane, chodci veľakrát idú po ceste ako stádo.. Hlavne, keď je pekné počasie, víkend   

a ide sa na Kobylu. 

Nie je možné neustále kontaktovať políciu, keď je problém trvajúci stále. 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves odporúča v podobných prípadoch 

volať mestskú políciu. 

 
Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 0 0 

 

0 Bez 

Neposlanci 0 

 

 

 

K bodu 5.): Rôzne 

 

Nikto sa k bodu rôzne s rozpravou neprihlásil. 

 

 

 

 

 

Záverom zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil komisiu 

o 19:20 h. 

 

 

 

Zapísala:  

Ing. Helena Jankovičová Kováčová 


