
 

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 4. septembra 2020 

č. 11/2020 

Miesto zasadnutia Bratislava, Istra Centrum, Hradištná 43, Veľká sála 

Začiatok  16.00 h 

Ukončenie 20.00 h 

Prítomní podľa prezenčnej listiny  

 

Členovia komisie - poslanci 

Miroslav Antal – predseda komisie,  

Ján Žatko – podpredseda komisie, 

Peter Kolega – poslanec, 

Adrián Jankovič – poslanec,  

 

 

Členovia komisie - neposlanci 

Metod Glatz – neposlanec príchod 16:58 

Radko Candrák – neposlanec,  

Ľuba Rehánková – neposlankyňa, príchod 16:40 

Pavol Goldstein – neposlanec, príchod 16:51 

 

Paulína Salopek - tajomník 

 

Hostia: 

Podľa prezenčnej listiny 

Neprítomní: Zoroslav Smolinský – poslanec, ospravedlnený 

Veronika Veslárová – poslankyňa, ospravedlnená 

Milan Mošať – neposlanec, ospravedlnený 

Stanislav Pečenka – neposlanec, ospravedlnený 

 

 

 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu zasadnutia komisie  

2. Pasportizácia miestnych komunikácií v správe mestskej časti BA-DNV 

3. Informácie o činnosti Dohľadového centra 

4.  Podnety od občanov 

4a. VZN o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

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 hostí. Konštatoval, že je prítomných 5 členov a komisia nie je 

uznášaniaschopná. Predseda komisie navrhol na začiatok doplnenie programu o bod 4a,  

oboznámil prítomných s doplnením bodu programu a následne dal o programe vrátane 

doplneného bodu hlasovať. Členovia komisie sa uzniesli na prerokovaní jednotlivých bodov 

podľa navrhnutého programu.   

  

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Bez 

Neposlanci 1 

 

Program bol schválený 

K bodu 2.): Pasportizácia miestnych komunikácií v správe mestskej časti BA-DNV 

Na úvod tohto bodu predseda komisie zdôraznil, že MČ BA-DNV doteraz nemala k dispozícii 

podrobný pasport komunikácií a ocenil, že obsahom pasportu sú všetky komunikácie, t.j. nielen 

tie v správe mestskej časti ale aj komunikácie patriace do správy hlavného mesta a rôznych 

súkromných vlastníkov. Zároveň vyslovil presvedčenie, že aj na tomto podklade sa začnú 

pripravovať projekty potrebné k zavedeniu parkovacej politiky, prípadne k zadefinovaniu 

konkrétnych miest pre rozšírenie parkovacích kapacít. Následne p. Ing. Katarína Macáková, 

vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia, predstavila prítomným vypracovaný pasport 

miestnych komunikácií v správe mestskej časti a komunikácií patriacich hlavnému mestu,  

ktorý dala vypracovať MČ BA-DNV.  

Ako uviedla Ing. Macáková, MČ BA-DNV nejde o konečnú verziu, vzhľadom na doriešenie 

niektorých otázok vlastníckych vzťahov, resp. zadefinovania pár úsekov (napr. či ide 

o komunikáciu alebo chodník, vysvetlenie ďalej v texte). Táto verzia je spracovaná digitálnou 

formou v rámci celého katastrálneho územia spadajúceho pod MČ BA-DNV a bola snímaná 

letecky. V rámci toho bol spravený podklad naložený v katastrálnych mapách s parkovacími 

miestami, chodníkmi, v rastroch po celých územiach, rozdelený farebne podľa toho, o aký typ 

komunikácie sa jedná a v akom vlastníctve je. K tomu je priložený, v tabulárnej časti, aj popis. 

Rozdelené to je podľa typu komunikácie, výmery, dĺžky, či zahŕňa chodníky a parkovacie 

miesta, vpuste, obsahuje aj typ dopravného značenia na tej ktorej komunikácii so zatriedením 

funkčných tried komunikácií. Je to podklad nielen pre technickú dokumentáciu slúžiaci pre 

potreby MČ BA-DNV, ale aj materiál, ktorý môže byť postupovaný Ministerstvu dopravy, 

ktorý ako nadriadený orgán robí evidenciu cestných komunikácií za celú republiku. Obrátila sa 

s prosbou, aby členovia komisie skontrolovali pasport a doplnili, ak sú tam nepresnosti, aby to 

mohol spravovateľ následne dotvoriť do konečnej verzie. Tá sa následne použije na evidenciu 



a budúcu správu a hlavne ako podklad na rozvoj parkovacej politiky, prípadne na dobudovanie 

nových komunikácií. V pasporte ostáva doplniť komunikácie v rámci sídliska Kostolné, kde 

nie sú vysporiadané majetkovo právne vzťahy s mestom. Dôležité na komunikáciu 

s Dopravným inšpektorátom a magistrátom sú aj sídliská Stred, Hradištná, Uhrovecká, časť na 

Podhorskom, nakoľko MČ BA-DNV mala v minulosti na týchto sídliskách komunikácie 

nazývané pojazdné chodníky, ktoré slúžili pre peších a zároveň v prípade potreby pre vozidlá 

záchranných zložiek. Dnes už tento pojem nie je používaný a treba sa dohodnúť, akým 

spôsobom budú tieto komunikácie využívané, t.j. akého budú charakteru. To sa následne 

zaznačí do pasportu. Dôvodom je, aby sa viac nestávalo, že parkujúce vozidlá budú brániť v 

prejazde záchranných zložiek. Aj na to slúži pasport, aby sa vyriešila dopravná situácia, ktorá 

je momentálne nejasná, alebo nie celkom legislatívne dotiahnutá. Cieľom nie je len parkovacia 

politika, ale aj bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, najmä chodcov.  

K pasportu sa vyjadril aj starosta. Ako uviedol, pasport je evidenciou toho, čo v MČ BA-DNV 

reálne je. Rovnako slúži ako základ, aby sa mohlo pristúpiť k štúdii uskutočniteľnosti. Tá by 

mala prispieť k navrhnutiu parkovacej politiky. Na to by mohla vzniknúť pracovná skupina, 

ktorá by sa zaoberala práve týmto materiálom, aby sa čo najskôr mohol spraviť návrh 

parkovania v MČ BA-DNV. Tú by mohli tvoriť členovia komisie na ochranu verejného 

poriadku, dopravy a parkovacej politiky v súčinnosti so zamestnancami MÚ BA-DNV. Od 

roku 1998 nebol pre túto MČ podobný dokument vypracovaný a aj ten bol zameraný len na 

časť informácií. Tento obsahuje kompletný prehľad, bez ktorého je v súčasnosti problém 

napredovať. Na základe neho je možná kontrola dopravného značenia, sú popísané parkovacie 

boxy. Dokument bude slúžiť aj ako podklad k novému VZN o miestnych daniach, ktorý sa týka 

aj vyhradeného parkovania a aj prechodného vyhradeného parkovania do spustenia parkovacej 

politiky. Ak by sa podarilo v októbri začať riešiť štúdiu a následne zakomponovať výsledky 

tejto štúdie do rozpočtu na budúci rok bol by to ideálny stav.  

Predseda komisie na záver tohto bodu poďakoval p. starostovi za možnosť zúčastniť sa 

pracovných stretnutí s predstaviteľmi samospráv mestských častí s témou zavedenia parkovacej 

politiky v iných MČ, kde zozbieral nápady a typy, ako na tejto téme ďalej pracovať, aby bol 

pre obyvateľov MČ BA-DNV prechod na novú formu parkovania čo najjednoduchší. Zatiaľ je 

vízia taká, aby obyvatelia DNV s trvalým pobytom na území MČ BA-DNV mohli parkovať 

zadarmo, pre ostatných sa nastaví systém za akých podmienok a v akých časoch budú môcť 

v DNV parkovať. Podstatné bude riešenie večerného, resp. nočného parkovania. K zavedeniu 

parkovacej politiky je potrebná aj aplikácia, kde bude potrebná registrácia všetkých obyvateľov 

MČ BA-DNV, ktorí vlastnia motorové vozidlo (na komisiu prišla neposlankyňa p. Rehánková). 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky MČ BA-DNV vzala 

vypracovaný pracovný dokument pasportu miestnych komunikácií na vedomie. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 



Poslanci 4 0 

 

0 bez 

Neposlanci 2 

 

K bodu 3.): Informácie o činnosti Dohľadového centra 

Predseda komisie sa vyjadril k incidentom zaznamenaným Dohľadovým centrom. Záznamy 

o týchto incidentoch sú vyžadované a ďalej postupované Mestskej polícii alebo Policajnému 

zboru v zmysle zákona. Ako sa k téme vyjadril aj okrskár J. Osvald, tieto pomáhajú 

k usvedčovaniu z trestných činov. Na ich základe sa dá určiť, kedy k danému priestupku, alebo 

trestnému činu došlo a páchateľa je jednoduchšie dohľadať. Pracovníci Dohľadového centra 

podstupujú školenia u Mestskej polície na to, aby vedeli presne detekovať, či incident, ktorý 

zaznamenala bezpečnostná kamera môže byť klasifikovaný ako priestupok, alebo sa jedná 

o trestný čin. Takýchto incidentov bolo zaznamenaných už vyše 2000. Najviac z nich bolo 

zaznamenaných počas piatkov, alebo víkendov (na komisiu prišiel neposlanec P. Goldstein). 

Dohľadové centrum má momentálne nainštalovaných dokopy 30 kamier. 

Na činnosť kamier sa dotazoval aj p. poslanec J. Žatko, ktorého zaujímalo, či zachytili ľudí, 

ktorí roznášali letáky, tzv. panflety vyjadrujúce sa v mene iného miestneho a mestského 

poslanca p. A. Kovarika k činnosti starostu MČ BA-DNV v súvislosti s likvidáciou 

premnožených komárov a či bolo v tejto veci podané trestné oznámenie. Na tieto otázky 

reagoval starosta s tým, že tr. oznámenie bolo podané a Dohľadové centrum poskytlo v tejto 

súvislosti polícii plnú súčinnosť (na komisiu prišiel neposlanec M. Glatz). 

 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky MČ BA-DNV vzala 

informácie o činnosti Dohľadového centra na vedomie. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 bez 

Neposlanci 4 

 

K bodu 4.): Podnety od občanov 

A)  

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves obdržala od Správy objektov DNV PLUS s.r.o. 

v mene obyvateľov bytového domu J. Smreka 9 žiadosť o úpravu otváracej doby terasy FUN 



CAFE z dôvodu nadmernej hlučnosti v ranných hodinách 5:30-6:30 a večer po 21:00, 

zvýšenému zápachu cigaretového dymu a vykonávaniu telesných potrieb v okolí objektu. 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves obdržala v súvislosti s touto prevádzkou - FUN 

CAFE (Transtuff s.r.o.) od danej prevádzky Žiadosť o povolenie prevádzkovej doby pre 

prevádzku a terasu a to nasledovne: pondelok – nedeľa od 06:00 do 20:00 

 

FUN CAFE má povolené otváracie hodiny nasledovne:   

Pondelok – Piatok:  08:00-22:00 (terasa 09:00-21:00) 

Sobota, Nedeľa:  10:00-22:00 (terasa 09:00-21:00) 

Na základe obhliadky predmetnej prevádzky zamestnankyňami MÚ BA-DNV, ako aj 

príslušníkmi Mestskej polície boli zistené porušenia platného VZN MČ BA-DNV 6/2013 zo 

dňa 18. decembra 2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času 

výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov, ktoré stanovuje: 

 

§ 4 Pravidlá času prevádzky služieb          

kategória č. 4 →  prevádzky s pohostinskou činnosťou: od 08.00 hod. do 23.00 hod.  

kategória č. 5 →  sezónne exteriérové sedenie:  od 09.00 hod. do 21.00 hod.  

Na základe zistení vydala komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej 

politiky MČ BA-DNV uznesenie v znení: 

 

Uznesenie č.57/11/2020 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky MČ BA-DNV                   

n e o d p o r ú č a  starostovi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves vydať povolenie 

prevádzkovej doby nad rámec ustanovený v § 3 a § 4 VZN MČ BA-DNV číslo 6/2013 zo dňa 

18. decembra 2013 o pravidlách času predaja v obchode, času prevádzky služieb, času výstavby 

a rekonštrukcie stavieb a bytov a to nasledovne 

 

pre prevádzku a exteriérové sedenie FUN CAFE, Eisnerova 6295, Bratislava: pondelok – 

nedeľa od 06:00 do 20:00 

  

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

1 Schválené 

Neposlanci 4 

 



B)  

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves dostala podnet od obyvateľa Vápencovej ulice 

a to s požiadavkou na osadenie spomaľovača. Tento občan bol upozornený aj starostom na to, 

že na osadenie spomaľovača je nutné mať súhlas ostatných vlastníkov nehnuteľností. 

Spomaľovač by pomohol vyriešiť situáciu, keďže v tej lokalite využívajú vodiči motorových 

vozidiel v nočných hodinách danú komunikáciu na rýchlu jazdu. 

 

Uznesenie č.58/11/2020 

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

DNV osadiť spomaľovač v blízkosti viaduktu za účelom spomalenia dopravy v danej lokalite 

(v blízkosti štadióna). 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 4 

 

 

C) 

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

z lokality pod Srdcom. Na komunikácii parkujú motorové vozidlá a neumožňujú tak prechod 

vozidlám spoločnosti OLO, ktoré následne nemôžu vyvážať komunálny odpad. Vlastníkom 

predmetnej komunikácie je Slovenský pozemkový fond, ktorý môže ako jediný riešiť daný 

podnet. 

 

 

Uznesenie č.59/11/2020 

 

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

- DNV postúpiť podnet občana týkajúci sa riešenia dopravnej situácie na účelovej komunikácii 

medzi ulicami P. Horova a Zavadilova Slovenskému pozemkovému fondu ako vlastníkovi tejto 

komunikácie za účelom ďalšieho riešenia. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 



Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 4 

 

 

K bodu 4a.): VZN o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

(Odišiel neposlanec R. Candrák) Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy 

a parkovacej politiky dostala k dispozícii návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves č. 5/2014 o miestnych daniach na území mestskej 

časti Bratislava–Devínska Nová Ves, ktoré  sa mení a dopĺňa takto: 

1. Čl. 4 ods. 2 sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 

„2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo 

vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), 

ktoré sú zverené do správy mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves a pozemky vo 

vlastníctve mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves. Na území mestskej časti verejným 

priestranstvom na účely dane za užívanie verejného priestranstva sú pozemky, na ktorých sú 

miestne komunikácie III. a IV. triedy, parkoviská, chodníky, námestia, parky, priechody, 

podchody, schody, detské ihriská, pieskoviská, rekreačné lesy, cestná zeleň, verejná zeleň, 

trhové miesta na uliciach, kde je povolený trhový predaj a všetky ostatné verejnosti prístupné 

pozemky vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves okrem 

tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických osôb a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto 

osoby právo užívania.“ 

2. V Čl. 4 sa za ods. 3 vkladá nový ods. 3a a 3b, ktorý znie: 

 

„3a.  Trvalým parkovaním vozidla mimo stráženého parkoviska sa rozumie vyhradenie 

priestoru z verejného priestranstva, ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidlá 

fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo súvislé státie vozidla na tom istom mieste. 

Podmienkou vyhradenia priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité 

vozidlo alebo vozidlá je trvalý pobyt alebo sídlo daňovníka v mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves okrem prípadu uvedenom v čl. 4 ods. 6b kedy je pre osoby ŤZP 

a ŤZP/S podmienkou vyhradenia priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko 

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt osoby ŤZP a ŤZP/S. 

3b. Zoznam miest ktoré sú v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves verejným 

priestranstvom pre účely vyrubovania dane za trvalé parkovanie vozidla mimo 

stráženého parkoviska pre určité vozidlo alebo vozidlá fyzickej osoby alebo právnickej 

osoby, tvorí prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.“. 

3. V Čl. 4 ods. 5 sa na konci vety vkladajú slová „a m2 je každý začatý m2 užívania 

verejného priestranstva.“. 



 

4. V Čl. 4 ods. 6 sa za písmeno t) vkladajú písmená u), v), w), x), ktoré znejú: 

 

„u)  0,098 €/m2/deň za parkovanie pre osobné motorové vozidlá, 

v)  0,196 €/m2/deň za parkovanie pre osobné motorové vozidlá pre podnikateľské 

subjekty a živnostníkov, 

w)  0,196 €/m2/deň za parkovanie pre nákladné motorové vozidlá, autobusy na 

určených parkoviskách mestskej časti, 

x) 0,010 €/m2/deň za parkovanie pre vozidlá s označením osoby ŤZP a ŤZP/S 

s trvalým bydliskom v mestskej časti.“. 

 

5. V Čl. 4 sa za ods. 6 vkladá nový ods. 6a a 6b, ktorý znie: 

 

„6a. Ak vznikne nárok na sadzbu dane podľa odseku 6 písm. x) v priebehu ďalšieho 

zdaňovacieho obdobia, výška dane sa upraví až od 1. januára nasledujúceho 

zdaňovacieho obdobia. 

6b. Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa osobou ŤZP a ŤZP-S rozumie osoba, 

ktorá je držiteľom preukazu ŤZP/ŤZP-S a parkovacieho preukazu, s trvalým pobytom 

alebo prechodným pobytom v obytnom  dome  pri  parkovisku, na  ktorom má byť 

parkovacie  miesto vyhradené, pričom  sa  v mieste  trvalého  pobytu alebo prechodného 

pobytu  obvykle  zdržiava  a  je  podľa posudku príslušného orgánu odkázaná na 

individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom z dôvodu  ťažkého  zdravotného  

postihnutia v  oblasti  mobility alebo  orientácie,  ktoré  výrazne obmedzuje schopnosť 

držiteľa preukazu ŤZP alebo ŤZP-S a parkovacieho preukazu dostaviť sa k osobnému 

motorovému vozidlu mimo vyhradeného parkovacieho miesta.“ 

6. V Čl. 4 ods. 7 sa na koniec prvej vety vkladajú slová „a zánik daňovej povinnosti 

najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti, na tlačive uvedenom v prílohe 

č. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia.“. 

 

 

Uznesenie č.60/11/2020 

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

DNV schváliť všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 5/2014 o miestnych daniach zo dňa 

15.06.2014 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2015 s pripomienkou zníženia 

sadzby dane pre osoby ŤZP. 

 



Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie  uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 3 

 

  

K bodu: 5): Rôzne 

Do bodu rôzne zaradil predseda komisie aj podnety od občanov, ktorí ich podávali na verejnom 

stretnutí so starostom. K nižšie spomenutým boli prijaté uznesenia, niektoré ďalšie určené pre 

túto komisiu vyžadujú obhliadku terénu na zistenie presnej podstaty veci a boli medzi nimi aj 

také, ktoré budú riešené v kooperácii s inou komisiou. 

 

A) 

Podnet ohľadom parkovania v miestach s označením zákaz vjazdu prišiel od občana 

bývajúceho na ulici P. Horova. Umiestnenie rampy, ktoré občan navrhoval, nie je najlepším 

riešením, členovia komisie navrhovali radšej umiestnenie kamery. 

 

Uznesenie č.61/11/2020 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky                                                   

ž i a d a  MČ BA-DNV o zváženie možnosti osadenia kamery na objekte ZŠ P. Horova zo 

západnej strany (od Slovenskej pošty) s výhľadom na športový areál a prístupovú komunikáciu 

z dôvodu porušovania dopravného značenia a ochrany verejného poriadku, majetku a zdravia 

obyvateľov. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 3 

 

 

B) 

Ďalší podnet sa týkal možnosti vyznačenia žltých čiar v blízkosti kontajnerových stojísk, aby 

sa predišlo v tých miestach k parkovaniu. Túto problematiku rieši komisia na ochranu 

verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky len na základe požiadavky bytového domu, 

alebo spoločenstva. 

 



 

Uznesenie č.62/11/2020 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky                                              

o d p o r ú č a  obyvateľom MČ BA-DNV dotknutej lokality prerokovať problematiku zákazu 

parkovania v okolí kontajnerových stojísk najskôr na domovej schôdzi. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 3 

 

C) 

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky sa zaoberala aj 

podnetom s požiadavkou na umiestnenie spomaľovačov v blízkosti včelárstva Dedinský. 

 

Uznesenie č.63/11/2020 

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

DNV umiestniť dva kusy spomaľovačov v blízkosti včelárstva Dedinský prijateľných pre 

cyklistov. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 3 

 

D) 

Podnet prišiel aj na rozmáhajúcu sa situáciu s ponechávanými kolobežkami po cestách, 

a nedisciplinovanosť cyklistov hlavne na sídlisku Kostolné ulici Hradištná, ďalej ul. Na Mýte 

a Na Hriadkach.   



 

Uznesenie č.64/11/2020 

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

DNV osloviť Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy za účelom vykonania akcie za 

účelom dodržiavania pravidiel cestnej premávky zo strany kolobežkárov a cyklistov so 

zameraním sa na ulice Na Hriadkach, Na Mýte, Hradištnej a ul. Istrijská. 

 

Hlasovanie 

 

Za: Proti: Zdržal sa: Prijatie 

uznesenia 

Poslanci 4 0 

 

0 Schválené 

Neposlanci 3 

 

 

Záverom zasadnutia predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil komisiu 

o 20:00. 

 

 

Zapísala:  

Mgr. Paulína Salopek 


