
Zápisnica 

z rokovania Komisie pre ochranu verejného poriadku konaného dňa 23.3.2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Návrh rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy na roky 2015 - 2017 

2. Náplň činnosti komisie 

3. Kamerový systém - informácia 

4. Stratégia činnosti Mestskej polície - informácia 

5. Správa o plnení úloh Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy za rok 2014 

6. Rôzne  

 

 Komisiu viedla predsedkyňa PhDr. Farkašovská, členovia komisie odsúhlasili program 
rokovania. 

Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 0 

K bodu 1  

 Návrh rozpočtu hl. mesta SR Bratislavy na rok 2015 - 2017 materiál členovia komisie 
prekovali a prijali uznesenie, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu 2  

 Náplň činnosti komisie -  po doplnení pripomienok členov komisie  sa spracoval materiál 
Rámcová náplň činnosti Komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy  a po podpise predsedkyňou komisie, bol originál  odovzdaný na 
organizačné oddelenie. 

Hlasovanie: za 8, 0 proti, 1 zdržal sa  

 

K bodu 3 

 Informáciu o kamerovom systéme zobrali členovia komisie na vedomie a prijali 
nasledovné uznesenie: 



Komisia pre ochranu verejného poriadku odporúča primátorovi zabezpečiť podmienky na 
realizáciu kamerového systému už pri vydávaní záväzných rozhodnutí k výstavbe obytných 
súborov, nákupných centier a stavieb väčšieho rozsahu na území hlavného mesta SR Bratislavy u 
príslušného investora v rámci riešenia infraštruktúry k jednotlivým stavbám. 

Hlasovanie: za 9, 0 proti, 0 zdržal sa  

 

K bodu 4 

 Informácia Stratégia činnosti Mestskej polície bude predložená na rokovanie komisie v 
mesiaci apríl 2015. 

Hlasovanie: za 8, 0 proti, 0 zdržal sa  

 

K bodu 5  

 Správu o plnení úloh Mestskej polície hl. mesta SR Bratislavy za rok 2014 zobrali 
členovia komisie na vedomie a odporučili mestskému zastupiteľstvu zobrať na vedomie. 

Hlasovanie: za 8, 0 proti, 0 zdržal sa  

 

K bodu 6  

 V tomto bode požiadal p. Ing.Mgr. Olekšák náčelníčku Mestskej polície JUDr. Zajacovú 
o spracovanie materiálu zefektívnenia činnosti Mestskej polície a vyčíslia sa náklady v činnosti 
polície v oblasti statickej dopravy. 

 

 

 

 

 

       PhDr. Ľudmila Farkašovská v.r. 

          predsedkyňa komisie  

 

 

Zapísala: Dana Macháčková, tajomník komisie 



Uznesenie  
 
 
Komisia pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 
 

berie na vedomie  
 
Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2015 - 2017 
 
s pripomienkami:  
 
odporúča upraviť kapitálové výdavky v podprograme 3.1. Verejný poriadok na čiastku 300 000 
€, z toho  268 000 € na rozšírenie a rekonštrukciu mestského kamerového systému (prvok 3.1.3.) 
a 32 000 € na obnovu vozového  parku Mestskej polície (prvok 3.1.1.). 
Hlasovanie: za 9, proti 0, zdržal sa 1 
 
 
 
 
 

PhDr. Ľudmila Farkašovská v.r. 
predsedníčka komisie 

 
 
Bratislava 23. 3. 2015 
 
 
Za správnosť: 
 
Dana Macháčková v.r. 
 tajomníčka komisie 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie  
 
 
Komisia pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 
 

berie na vedomie  
 
Správu o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2014  
Hlasovanie: za 8, 0 proti, 0 zdržal sa  
 
 
 

PhDr. Ľudmila Farkašovská v.r. 
predsedníčka komisie 

 
 
Bratislava 23. 3. 2015 
 
 
Za správnosť: 
 
Dana Macháčková v.r. 
 tajomníčka komisie 
 


