
Zápisnica 

z rokovania Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 27.3.2019 

 

Prítomní poslanci a občania-neposlanci: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Neprítomný: Ján Hrčka 

 

Na zasadnutí komisie sa zúčastnil: Marek Gajdoš, náčelník MsP 

K bodu 1 sa zúčastnili: Lucia Behuliaková, vedúca oddelenia rozpočtu a kontrollingu (ORK) 

 Matúš Lupták, poradca riaditeľa magistrátu  

 Kršáková Lýdia, ORK 

 

Program: 

1. Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 - 2021  

2. Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 

3. Informácia o plnení úloh MsP hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac február 2019 

4. Rôzne 

Informačné materiály: 

 5.  Informácia o plnení úloh MsP hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac január 2019  

6.  Informácia o plnení úloh MsP hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac december 2018  

7.  Informácia o plnení úloh MsP hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac október 2018  

8.  Informácia o plnení úloh MsP hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac november 2018  

9.  Informácia o plnení úloh MsP hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac september 

2018 

 

Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ viedol jej predseda Ľuboš Krajčír. 

Po úvodnom privítaní členov komisie, náčelníka MsP v Bratislave a zamestnancov magistrátu 

bol odsúhlasený program rokovania. 

 

K bodu 1 

Návrh rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ po prerokovaní materiálu a následnej diskusii 

prijala nasledovné uznesenie: 

Uznesenie: 

a) Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ po prerokovaní materiálu odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh rozpočtu 

hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2019 – 2021. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 



 

 

b) Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ žiada, aby v prípade priaznivého 

hospodárenia Hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2019 – 2021, boli prioritne 

presunuté disponibilné finančné prostriedky na navýšenie rozpočtu Mestskej polície.   

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 2 

Správa o plnení úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018 

Materiál uviedol Marek Gajdoš, náčelník MsP hl. mesta Bratislavy. 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ po prerokovaní materiálu a následnej diskusii 

prijala nasledovné uznesenie: 

Uznesenie: 

a) Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ po prerokovaní materiálu odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať Správu o plnení 

úloh Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2018. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

b) Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ navrhuje doplniť do priebežných správ 

o plnení úloh MsP za konkrétny mesiac ako aj do výročnej správy o plnení úloh MsP 

za konkrétny rok nasledujúce údaje: 

 

-  štatistické údaje o prejednaných/zistených priestupkoch  až na jednotlivé 

mestské časti, prípadne aj uvedenie údajov o vybratých pokutách, ktoré sú príjmom 

mestských častí;  

Návrh na spracovanie štatistických údajov podľa jednotlivých mestských častí mesta 

Bratislavy vyplývajúcich zo Správy o plnení úloh MsP hlavného mesta SR Bratislavy 

za rok 2018 uvádzame v prílohe. 

- informácie o porušení verejného poriadku v súvislosti s prevádzkovaním 

hazardných   hier; 

Jedná sa najmä o akékoľvek oznámené alebo vlastnou činnosťou MsP zistené porušenie 

všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. podozrenie z takéhoto porušenia (aj 

nepreukázané) s vecnou alebo miestnou súvislosťou s prevádzkami hazardných hier 

(herní). 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

 



K bodu 3 

Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac 

február 2019, január 2019, december 2018, november 2018, október 2018, september 

2018 

Uznesenie: 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 

 

K bodu 4 

Rôzne 

Krátka diskusia. K bodu sa nehlasovalo. 

 

 

             Ľuboš Krajčír, v. r. 

                                                                          predseda komisie 

 

Zapísala:  

Mária Klampáriková, v. r.      

tajomníčka komisie 

V Bratislave, 27.3.2019 

 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 

Návrh na spracovanie štatistických údajov 

 

 

 

 

 

 


