
Zápisnica 

z rokovania Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 15.5.2019 

 

Prítomní poslanci a občania-neposlanci: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Neprítomný: J. Hrčka 

Ospravedlnení: D. Čahojová, M. Antal , V. Pčolinský 

Na zasadnutí komisie sa zúčastnil: Marek Gajdoš, náčelník MsP v Bratislave 

Program: 

1. Rôzne 

Informačné materiály: 

1. Informácia o plnení úloh MsP hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac apríl 2019  

2. Prílohy k informácii o plnení úloh MsP za mesiac apríl 2019 

 

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

Po úvodnom privítaní členov komisie a náčelníka MsP v Bratislave bol odsúhlasený program 

rokovania. 

 

K bodu 1 

Rôzne 

Prítomní členovia Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ vzniesli požiadavky na 

prerokovanie nasledovných záležitostí: 

1. Odťahy v hlavnom meste Bratislave 

Uznesenie: 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ vyjadruje nesúhlas s protiprávnym stavom pri 

zabezpečovaní odťahov motorových vozidiel pre mestskú políciu a žiada Magistrát hlavného 

mesta Bratislavy o vypracovanie právnej analýzy právneho vzťahu s poskytovateľom odťahov, 

možnosti jeho ukončenia a  vypracovanie návrhu na zabezpečenie odťahov v súlade s právnym 

poriadkom SR. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

2. VZN o obmedzení umiestňovania herní na území hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie: 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ žiada Magistrát HM o poskytnutie informácie 

o stave konania o kasačnej sťažnosti na NS SR vo veci preskúmania zákonnosti VZN 

o obmedzení umiestňovania herní na území hlavného mesta SR Bratislavy. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 



3. Preverenie štatistiky stanice MsP na Obchodnej ulici 

Uznesenie: 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ žiada náčelníka MsP o vyhodnotenie štatistiky 

prípadov evidovaných na novej stanici MsP na Obchodnej ulici v Bratislave, resp. o porovnanie 

stavu kriminality s predchádzajúcim obdobím. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

4. Informácia o pripravenosti MsP na letné obdobie 

Uznesenie: 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ žiada náčelníka MsP o informáciu týkajúcu sa 

pripravenosti MsP pri zabezpečovaní verejného poriadku v hlavnom meste SR počas letného 

obdobia. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

Informačné materiály 

Správa o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta SR Bratislavy za mesiac apríl   

2019 s prílohami 

Materiál uviedol Marek Gajdoš, náčelník MsP hl. mesta Bratislavy a o. i. informoval o rozšírení 

funkcií systému centrály. 

Uznesenie: 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ zobrala informáciu na vedomie. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Za: 5  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

             Ľuboš Krajčír, v. r. 

                                                                                     predseda komisie 

Zapísala:  

Mária Klampáriková, v. r.      

tajomníčka komisie 

V Bratislave, 15.5.2019 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 



 

 


