
Zápisnica 

z rokovania Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 12.6.2019 

 

Prítomní poslanci a občania-neposlanci: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Ospravedlnený: J. Hrčka 

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

Program: 

1. Zvýšená kriminalita v Bratislave - reakcia na ostatné vážne incidenty v Hlavnom meste. 

Bezpečnosť verejného poriadku a občanov Hlavného mesta. 

2. Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia komisie 15.5.2019 

3. Informácia o plnení úloh Mestskej polície za mesiac máj 2019 

4. Príloha k Informácii o plnení úloh MsP za mesiac máj 2019 

5. Rôzne 

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 

Zvýšená kriminalita v Bratislave - reakcia na ostatné vážne incidenty v Hlavnom meste. 

Bezpečnosť verejného poriadku a občanov Hlavného mesta. 

Náčelník MsP Marek Gajdoš informoval o incidente na Obchodnej ulici a v MHD (autobus 83). 

Kontroly MsP sa budú viac zameriavať na predaj alkoholu mladistvým a požívanie alkoholu na 

verejnosti, čo sa ukazuje ako vážny problém.  

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová upozornila na rušenie nočného kľudu hudbou počas 

letných hudobných festivalov. 

Členovia komisie prejavili záujem zúčastniť sa na výjazde MsP.  

Uznesenie: 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ zobrala informácie na vedomie. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu 2 

Kontrola úloh a zápisnice zo zasadnutia komisie 15.5.2019 

a) Odťahy v hlavnom meste Bratislave 

Uznesenie: 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ opätovne žiada Magistrát hlavného mesta 

Bratislavy o stanovisko ohľadne odťahov motorových vozidiel (požiadavka zo zasadnutia 

komisie 15.5.2019).  

Ďalej komisia žiada Magistrát hlavného mesta Bratislavy o ukončenie zmluvného vzťahu so 

súčasným poskytovateľom odťahov (január 2020) a o zabezpečenie odťahovej služby 

vlastnými prostriedkami.   

 

Hlasovanie: 

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

 

b) VZN o obmedzení umiestňovania herní na území hlavného mesta SR Bratislavy 

Uznesenie: 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ opakovane 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: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

K bodu 3 

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

2019 s prílohami 

Náčelník MsP hl. mesta Bratislavy Marek Gajdoš informoval o. i. o priestupkoch, ktoré majú 

najmä v závere týždňa (piatky a soboty) stúpajúcu tendenciu. Informoval tiež o pripravenosti 

MsP na letné obdobie - oficiálne otvorenie stanice MsP na Obchodnej ulici sa predpokladá do 

konca júla 2019. 

Členovia komisie navrhli, aby informácie o plnení úloh MsP boli v budúcnosti spracovávané 

formou tabuľky. 

Uznesenie: 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ zobrala správu a ďalšie informácie na vedomie. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 8  Za: 8  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu 4 

 

Rôzne 

K bodu sa nehlasovalo. 

 

 

 

 

             Ľuboš Krajčír, v. r. 

                                                                                     predseda komisie 

Zapísala:  

Mária Klampáriková, v. r.      

tajomníčka komisie 

V Bratislave, 12.6.2019 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 

 

 


