
Zápisnica 

z rokovania Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 18.9.2019 

 

Prítomní poslanci a občania-neposlanci: podľa priloženej prezenčnej listiny 

 

Ospravedlnený: Miroslav Antal 

Neprítomní: Ján Hrčka, Vladimír Pčolinský 

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

 

Program: 

1.  Informácia o plnení úloh Mestskej polície HM SR Bratislavy za mesiace jún, júl, 

  august 2019 

 

2. 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 

Informácia o plnení úloh Mestskej polície HM SR Bratislavy za mesiace jún, júl,   

august 2019 (s prílohami) 

Náčelník MsP HM Bratislavy Marek Gajdoš informoval o plnení úloh MsP za jednotlivé 

mesiace. Okrem iného spomenul pripravovanú novelu zákona o obecnej polícii, v ktorej by sa 

mali zmeniť aj kompetencie mestskej polície.  

Zhodnotil nový model fungovania mestskej polície - stanica Obchodná, kde bude sídliť aj tím 

špeciálnej zásahovej jednotky MsP Bratislava určený na pôsobenie v ohrozených lokalitách 

mesta.   

Náčelník MsP sa tiež venoval náborovej kampani na nových členov MsP a využitiu zvýšenia 

rozpočtu pre MsP. 

Uznesenie: 

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

Hlasovanie: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
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K bodu 2 

 

Rôzne 

 

• Poslanci sa venovali otázke skúšobného spustenia rezidenčného parkovania v Petržalke. 

 

•    Poslanca I. Polakoviča zaujímalo ako je to so státím taxikárov pred hotelom Carlton. 

• Členovia komisie sa dožadovali odpovede na žiadosť o stanovisko Magistrátu hlavného 

mesta Bratislavy ohľadne odťahov motorových vozidiel.  

Požiadavka bola formulovaná v uznesení zo zasadnutia komisie dňa 15.5.2019      

a 12.6.2019.  

 

Uznesenie: 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ opätovne žiada Magistrát hlavného mesta 

Bratislavy o informáciu ohľadne odťahov motorových vozidiel (požiadavka zo zasadnutia 

komisie 15.5.2019 a 12.6.2019).  

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6  Za: 6  Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

             Ľuboš Krajčír, v. r. 

                                                                                      predseda komisie 

 

 

 

 

Zapísala:  

Mária Klampáriková, v. r.      

tajomníčka komisie 

V Bratislave, 18.9.2019 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 

 

 


