
Zápisnica 

z rokovania Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 16.10.2019 

 

Prítomní poslanci a občania-neposlanci: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Ospravedlnený: Igor Polakovič 

Neprítomní: Ján Hrčka, Michal Šula  

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

Program: 

1.  Informácia o plnení úloh Mestskej polície HM SR Bratislavy za mesiac september 2019 

 

2. Ročná správa o realizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta 

SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 za rok 2018 

 

3. 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 mesiac september 2019 

Náčelník MsP HM Bratislavy Marek Gajdoš informoval o plnení úloh MsP v hodnotenom 

období. Okrem iného spomenul úspešné smerovanie náborovej kampane príslušníkov MsP, 

pripravovanú novelu zákona o obecnej polícii aj výsledky testovacej prevádzky inteligentného 

vozidla, ktoré spracúva a vyhodnocuje evidenčné čísla zaparkovaných motorových vozidiel.  

 

Uznesenie: 

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

Hlasovanie: 

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

 

K bodu 2 

 

Ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta 

SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2018 

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

prijala nasledovné uznesenie: 

https://zastupitelstvo.bratislava.sk/komisia-pre-ochranu-verejneho-poriadku-zasadnutie-12062019/bod-3/
https://zastupitelstvo.bratislava.sk/komisia-pre-ochranu-verejneho-poriadku-zasadnutie-12062019/bod-3/


 

Uznesenie: 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ súhlasí s predloženým materiálom a odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať a schváliť Ročnú správu 

o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na 

roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2018. 

Hlasovanie: 

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

 

K bodu 3 

 

Rôzne 

 

• Poslanci požadovali informáciu o fungovaní kamerového systému MsP, resp. koľko 

priestupkov bolo zistených na základe kamerového systému, spôsob evidencie takto 

zistených priestupkov a ich vyhodnocovanie.  

 

• Členovia komisie sa opätovne 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,      

12.6.2019 a 18.9.2019.  

 

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, 12.6.2019 a 18.9.2019).  

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, 16.10.2019 

 

Prílohy: Prezenčná listina 



 


