
Zápisnica 

z rokovania Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 4.12.2019 

 

Prítomní poslanci a občania-neposlanci: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Neprítomní: Ján Hrčka, Michal Šula  

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

K bodu 1 sa zúčastnili: Matúš Lupták, riaditeľ sekcie financií 

  Lucia Behuliaková, vedúca odd. rozpočtovej politiky a revízie 

výdavkov  

 Lýdia Kršáková, odd. rozpočtovej politiky a revízie výdavkov 

 

Program: 

1. Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na r. 2020 – 2022 

2. Informácia o plnení úloh Mestskej polície HM SR Bratislavy za mesiac október 2019 

3. Rôzne 

 

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

Po úvodnom privítaní členov komisie, náčelníka MsP v Bratislave a zástupcov sekcie financií 

bol odsúhlasený program rokovania. 

 

K bodu 1 

 

Návrh rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na r. 2020 – 2022 

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 Slovenskej republiky Bratislavy na r. 2020 – 2022. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7  Za: 6    Proti: 0  Zdržal sa: 1  

 

b) Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ žiada o navýšenie finančných 

prostriedkov pre Mestskú políciu v rozpočte na roky 2020 – 2022, a to  

- na rozšírenie kamerového systému  200 000 eur 

- prostriedky na prezbrojenie MsP  100 000 eur                     

Hlasovanie: 

Prítomní: 7  Za: 7    Proti: 0  Zdržal sa: 0  

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


 

K bodu 2 

Informácia o plnení úloh Mestskej polície HM SR Bratislavy za mesiac október 2019 

Náčelník MsP HM Bratislavy Marek Gajdoš uviedol predkladaný materiál, informoval o plnení 

úloh MsP v hodnotenom období a spomenul aj výsledky činnosti stanice MsP na Obchodnej 

ulici. 

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

prijala nasledovné uznesenie: 

Uznesenie: 

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

Hlasovanie: 

Prítomní: 7  Za: 7    Proti: 0  Zdržal sa: 0 

 

K bodu 3 

 

Rôzne 

 

Členovia Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ vzniesli požiadavky na prerokovanie 

nasledovných záležitostí: 

Uznesenie: 

a) Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ žiada magistrát HM Bratislavy o 

pravidelné predkladanie informácie o stave príprav celomestskej parkovacej politiky na 

každé zasadnutie komisie na ochranu verejného poriadku. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7  Za: 7    Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

b) Komisia upozorňuje na skutočnosť, že sa nenapĺňajú uznesenia zo zasadnutí komisie 

15.5.2019, 12.6.2019, 18.9.2019 a 16.10.2019 ohľadne odťahov motorových vozidiel. 

Opätovne preto žiada Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy o informáciu, v akom  

stave je zabezpečenie odťahovej služby motorových vozidiel od 1.2.2020. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7  Za: 7    Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

c) V súvislosti s využívaním priestoru klubovne na stanici MsP na činnosti v oblasti 

bezpečnosti sa členovia komisie rozhodli pozvať na najbližšie zasadnutie 

splnomocnenkyňu pre bezpečnosť a drogovú politiku magistrátu HM Bratislavy Ivetu 

Chovancovú. 

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


Hlasovanie: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

d) Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ schválila harmonogram zasadnutí na 1. 

polrok 2020 v nasledovných termínoch:  

15. január, 20. február, 19. marec, 23. apríl, 21. máj, 18. jún. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 7  Za: 7  Proti: 0  Zdržal sa: 0  

 

 

 

 

 

             Ľuboš Krajčír, v. r. 

                                                                                     predseda komisie 

 

 

 

 

Zapísala: Mária Klampáriková, v. r.      

tajomníčka komisie 

V Bratislave, 4.12.2019 

 

Prílohy: Prezenčná listina 

 


