
Zápisnica 

z rokovania Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 15.1.2020 

 

Prítomní poslanci a občania-neposlanci: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Dana Čahojová, Ľuboš Krajčír 

Neprítomní: Ján Hrčka 

 

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

K bodu 2 sa zúčastnila Iveta Chovancová, splnomocnenkyňa pre bezpečnosť a drogovú politiku 

magistrátu HM Bratislavy 

 

Program: 

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

2. Stretnutie s I. Chovancovou, splnomocnenkyňou pre bezpečnosť a drogovú politiku 

magistrátu HM Bratislavy 

3. Rôzne 

 

Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ viedol jej podpredseda Igor 

Polakovič. 

Po úvodnom privítaní členov komisie, náčelníka MsP v Bratislave a p. Chovancovej bol 

odsúhlasený program rokovania. 

 

K bodu 1 

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

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

úloh MsP v hodnotenom období. Spomenul aj štatistické údaje z rôznych oblastí činnosti MsP 

v uplynulom roku, ktorý hodnotil pozitívne. 

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: 6  Za: 6    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

 

 

 

 

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/


 

K bodu 2 

 

Stretnutie s I. Chovancovou, splnomocnenkyňou pre bezpečnosť a drogovú politiku 

magistrátu HM Bratislavy 

Pani Chovancová informovala členov komisie o oblastiach činnosti, ktoré má ako 

splnomocnenkyňa pre bezpečnosť a drogovú politiku magistrátu HM Bratislavy vo svojom 

portfóliu. Podrobnejšie sa venovala exponovaným  bratislavským lokalitám  ako sú Pentagon 

vo Vrakuni, Obchodná ulica a Kopčianska ulica.  

Informovala tiež o projekte, ktorého cieľom je identifikácia a predchádzanie konfliktov 

v podnikoch a prevádzkach Bratislavy aj o snahe sfunkčniť v r. 2020 sociálnu službu krízovej 

intervencie vo Vrakuni.  

Nasledovala krátka diskusia.  

K bodu sa nehlasovalo. 

 

K bodu 3 

 

Rôzne 

 

Uznesenie: 

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ konštatovala ignoráciu opakovaných 

požiadaviek z uznesení zo zasadnutí, ktorými žiadala magistrát HM Bratislavy o 

pravidelné predkladanie informácie o stave príprav celomestskej parkovacej politiky na každé 

zasadnutie komisie ako aj o informáciu, v akom  stave je zabezpečenie odťahovej služby 

motorových vozidiel od 1.2.2020. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 6  Za: 6    Proti: 0  Zdržali sa: 0  

 

 

 

 

 

             Ľuboš Krajčír, v. r. 

                                                                                     predseda komisie 

 

 

Zapísala: Mária Klampáriková, v. r.      

tajomníčka komisie 

V Bratislave, 15.1.2020 

Prílohy: Prezenčná listina 

 


