
Zápisnica 

z rokovania Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 19.2.2020 

 

 

Prítomní poslanci a občania-neposlanci: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Branislav Záhradník, Vladimír Pčolinský, Michal Kiča 

Neprítomní: Ján Hrčka, Igor Polakovič 

 

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

Zasadnutie sa konalo na novej stanici MsP na Obchodnej ulici 29 v Bratislave. 

 

Program: 

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

2. Bezpečnostná situácia na Obchodnej ulici a v okolí – oboznámenie sa s prácou MsP  

na stanici Obchodná 29 

3. Informácia k zabezpečeniu odťahovej služby od 1.2.2020 

4. 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 november 2019 

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

úloh MsP v hodnotenom období a spomenul nové bezpečnostné prvky využívané v lokalite 

centra mesta.   

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

prijala nasledovné stanovisko: 

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

Hlasovanie: 

Prítomní: 4  Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

K bodu 2 

 

Bezpečnostná situácia na Obchodnej ulici a v okolí – oboznámenie sa s prácou MsP na 

stanici Obchodná 29 

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/


Náčelník MsP M. Gajdoš informoval prítomných o výsledkoch práce na novej stanici 

a zámeroch MsP súvisiacich s danou lokalitou. 

Členovia komisie mali tiež možnosť prezrieť si priestory stanice a oboznámiť sa s prácou 

mestskej polície. 

K bodu sa nehlasovalo. 

 

K bodu 3 

 

Informácia k zabezpečeniu odťahovej služby od 1.2.2020 

Komisia pre ochranu verejného poriadku kladne zhodnotila informačný materiál poskytnutý 

organizačným oddelením o zabezpečení odťahovej služby od 1.2.2020. 

 

K bodu sa nehlasovalo. 

 

K bodu 4 

 

Rôzne 

 

K bodu sa nehlasovalo. 

 

 

 

 

 

             Ľuboš Krajčír, v. r. 

                                                                                     predseda komisie 

 

 

Zapísala: Mária Klampáriková, v. r.      

tajomníčka komisie 

V Bratislave, 19.2.2020 

Prílohy: Prezenčná listina 

 


