
Zápisnica 

z rokovania Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ,  

ktoré sa uskutočnilo dňa 14.10.2020 

 

 

Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Ospravedlnení: Ľ. Krajčír, D. Čahojová, B. Záhradník, V. Pčolinský, M. Kiča 

Neprítomný: Ján Hrčka 

 

Na zasadnutí komisie sa zúčastnil Tibor Lehocký, zastupujúci náčelník MsP v Bratislave. 

 

Program: 

1. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou HM SR Bratislavy za mesiac august 2020 

2. Návrh na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku Komisie pre ochranu verejného 

poriadku MsZ hlavného mesta Bratislavy 

3. Rôzne 

 

Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ viedol jej podpredseda Igor 

Polakovič. Po úvodnom privítaní členov komisie a zastupujúceho náčelníka MsP v Bratislave 

bol odsúhlasený program rokovania. 

Vzhľadom na zmenu pracovného programu a neodkladné pracovné povinnosti sa viacerí 

členovia komisie ospravedlnili z neúčasti na rokovaní. Prítomní boli 3 členovia Komisie. 

 

K bodu 1 

Informácia o plnení úloh Mestskou políciou HM SR Bratislavy za mesiac august 2020 

Zastupujúci náčelník MsP HM Bratislavy Tibor Lehocký predstavil prácu MsP v hodnotenom 

období a podrobnejšie informoval členov komisie o počte priestupkov (hodnoty sa približne 

rovnajú r. 2019), sťažností na činnosť MsP ako aj o pripravovaných zmenách v oblasti 

hodnotenia a odmeňovania zamestnancov MsP.  

Stanovisko: 

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

berie na vedomie 

Informáciu o plnení úloh Mestskou políciou HM SR Bratislavy za mesiac august 2020. 

Hlasovanie: 

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


K bodu 2 

 

Návrh na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku Komisie pre ochranu verejného 

poriadku MsZ hlavného mesta Bratislavy 

Hlasovanie: 

Vzhľadom na to, že Komisia nebola uznášaniaschopná, uskutoční sa hlasovanie 

k tomuto bodu elektronicky (per rollam). 

 

K bodu 3 

 

Rôzne 

 

T. Lehocký informoval prítomných o situácii s jazdeckou políciou a príprave analýzy jej 

činnosti. 

 

 

 

 

 

             Ľuboš Krajčír, v. r.  

                                                                                     predseda komisie 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Mária Klampáriková, v. r.      

tajomníčka komisie 

V Bratislave, 14.10.2020 

Prílohy: Prezenčná listina 

 


