
Zápisnica 

z rokovania Komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva HM SR 

Bratislavy, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.6.2021 o 16.00 h. online 

 

Na online zasadnutí komisie sa zúčastnili: 

Ľuboš Krajčír 

Igor Polakovič 

Dana Čahojová 

Miroslav Antal, náčelník Mestskej polície HM SR Bratislavy 

Mária Klampáriková, tajomníčka komisie  

Ospravedlnený: Branislav Záhradník 

Neprítomný: Michal Kiča 

Miesto konania 

Zasadnutie Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ viedol Ľ. Krajčír, predseda komisie. 

Aplikácia Microsoft Teams. 

  

Program:  

1. Voľba nových členov komisie z radov občanov – druhé kolo 

2. Rôzne 

 

K bodu 1 

Voľba nových členov komisie z radov občanov – druhé kolo 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ po diskusii o predložených životopisoch 

záujemcov o členstvo v Komisii prijala nasledovné stanovisko: 

Komisia pre ochranu verejného poriadku MsZ zobrala na vedomie záujem o členstvo v komisii 

z radov občanov. Hlasovanie uvádzam nižšie. 

Vzhľadom na očakávané definitívne stanovenie počtu členov komisie bolo odporučené zvoliť 

nových členov komisie z radov občanov až na septembrovom zasadnutí komisie. 

 

Hlasovanie: 

Kandidát:   Za:     Proti:   Zdržal sa:  

J. Šimonová  2   0       1 

P. Hudáková  3   0       0 

B. Vereš  2   0       1 

 

 

 



K bodu 2 

 

Rôzne 

 

a) V bode rôzne informoval náčelník Mestskej polície HM SR Bratislavy o aktuálnej 

situácii v Bratislave v súvislosti s uvoľňovaním opatrení proti pandémii koronavírusu 

a stretávaním sa väčšieho počtu ľudí.  

 

b) Spomenul tiež pilotný projekt odborného vzdelávanie mestských policajtov a zámer 

pokračovať v tomto trende aj na jeseň roku 2021.  

 

c) Ďalej odpovedal na otázku poslanca I. Polakoviča týkajúcu sa odťahov motorových 

vozidiel v Bratislave.  

 

d) Prítomní schválili navrhované termíny zasadnutí komisie v druhom polroku 2021: 

15.9.2021 

13.10.2021 

10.11.2021 

8.12.2021 

e)  Na návrh poslanca I. Polakoviča bolo všeobecným súhlasom odporučené, aby sa na  

zasadnutia Komisie pre ochranu VP prizýval Martin Královič, poradca primátora HM 

Bratislavy. 

K bodu sa nehlasovalo. 

 

 

        v z. Igor Polakovič, podpredseda komisie, v. r. 

 

             Ľuboš Krajčír 

                                                                                 predseda komisie 

 

 

Zapísala: Mária Klampáriková, v. r.      

                tajomníčka komisie 

V Bratislave, 16.6.2021 

 

 

 


