
Zápisnica 

z rokovania Komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva HM SR 

Bratislavy, ktoré sa uskutočnilo dňa 10.11.2021 o 16.00 h. online  

 

Zúčastnili sa: 

Členovia komisie: 

Igor Polakovič 

Branislav Záhradník 

Rastislav Tešovič 

Jana Šimonová 

Lenka Poláková 

Prizvaný: 

Martin Královič 

Monika Debnárová, Komisia dopravy a informačných systémov MsZ 

Na zasadnutí komisie sa zúčastnil Miroslav Antal, náčelník Mestskej polície hlavného mesta 

Bratislavy. 

 

Program:  

1. Informácia o aktuálnom dianí v hlavnom meste z pohľadu MsP 

2. Problematika kontroly vjazdu do pešej zóny v Bratislave 

3. Otváracie hodiny podnikov/prevádzok v Starom meste. Dopad na nočný kľud 

a bezpečnosť v uliciach 

4. Informácia o príprave rozpočtu na rok 2022 s prihliadnutím na schválený reformný plán 

5. Rôzne 

 

K bodu 1 

Informácia o aktuálnom dianí v hlavnom meste z pohľadu MsP 

Náčelník MsP Miroslav Antal o. i. informoval, že Mesto Bratislava v spolupráci s mestskou 

časťou Vrakuňa a s MsP sa rozhodlo odkúpiť priestor, kde bude vytvorené vysunuté pracovisko 

MsP hlavného mesta. Cieľom je prispieť k väčšej bezpečnosti obyvateľov mestských častí 

Vrakuňa a Podunajské Biskupice. 

Uznesenie: 

Poslanci Komisie pre ochranu verejného poriadku MsZ zobrali informácie náčelníka Mestskej 

polície hlavného mesta Bratislavy na vedomie. 

 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Za: 5    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

 

 

 



K bodu 2 

Problematika kontroly vjazdu do pešej zóny v Bratislave 

Bod programu iniciovala poslankyňa MsZ z Komisie dopravy a informačných systémov M. 

Debnárová a týkal sa vjazdu do pešej zóny v Starom meste (rampa pri veľvyslanectve USA 

v SR).  

Náčelník MsP v tejto súvislosti informoval, že MsP má v nepísanej správe okrsok Bratislava 1, 

ale stĺpiky umožňujúce vjazd do pešej zóny patria Starému mestu. Zároveň konštatoval, že 

systém otvárania je zastaralý a mestskí policajti sa stavajú do úlohy vrátnikov. 

M. Královič podporil návrh na automatizáciu systému otvárania vjazdu s kontrolou MsP. 

I. Polakovič ako zastupujúci predseda Komisie pre ochranu verejného poriadku v tejto 

súvislosti požiadal M. Královiča, aby zosumarizoval prednesené požiadavky a predložil návrh 

na budúcom zasadnutí komisie. 

Uznesenie: 

Komisia pre ochranu verejného poriadku berie na vedomie informácie o nedostatkoch pri 

vjazde do pešej zóny v Bratislave a žiada náčelníka MsP v spolupráci so zástupcami magistrátu 

vypracovať správu s návrhom na riešenie. 

Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Za: 4    Proti: 0  Zdržali sa: 1 

  

K bodu 3 

Otváracie hodiny podnikov/prevádzok v Starom meste. Dopad na nočný kľud 

a bezpečnosť v uliciach 

O problematike informoval M. Královič. Pripravuje sa nové VZN Starého mesta o nočnom 

živote (začiatkom roku 2022), ktoré bude o. i. upravovať prevádzkovú dobu podnikov v tejto 

časti Bratislavy.   

O ďalšom vývoji bude informovať M. Královič na budúcom zasadnutí Komisie pre ochranu 

VP. 

Uznesenie: 

Komisia pre ochranu verejného poriadku berie na vedomie informáciu „nočného primátora“ 

a stotožňuje sa, v súlade s platnou právnou úpravou, s návrhom VZN, ktoré bude zohľadňovať 

zonáciu Starého mesta a úpravu otváracích hodín podnikov v centre Bratislavy.  

 

K bodu 4 

Informácia o príprave rozpočtu na rok 2022 s prihliadnutím na schválený reformný plán 

Uznesenie: 

Členovia Komisie pre ochranu verejného poriadku naďalej žiadajú naplniť rozpočet MsP na 

rok 2022 v zmysle reformného plánu MsP, ktorý bol predložený a schválený na októbrovom 

zasadnutí MsZ. 

 



Hlasovanie: 

Prítomní: 5  Za: 5    Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

K bodu 5 

Rôzne 

 

V rámci bodu „Rôzne“ p. náčelník Antal informoval o viacerých zhromaždeniach a protestoch 

nahlásených na november 2021, čo bude vyžadovať prijatie opatrení nad rámec bežného 

výkonu policajtov.   

        

K bodu sa nehlasovalo. 

 

         

 

 

           Ľuboš Krajčír, v z. Igor Polakovič, v. r. 

                                                                                 predseda komisie 

 

 

 

Zapísala: Mária Klampáriková, v. r.      

                tajomníčka komisie 

V Bratislave, 10.11.2021 

 

 

 

 


