
ZÁPISNICA 

z rokovania Komisie pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa uskutočnilo online formou dňa  16. februára 

2022 o 16:00 hod 

 

Prítomní členovia komisie: 

Igor Polakovič, podpredseda komisie a poslanec MsZ                                                                                                    
Rastislav Tešovič, poslanec MsZ                                                                                                                           
Dana Čahojová, poslankyňa MsZ                                                                                                                          
Branislav Záhradník, poslanec MsZ                                                                                                                             
Jana Šimonová, odborníčka                                                                                                     
Lenka Poláková, odborníčka  

Na rokovanie komisie boli prizvaní a zúčastnili sa: 

Miroslav Antal, náčelník Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislava                                                       
Martin Královič, poradca primátora pre bezpečnosť 

Neprítomní: 

Ľuboš Krajčír, predseda komisie a poslanec MsZ 

Program 

1. Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy za 4. štvrťrok 2021                                                                                                                                                                     
2. Novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke z novembra 2021, ktorou sa od 
1.3.2022 obmedzuje parkovanie na chodníkoch mimo miest povolených dopravným 
značení                                                                                                                                                
3. Rôzne 

 

Rokovanie komisie otvoril a viedol podpredseda komisie, p. poslanec Igor Polakovič. 

 

K bodu č. 1: Informácia o plnení úloh Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy za 4. štvrťrok 2021 

• bod uviedol náčelník mestskej polície Miroslav Antal. Informoval  o zistených 
a oznámených udalostiach, o riešení priestupkov. Porovnal situáciu za posledný 
štvrťrok so situáciou pred rokom. Taktiež sa venoval štatistike uložených pokút 
alebo čerpaniu rozpočtových prostriedkov určených pre mestskú políciu.   

 
• v diskusii k predloženému bodu vystúpili aj poslanci  Igor Polakovič a  Dana 

Čahojová.  
 

Hlasovanie: prítomní: 6; za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0. Členovia komisie zobrali 
informáciu na vedomie. 



K bodu č. 2:  Novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke z novembra 2021, ktorou 
sa od 1.3.2022 obmedzuje parkovanie na chodníkoch mimo miest povolených 
dopravným značení 

• bod uviedol podpredseda komisie Igor Polakovič. V rámci bodu navrhol obdobné 
uznesenie, ako bolo prijaté na dopravnej komisii: 

„Komisia pre ochranu verejného poriadku Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR 
Bratislavy vyjadruje plnú podporu všeobecnému zákazu státia na chodníkoch tak, ako 
ho priniesla nedávna novela č. 508/2021 Z. z. zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke. 
Táto novela na Slovensku ukončuje dlhoročnú neštandardnú prax, kedy bolo možné na 
chodníkoch parkovať aj mimo miest, na ktorých bolo státie povolené príslušným 
dopravným značením. 

 
Zároveň však rozumieme podnetom niektorých obcí a miest, ako aj mestských častí 
Bratislavy, ktoré poukazujú na nevykonateľnosť tejto rozsiahlej zmeny do stanoveného 
termínu 1.3.2022. Vyzývame však poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej 
republiky, aby v prípade rozhodnutia o odklade účinnosti § 52 ods. 2 predmentného 
zákona, nebol tento odklad dlhší, ako jedne rok (apríl 2023). 
 
Sme presvedčení, že tento termínu maximálne o rok vytvorí dostatočný priestor pre 
správcov komunikácií na dopravné vyznačenie úsekov vhodných na parkovanie na 
chodníkoch, umožní realizovať stavebné projekty pre rozšírenie cestných komunikácii 
tak, aby na chodníkoch nebolo potrebné parkovať vôbec, alebo im umožní spracovať 
projekty zjednosmernenia niektorých komunikácií.“ 

• členovia komisie počas diskusie vyjadrili súhlasné stanoviská k predloženému 
návrhu uznesenia 

 

Hlasovanie: prítomní: 6; za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0. Členovia komisie schválili 
navrhnuté uznesenie.  

 

K bodu č. 3: Rôzne 

• v bode nevystúpil žiadny člen komisie 

                                                                                                                                                              
Igor Polakovič, v. r.                                                                                                                     

.                                                                                                                                           
predseda komisie  

 

Zapísal: Marián Forner, v. r.                                                                                                                                        
.    tajomník komisie  

 

Bratislava 16. februára 2022 


