
ZÁPISNICA č.2 zo zasadnutia Komisie pre manažment verejnej správy a verejný poriadok Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Staré Mesto konaného dňa 05.02.2019 

Prítomní: 

Ing. Petr Ska lník 

MUDr. Viera Satinská 

Mgr. Juraj Mikulášek 

Mgr. Vladimír Palko 

Neprítomný: 

Mgr. art. Tomáš Dentico 

Program komisie: 

1 . Priority komisie KOVP 
2. Rôzne ( občiansky podnet - p. Red lich ) 

Prizvaní hostia: 

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie pán Ing. Petr Ska lník. Privítal prítomných členov komisie, 

ktorými boli pan i MUDr. Viera Satinská, páni Mgr. Juraj Mikulášek a Mgr. Vladimír Palko. 

Bod č.1- Priority komisie KOVP 

Priority komisie KOVP vychádzajú z hlavných priorít Staromestského programu na roky 2019 - 2023 

a rešpektujú do veľkej miery Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava -

Staré Mesto na obdobie rokov 2017 - 2023 s výhľadom do roku 2040. Priority sú zoskupené do 

piatich kľúčových oblastí: 

1. Zlepšenie bezpečnosti (obyvatelia ako zdroj a cieľová skupina stratégie ) 

2. Vytváranie kvalitného verejného priestoru pre život všetkých ( kvalita verejných priestorov, 

zelenej a modrej infraštruktúry) 

3. Podpora aktivít vo verejnom priestore a riadny výkon kompetencií ( efektívne využitie zdrojov 

prostredia ) 

4. Zlepšenie participatívnosti a služieb ( kreatívne prostredie a vedomostná ekonomika) 

S. Zlepšenie fungovania miestneho úradu ( rozumné spravovanie mestskej časti ). 

Kľúčové oblasti Staromestského programu na roky 2019 - 2023 predstavil predseda komisie pán 

Skalník. Každá kľúčová oblasť je rozde lená do prioritných cieľov. Každý cieľ bol predstavený, stručne 

popísaný a posúdený komisiou, aj vzhľadom na skutočnosť či cieľ patrí do kompetencie a pôsobnosti 

komisie pre manažment verejnej správy a verejného poriadku. 

V rámci oblasti Zlepšenie bezpečnosti sa komisia detailnejšie venovala problematike mestskej polície 

( navýšenia počtu prís lušníkov MsP, zvýšenia počtu kamier na uliciach Starého Mesta, vypracovania 

mapy kriminality a vytipovania nebezpečných miest v rámci Starého Mesta, zriadenia Front Office 

Mestskej polície na Obchodnej ulici a úzkej koordinácií s hlavným mestom a v súlade s inštitútom 

nočného primátora ). 
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K tejto prob lematike sa vyjadri l člen komisie pán poslanec Palko, ktorý prišiel s návrhom možnosti 

zaviesť fu nkciu tzv: nočného asistenta verejného poriadku mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 

ktorý by mal okrem iného v náplni práce aj budovanie vzťahov s prevádzkovateľmi podnikov 

nachádzajúcich sa na území mestskej časti. Vo vzťahu k možnému zavedeniu nočných inšpektorov VP 

komisia potrebuje k rozhodovaniu podklady k vyčísleniu predbežných mzdových a odvodových 

nákladov na zriadenie tohto inštitútu. Komisia požiadala zapisovateľa komisie Ing. Lauka o dodanie 

štatistiky výkonu práce inšpektorov verejného poriadku za predchádzajúci kalendárny rok 2018. 

Zavedenie inštitútu nočných inšpektorov je závislé na personálnych a najmä finančných možnostiach 

mestskej čast i Bratislava-Staré Mesto. 

Ďalšou možnosťou ako zlepšiť bezpečnosť občanov na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je 

navýšenie počtu príslušníkov Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy, avšak táto kompetencia 

je v rukách Hlavného mesta SR. 

Uznesenie č.2/2019 

Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok žiada prednostu miestneho úradu 

o preverenie personálnych a finančných možností súvisiacich so vznikom inštitútu nočného 

inšpektora verejného poriadku ( skúšobné obdobie zavedenia nočných inšpektorov verejného 

poriadku bolo definované na 3 mesiace pre 4 ľudí, počas dní štvrtok, piatok, sobota v mesiaci po 

22.00 hodine, nie hlavný pracovný pomer). 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI: O ZDRŽAL SA: O NEHLASOVAL: O 

Uznesenie č.3/2019 

Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok žiada starostku mestskej časti Bratislava

Staré Mesto, aby vo vzťahu k Hlavnému mestu SR vykonala kroky smerujúce k navýšeniu počtu 

hliadok MsP počas nočných služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

HLASOVANIE: ZA: 4 PROTI: O ZDRŽAL SA: O NEHLASOVAL: O 

V oblasti bezpečno sti je prioritou aplikovať viac kamier v uliciach Starého Mesta, aj do odľahlejších 

častí, čo predstavuje najlepšiu prevenciu proti pouličnej kriminalite a vandalizmu, najmä sprejerstvu. 

K tomuto cieľu komisia požiadala zapisovateľa komisie Ing. Lauka o poskytnutie informácií v súvislosti 

s aktuálnym stavom kamerového systému obstaraného mestskou ča sťou Bratislava-Staré Mesto 

formou získaného grantu. 

Komisia sa taktiež venovala problematike otváracích hodín prevádzok na území Starého Mesta 

a platnému všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti BA-SM č. 6/ 2017 o pravidlách času 

predaja a času prevádzky služieb na území mestskej časti BA-SM. Diskusia sa viedla aj o rušení 

nočného kľudu a to či už hudbou z prevádzok, ale najmä rušením nočného kľudu zo strany 

zákazníkov, ktorí sa nachádzajú pred prevádzkovými jednotkami na verejnom priestranstve. Pán 

poslanec Mikulášek požiadať zapisovateľa komisie Ing. Lauka o preverenie legislatívy v oblasti 

vykonávaných meraní hluku v okolitom prostredí a o prípustných hodnotách hluku ako aj možnosti 

uplatňova nia zistených výsledkov merania v správnych konaniach . Komisia konštatova la, že 

spomínané VZN č.6/2017 o pravidlách času predaja a času prevádzky služ ieb v tomto období nie je 
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nutné meniť ani rušiť. Platné VZN č.6/2017 vzn iklo ako kompromisné riešenie po dlhých a náročných 

rokovaniach medzi zástupcami mestskej časti a zástupcami prevádzok ako aj občanmi mestskej časti. 

Ďalšou prioritnou témou je téma čistoty ulíc, chodníkov a otázky týkajúce sa zelene v rámci mestskej 

časti ( plán čistenia ulíc a chodníkov, plán vysýpania odpadkových košov, deratizačný plán, riešenie 

akútnych havarijných stavov chodníkov a ciest a to prostredníctvom výkonných zložiek mestskej časti 

BA-SM alebo prostredníctvom dodávateľských organizácií - TSSM a. s., A.1.1. Technické služby s.r.o. 

a pod. ). Komisia v tejto súvislosti žiada kompetentných pracovníkov oddelenia životného prostredia, 

správnych konaní a verejného poriadku o dodanie plánu čistenia komunikácií a vysýpania 

odpadkových nádob na komunikáciách zverených do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

a informácie o zmluvných vzťahoch medzi MČ BA-SM a spoločnosťou TSSM a. s. a spoločnosťou A.1.1. 

Technické služby s.r.o., ktoré pre mestskú časť tieto činnosti realizujú. 

Dôležitou oblasťou, ktorej sa komisia venovala je oblasť reklamného smogu najmä v historickom 

centre a jeho kontaktných územiach, problematika graffiti a čierneho výlepu, zmapovanie 

a eliminácia týchto negatívnych javov aj prostredníctvom externých spolupracovníkov. 

Problematickou otázkou a prioritou komisie je aj plot Veľvyslanectva Spojených štátov amerických na 

Hviezdoslavovom námestí. Riešenie komisia vidí v spolupráci s bezpečnostnými odborníkmi 

a v návrhoch na inú modernú nenápadnú formu ochrany Vel'vyslanectva USA ako aj ochrany 

obyvateľov a návštevníkov Hviezdoslavovho námestia. Iniciovať rozhovory, ktoré povedú 

k premiestneniu ambasády na iné vhodnejšie miesto. Komisia v súvislosti s touto prioritou žiada 

kompetentných pracovníkov stavebného úradu o zaslanie informácie k aktuálnej situácií ohľadne 

plotu Vel'vyslanectva spojených štátov amerických na Hviezdoslavovom námestí - odstránenie 

stavby. 

Jednou z diskutovaných priorít je aj projekt revitalizácie bývalého ihriska na Dunajskej ulici, ide o 

vybudovanie veľkého detského ihriska s preliezkami pre malých aj veľkých vrátane oživenia detského 

dopravného ihriska v duchu 21. storoč ia . 

Po komplexnom posúdení všetkých prezentovaných priorít a cieľov Staromestského programu 2019 -

2023 komisia vyčlenila časť z navrhovaných priorít na zasadnutia komisií miestneho zastupiteľstva na 

ktoré z hľadiska vecného tieto priority a ciele patria ( napr. komisia dopravy, komisia pre územný 

plán, miestny rozvoj a životné prostredie, komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu, komisia 

pre nakladanie s majetkom a financie ). 

Bod č.2 - Rôzne (občiansky podnet - p. Redlich) 

Podnet od obyvateľa Židovskej ulice pána Redlicha sa týkal znečisťovania Židovskej ulice a j ej okolia 

( schodov vedúcich zo Židovskej ulice na Mikulášsku ) ľudskými exkrementami a jeho návrhu postaviť 

na plošine týchto schodov WC bunky ( TOI - TOI ). Komisia k tomuto bodu konštatova la, že ako prvý 

krok sa vykoná monitoring Židovskej ulice a jej okolia, vyhotoví sa fotodokumentácia, zmapuje sa 

aktuálny stav a až na základe týchto zistení komisia zaujme stanovisko. 
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čas zahájen ia komisie: 15:00 hod. 

Čas ukončenia komisie: 

Predseda komisie: 

19:30ho~ ~ 

lng. PetrS~ 
Zapisovate ľ komisie: Ing. Vlad imír Lauko #r"' 
V Bratislave dňa 13.2.2019 
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