
ZÁPISNICA č.3 zo zasadnutia Komisie pre manažment verejnej správy a verejný poriadok Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Staré Mesto konaného dňa 05.03.2019 

Prítomní: 

Ing. Petr Ska lník 

MUDr. Viera Satinská 

Mgr. Juraj Mikulášek 

Mgr. Vlad imír Palko 

Ospravedlnený: 

Mgr. art. Tomáš Dentico 

Program komisie: 

Prizvaní hostia: 

Ing. Jana Dobrovičová - veliteľka DHZO 

Martin Fabián - zástupca veliteľa MsP 

expozitúra Bratislava-Staré Mesto 

1. Stretnutie s ve lite ľkou Dobrovo ľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto 
( p. Ing. Jana Dobrovičová ) 

2. Problematika verejného poriadku (Obchodná ulica, Beblavého ulica ) - za účasti veliteľa 
Mestskej polície expozitúry Bratislava 1 p. Jozefa Hitku 

3. Rôzne 

Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie pán Ing. Petr Skalník. Privít al prítomných členov komisie, 

ktorým i boli pani MUDr. Viera Satinská, páni Mgr. Juraj Mikulášek a Mgr. Vlad imír Palko ako aj 

prizvaných hostí pani Ing. Janu Dobrovičovú ve l iteľku Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava

Staré Mesto a pána Martina Fabiána zástupcu ve liteľa Mestskej polície expozitúry Bratislava I, ktorý 

na zasadnutí komisie KOVP zastupova l velite ľa MsP pána Jozefa Hitku. Ospravedlnil pána poslanca 

Mgr. Tomáša Dentica z dnešného rokovania komisie . Na základe spo ločnej dohody komisie bol prvý 

bod rokovan ia komisie určený bod - Problematika verejného poriadku ( Obchodná ulica, Beblavého 

ulica ) v rámci ktorého bude prerokovaný aj podnet od občia n ky v súvislosti s prevádzkou prevádzky 

A 4 kafé, Karpatská 2, Bratislava. Po tomto bode programu predstaví víziu fungovania DHZO BA-Staré 

Mesto pan i Ing. Jana Dobrovičová ve lite ľka DHZO BA-SM. 

Bod č.1- Problematika verejného poriadku (Obchodná ulica, Beblavého ulica) 

Predseda komisie na úvod k tomuto bodu rokovania uviedol, že Mestská polícia Bratislava má od 

08.02.2019 nového náčelníka , ktorého navrhol vymenovať do funkcie primátor mesta Bratislavy pán 

Matúš Va l Io a je ním pán Marek Gajdoš. Pán Ska lník oslovil zástupcu veliteľa MsP expozitú ry 

Brat islava-Staré Mesto pána Martina Fabiána a požiadal ho o názor k možnosti zriadenia vysunutého 

pracoviska ( novej stanice ) Mestskej po lície so sídlom na Obchodnej ulici. Pán Fabián sa vyjadril 

k možnému zriadeniu pracoviska na Obchodnej ulici tak, že táto kompetencia prináleží práve novému 

náčelníkovi MsP Bratislava pánovi Gajdošovi, zároveň sa vyjadril aj k otázke personálneho obsadenia 

a zabezpečenia výkonu príslušníkov MsP expozitúra Bratislava-Staré Mesto. Informova l prítomných, 

že personálny stav v rámci expozitúry M sP Bratislava-Staré Mesto bol k mesiacu marec 2019 -

podstav 9 príslušníkov. Požadovaný stav v rámci Starého Mesta j e na úrovni 80 ľudí. V súčasnosti je 
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priamo vo výkone 34 príslušníkov MsP, ostatní zamestnanci tvoria administratívnu zložku a obsluhu 

kamerového systému (v rámci obsluhy kamerového systému sú to vo väčšine prípadov ľudia s ZŤP ). 

Informoval najmä o nedostatku kvalifikovaných uchádzačov o pozíciu príslušníka MsP a taktiež aj 

o nie veľmi priaznivom finančnom ohodnotení príslušníkov MsP. Informoval, že v rámci poslednej 

náborovej kampane na posilnenie radov mestskej polície sa prihlásili dvaja záujemcovia. V rámci 

expozitúry Bratislava-Staré Mesto sa požiadavky na výkon polície nedajú personálne pokryť a to 

najmä vo vzťahu k dodržiavaniu platných ustanovení zákonníka práce. Počas nočného výkonu na celé 

Staré Mesto pripadajú dve hliadky, ktoré sú v rámci letnej sezóny posilnené o jednu hliadku, je to 

alarmujúci stav. Podľa vyjadrenia pána Fabiána je nevyhnutné stanovenie priorít, všetky oblast i 

jednoducho nie je možné zo strany MsP pokryť. Riešenie vidí aj v možnosti preskupenia príslušníkov 

MsP z iných mestských častí a posilniť týmito príslušníkmi expozitúru Starého Mesta a to najmä počas 

dní pracovného pokoja a letných mesiacov, avšak toto riešenie by určite narazilo na odpor starostov 

dotknutých mestských častí z ktorých by sa títo príslušníci stiahli. Ďalej pán Fabián informoval, že 

počas roku 2018 bolo vykonaných spolu osem veľkých preventívnych policajných akcií za spolupráce 

príslušníkov PZ SR, pracovníkov sociá,lnej kurately a to najmä vo vzťahu k požívaniu alkoholických 

nápojov na verejnosti mladistvými osobami, dodržiavaniu platných všeobecne záväzných nariadení 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a rušenia nočného kľudu na území Starého Mesta ( najmä 

v lokalitách Obchodná ulica, Kollárovo námestie, Vysoká ulica, Beblavého a Židovská ulica ). Ďalej 

zástupca veliteľa MsP uviedol, že v rámci lokality Obchodnej ulice sa nachádza spolu 19 prevádzok 

s lacným alkoholom dostupným širokej verejnosti, niektoré z prevádzok sú otvorené 24 hodín 

a dostupnosť alkoholických nápojov je prakticky neobmedzená, k alkoholu sa dostávajú v mnohých 

prípadoch aj mladistvé a osoby. Ako jedno z možných riešení vidí obmedziť dostupnosť a predaj 

alkoholu v rámci prevádzkových j ednotiek formou skrátenia prevádzkovej doby, čo by znamenalo 

otvorenie a zmenu platného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Brat islava-Staré Mesto 

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti BA-SM, avšak 

obmedzenie predaja alkoholických nápojov si vyžaduje zmenu platnej legislatívy Slovenskej republiky. 

Pán poslanec Palko k tomuto bodu uviedol, že v rámci problematických lokalít j e nevyhnutná 

kooperácia Mestskej polície vrátane kynologickej zložky ( psovodi ) ako aj Policajného zboru SR. 

V tejto súvislosti bola nastolená opätovne otázka zriadenia nočných inšpektorov verejného poriadku 

v rámci Starého Mesta. Pán Skalník prezentoval aj stanovisko prednostu miestneho úradu pána Mgr. 

Lazara k tejto problematike ( stanovisko k uzneseniu č. 2/2019 a k uzneseniu č.3/2019 komisie KOVP 

zo dňa 05.02.2019 ). Stanovisko miestneho úradu tlmočené prednostom MiÚ je orientované skôr na 

oblasť posilnenia a zintenzívnenia práce mestskej polície, efektívnej kooperácie mestskej časti BA-SM 

a Hlavného mesta SR. K tomuto riešeniu sa prikláňa aj zástupca veliteľa MsP pán Fabián, ktorý vidí 

v posilnení a najmä zastabilizovaní stavu príslušníkov mestskej polície Staré Mesto, zvýšenia 

finančného ohodnotenia príslušníkov MsP, riešenia bytovej otázky príslušníkov MsP ako aj možnosti 

vyplácania tzv. stabilizačného príspevku celkové riešenie nepriazn ivej situácie v oblasti bezpečnosti 

a ochrany verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Pán Fabián vyslovil aj 

názor, že činnosť mestskej polície j e v očiach verejnosti v súčasnosti žiaľ vnímaná hlavne ako činnosť 

na úseku statickej dopravy a to najmä 11 umiestňovanie blokovacích zariadení tzv. papúč a odťahy 

motorových vozidiel". Ako jedno z možných riešení činnosti nočných inšpektorov v rámci Starého 

Mesta by bola alternatíva možnej spo lupráce so súkromnými bezpečnostnými službam i, tento návrh 
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si však vyžaduje adekvátne finančné kryt ie v rozpočte a následne aj vyhlásenie verejného 

obstarávania na služby SBS. 

K tejto téme sa dotazova l aj pán poslanec Mikulášek a pána Fabiána oslovil s otázkou vyčísle n ia 

celkových mzdových a odvodových nákladov na jedného príslušníka MsP na jeden rok. Pán Fabián 

prezentoval informáciu, že ce lkový mzdový a odvodový náklad na jedného príslušníka MsP na jeden 

rok je cca . 23 OOO EUR, taktiež zdôraznil skutočnosť aj vysokej fluktuácie príslušníkov MsP a to najmä 

z fin a nčných dôvodov, najmä pokiaľ sa jedná o živ iteľov rod ín . Záverom zástupca veliteľa MsP pán 

Fabián informoval č l e nov komisie KOVP, že mestská polícia nerieši priestupky podľa inštitútu tzv. 

objektívnej zodpovednosti z dôvodu, že tento inštitút nie je legislatívne upravený pre podmienky 

obecnej polície. 

Predseda komisie pán Skalník požiada l zapisovateľa komisie pána Lauka o zaslanie prehľadu 

priestupkov ( porušení platných všeobecne záväzných nariadení mestskej časti BA-SM ) 

prevádzkovými jednotkami v problémových lokalitách v rámci Starého Mesta. Uvedenú informáciu 

požiadal doručiť na e-mailové adresy členov komisie KOVP. 

Ako súčasť bodu rokovania č.l komisie KOVP predseda komisie pán Ska lník predn iesol aj podnet 

obyvateľky Starého Mesta vo veci činnosti prevádzky A4 kafé, Karpatská 2, Bratislava. K uvedenému 

podnetu sa vyjad ril zapisovateľ komisie Ing. Lauko. Členov komisie informova l ešte pred zasadnutím 

komisie aj písomne, formou e-mailu. Na adrese Karpat ská 2 ( budova YMCA ) je situovaných viacero 

prevádzkových j ednotiek, ktoré v rámci ohlásenej prevádzkovej doby svoju č innosť realizujú aj po 

22.00 hod ine. Voči týmto prevádzkam je zo strany mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súčasnosti 

vedených ako aj ukonče ných viacero správnych konaní. Informáciu zapisovateľa komisie členovia 

komisie KOVP zobrali na vedomie. 

Zapisovate ľ komisie Ing. Lauko informoval členov komisie aj o možnostiach merania hluku formou 

inšta lovania certifikovaného meracieho za riaden ia v rámci prevádzkovej jednotky a to č i už 

samostatne alebo spo lu so záznamovým kamerovým za riadením. Cena za umiest nenie, monitoring 

a vyhodnotenie takéhoto spôsobu meran ia formou cert ifikovaného meracieho zariaden ia typu 2 

umiestneného v prevádzkovej j ednotke na obdobie jedného mesiaca začína od 1500 EUR/ mesiac, čo 

sa týka prídavného kamerového za riadenia k meraciemu za riadeniu, ide najmä o problém vysokého 

množstva zaznamenávaných a uchovávaných dát meraných v terabytoch . 

Predseda komisie pán Ing. Skalník sa poďakova l zástupcovi veliteľa MsP expozitúra Bratislava-Staré 

Mesto pánovi Martinovi Fabiánovi za poskytnut ie cenných informácií týkajúcich sa problematiky 

verejného poriadku a bezpečnosti ako aj za účasť na zasadnut í komisie KOVP. 

Bod č.2 - Stretnutie s veliteľkou Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava-Staré Mesto 

Predseda komisie pán Ing. Ska lník otvoril bod rokovania komisie č.2 a požiadal veliteľku DHZO pani 

Ing. Janu Dobrov ičovú o prezentáciu plánov a vízií fungovania Dobrovoľného h a sičského zboru obce 

Bratislava-Staré M esto. 
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Ve liteľka DHZO pani Ing. Dobrovičová komplexne a odborne informovala členov komisie o činnosti 

DHZO BA-SM, objasnila hlavné ciele a vízie zboru, predstavila aj plány do budúcnosti v tejto oblasti. 

Ide najmä o tieto oblasti: 

-represia -zásahová činnosť 

-prevencia -protipožiarne hliadky 

-nácviky evakuácie (školy, škôlky, verejné inštitúcie) 

-preverovanie funkčnosti hydrantovej siete (spolupráca s BYS) 
-spoločenská hodnota 

-prednášky a ukážky na školách, škôlkach, pre dospelých a seniorov 
-detské súťažné družstvo 
-hasičský šport 
-denné tábory pre deti 
-obnovenie súťaže o pohár Ferdinanda Martinenga 

-zdroje financovania 

-prezentácia 

-priestory 

-rozpočet mestskej časti 
-dotácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) 
-sponzorská podpora (projekty, dary, ... ) 

-protipožiarne hliadky (participácia na podujatiach organizovaných na území 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto ) 

-na udalostiach/akciách 
-webová stránka 
-sociálne siete 

-zbrojnica -vybudovanie sociálnych zariadení (sprchy) 
-drobné opravy (svojpomocne) 
-zateplenie garáže, výmena garážových brán, sfunkčnenie 

vzduchotechniky, rozvod vzduchu s kompresorovou stanicou, 
elektroinštalácia, vonkajšie osvetlenie a pod. 
-iná lokalita pre zbrojnicu v rámci územia Starého Mesta 
-zlepšenie vzťahov so spoločnosťou TSSM a.s. 

-reorganizácia podmienok používania dvora za účelom 

efektívnejšieho parkovania a skladovania materiálu 

(výjazd/vjazd techniky DHZO, parkovanie členov počas výjazdu 
DHZO, parkovanie počas výcvikov/brigád) 
- ihrisko/telocvičňa na tréning družstiev 

(ZŠ Starého Mesta, ZŠ Dubová) 
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-výbava DHZO 
-dovybavenie členov OOPP 
-dovybavenie technickými prostriedkami ( nákup adekvátneho 
hasičského vozového parku ako aj vozidla na prepravu osôb) 

-dovybavenie náradím 

-odborná kvalifikácia členov 
-kurzy (DPO, Červený kríž„„) 
-výcviky (v rámci DHZO) 

-školenia (v rámci DHZO) 
-zdokonaľovacie prípravy (v rámci DHZO) 

Pani veliteľka DHZO BA-SM Ing. Dobrovičová sa poďakovala členom komisie za pozvanie 
ako aj za možnosť predstavenia činnosti, plánov a cieľov DHZO BA-SM. Pán predseda 

komisie Ing. Skalník na záver poďakoval veliteľke Ing. Dobrovičovej za vystúpenie ako aj 
všetkým členom komisie za pozornosť a ukončil zasadnutie komisie. 

čas zahájenia komisie: 16:00 hod. 

Predseda komisie : 

18:00 hod. <~ 

Ing. Petr Skalník "'- / 
= 

čas ukončenia komisie: 

Za pisovateľ komisie: Ing. Vladimír Lauko P.v--
V Bratislave dňa 12.03.2019 
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