
ZÁPISNICA č.5 zo zasadnutia Komisie pre manažment verejnej správy a verejný poriadok Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 21.05.2019 

Prítomní: 

Ing. Petr Skalník 

Mgr. Vladimír Palko 

MUDr. Viera Satinská 

Mgr. Juraj Mikulášek 

Ospravedlnení: 

Mgr. art. Tomáš Dentico 

Program komisie: 

Prizvaní hostia: 

Barba ra Zavarská, o.z. punkt 

lllah van Oijen, o .z. punkt 

Matej števove 

Richard Willmann 

1. Ochrana návštevníkov mesta pred obťažovaním zo strany pracovníkov striptízových 
podnikov - podnet člena komisie. 

2. Dobrý trh na Jakubovom námestí - vyhodnotenie a monitoring podujatia, postrehy 
Mestskej polície a organizátorov podujatia. 

3. Rôzne - posúdenie prihlášok o členstvo v komisii (odborníkov - neposlancov), podnety od 
občanov. 

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

ako aj prizvaných hostí za o.z. punkt pani Barboru Zavarskú a pani lllah van Oijen a pána Richarda 

Willmanna ako občana Starého Mesta, záujemcu o členstvo v komisi i KOVP. Ing. lauko zap isovateľ 

komisie na úvod skonštatova l, že komisia je uznášan iaschopná, je prítomná nadpolovičná väčšina 

členov komisie. 

1. Dobrý trh na Jakubovom námestí - vyhodnotenie a monitoring podujatia, postrehy Mestskej 

polície a organizátorov podujatia 

Ing. Skalník ako prvý bod rokovania komisie zarad il bod - Dobrý trh na Jakubovom námest í -

vyhodnotenie a monito ring podujatia, postrehy M estskej polície a organizátorov podujatia. Požiada l 

zástupkyne o. z. punkt pani Barboru Zavarskú a pani lllah van Oijen o zhodnotenie podujatia Dobrý 

t rh na Jakubovom námestí, ktorý sa konal dňa 27 .04.2019. Zástupkyne organizátora st ručne popísa li 

celkovú prípravu, organizáciu a samotný priebeh podujatia a o znač ili ho ako bezproblémový, pokojný 

bez vážnejších nedostatkov. Informova li prítomných členov komisie najmä o zabezpečení 

náhradného parkovania pre obyvateľov Jakubovho námestia a priľa hlých ulíc, informácie 

o odtiahnutých motorových vozidlách nemali k dispozícií, ale podľa sprostredkovaného vyjadren ia 

zástupcu ve liteľa MsP expozitúry Staré Mesto pána Martina Fabiána bo li realizované dva odťahy. 

Vyskytol sa len drobný problém s rampou na náhradnom parkovisku, ktorý bol operatívne vyriešený. 

Taktiež bolo premiestnené jedno motorové vozidlo prostredníctvom spo ločnosti TSSM a.s. 

Zástupkyne organ izátora podujatia sa vyjadrili aj ku skutočn osti, že obyvatelia, ktorým bolo 

odtiahnuté ich motorové vozid lo neboli vopred telefonicky kontaktovaní prís lušníkmi Mestskej 

polície, avšak príslušníci Mestskej polície nemajú žiadny právny t itul a ani dôvod ku kontaktovaniu 

obča nov, ktorých motorové voz idlá majú byť odtiahnuté. čo sa týka za bezpečen ia bezpečnosti 
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podujatia bola prítomná SBS, ktorá vykonávala hliadkovú činnosť v noci pred podujatím ako aj počas 

sa motného podujatia až do skončenia Dobrého trhu. Taktiež pracovníci SBS nezaznamenali žiadne 

problémy ani incidenty. V súvislosti s čistotou pred podujatím a po skončení podujatia informovali 

zástupkyne občianskeho združenia, že komunikácie ako aj samotné námestie bolo vyčistené, smeti 

a odpadky odvezené a kaucia bola v plnej výške mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto vrátená 

organizátorovi podujatia. Všetky činnosti a práce súvisiace s podujatím Dobrý trh na Jakubovom 

námestí boli ukončené o 19.45 hod, vyčistenie komunikácie prebehlo po 20.00 hod. 

Pani poslankyňa Satinská sa vyjadrila veľmi pozitívne k samotnej organizácii a priebehu Dobrého trhu 

na Jakubovom námestí, v súvislosti s pamätníkom obetiam komunizmu umiestnenom na Jakubovom 

námestí nezaznamenala, že by na ňou niekto jedol, ale o pamätník boli opreté veci z detského 

divadielka, avšak po upozornení zo strany organizátora tieto boli z pamätníku presunuté. 

Na záver organizátorky podujatia uviedli, že medzi obyvateľmi bol rea lizovaný dotazníkový prieskum, 

z ktorého bola väčšina odpovedí pozitívna, boli zaznamenané aj drobné nedostatky a výhrady od 

obyvateľov, ktorými sa budú organ izátori podujatia zaoberať. 

Predseda komisie pán Skalník poďakoval organizátorkám Dobrého trhu a označil podujatie, jeho 

organizáciu a priebeh za veľmi dobre zvládnutý. Taktiež aj ostatní členovia komisie sa poďakovali 

organizátorkám podujatia za zvládnuté podujatie ako aj za prítomnosť na komisii. 

2. Ochrana návštevníkov mesta pred obťažovaním zo strany pracovníkov striptízových 
podnikov - podnet člena komisie 

Na základe podnetu člena komisie pána Mgr. Palka, bol prerokovaný bod ochrany návštevníkov 

mesta pred obťažovaním zo strany pracovníkov striptízových klubov na verejnom priestore, ktoré je 

v niektorých prípadoch agresívne až násilné a je následne spojené aj s okradnutím zákazníka prípadne 

jeho fyzickým napadnutím v priestoroch prevádzky. Poukázal aj na rozdávanie reklamných letákov 

pracovníkmi týchto nočných podnikov na ulici oko loidúcim občanom, ktoré sa mu t iež javí ako 

obťažujúce. Obzvlášť vypuklým problémom je aj medializovaný prípad okradnutých hostí v 

striptízovom podniku, ktorý sa nachádza na Michalskej ulici, kde podľa vyjadrení okradnutých hostí 

im boli pracovníčkami tohto podniku cez bankomatové karty vybielené účty . 

K uvedenému sa vyjadri l predseda komisie pán Ing. Skalník, ktorý informoval členov komisie 

o stretnutí s riaditeľom Okresného riaditeľstva PZ Bratislava 1 s pánom Jajcajom a so zástupcom 

ve liteľa expozitúry MsP Bratislava-Staré Mesto pánom Fabiánom k problematike striptízových klubov 

na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Aj podľa informácií a vyjadrení riaditeľa p. Jajcaja 

inkriminovaný striptízový podnik má všetky právne a daňové náležitosti a povolenia vo vzťahu k 

štátnym orgánom v poriadku a bez akýchkoľvek nedostatkov. Zo strany policajných a iných zložiek 

bolo v tomto podniku vykonaných niekoľko kontrol, ktoré však nič nepreukázali. Pán poslanec 

Mikulášek k tejto problematike uviedol, že samotné rozdávanie reklamných letákov na ulici 

okoloidúcim ľuďom nie je trestné a ide o istý druh reklamy, ktorá je bežná aj vo vzťahu napríklad 

k propagácií kultúrnych podujatí, historických pamiatok, múzeí, prevádzkových jednotiek a ich 
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ponuky a podobne. Zároveň navrhol preveriť legislatívne možnosti mestskej časti vo vzťahu 

k problematike rozdávania letákov na služby erotického charakte ru na verejnom priestranstve. 

Uznesenie č. 5/2019 

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

o vypracovanie stanoviska prostredníctvom legis latívno-právneho oddelenia k možnostiam 

obmedzenia rozdávania propagačných materiálov (letákov) za účelom získavania zákazníkov formou 

ich aktívneho oslovovania v časovom rozmedzí večerných a nočných hodín na území mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: O ZDRŽAL SA: 1 NEHLASOVAL: O 

Členovia komisie prostredníctvom zapisovateľa komisie Ing. Vladimíra Lauka požiadali prednostu 

miestneho úradu o predloženie harmonogramu zriadenia okrskovej stanice MsP na Obchodnej ulici 

(aké sú kroky a postup mestskej časti Bratislava-Staré Mesto). 

3. Rôzne - posúdenie prihlášok o členstvo v komisii (odborníkov - neposlancov), podnety od 
občanov 

Vzhľadom k tomu, že prihlášky o členstvo v komisii pre manažment ve rejnej správy a verejný 

poriadok môžu občania doručovať do 31.05.2019, bod rokovania komisie vo vzťahu k posúdeniu 

prihlášok o členstvo v komisii sa presunul na nasledujúce zasadnutie komis ie KOVP. 

V bode rôzne požiadal o vystúpenie na zasadnut í komisie obyvateľ Starého Mesta pán Willmann. 

Poukázal a predniesol pred členmi komisie problémy vo vzťahu k neoprávnenému parkovaniu 

osobných motorových vozidiel na vyhradených miestach na Konventnej ulici (2 parkovacie miesta sú 

vyhradené výlučne pre Staromešťanov) a taktiež k neoprávnenému parkovaniu osobných 

motorových vozidiel na Františkánskom námestí, pričom v tomto prípade zdôraznil skutočnosť, že sa 

nie vždy jedná o autá čle nov diplomatických misií, ktoré majú veľvyslanectvá na Hlavnom námestí, 

v mnohých prípadoch ide o prevádzkovateľov miestnych prevádzok. 

Pri diskusii k tomuto bodu bola nastolená opätovne otázka personálnej podd imenzovanosti 

príslušníkov Mestskej polície Bratislavy, ktorí vzhľadom na ich podstav, nedokážu v plnej miere 

a k spokojnosti všetkých obyvateľov Starého Mesta riešiť vzniknuté prob lémy a to č i už na úseku 

statickej dopravy resp. na úseku zabezpečenia verejného poriadku. 

K tejto problematike sa vyjadrila pani poslankyňa Satinská, ktorá uviedla, že na práve skončenom 

zasadnutí miestnej rady bola problematika personálneho nedostatku príslušníkov Mestskej polície 

hlavného mesta SR Bratislavy diskutovaná, pričom poznamenala, že aj v rámci okrskovej stanice 

mestskej polície Staré Mesto je vo výkone necelých 40 príslušníkov. Spolu za celé mesto Bratislava je 

počet príslušníkov MsP - 260 osôb. 

K tejto téme sa vyjadril aj pán poslanec Pa lko, ktorý informoval členov komisie, že absolvova l 

stretnutie s kompetentnými pracovníkmi Ministerstva za hraničných vecí SR, ktorí mu problematiku 

parkovania členov diplomatických misií sídliacich na Slovensku objasnili . Je to však komplexný 
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problém, ktorý nemá jednoduché a rýchle riešenie, najmä pokiaľ ide o motorové vozid lá s označením 

„CD" a „ZZ". 

Na záver diskusie k tomuto bodu programu, členovia komisie požiadali o preverenie postupu na 

oddelení dopravy pri vydávaní oprávnení k vjazdu a výjazdu motorových vozidiel do historickej časti 

mesta (vstupky) a či sa pri podaní žiadosti o vstup do historickej časti mesta posudzuje minulosť 

žiadateľa, aké sú prípadné obmedzenia pri vydávaní týchto povolení. Členovia komisie tiež žiadajú 

vedúcu oddelenia dopravy o poskytnutie informácií k možnostiam a podmienkam parkovania 

v podzemných garážach na Uršulínskej ulici ako aj k možnostiam za bezpečiť parkovanie v týchto 

garážach pre osobné motorové vozidlá členov diplomatických misií sídliacich v Slovenskej republike, 

ktorých zastupiteľské úrady sú umiestnené v pešej zóne. 

Predseda komisie Ing. Petr Skalník poďakoval prítomným členom komisie, obyvateľovi Starého Mesta 

p. Wilmannovi ako aj zapisovateľovi komisie za účasť na zasadnutí a ukon čil zasadnutie komisie 

o 18.30 hod. 

čas začiatku komisie: 16:30 hod. 

Čas ukončenia komisie: 18:30 hod. 

Predseda komisie: 

Zapisovateľ komisie: 

Ing. PetrSkal~ ~ 
Ing. Vladimír Lauko M/ 

V Bratislave dňa 28.05.2019 
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