
ZÁPISNICA č. 7 zo zasadnutia Komisie pre manažment verejnej správy a verejný poriadok Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 09.09.2019 

Prítomní: 

Ing. Petr Skalník 

Mgr. Vladimír Palko 

Mgr. Tomáš Dentico 

Mgr. Juraj Mikulášek 

Ospraved lnení: 

MUDr. Viera Satinská 

Program komisie: 

Prizvaní hostia: 

Mgr. Tomáš Murgaš 
JUDr. Zuzana Novotná 

Richard Willmann 

1. Výber kandidátov za členov komisie (neposlancov s hlasovacím právom). 

2. Vyjadrenie komisie k všeobecne záväznému nariadeniu č.6/2012 o voľných pouličných 

aktivitách a všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2018 , ktorým sa mení všeobecne 

záväzné nariadenie č.6/2012 o voľných pouličných aktivitách. 

3. Odstránenie nefunkčných predajných stánkov (roh ulíc Krížna - Vazovova a roh ulíc 

Blumentálska - Bernolákova). 

4. Cyklisti v meste, soft riešenia - informácia. 

5. Graffiti v meste, soft riešenia - informácia. 

6. Rôzne. 

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

ako aj prizvaných hostí - kandidátov za členov komisie (neposlancov s hlasovacím právom). 
Ospravedlnil z dnešného zasadnutia pani poslankyňu Satinskú. 

1. Výber kandidátov za členov komisie (neposlancov s hlasovacím právom). 

Na úvod k tomuto bodu zasadnutia, navrhol predseda komisie Ing. Skalník, spôsob vypočutia 

a hlasovania o nových čl enoch komisie - neposlancoch. Každý kandidát bude mať 5 minút na 

predstavenie, následne budú mať členovia komisie 5 minút na otázky pre kandidátov, pri vypočutí 

kandidáta môže byť prítomná verejnosť, nie však iní kandidáti . Posúdenie a hlasovanie po vypočutí 

kandidátov bude prebiehať za každého kandidáta osobitne. 

Ako prvý kandidát sa prezentoval pán Mgr. Tomáš Murgaš, predstavil sa, prezentoval svoju doterajšiu 

pracovnú kariéru a načrtol predstavy ako by riešil pálčivé oblasti a problémy, ktoré sú spojené so 
Starým Mestom, najmä verejný poriadok, graffiti a ich odstraňovanie, vizuálny smog, striptízové bary, 

Obchodná ulica, spolupráca s občianskymi združeniami v oblasti bezpečnosti a pod. Venoval sa aj 

schválenému Staromestskému programu a platným všeobecne záväzným nariadeniam. 

Po otázkach od členov komisie a následných odpoved iach, predseda komisie poďakoval p. Murgašovi za 

účasť a oznámil mu, že o výsledku hlasovania bude následne po skončení komisie informovaný 

prostredníctvom zapisovateľa komisie Ing. Lauka. 
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Ako druhá kandidátka sa prezentovala pani JUDr. Zuzana Novotná, je rodáčka zo Starého Mesta, ako 
hlavné problémy vidí špinu a neporiadok, neudržiavanú zeleň, tiež načrtla problém bezdomovectva, 

podľa jej vyjadrenia chýba najmä kontrolný mechanizmus pri čistení komunikácií a chodníkov, má 

záujem to zmeniť. Veľký problém vidí aj v nedostatočnej hliadkovej činnosti príslušníkov Mestskej 

polície hlavného mesta SR. 

Po otázkach od členov komisie a následných odpovediach, predseda komisie poďakova l p. Novotnej za 

účasť a oznámil jej, že o výsledku hlasovania bude informovaná prostredníctvom zapisovateľa komisie. 

Ako posledný kandidát sa prezentoval pán Richard Willmann, otvoril problematiku účasti občanov na 

zasadnutiach komisií zriadených pri miestnom zastupiteľstve, občania chcú pomáhať a nie prekážať pri 

práci komi sií. Ako problémové oblasti vidí neoprávnené parkovanie na Františkánskom námestí, hostely 

a ich hlu čných klientov, parkovanie v pešej zóne na žltej vodorovnej čiare, nedostatok psích košov, 

prenájmy bytov na komerčné účely a taktiež nočné podn iky v pešej zóne. Informoval členov komisie, že 

vo veci parkovania motorových vozidiel pat riacich diplomatickému zboru, zaslal listy na veľvyslanectvá, 
ktoré majú sídlo v pešej zóne, v ktorých žiada aby zjednali nápravu. Členovia komisie informovali, že 

vzhľadom na skutočnosť, že Františkánske námestie je vo vlastníctve hlavného mesta SR, problém 

parkovania na tomto námestí je v kompetencii hlavného mesta a nie mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. Bolo by vhodné vyvolať spoločné stretnutie zástupcov Magistrátu hlavného mesta SR, 

kompetentných pracovníkov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, zástupcov veľvyslanectiev a tento 
problém parkovania na Františkánskom námestí na tomto pracovnom stretnutí predostrieť. 

Po následných otázkach od členov komisie a odpovediach kandidáta, predseda komisie poďakoval za 
účasť aj pánovi Willmannovi a informoval ho, že o výsledku bude vyrozumený prostredníctvom 

zapisovateľa komisie Ing. Lauka. 

Po vypočutí všetkých troch kandidátov členovia komisie hlasovali za každého kandidáta osobitne a to 

nasledovne: 

Kandidát - Mgr. Tomáš Murgaš 

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

Kandidátka - JUDr. Zuzana Novotná 

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

Kandidát - p. Richard Willmann 

HLASOVANIE: ZA: O PROTI: O ZDRŽALSA:4 NEHLASOVAL: O 

Uznesenie č. 8/2019 

Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok odporúča schváliť miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za člena komisie (neposlanca s hlasovacím právom) 
pána Mgr. Tomáša Murgaša. 

HLASOVANIE: ZA: 3 PROTI: 1 ZDRŽAL SA: O NEHLASOVAL: O 
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2. Vyjadrenie komisie k všeobecne zavaznému nariadeniu č.6/2012 o voľných pouličných 
aktivitách a všeobecne záväznému nariadeniu č.3/2018, ktorým sa mení všeobecne záväzné 
nariadenie č.6/2012 o voľných pouličných aktivitách. 

Predseda komisie Ing. Skalník prezentoval v tejto súvislosti e-mail, ktorý obdržal od jedného z umelcov, 

ktorý vykonáva voľnú pouličnú aktivitu . Pán Rusó navrhuje, aby sa umelecké pouličné aktivity začínali 

už od 15.00 hod. a nie od 17.00 hod. ako je to v súčasnom platnom všeobecne záväznom nariadení 

mestskej časti uvedené a navrhuje zmenu tohto nariadenia. 

K tomuto bodu sa vyjadril zapisovateľ komisie Ing. Lauko, ktorý prezentoval členom komisie dôvody, 

ktoré vied li k určeniu začiatku voľných pouličných aktivít na 17.00 hod. Dôvody spočívajú najmä 

v skutočnosti, že v zóne v ktorej sa vykonávajú VPA sa nachádza 14 zastupiteľských úradov, ktorých 

pracovná doba končí k 17.00 hod. Zároveň uviedol, že súčasne platné VZN o voľných pou ličných 

aktivitách je fun kčné, prispôsobené podmienkam pešej zóny a nie je nutné ho meniť. 

Člen komisie pán Mgr. Mikulášek sa vyjadril, že súčasné platné VZN o voľných pouličných aktivitách si 
preštuduje, zváži argumenty na jeho prípadnú zmenu a následne bude informovať čle nov komisie 

o ďalšom postupe. 

3. Odstránenie nefunkčných predajných stánkov (roh ulíc Krížna - Vazovova a roh ulíc 
Blumentálska - Bernolákova). 

Tento bod uviedol predseda komisie Ing. Skalník. Informoval o sťažnostiach od občanov na dva 

nefunkčné, nevyužívané stánky nachádzajúce sa na rohu ulíc Krížna-Vazovova a Blumentálska

Bernolákova. Genézu a postup referátu obchodu, správnych konaní a verejného poriadku v týchto 

prípadoch zaslal Ing. Lauko ešte pred termínom zasadnutia komisie, predsedovi komisie Ing. Skalníkovi. 

Ing. Skalník v stručnosti oboznámil členov komisie o problémoch pri možnom odstránení a odvezení 

týchto nefunkčných stánkov. 

Uznesenie č. 9/2019 

Komisia pre manažment verejnej správy a verejný poriadok žiada prednostu miestneho úradu, 
o vypracovanie návrhu právnych možností (spôsobu) odstránenia starých nefunkčných stánkov 

nachádzajúcich sa na rohu ulíc Krížna-Vazovova a Blumentálska-Bernolákova. 

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

4. Cyklisti v meste, soft riešenia - informácia. 

Informácie k tejto problematike prezentoval predseda komisie Ing. Skalník, ktorý uviedol, že túto tému 

konzu ltuje s kompetentnými pracovníkmi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, ide predovšetkým 

o dopravné značenie, predchádzan ie nebezpečným situáciám, pohyb cyklistov v pešej zóne a podobne. 

Čaká sa na spätnú väzbu z hlavného mesta. Ing. Skalník požiadal zapisovateľa komisi e Ing. Lauka, aby 
oslovil oddelenie dopravy a požiadal o informáciu k dopravnému značeniu umiestnenom pri všetkých 

vstupoch do pešej zóny (h istorické centrum). 

5. Graffiti v meste, soft riešenia - informácia. 

Informácie podal predseda komisie Ing. Skalník, táto problematika sa komunikuje taktiež v spolupráci 

s kompetentnými pracovníkmi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. Cieľom je vytvoriť tzv. Mapu 
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graffiti v Starom Meste, bude sa hodnotiť kvalita a vhodnosť umiestnenia graffiti. Uskutoční sa 

mapovanie existujúcich graffiti v Starom Meste, cieľom je minimalizovať tento negatívny jav. 

6. Rôzne. 

Člen komisie pán Mgr. Mikulášek sa dotazoval na prácu a činnosť inšpektorov verejného poriadku, aké 

sú oblasti ich výkonu kontroly, možnosti ukladania pokút a výšku pokút a to najmä v oblasti cestného 

správneho orgánu. K tejto problematike sa vyjadril Ing. Lauko, ktorý informova l členov komisie o práci 

inšpektorov verejného poriadku a na novembrové zasadnutie komisie pripraví a poskytne prehľad 

práce inšpektorov za mesiace august, september, október spolu s prehľadom o vybraných pokutách. 

Predseda komisie Ing. Petr Skalník poďakoval prítomným členom komisie, ako aj zapisovateľovi komisie 

za účasť na zasadnutí a ukonči l zasadnutie komisie o 19.50 hod. 

čas začiatku komisie: 17:00 hod. 

čas ukončenia komisie: 19:50 hod. 

Predseda komisie: Ing. PetrSkalni~ ~ 
Zapisovateľ komisie: Ing. Vladimír Lauko 

V Bratislave dňa 12.09.2019 
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