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ZÁPISNICA č. 9 zo zasadnutia Komisie pre manažment verejnej správy a verejný poriadok Miestneho 

zastupite ľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto konaného dňa 28.01.2020 

Prítomní: 

Ing. Petr Skalník 

Mgr. Juraj Mikulášek 

MUDr. Viera Satinská 

Matej Gomo lčá k 

Prizvaní hostia: 

RNDr. Anna Calpašová 

Ospravedlnení: Mgr. Vlad imír Palko, Mgr. Tomáš M urgaš 

Program komisie: 

1. Plán komisi í na rok 2020, harmonogram stretnutí. 
2. Plán oblastí na rok 2020 (YMCA - Beblavého - Obchodná, DHZO - Dobrovoľný hasičský 

zbor). 
3. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava

Staré Mesto č.7/2017 zo dňa 21.04.201 7 o ochrane verejného poriadku na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvis losti s prevádzkovaním niektorých 
prevádzok obchodu a služieb. 

4. Rôzne. 

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

a vedúcu oddelenia životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku RNDr. Annu 

Ca lpašovú. 

Predseda komisie sa vrá t il k uzneseniam zo zasadnutí komisie KOVP za rok 2019 a informoval členov 

komisie o nedoriešených bodoch zasadnutí komisie a to žiadosti o. z. Stará Tržnica, ktorá súvisela so 

zmenou trhového poriadku tržnice na príležitostný trh. Informoval, že mestská časť BA-SM požiadala 

listom zo d ňa 13.06.2019 M agistrát hlavného mesta SR Bratislava o zaslanie ko la udačného 

rozhodnutia k nehnuteľnosti Stará tržnica. Kolaudačné rozhodnutie ku dňu zasadnutia komisie 

nebolo mestskej časti doručené. Druhá nedoriešená oblasť je činnosť, právomoci, oblasti pôsobenia 

inšpektorov verejného poriadku a výber pokút za sledova né obdob ie predchádzajúceho roka. Komisia 

požiadala o zaslanie prehľadu výkonu ich kontroly (výkazy), možnosti ukladania pokút a výšku 

vybraných pokút inšpektorov verejného poriadku za sledované obdobie. K tomuto bodu sa vyjadrila 

vedúca odde lenia životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku, ktorá v stručnosti 

objasnila č le nom komisie právomoci a ob lasti pôsobenia inšpektorov verejného poriadku, ako aj 

možnosti vyberania pokút v blokovom konaní. Mesačné výkazy inšpektorov verejného poriadku 

a prehľad o vybraných pokutách budú do ručené predsedovi komisie najneskôr k termínu 

nasledujúceho zasadnutia komisie KOVP. Tieto informácie sú požadované najmä vo vzťahu k 

plánovaném u rozpočtu pre ob lasť verejného poriadku a možnosti zriadenia tzv. nočných inšpektorov 

verejného poriadku za mestskú časť Bratislava-Staré Mesto. 
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3. Protest prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č.7/2017 zo dňa 21.04.2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu 

a služieb. 

Vzhľadom na prítomnosť vedúcej oddelenia životného prostredia, správnych konaní a verejného 

poriadku pani Dr. Calpašovej sa ako prvý bod rokovania komisie za radil protest prokurátora proti VZN 

č .7 /2017 o ochrane ve rejného poriadku. Dr. Calpašová informovala členov komisie, že dňa 

13.01.2020 bol doručený mestskej časti BA-SM protest prokurátora proti VZN č.7 /2017 o ochrane 

verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s prevádzkovaním 

niektorých prevádzok obchodu a služieb. Podnetom bola doručená žiadosť Mestskej políc ie Hlavného 

mesta SR Bratislava zo dňa 04.09.2019 a to najmä pokiaľ ide o oprávnenie príslušníkov MsP 

vykonávať kontrolnú činnosť a ukladať pokuty za nedodržanie ustanovení predmetného VZN 

č.7/2017. Po obozná mení sa s obsahom predmetnej žiadosti, Okresná prokuratúra z vlastného 

podnetu preskúmala zá konnosť VZN č.7 / 2017. Podnet Okresnej prokuratúry smeroval prosti ust. § 2 

písm. a), b) a c), § 3 ods. 1 až 7 VZN č. 7 /2017 a to pre rozpor vyššie citovaných ustanovení VZN 

č.7/2017 s ust. § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a pre rozpor s ust. § 27 ods. 1 a 4, ďalej ust. § 54 ods. 2, ust. § 57 ods. 19 a ust. § 6 ods. 3 písm 1) 

zákona č .355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dr. Calpašová vyslovila názor, že protest je v celom 

rozsahu dôvodný. Na základe uvedeného pripraví oddelenie životného prostredia, správnych konaní 

a verejného prostredia návrh VZN, ktorým zruší súčasne platné VZN č .7 /2017 a to v lehote najneskôr 

do 90 dní odo dňa doručenia protestu prokurátora. Návrh VZN predloží na zasadnutie vecne 

príslušných komisií zriadených pri miestnom zastupiteľstve. RNDr. Calpašová ďalej informovala, že 

mestská časť bude naďalej vykonávať merania hluku prostredníctvom odborné spôsobilých osôb 

(objektivizácia expozície obyvate ľov a ich prostredia hlukom a vibráciami) a v prípade prekročenia 

hodnôt hluku, tieto protokoly odstúpi na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava na 

konanie. Oddelenie životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku v tejto veci listom 

osloví a bude i nformovať aj príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva . Informovala aj 

o plánovanom stretnutí s legislat ívno-právnym odde lením vo veci protestu prokuratúry proti 

predmetného VZN č. 7 /2017. 

K tomuto bodu zasadnutia komisie nebolo prijaté uznesenie. Informáciu o proteste prokurátora 

zobrala komisia na vedomie . 

2. Plán oblastí na rok 2020 (YMCA - Beblavého - Obchodná, DHZO - Dobrovoľný hasičský 

zbor). 

K tomuto bodu sa vyjadril predseda komisie Ing. Skalník, ktorý informoval členov komisie o stretnutí 
na Magistráte hlavného mesta SR s majiteľmi budovy YMCA, Karpatská 2, Bratislava, ktoré sa 
uskutočnilo d ňa 21.02.2020. Na tomto stretnutí boli prerokované hlavné, neuralgické problémy, ktoré 
už dlhé roky trápia obyvateľov okolia YMCA a to najmä organizovanie hudobných koncertov a s tým 
spojené rušenie nočného kľudu až do skorých ranných hodín, konzumácia alkoholických nápojov na 
verejnom priestranstve, časté konflikty, ničenie verejného majetku osobami pod vplyvom alkoholu 
a iných omamných látok. Na záver stretnutia boli majitelia budovy požiadaní o zorganizovanie 
spoločného stretnutia so všetkými prevádzkovateľmi prevádzok, ktoré sa v budove YMCA nachádzajú 
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aj za účasti zástupcov Magistrátu Hlavného mesta SR a zástupcov mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. Ing. Skalník ďalej informoval o plánovanom stretnutí s riaditeľom Krajského pamiatkového 
úradu Bratis lava s PhDr. Karlom Prášekom, predmetom ktorého bude najmä „vizuálny smog" veľké 
reklamné banery, svetelné laserové reklamy a pod„ ktorých výskyt sa v posledných mesiacov značne 
zvýšil a to najmä v pešej zóne. Na záver tohto bodu Ing. Skalník informoval aj o plánovanom stretnutí 
s prednostom Miestneho úradu pánom Mgr. Lazarom vo veci interpelácie a riešenia problému 
Satinského ulice a jej spriechodnenia. K tejto téme sa veľm i detailne vyjadrila aj členka komisie pani 
poslankyňa MUDr. Viera Satinská. 

Komisia informácie k tomuto bodu zasadnutia zobrala na vedomie. 

1. Plán komisií na rok 2020, harmonogram stretnutí. 

Predseda komisie Ing. Skalník navrhol termíny zasadnutia komisie pre manažment verejnej správy 
a verejný poriadok, vždy 2 týždne pred termínom Miestneho zastupiteľstva a to na utorok o 17.00 hod. 
Členovia komisie nemali námietky voči navrhnutým termínom zasadnutia. Ing. Skalník požiadal 
zapisovateľa komisie Ing. Lauka o vypracovan ie harmonogramu zasadnutí komisie KOVP v určených 
termínoch a následne, aby harmonogram zaslal na e-mailové adresy všetkým členom komisie KOVP. 

Nasledujúci termín zasadnutia komisie KOVP bol určený na 03.03.2020 o 17.00 hod. 

Komisia informácie k tomuto bodu zasadnutia zobrala na vedomie. 

4. Rôzne. 

Pán poslanec Mikulášek požiadal zapisovateľa komisie Ing. Lauka o zistenie údajov o plánovanom 
(tabuľkovom) počte príslušníkov MsP Bratislava-Staré Mesto a reálnom počte príslušníkov MsP pre 
rok 2020 a zároveň plánovanom (tabuľkovom) počte príslušníkov poriadkovej polície OR PZ BA 
1 a reálnom počte pre rok 2020. Mgr. Mikulášek požiadal zapisovateľa komisie Ing. Lauka o zistenie 
informácie o počte udelených pokút Mestskou políciou za porušenie § 3 VZN č. 9/2019 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto od 
jeho účinnosti t. j . od 15.01 .2020. 

Komisia informácie k tomuto bodu zasadnutia zobrala na vedomie. 

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

komisie za účasť na zasadnutí a ukončil zasadnutie komisie o 19.00 hod. 

Čas začiatku komisie: 17:00 hod. 

čas ukončen ia komisie: 19:00 hod. 

Predseda komisie : 

Zapisovateľ komisie: 

V Bratislave dňa 03.02.2020 
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