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Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2016 

 mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica zo dňa 28.06.2016 

 

Názov bodu programu:   Pripomienky MČ B – ZB k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta  

                                          Slovenskej republiky Bratislavy – zmena článku 14, ktorá upravuje  

                                plnenie úloh Mestskej polície vo vzťahu k mestským častiam 

 
 

 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica 

 

n e s ú h l a s í  

s navrhovaným odvádzaním príspevku na činnosť mestskej polície vo výške 20% z dôvodu, že 

mestská polícia pre mestskú časť Bratislava - Záhorská Bystrica je vyčlenená len 2 x do týždňa, 

čo je pre jej činnosť málo. Zároveň mestská časť poskytla mestskej polície bezodplatne 

kanceláriu s vybavením ( kopírovací stroj, počítač, tlačiareň) a prispieva mesačne 40,-€ na 

nákup pohonných hmôt. Priemerná mesačná suma z blokových pokút pre mestskú časť 

predstavuje sumu cca 50,-€. Po uhradení pohonných hmôt a odvedení 20% príspevku hlavnému 

mestu, by príjem pre mestskú časť predstavoval 0,-€. 

  



 

2. 

Dôvodová správa 

 

Listom zo dňa 24.5.2016 požiadal primátor Bratislavy p. Nesrovnal o stanovisko miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy – zmena 

článku 14, ktorá upravuje plnenie úloh Mestskej polície vo vzťahu k mestským častiam.  

 

Návrh dodatku štatútu pojednáva o plnení úloh mestskej polície voči mestským častiam, jej 

náplni práce a kompetenciách. 

 

Zároveň v navrhovanom dodatku štatútu je uvedená povinnosť mestských častí na odvádzanie 

príspevku na činnosť mestskej polície vo výške 20% z blokových pokút. 

 

Mestská polícia pre mestskú časť Bratislava - Záhorská Bystrica je vyčlenená len 2 x do týždňa, 

čo pociťujeme ako nedostatočné a to najmä z dôvodu zvýšenej kriminálnej a priestupkovej 

činnosti. Tým, že je mestská polícia tak málo na území mestskej časti nemá často krát možnosť 

včas a účinne zasiahnuť proti porušovaniu zákona a prijatých všeobecne záväzných nariadení 

v mestskej časti.   

 

Zároveň mestská časť poskytla mestskej polície bezodplatne kanceláriu s vybavením 

(kopírovací stroj, počítač, tlačiareň) a prispieva mesačne 40,-€ na nákup pohonných hmôt. 

Priemerná mesačná suma z blokových pokút pre mestskú časť predstavuje sumu cca 50,-€. Po 

uhradení pohonných hmôt a odvedení 20% príspevku hlavnému mestu, by príjem pre mestskú 

časť predstavoval 0,-€. 

 

Predložený návrh bol zaslaný na prerokovanie do všetkých komisií pri miestom 

zastupiteľstve.  

 

 

Stanovisko Finančnej komisie: 

S ohľadom k vynakladaným prostriedkom vyčleneným v rozpočte na rok 2016 vo výške 

1000,- EUR komisia odporúča apelovať na zlepšenie práce MsP osobnou konzultáciou s 

vedením okskovej stanice MsP v Dúbravke. 

 


