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Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku 

dňa 30.05.2019 od 17.00 hod  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Rokovanie otvoril predseda komisie Tomáš Husár.  
Rokovanie komisie pokračovalo podľa nasledovného schváleného programu. 
 
Program: 
1. Parking garáž – investičný zámer 
2. Apartmánový bytový dom Rosnička – architektonická štúdia 
3. AŠ_verejný priestor_ Saratovská 5-7 
4. VZN o dotáciách 
5. Aktualizácia VZN č. 4/2015 zo dňa 05.05.2015 o niektorých podmienkach držania psov 

na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka. 
6. AŠ PC CENTRUM SKLENÍK 
7. Dotácia na kontajnerové stojisko 
8. Rôzne 

Bod 1 Parking garáž – investičný zámer 

Komisia investičný zámer prerokovala, materiál berie na vedomie a súhlasí s realizáciou 
predloženého zámeru na parkovací dom na ul. Trhová. 

Prítomní: 11 členov  Hlasovanie za 11         proti 0  zdržal sa 0 

Bod 2: Apartmánový bytový dom Rosnička – architektonická štúdia 

Komisia sa oboznámila s predloženým materiálom a nesúhlasí s výstavbou apartmánového 
bytového domu Rosnička z dôvodov: 

• Špekulatívneho obchádzania územného plánu 
• Nevhodného riešenia dopravnej situácie 

Prítomní: 11 členov  Hlasovanie za 11         proti 0  zdržal sa 0 

Bod 3: AŠ_verejný priestor_ Saratovská 5-7 

Predloženú architektonickú štúdiu riešenia verejného priestoru komisia prejednala a žiada 
doplnenie materiálu o textovú časť s popisom bližších informácií týkajúcich sa celkového 
zámeru predkladateľa. 
 
Prítomní: 11 členov  Hlasovanie za 11         proti 0    zdržal sa 0 
 
Bod 4: VZN o dotáciách 
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Komisia stiahla predložený materiál z rokovania komisie, nakoľko žiada o dopracovanie 
materiálu a predloženie na rokovanie komisie v septembri 2019. 
 
Prítomní: 11 členov  Hlasovanie za 11         proti 0    zdržal sa 0 
 
Bod 5: Aktualizácia VZN č. 4/2015 zo dňa 05.05.2015 o niektorých podmienkach držania psov 
na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka. 

Komisia odporúča aktualizáciu VZN č. 4/2015 zo dňa 05.05.2015 o niektorých podmienkach 
držania psov na území Mestskej časti Bratislava – Dúbravka v predloženom rozsahu schváliť 
bez pripomienok. 
 
Prítomní: 11 členov  Hlasovanie za 11         proti 0    zdržal sa 0 
 
Bod 6: AŠ PC CENTRUM SKLENÍK 

Komisia žiada o doplnenie aktuálneho stanoviska magistrátu, t.j. z roku 2019 a následné 
dopracovanie architektonickej štúdie. Komisia následne žiada predložiť aktuálnu vizualizáciu. 
Komisia sa potom k zámeru vyjadrí. 
 
Prítomní: 11 členov  Hlasovanie za 11         proti 0    zdržal sa 0 

Bod 7: Dotácia na kontajnerové stojisko 

Komisia odporúča schváliť žiadanú finančnú dotáciu na realizáciu kontajnerového stojiska na 
ul. Ožvoldíkova č. 6, vo výške 1830 € pre žiadateľa ÚDRŽBA DOM s.r.o., Homolova 19, 
841 02 Bratislava.  

Prítomní: 11 členov  Hlasovanie za 11         proti 0    zdržal sa 0 
  
Bod 8: Rôzne 
 
p. Podrazil poukázal na neuspokojivý stav kosenia v Dúbravke. Vedúca odd. Ing. Mária 
Smiešková oboznámila prítomných o skutkovom stave. MČ Dúbravka má časový sklz 
v realizácii údržby verejnej zelene z dôvodu procesných úkonov súvisiacich s verejným 
obstarávaním dodávateľa služieb na údržbu verejnej zelene. 
 
p. Dobšovič poukázal, že bolo by vhodné, aby MČ Dúbravka ponechala niektoré vybrané 
trávnaté plochy ako lúčne porasty a kosila ich menej razy ako ostatné plochy. 
 
 
 

Tomáš Husár 
                           predseda komisie 

V Bratislave dňa 30.05.2019       

Zapísala: Z. Knetigová       


