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Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku 

dňa 17.01.2019 od 17.00 hod  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Rokovanie otvoril predseda komisie Tomáš Husár. Na úvod predstavil prítomným poverenú 

vedúcu nového samostatného oddelenia životného prostredia Ing. Máriu Smieškovú. 

Následne sa vzájomne predstavili jednotliví členovia komisie. 

Rokovanie komisie pokračovalo podľa nasledovného schváleného programu. 

Program: 

1. Voľba podpredsedu komisie 

2. Rokovací poriadok komisie 

3. Návrh plánu zasadnutí komisie v roku 2019 

4. VZN o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-

Dúbravka 

5. Polyfunkčné bytové domy Na Vrátkach – architektonicko urbanistická štúdia – 

stanovisko komisie 

6. Parkovisko Pri kríži, DÚR – stanovisko komisie 

7. Rozpočet na rok 2019 

8. Aktuálne informácie z činnosti oddelenia životného prostredia 

9. Rôzne 

Bod 1 Voľba podpredsedu komisie 

Predseda komisie predložil návrh na voľbu za podpredsedu komisie pána Mariána 

Takácsa. 

Komisia súhlasí, aby podpredsedom komisie bol pán Marián Takács: 

Prítomní: 9 členov  Hlasovanie za 8         proti 0  zdržal sa 1 

Bod 2: Rokovací poriadok komisie 

Komisia sa oboznámila s predloženým návrhom rokovacieho poriadku, berie rokovací 

poriadok na vedomie a schvaľuje návrh bez zmien: 

Prítomní: 9 členov  Hlasovanie za 9         proti 0  zdržal sa 0 

Bod 3: Návrh plánu zasadnutí komisie v roku 2019 

Dátum konania komisie 
17.01.2019 

21.02.2019 

21.03.2019 

25.04.2019 

23.05.2019 

20.06.2019 

12.09.2019 

17.10.2019 

14.11.2019 

12.12.2019 
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Komisia sa oboznámila s návrhom termínov zasadnutí komisie životného prostredia, 

bezpečnosti a verejného poriadku a predložený návrh schvaľuje: 

Prítomní: 9 členov  Hlasovanie za 9         proti 0    zdržal sa 0 

Bod 4: VZN o dodržiavaní čistoty a verejného poriadku na území mestskej časti 

Bratislava-Dúbravka 

Komisia žiada oddelenie životného prostredia a právne oddelenie miestneho úradu o 

dopracovanie VZN v bodoch - zimná údržba chodníkov, fajčenie na verejných 

priestranstvách, používanie zábavnej pyrotechniky a požívanie alkoholických nápojov na 

verejných priestranstvách. Následne komisia požaduje dopracované VZN predložiť na 

schválenie v komisii. 

Prítomní: 10 členov  Hlasovanie za 8         proti 1    zdržal sa 1 

Bod 5: Polyfunkčné bytové domy Na Vrátkach – architektonicko urbanistická štúdia 

Komisia sa oboznámila s UAŠ Polyfunkčné bytové domy Na Vrátkach a žiada aby 

investor k tejto investícii zladil spoluprácu s magistrátom hl.mesta SR Bratislava a dopracoval 

nasledovné: 

• Znížiť počet nebytových priestorov a zvýšiť počet parkovacích miest. 

• Zriadiť osvetlený prístupový chodník prepájajúci ulice Nejedlého a Dúbravčická ul. 

vrátane zriadenia osvetleného prechodu pre chodcov k „Fortune“. 

• Dopracovať dopravno-kapacitné posúdenie investície v tejto lokalite. 

• Zriadiť dopravné prepojenie miestnej komunikácie s miestnou komunikáciou na 

Nejedlého ul. 

• Vypracoval variantné riešenie lokalizácie parku. 

• Zabezpečil pre stromy na parkoviskách dostatočný priestor pre rast koreňového systému 

stromov. 

Prítomní: 10 členov  Hlasovanie za 10         proti 0    zdržal sa 0 

Bod 6: Parkovisko Pri kríži, DÚR 

Komisia sa oboznámila s predloženým projektom „Parkovisko Pri kríži“ 

a neodporúča jeho realizáciu: 

Prítomní: 10 členov  Hlasovanie za 10         proti 0    zdržal sa 0 

Bod 7: Rozpočet na rok 2019 

Komisia návrh rozpočtu prerokovala a odporúča rozpočet schváliť v predloženom 

znení: 

Prítomní: 10 členov  Hlasovanie za 10         proti 0    zdržal sa 0 

Bod 8: Aktuálne informácie z činnosti oddelenia životného prostredia 
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Komisia berie na vedomie predloženú informáciu z činnosti oddelenia životného 

prostredia: 

Prítomní: 8 členov  Hlasovanie za 8         proti 0    zdržal sa 0 

Bod 9: Rôzne 

➢ Ing. Ján Palárik – poukázal na skutočnosť, že cvičisko pre psov je intenzívne využívané, 

dôsledkom čoho je skutočnosť, že miesto trávnika je už na cvičisku blato. Žiada 

o riešenie tejto situácie. 

➢ Ing. Mária Smiešková – požiadala komisiu o vyjadrenie ku kompostovaniu 

biologického odpadu na verejných priestranstvách v Dúbravke. Oznámila, že magistrát 

hl. mesta SR Bratislava v roku 2018 odsúhlasil osadenie kompostérov na verejných 

priestranstvách v Dúbravke bez stanoviska mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 

Komisia prediskutovala túto problematiku a odporúča kompostovanie biologického 

odpadu na verejných priestranstvách v mestskej časti Bratislava-Dúbravka podporiť, 

avšak iba za podmienok, že zámer bude prerokovaný a odsúhlasený s mestskou časťou 

Dúbravka, bude presne regulovaný a na základe vopred dohodnutých pravidiel. 

Komisia súčasne žiada preveriť možnosti kompostovania cez mestské firmy, ktoré sa 

kompostovaním zaoberajú. 

➢ Tomáš Husár podal návrh na redukciu plastového odpadu vznikajúceho pri činnosti 

miestneho úradu, mestského zastupiteľstva tak, aby neboli pri prevádzke a akciách 

používané napr. plastové fľaše na vodu a ani jednorazové plastové riady.  

 

Komisia odporúča návrh pána Husára zaviesť do praxe. 

 

Prítomní: 8 členov  Hlasovanie za 8         proti 0    zdržal sa 0 

 

Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť. 

 

 

 

 

 

Tomáš Husár 

                           predseda komisie 

 

 

 

V Bratislave dňa 17.01.2019       

Zapísala: Z. Knetigová       


