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Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku 

dňa 03.09.2020 od 17.00 hod  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Rokovanie otvoril predseda komisie Tomáš Husár  
Rokovanie komisie pokračovalo podľa nasledovného programu. 
Program: 

1. Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 za účelom vybudovania 
polopodzemných kontajnerov typu Molok Classic 

2. Projekt - vodozádržné opatrenia Ožvoldíkova, Gallayova, Fedákova 
3. Projekt – vodozádržné opatrenia - Landauova, Bazovského, Červeňákova 
4. Informácia o situácii v údržbe verejnej zelene 
5. Aktuality na odd. životného prostredia 
6. Rôzne 

Bod 1: Žiadosť o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 za účelom 
vybudovania polopodzemných kontajnerov typu Molok Classic 

 Členovia komisie prejednali žiadosť subjektu Prvá SVB Zúbeková, so sídlom Ľ. Zúbka 
31, 841 01 Bratislava o poskytnutie nenávratnej finančnej dotácie na rok 2020 za účelom 
vybudovania polopodzemných kontajnerov typu Molok Classic a odporúčajú schváliť 
nenávratnú finančnú dotáciu žiadateľovi. 

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

Bod 2: Projekt - vodozádržné opatrenia Ožvoldíkova, Gallayova, Fedákova 
 Ing. Mária Smiešková oboznámila členov komisie s pripravovaným projektom 
vodozádržných opatrení. V súčasnosti máme vypracovanú projektovú dokumentáciu a sme 
v štádiu vybavovania stanovísk dotknutých orgánov. Máme záujem požiadať o dotáciu MŽP 
SR. Podmienkou žiadosti je vypracovaná projektová dokumentácia, stavebné povolenie 
a ukončené výberové konanie na dodávateľa prác. 

 Komisia životného prostredia, bezpečnosti a poriadku odporúča v prípade získania 
externého financovania v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, riadiaci orgán – 
Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, schváliť realizáciu 
a spolufinancovanie vodozádržných opatrení z projektov  „ V DÚBRAVKE SI VODU 
UDRŽME – OŽVOLDÍKOVA, GALLAYOVA, FEDÁKOVA UL.“    

Prítomní: 10 členov  Hlasovanie za 10         proti 0  zdržal sa 0 
 
Bod 3: Projekt – vodozádržné opatrenia - Landauova, Bazovského, Červeňákova 
 Ing. Mária Smiešková oboznámila členov komisie s pripravovaným projektom 
vodozádržných opatrení. V súčasnosti máme vypracovanú projektovú dokumentáciu a sme 
v štádiu vybavovania stanovísk dotknutých orgánov. Máme záujem požiadať o dotáciu MŽP 
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SR. Podmienkou žiadosti je vypracovaná projektová dokumentácia, stavebné povolenie 
a ukončené výberové konanie na dodávateľa prác. 

 Komisia životného prostredia, bezpečnosti a poriadku odporúča v prípade získania 
externého financovania v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2020-62, riadiaci orgán – 
Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky, schváliť realizáciu 
a spolufinancovanie vodozádržných opatrení z projektov ,, V DÚBRAVKE SI VODU 
UDRŽME – LANDAUOVA, BAZOVKÉHO, ČERVEŇÁKOVA UL.“  

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

Bod 4: Informácia o situácii v údržbe verejnej zelene 

 Tajomníčka komisie informovala komisiu o údržbe zelene, verejných priestranstiev 
v MČ Dúbravka a činnosti terénnych pracovníkov. V súčasnosti vykonávame 4. kosenie 
trávnikov. Vo vegetačnom období bolo vykonané ošetrenie cca 500 ks stromov na uliciach 
Hanulova, Bujnákova, Cabanova, Homolova, Lipského, Nemčíkova, Červeňákova atď. Terénni 
zamestnanci MÚ Dúbravka sa venujú čisteniu obrubníkov a spevnených plôch, náterom 
zábradlí, rezu živých plotov, čistote a pod. 

Komisia berie informácie na vedomie. 

Bod 5: Aktuality na odd. životného prostredia 

 Ing. Mária Smiešková, vedúca odd. životného prostredia informovala komisiu 
o vykonávanej údržbe zariadení v správe mestskej časti (lavičky, koše, detské ihriská...) 
a taktiež o ďalších plánoch. V roku 2020 sme osadili cca 40 nových lavičiek, 25 ks košov, 4 
špeciálne žlté koše na špaky s „hlasovaním“, očakávame dodávku 8 ks nových lehátok, ktoré 
inštalujeme do parkov. V tomto roku realizujeme rekonštrukciu detského ihriska na Bagarovej 
ul., na ktoré sme dostali dotáciu 30 tis. € z hlavného mesta SR Bratislava. 

 Z plánovaných akcií sú v procese príprav: 
• Ihrisko na hokejbal – park Pekníkova (získaná dotácia 80 tis. €) 
• Fit zóna – DUNA (BSK momentálne zastavil financovanie projektu) 
• Talichova ul. – pumptrackové  a workoutové ihrisko 
• Poslanecké priority – revitalizácia plôch pri VÚB a TESCO EXPRES 

Bod 6: Rôzne 

 Ing. Ján Palárik upozornil, že v prípade verejného obstarávania realizácie projektov na 
vodozádržné opatrenia sa jedná o podlimitné zákazky. Odporúča obstarať každý projekt 
samostatne. 

 Ing. Ján Palárik odporúča zahrnúť do rozpočtu na rok 2021 financie na kamerový systém 
v Dúbravke. 

 Marián Takáč upozornil na autovrak na ul. Landauova 20, ktorý je už obrastený trávou. 
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 Marián Takáč požiadal o spoluprácu pre pani Šporerovú z Centra rodiny, kde plánujú 
zriadiť náučný chodník o rastlinách. Potrebovali by odborné podklady. Ing. Smiešková 
prisľúbila, že pošle materiály, ktoré má k dispozícii. 

 Ing. Iveta Štecová, PhD. upozornila na neporiadok na detskom ihrisku Pod záhradami 
a odporučila na to miesto inštalovať kamery. Taktiež upozornila na neporiadok 
v podchode medzi ulicami Talichova/Považanova. 
 
Podpredseda komisie poďakoval členom komisie za účasť. 
 
 
 

 
 

Tomáš Husár 
                          predseda komisie 

 

 

V Bratislave dňa 03.09.2020       

Zapísala: Z. Knetigová       


