Zápisnica
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku,
mestská časť Bratislava-Dúbravka,
dňa 14.10.2021 od 17.00 hod

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie otvoril predseda komisie Tomáš Husár
Rokovanie komisie pokračovalo podľa nasledovného programu.
Program:
1. Návrh M. Borzu na zrušenie lavičiek v zelenom páse pri OD Saratov (osobná
prezentácia)
2. Vyjadrenie k zámeru „Polyfunkčný súbor Agátová“,
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-subor-agatova
3. Zelené oddychové zóny – LIDL – návrh plôch
4. Územná analýza záhradkárskych a chatových osád (MIB spracoval) - vyjadrenie
5. Rôzne
Bod 1: Návrh M. Borzu na zrušenie lavičiek v zelenom páse pri OD Saratov (osobná
prezentácia)
Pán Mário Borza spolu s pani Denisou Ďurinovou a Romanom Klučiarikom odprezentovali
komisii situáciu pri bytovom dome na ul. Fedákova 38 zo strany od električkovej trate.
Uvádzajú, že pod oknami bytového domu na lavičkách sa koncentrujú neprispôsobiví občania
bez domova hlavne v nočných hodinách. Celé skupiny sa tu hlasno bavia, znečisťujú okolie
a znepríjemňujú život obyvateľov v priľahlom bytovom dome. Túto situáciu považujú za
neúnosnú a požadujú odstránenie lavičiek. Privolávanie polície na zabezpečenie poriadku
a nočného kľudu je tu neúspešné.
Komisia prerokovala požiadavku občanov na odstránenie lavičiek a súhlasí s odstránením 4 ks
lavičiek, ktoré sa nachádzajú v blízkosti bytového domu Fedákova 38. Odporúča, aby mestský
úrad premiestnil lavičky bližšie k Saratovskej ul. Použitie lavičiek s prepážkami proti možnosti
ležania na lavičke by bolo vhodné taktiež v tejto lokalite, avšak nie v blízkosti bytového domu.
Prítomní: 9 členov

Hlasovanie za 8

proti 0

zdržal sa 1

Bod 2: Vyjadrenie k zámeru „Polyfunkčný súbor Agátová“
Komisia odporúča realizáciu variantu II zámeru „Polyfunkčný súbor Agátová“, nakoľko je
z pohľadu enviromentálnych benefitov vhodnejší. Komisia žiada, aby do stanoviska za MČ
Dúbravka voči investorovi boli vznesené nasledovné požiadavky:
i.

Vybudovať popri miestnej komunikácii Na vrátkach chodník pre peších od výjazdu po
odbočku nielen na Agátovú, ale aj chodník k odbočke na Nejedlého ul.
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ii.
iii.
iv.

Na križovatkách budovaných ciest inštalovať bezpečnostný kamerový systém
s napojením na mestskú políciu.
Vyriešiť kapacitne dopravné napojenie na súčasný dopravný systém, ktorí je už
v súčasnosti kapacitne nedostatočný.
Komisia žiada, aby v prípade zmeny územného plánu a následnej prípadnej zmeny
projektovej dokumentácie, bola táto zmena predložená opätovne na prerokovanie
v komisii.

Prítomní: 8 členov

Hlasovanie za 8

proti 0

zdržal sa 0

Bod 3: Zelené oddychové zóny – LIDL – návrh plôch
Komisia sa oboznámila s predloženým materiálom a odporúča na umiestnenie zelených
oddychových zón nasledovné lokality:
• Pešia zóna bližšie k bytovým domom na ul. Landauova/Bazovského
• Drobného/Sekurisova
• Karola Adlera – tzv. osmička
• Vnútroblok na ul. Pri kríži
Prítomní: 8 členov

Hlasovanie za 8

proti 0

zdržal sa 0

Bod 4: Územná analýza záhradkárskych a chatových osád
Komisia berie na vedomie predložený materiál bez pripomienok.
Prítomní: 8 členov

Hlasovanie za 8

proti 0

zdržal sa 0

Bod 5: Rôzne
Ø J. Horan – upozornil, na chybne namontované dosky na operadlách na lavičkách popri
chodníku od lekárne pri Brestovke smerom k Bazovského ul..
Ø Predseda komisie informoval členov komisie, že spolu so pánom starostom rokovali
s mestskou políciou ohľadne rozšírenia kamerového systému v Dúbravke. V Dúbravke je
vhodný kábel iba pozdĺž električkovej trate. Novú sieť je potrebné vybudovať. Predbežný
návrh je, aby na objekte Domu kultúry Dúbravka bol vysielač, ktorý pokryje cca okruh
100 m. Pán starosta má záujem poveriť zodpovedného človeka na prípravu tohto projektu.
Na úrade vlády je dotáciami podporovaný projekt na prevenciu kriminality a budovanie
kamerových systémov.
Ø Predseda komisie informoval členov komisie, že ZŠ Nejedlého má v exteriéri vybudovaný
kamerový systém.
Ø Pán Patoprstý odporúča, aby v prípravnej fáze budovania kamerového systému bola
prizvaná aj kriminálne polícia, ktorej by dobre nastavený systém v Dúbravke pomohol pri
objasňovaní jednotlivých prípadov. Taktiež upozorňuje, že je potrebné obnoviť kamerový
systém s čítačkami ŠPZ áut pri vstupoch a výstupoch z MČ Dúbravka.
Ø Predseda komisie informoval, že na novom multifunkčnom ihrisku na ul. Hanulova sa
jedna lavička kýva.
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Ø Predseda komisie informoval, že najbližšie rokovanie zastupiteľstva bude dňa 14.12.2021,
mestskej rady dňa 30.11.2021 a komisia by sa mala zísť dňa 25.11.2021.

Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť.

Tomáš Husár
predseda komisie

V Bratislave dňa 14.10.2021
Zapísala: Z. Knetigová
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