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Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku, 

mestská časť Bratislava-Dúbravka, 
dňa 24.03.2022 od 17.00 hod  

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

1. Informácia – separovaný zber  
2. ÚP hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 08, nájomné bývanie - 

stanovisko 
3. Informácia - kamerového systému v MČ Dúbravka 
4. Informácia o stave údržby verejných priestranstiev  
5. Rôzne 

 
Bod 1: Informácia – separovaný zber  

Na rokovanie komisie bol prizvaný zamestnanec úradu Ing. Ladislav Šusták, ktorý rieši 
problematiku odpadov. Prítomných oboznámil sa aktuálnou situáciou a pripravovanými 
zmenami v oblasti separácie, likvidácie odpadov, zhodnocovania odpadov a ustanoveniami 
VZN hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Cieľom 
pripravovaných zmien je zníženie objemu komunálneho odpadu. Od 5.4.2022 začína OLO 
distribúciu nádob pre občanov na kuchynský odpad na území mestskej časti Dúbravka. 
Distribúcia prebehne tak do rodinných domov ako aj do bytových domov. Občania dostanú 
sms-sku, tiež budú informovaní prostredníctvom miestnych médií, dostanú informačný leták. 
Občania, ktorí si z akéhokoľvek dôvodu nestihnú v deň distribúcie prevziať odvetrávateľnú 
nádobu (košík)+ 150 kompostovateľných sáčkov, tí si to budú môcť prevziať na tzv. 
distribučných centrách (DC). Tých DC bude celkovo osem a budú v štyroch termínoch, 
spravidla cez soboty.  Prvé DC bude vo Veľkonočnú sobotu 16.4. doobeda pri Dome služieb 
a poobede na parkovisku na Žatevnej, potom budú DC 23.4. pred Kauflandom a pred OC 
Saratov a posledné dňa 30.4. pred DKD a pred KRAJ-om na Homolovej. Zároveň budú ku 
stojiskám pri bytových domoch dodané 240 l zberné nádoby určené na tento druh odpadu, vtedy 
občania, ktorí si už prevzali svoje nádoby a vrecká, môžu začať odpad vynášať. Prvý odvoz je 
naplánovaný na 25.4.2022.     

Komisia berie informácie na vedomie: 

Prítomní: 10 členov  Hlasovanie za 10         proti 0  zdržal sa 0 
 
Bod 2: ÚP hlavného mesta SR Bratislavy - Zmeny a doplnky 08, nájomné bývanie – 
stanovisko 
 
Predseda komisie oboznámil prítomných s predloženým materiálom. 
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Komisia odporúča mestskej časti Bratislava-Dúbravka odoslať súhlasné stanovisko 
s požiadavkou na vypracovanie územného plánu zóny na túto lokalitu. 

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

 
Bod 3: Informácia - kamerového systému v MČ Dúbravka 

Mestská polícia Bratislava umiestnila, resp pracuje na umiestnení kamier v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka v týchto lokalitách: 

1. Križovatka Harmincova/M.Sch.Trnavského 
2. Križovatka VÚB/Bagarova ul. 
3. Dom kultúry Dúbravka 
4. OD Saratov 

 
Koncom februára 2022 sa konalo stretnutie za účasti predsedu komisie ŽP, starostu MČ – 
Dúbravka a pracovníkov MP Bratislava a nimi vysúťaženej firmy ohľadom možností ako čo 
najjednoduchšie a najrýchlejšie pripojiť existujúce kamery do siete MP, resp ako pokryť 
vytypované miesta, ktoré sú blízko danej siete. Pri rozmiestňovaní kamier je problémom 
dostupnosť zapojenia kamery či už do elektriky alebo do optiky na ich vzájomné prepojenie. 
 
Člen komisie Juraj Patoprstý upozornil, že mestská časť Dúbravka je najslabšie pokrytou 
mestskou časťou kamerovým systémom v IV. Obvode, a zároveň, že kamery na križovatke 
Harmincova/M.Sch.Trnavského nie sú úplne ideálne natočené na čítanie ŠPZ prechádzajúcich 
áut. 
 
Taktiež upozornil. že v súčasnosti je množstvo vykradnutých bytov, ktoré majú bezpečnostné 
dvere zn. Mul-T-lock. Zlodeji majú univerzálny kľúč a do bytu sa dostanú bez poškodenia 
dverí. Hlavné vchodové dvere otvárajú pomocou magnetu. Kriminalita sa zvyšuje taktiež medzi 
mladými a na školách. Zvyšuje sa množstvo násilných činov a taktiež útokov pedofilov. 
Odporučil, aby si školy zabezpečili kamerové systémy na ochranu žiakov a návštevníkov 
školských areálov. Informoval tiež, že existuje pri úrade vlády Rada proti kriminalite, ktorá 
podporuje realizáciu opatrení na ochranu pred kriminalitou. 
 
Komisia berie informácie na vedomie. Komisia žiada o informáciu, v čom je problém na to, 
aby vo všetkých základných školách bol inštalovaný kamerový systém. 

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

Bod 4: Informácia o stave údržby verejných priestranstiev  

Informáciu podala tajomníčka komisie Z.Knetigová. V súčasnosti sa v Dúbravke realizuje jarné 
hrabanie trávnikov v obvode č. 204. Terénni zamestnanci úradu vykonávajú priebežne čistotu 
miestnych komunikácií, parkovísk, kanalizačných vpustí, detských ihrísk, likvidáciu divokých 
skládok a jednoduché rezy drevín. Vykonáva sa tiež rez stromov. Kompletne boli ošetrené 
stromy v areáli ZŠ Sokolíkova. V tomto týždni bolo začaté polievanie mladých stromov 
a výsadieb. 

Komisia berie informácie na vedomie: 
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Prítomní: 9 členov  Hlasovanie za 9         proti 0  zdržal sa 0 
 

Bod 5: Rôzne 

 Predseda komisie informoval členov komisie, že najbližšie rokovanie komisie bude 
26.5.2022 a 08.09.2022. 

 

Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť. 
 
 
 

 
 

Tomáš Husár 
                          predseda komisie 

 

 

V Bratislave dňa 24.03.2022       

Zapísala: Z. Knetigová       


