Zápisnica
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku,
mestská časť Bratislava-Dúbravka,
dňa 26.05.2022 od 17.00 hod
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie otvoril predseda komisie Tomáš Husár
Rokovanie komisie pokračovalo podľa nasledovného programu.
Program:
1. Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2022-2026
2. Návrh trasy – cyklotrasy R52
3. Odzverenie predzáhradok – materiál do MsZ
4. Rôzne
Bod 1: Návrh na určenie počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti BratislavaDúbravka a volebných obvodov na volebné obdobie rokov 2022-2026
Predseda komisie oboznámil prítomných s materiálom. Naďalej sú navrhnuté 4 volebné
obvody s celkovým počtom 25 poslancov.
Komisia prerokovala predložený materiál a odporúča mestskému zastupiteľstvu materiál
schváliť:
Prítomní: 6 členov

Hlasovanie za 6

proti 0

zdržal sa 0

Bod 2: Návrh trasy – cyklotrasy R52
Komisia sa oboznámila s návrhom trasovania cyklotrasy R52. Považuje realizáciu tejto
cyklotrasy za veľmi potrebnú a podporuje jej čo najskoršiu realizáciu. Členovia upozornili aj
na kolízne úseky na ul. Lipského a Dražická.
Komisia súhlasí s predloženým návrhom cyklotrasy R52 s nasledovnými pripomienkami:
•
•

Vyriešiť kolízne situácie na ulici Lipského pri ZŠ Beňovského združeným chodníkom,
Vyriešiť kolízne situácie na ulici Dražická taktiež združeným chodníkom, prípadne
zvážiť možnosť presunutia psieho výbehu na iné pozemky v inej časti v mestskej časti
Dúbravka.

Prítomní: 6 členov

Hlasovanie za 6

proti 0

zdržal sa 0

Bod 3: Odzverenie predzáhradok – materiál do MsZ
Na komisiu bol predložený podkladový materiál na odzverenie oplotených predzáhradok pri
bytových domoch v MČ Dúbravka. Tieto predzáhradky nie sú súčasťou verejnej zelene, nie sú
verejne prístupné. Preto mestská časť napriek zverovacím protokolom, nemôže zabezpečovať
pravidelnú údržbu.
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Komisia prerokovala materiál a odporúča mestskému zastupiteľstvu odzverenie predzáhradok
schváliť.
Prítomní: 6 členov

Hlasovanie za 6

proti 0

zdržal sa 0

Bod 4: Rôzne
 Predseda komisie informoval členov komisie, že dodávateľská FKCRA vypovedala
zmluvu na údržbu verejnej zelene. V súčasnosti je v procese verejného obstarávania
výber nového dodávateľa týchto služieb. Uvažuje sa i so zriadením vlastných
verejnoprospešných služieb.
 Pani Psotková požiadala o zabezpečenie odborných rezov krov a na stromoch vo
vnútrobloku na ul. K.Adlera 16-18.

Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť.

Tomáš Husár
predseda komisie

V Bratislave dňa 26.05.2022
Zapísala: Z. Knetigová
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