Zápisnica
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku
dňa 21.03.2019 od 17.00 hod
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie otvoril predseda komisie Tomáš Husár.
Rokovanie komisie pokračovalo podľa nasledovného schváleného programu.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku v MČ Dúbravka (p. Pčolinský)
UŠ Krčace – Karlova Ves – stanovisko komisie
Green box – stanovisko komisie
Rokovací poriadok - schválenie
Rôzne

Bod 1 Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku v MČ Dúbravka (p. Pčolinský)
Na rokovanie komisie sa pán Pčolinský nedostavil a mailom oznámil, že už nie je v pracovnom
pomere MČ Dúbravka. Predseda komisie navrhol pozvať na rokovanie komisie dňa 20.6.2019
pána Krajčíra alebo zástupcu mestskej polície, aby informovali komisiu o činnosti v oblasti
bezpečnosti a poriadku a aktuálnych bezpečnostných akciách.
Bod 2: UŠ Krčace – Karlova Ves – stanovisko komisie
Komisia sa oboznámila s predloženým materiálom a neodporúča realizovať UŠ Krčace. Trvá
na vypracovaní UP ZÓNY tak ako je to scválené v územnom pláne mesta Bratislava a odporúča
koordináciu plánov a prác v tejto zóne spolu s mestskou časťou Bratislava - Karlova Ves.
Prítomní: 12 členov Hlasovanie za 12

proti 0

zdržal sa 0

Bod 3: Green box – stanovisko komisie
Predseda komisie oboznámil členov s predloženým návrhom na architektonickej štúdie.
Komisia berie na vedomie architektonickú štúdiu a nesúhlasí s jej realizáciou.
Prítomní: 12 členov Hlasovanie za 10

proti 0

zdržal sa 2

Bod 4: Rokovací poriadok - schválenie
Predseda komisie oboznámil členov s predloženým návrhom.
Komisia schvaľuje návrh rokovacieho poriadku s nasledovným doplnením do čl. 7 bod 4:
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„Rokovanie alebo časť rokovania komisie je verejné, pokiaľ komisia hlasovaním neurčí, že je
neverejné. Hlasovanie je vždy neverejné.“
Prítomní: 10 členov Hlasovanie za 10

proti 0

zdržal sa 0

Bod 5: Rôzne
Voľná diskusia na témy – realizácia projektu Horánska studňa, cyklotrasy, rekonštrukcia
električkovej trate v MČ Dúbravka a pod.

Tomáš Husár
predseda komisie

V Bratislave dňa 21.03.2019
Zapísala: Z. Knetigová
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