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Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku 

dňa 12.09.2019 od 17.00 hod  
 

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

1. Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku v MČ Dúbravka 
2. Rekonštrukcia administratívnej budovy a prístavba služobných bytov – investičný zámer, 

Agátová ul. 
3. Bytový dom HYLA 
4. Rôzne 

Bod 1 Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku 

Komisia sa oboznámila s hláseniami mestskej polície. Predseda komisie oboznámil 
prítomných s informáciou, že mestská polícia sídliaca v Dúbravke hľadá momentálne nové 
priestory. 

Komisia berie na vedomie predložené informácie a nemá pripomienky k bezpečnosti 
a poriadku. 

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

Bod 2: Rekonštrukcia administratívnej budovy a prístavba služobných bytov – investičný 
zámer, Agátová ul. 

Komisia sa oboznámila s predloženým materiálom. Komisia nesúhlasí s navrhovanou 
rekonštrukciou a prístavbou objektov, nakoľko táto činnosť nie je v súlade s územným plánom. 

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

Bod 3: Bytový dom HYLA 

Komisia sa oboznámila s predloženým materiálom a k predloženej dokumentácii pre územné 
rozhodnutie má nasledovné pripomienky a odporúčania: 

• Žiadame upraviť vjazd do podzemnej garáže  a na parkovisko, nakoľko v tejto lokalite 
je problém s vyhýbaním sa áut a priepustnosťou dopravy na ulici. 

• Žiadame zmeniť čo najväčší počet apartmánov na byty a prepočítať počet príslušných 
povinných parkovacích miest na byty podľa normy. 

• Zosúladiť informácie o počte bytov v projekte – nesúhlasia údaje v textovej časti 
predloženej dokumentácie. 

• Odporúčame spolupodieľať sa na rekonštrukcii Harmincovej ulice. 
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• Odporúčame aby v rámci riešenia širších vzťahov bola regulovaná doprava na 
Harmincovej ulici a odbočenie vľavo od diaľnice k štadiónu bolo zrušené, z dôvodu 
vzniku častých dopravných kolízií. 
 
Komisia žiada o dopracovanie projektovej dokumentácie s nasledovnými 
pripomienkami. 

 
Prítomní: 8 členov  Hlasovanie za 8         proti 0    zdržal sa 0 
 
Bod 4: Rôzne 
p. Dobšovič poukázal, že bolo by vhodné aby MČ Dúbravka iniciovala za prekrytie semaforov 
električiek na križovatke pri LIDLi a na križovatke Saratovská – Drobného. 
 
p. Takáč oznámil, že dňa 14.9.2019 od 14.00-22.00 hod budú dobrovoľní hasiči robiť program 
pre verejnosť v areáli parku Pekníkova. 
 
p. Husár informoval, že počas Dúbravských hodov bude zabezpečené triedenie odpadu. 
 
 
 
 

Tomáš Husár 
                           predseda komisie 

V Bratislave dňa 12.09.2019       

Zapísala: Z. Knetigová       


