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Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku 

dňa 17.10.2019 od 17.00 hod  
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Rokovanie otvoril člen komisie Marián Takács, poverený predsedom komisie Tomášom 
Husárom, ktorý sa z účasti na komisii ospravedlnil zo zdravotných dôvodov. 
Rokovanie komisie pokračovalo podľa nasledovného schváleného programu. 
 
Program: 

1. Polyfunkčný súbor TRI DUBY – investičný zámer 
2. British International School Bratislava, s.r.o. – žiadosť o prenájom 
3. Aktuálne informácie – údržba a tvorba verejnej zelene 
4. Rôzne 

Bod 1 Polyfunkčný súbor TRI DUBY – investičný zámer 

Komisia má k predloženému  investičnému zámeru nasledovné pripomienky: 

• Zapracovať maximálne ozelenenie exteriérových plôch, vrátanie ozelenenia striech 
i vertikálnych stien. 

• Upozorňujeme, že predmetná oblasť je veľmi veterná a pri riešení ozelenenia plôch je 
potrebné s týmto počítať a vysadiť dreviny, ktoré budú mať i funkciu vetrolamov. 

• Preklasifikovať apartmány na byty. 
• Vykonať na veľkoplošných sklenených plochách, oknách opatrenia na ochranu 

vtáctva. 
• Vykonať také modelácie terénu, aby bola v čo najväčšej miere zachytávaná dažďová 

voda vsakovaním na mieste spadu. 

Komisia berie na vedomie predložený zámer a odporúča zapracovať uvedené pripomienky. 

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

Bod 2: British International School Bratislava, s.r.o. – žiadosť o prenájom 

Komisia sa oboznámila s predloženým materiálom. Členka komisie Mgr. Viera Psotková 
predniesla návrh, aby sa odložilo schvaľovanie prenájmu do apríla 2020 z dôvodu prípravy 
koncepcie sociálnych služieb mesta Bratislava a mestskej časti. Aby sa vytvorila časová rezerva 
na posúdenie možného využitia predmetných priestorov pre potreby zabezpečenia sociálnych 
služieb pre mestskú časť. 

Komisia hlasovala o návrhu pani Psotkovej – odložiť schválenie prenájmu priestorov: 

Prítomní: 8 členov  Hlasovanie za 2         proti 6  zdržal sa 0 
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Komisia hlasovala o pôvodnom  návrhu o prenájom pre British International School Bratislava, 
s.r.o.: Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť prenájom podľa predloženého 
materiálu 

Prítomní: 8 členov  Hlasovanie za 6         proti 2  zdržal sa 0 

Bod 3: Aktuálne informácie – údržba a tvorba verejnej zelene 

Informácie prítomným predniesla tajomníčka komisie. 

Komisia berie informácie na vedomie  
Prítomní: 8 členov  Hlasovanie za 8         proti 0    zdržal sa 0 
 
Bod 4: Rôzne 
p. Takács predložil k nahliadnutiu  členom komisie situačnú správu mestskej polície 
p. Palárik – požiadal o ošetrenie skupiny stromov na ul. Bílikova pri Gymnáziu a o pokosenie 
areálu „červeného kríža“. 
 
 
 
 
 
 
 

Marián Takács 
                           podpredseda komisie 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 17.10.2019       

Zapísala: Z. Knetigová       


