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

mestská časť Bratislava-Dúbravka, 
dňa 03.06.2021 od 17.00 hod  

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

1. Návrh rozmiestnenia kamier kamerového systému v MČ Dúbravka 
2. Informácia o stave údržby verejných priestranstiev a stavu prípravy investícií v MČ 

Dúbravka  
3. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym a stavebným odpadom 
4. Rôzne 

Bod 1: Návrh rozmiestnenia kamier kamerového systému v MČ Dúbravka 

Komisia prerokovala predbežný návrh na rozmiestnenie kamerového systému v mestskej časti 
Dúbravka.  

Pán Juraj Patoprstý upozornil, že je potrebné pri obstarávaní kamier zabezpečiť funkciu čítania 
ŠPZ áut a umiestňovať kamery do max. výšky 3 m, nakoľko z väčšej výšky nie je možné čítať 
ŠPZ áut a je problematická identifikácia situácie. Odporúča tiež pred obstarávaním ísť sa 
inšpirovať do mestskej časti Devínska Nová Ves, ktorá má vlastné operačné stredisko a veľmi 
efektívne kamerový systém využíva. Kamerový systém v Dúbravke by mal pokrývať najmä 
všetky dopravné vstupy do mestskej časti a parkoviská pri obchodných centrách. 

Komisia súhlasí s návrhom rozmiestnenia kamier v mestskej časti Bratislava-Dúbravka a žiada 
doplniť kamery ešte na týchto miestach: 

• Parkoviská pri obchodných centrách 
• Výjazdy a príjazdy do mestskej časti (smer Bory, smer Lamač, smer Karlova Ves, smer 

Patrónka/centrum) 
• Pri podchodoch 
• Športový areál Hanulova (Jakša bar) 
• ZŠ Sokolíkova 
• ZŠ Nejedlého 

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

Bod 2: Informácia o stave údržby verejných priestranstiev a stavu prípravy investícií v MČ 
Dúbravka  

Informáciu podala tajomníčka komisie Z.Knetigová. V súčasnosti sa v Dúbravke realizuje 2. 
kosba trávnikov. Terénni zamestnanci vykonávajú priebežne čistotu miestnych komunikácií, 
parkovísk, kanalizačných vpustí a jednoduché rezy drevín. Zadaný je odborný rez stromov 
v rozsahu cca 250 ks. Vysadených je 400 m2 záhonov s indickými ľaliami a lúčnymi kvetmi. 
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Z investičných akcií: ihrisko Hanulova je v realizácii, kvitnúcu lúku Pri kríži plánuje 
realizovať Metropolitný inštitút Bratislava. Parčík TESCO EXPRES a pri VÚB je v štádiu 
výberu dodávateľa, vyberá magistrát Bratislava. 

Komisia berie informácie na vedomie: 

Prítomní: 7 členov  Hlasovanie za 7         proti 0  zdržal sa 0 
 

Bod 3: Návrh VZN o nakladaní s komunálnym a stavebným odpadom 

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh VZN o nakladaní s komunálnym 
a stavebným odpadom bez pripomienok: 

Prítomní: 7 členov  Hlasovanie za 7         proti 0  zdržal sa 0 

Bod 6: Rôzne 

Ø Mgr. Juraj Podrazil – upozornil, že v parku pri Horánskej studni neodteká voda pri 
detskom vodnom prvku a stojí na dlažbe – chybné vyspádovanie je potrebné opraviť. 
Upozornil tiež na veľké množstvo bodliakov v trávniku. 

Ø Predseda komisie informoval členov komisie, že ho oslovil pán Juraj Kunák, firma 
EKOCHARITA SLOVENSKO s požiadavkou, či by mohli v rámci mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka umiestniť kontajnery na zber šatstva. 
 

Komisia odporúča Miestnemu úradu mestskej časti Dúbravka zvážiť spoluprácu s touto 
organizáciou. 

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

 
Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť. 

 
 
 

 
 

Tomáš Husár 
                          predseda komisie 

 

 

V Bratislave dňa 03.06.2021       

Zapísala: Z. Knetigová       
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