Zápisnica
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku,
mestská časť Bratislava-Dúbravka,
dňa 25.11.2021 od 17.00 hod online cez ZOOM
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie otvoril predseda komisie Tomáš Husár
Rokovanie komisie pokračovalo podľa nasledovného programu.
Program:
1.
2.
3.
4.

Rozpočet na rok 2022
Komunitný plán 2022-2026
Aktuálne informácie o stave verejnej zelene
Rôzne

Bod 1: Rozpočet na rok 2022
Návrh rozpočtu na rok 2022 členom komisie predstavil pán prednosta Ing. Rastislav Bagar.
Komisia prerokovala návrh rozpočtu na rok 2022 a odporúča tento návrh schváliť bez úprav.
Prítomní: 9 členov

Hlasovanie za 9

proti 0

zdržal sa 0

Bod 2: Komunitný plán
Ďalším bodom programu, ktorý bol dodatočne dodaný na prerokovanie v komisii, je návrh
Komunitného plánu sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Dúbravka na roky 2022 –
2026. Členovia komisie sa s predloženým návrhom oboznámili. Prípadné pripomienky ešte
možné individuálne poslať na sociálne oddelenie na mail: socialne@dubravka.sk do
12.12.2021.
Komisia sa s návrhom oboznámila a odporúča ho predložiť na najbližšie rokovanie
zastupiteľstva na odsúhlasenie.
Prítomní: 9 členov

Hlasovanie za 9

proti 0

zdržal sa 0

Bod 3: Aktuálne informácie o stave verejnej zelene
Informácie o stave aktuálnej správy a údržby verejnej zelene a verejných priestranstiev podala
Ing. Mária Smiešková a Ing. Zuzana Knetigova. V súčasnom období sa realizujú výsadby
vzrastlých stromov, vykonáva sa hrabanie lístia na trávnikoch, čistia sa miestne komunikácie
a spevnené plochy a pod.
Komisia berie na vedomie informácie o stave verejnej zelene.
Prítomní: 9 členov

Hlasovanie za 9

proti 0
1

zdržal sa 0

Bod 4: Rôzne
Ø Pán Pástor upozornil na nespokojnosť občanov v lokalite parkoviska na ul. Janka Alexyho.
Nespokojnosť sa týka topoľov rastúcich pri parkovisku a ich zdravotného stavu, nakoľko
často dochádza k lámaniu konárov, ktoré potom ohrozujú priľahlé okolie. Oznámil, že
občania chystajú petíciu na odstránenie týchto stromov. Ing. Smiešková podala informáciu,
že vec riešime s magistrátom a zabezpečíme urgenciu tak, aby vec bola doriešená čo
najskôr.
Ø Pani Psotková sa zaujímala o proces identifikácie a zverovania pozemkov do správy
mestskej časti. Situácia je v štádiu, kedy mestská časť Dúbravka požaduje od magistrátu
vykonanie zámeny/scelenia plôch, ktoré sú v našej správe do ucelených blokov. Magistrát
sa k tejto veci zatiaľ nevyjadril.
Ø Pán Podrazil sa dotazoval, či je všetko pripravené na zimnú údržbu miestnych komunikácií.
Podľa informácií od kolegu Karola Zruneka, ktorý sa stará o koordináciu týchto prác, je
všetko na zimnú údržbu patrične pripravené.

Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť.

Tomáš Husár
predseda komisie

V Bratislave dňa 25.11.2021
Zapísala: Z. Knetigová
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