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Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku 

dňa 23.01.2020 od 17.00 hod  
 

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

1. Návrh plánu zasadnutí komisie v roku 2020 
2. Štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy – návrh zadania 
3. Rôzne 

 

Bod 1 Návrh plánu zasadnutí komisie v roku 2020 

Predseda komisie predložil návrh na termíny rokovaní komisie v roku 2020. 

Komisia súhlasí s návrhom plánu zasadnutí v roku 2020. Termíny zasadnutí komisie v roku 
2020 sú prílohou tejto zápisnice. 

Prítomní: 9 členov  Hlasovanie za 9         proti 0  zdržal sa 0 

Bod 2: Štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy – návrh zadania 

Komisia sa oboznámila s predloženým návrhom a žiada o zapracovanie nasledujúcich 
podmienok do návrhu zadania: 

1) Riešenie dynamickej dopravy oboch lokalít v Dúbravke s napojením na diaľnicu D2, 
resp. predĺženie Saratovskej ul. smerom na BORY. 

2) Pri projekte Na vrátkach žiadame spoluprácu a koordináciu so spoločnosťou STRABAG, 
s.r.o. 

3) Dobudovať pešie komunikácie a osvetlenie u oboch lokalít a zosúladiť projekty 
s projektom Dúbravskej cykloradiály. 

4) Vyriešiť dostatočnú statickú dopravu v daných lokalitách a priľahlom okolí. 

Prítomní: 11 členov  Hlasovanie za 11         proti 0  zdržal sa 0 

Bod 3: Rôzne 

 členovia komisie sa oboznámili so situačnou správou mestskej polície  
 Ing. Mária Smiešková – predstavila komisii projekt revitalizácie verejného priestoru 

Hanulova. Oboznámila komisiu s celkovým zámerom projektu, s jednotlivými 
detailami riešenia a taktiež financovaním realizácie stavby. Úrad vlády prispieva na 
realizáciu projektu čiastkou 200 tis. € a hlavné mesto SR Bratislava čiastkou 220 tis. €. 
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Komisia prerokovala predložený materiál a žiada zabezpečiť prehodnotenie druhovej 
skladby drevín, ktoré sú v projekte navrhnuté, špeciálne so zameraním na vyhnutie sa 
výsadbe alergénnych drevín a minimalizáciu kvitnúcich rastlín. Osobitne je potrebné 
vylúčiť z druhovej skladby dreviny, ktoré sú jedovaté, toxické. 

 Ing. Mária Smiešková – predstavila komisii plány oddelenia na rok 2020 
 Tomáš Husár požiadal, aby od zastávky MHD Švantnerova pri chodníku smerom k MŠ 

Švantnerova a ZŠ Sokolíkova miestny úrad zabezpečil výmenu starého smetného koša  
za nový so strieškou. 
 
Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť. 
 
 
 

 
 

Tomáš Husár 
                           predseda komisie 

 

Prílohy: Plán zasadnutí komisie v roku 2020 

 

V Bratislave dňa 23.01.2020       

Zapísala: Z. Knetigová       


