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Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku 

dňa 15.03.2018 od 17.30 h 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie komisie otvoril pán Marián Takács. Predseda komisie sa z rokovania komisie zo 
zdravotných dôvodov ospravedlnil. 

Rokovanie komisie pokračovalo podľa nasledovného schváleného programu. 

Program: 

1. Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku v MČ Dúbravka  
2. Zámer na zriadenie komunitnej záhrady, OZ Žime krajšie 
3. Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2015-2024, prehodnotenie v zmysle 

Uznesenia MZ č. 131/2016 zo dňa 26. 4. 2016 
4. Informácia o projekte Naše Mesto 2018, nadácia Pontis 
5. Rôzne 

Bod 1 Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku v MČ Dúbravka 

Pán zástupca starostu Mgr. Ľuboš Krajčír oboznámil členov komisie s nasledovnými 
informáciami:  

• Nastala zmena vo vedení ZS Nejedlého. Na škole  
• Silvester 2017 – VZN o používaní pyrotechniky je prakticky nevykonateľné vzhľadom 

na kapacity mestskej polície. Počas osláv bolo 68 oznamov na používanie pyrotechniky, 
z toho 2 osoby boli prichytené. 

• Budovanie kamerového systému – MČ Dúbravka nemá sieť kamier, v roku 2018 sa 
pripravuje inštalácia kamier i v Dúbravke. S kamerovým systémom súvisí i zmena 
organizačného poriadku MsP, ktorá zatiaľ nie je schválená. Je záujmom Hl. mesta 
Bratislava, aby celé mesto bolo prepojené kamerami, ktorých prevádzku bude 
zastrešovať mestská polícia. Realizácia 2018/2019. 

• Inf. k herniam – mnohým herniam skončili v minulom roku licencie. Tendencia Hl. 
mesta BA je nepredlžovať licencie a postupne herne minimalizovať. 

• V mape kriminality v Bratislave je Dúbravka najbezpečnejšia mestská časť. 

Komisia zobrala informácie na vedomie: 
Prítomní: 5 členov  Hlasovanie za 5         proti 0  zdržal sa 0 
 

Bod 2: Zámer na zriadenie komunitnej záhrady, OZ Žime krajšie 

Členovia komisie sa oboznámili so zámerom OZ Žime krajšie, ktoré má záujem zriadiť na 
verejnom priestranstve p. č. 1218 v k. ú. Dúbravka komunitnú záhradu. 

Komisia odporúča podporiť zámer na vybudovanie komunitnej záhrady: 
Prítomní: 7 členov  Hlasovanie za 6         proti 1  zdržal sa 0 
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Bod 3: Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 2015-2024, prehodnotenie v zmysle 
Uznesenia MZ č. 131/2016 zo dňa 26. 4. 2016 

Komisia prehodnotila PHSR mestskej časti Bratislava-Dúbravka bez pripomienok.  
 
Prítomní: 7 členov  Hlasovanie za 7         proti 0    zdržal sa 0 

Bod 4: Informácia o projekte Naše Mesto 2018, nadácia Pontis 

V roku 2018 sa MČ Dúbravka zúčastňuje projektu Naše Mesto nadácie Pontis. Pripravili sme 
3 lokality, kde môžu dobrovoľníci pracovať: 1. detské ihrisko DUNA, 2. výbeh pre psov 
Dražická, 3. zelený pás na Tranovského ul. Predpokladáme cca 65 dobrovoľníkov.  

Komisia podporuje zapojenie sa do projektu nadácie Pontis 

 
Prítomní: 6 členov  Hlasovanie za 6         proti 0  zdržal sa 0 
 
 
Bod 5: Rôzne 
 Členovia komisie sa oboznámili s výkazom činnosti MsP za mesiac február 2018 
 Pán Takács – odporúča premiestniť kontajner Humany na ul. Bazovského 19 - na iné 

miesto – mimo trávnik 
 Pani Chrappová – požaduje dokončiť vyspravenie schodov pri Orime 
 Pani Pavlíčková ďakuje za umiestnenie košov na psie exkrementy na Tranovského ul. 

 
 
 

 
 
 

Marián Takács 
    Poverený predsedom komisie
     

 

 

 

V Bratislave dňa 15.03.2018       

Zapísala: Z. Knetigová       


