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Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku 

dňa 11.10.2018 od 17.30 hod  
 

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

1. Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku v MČ Dúbravka (p. Pčolinský) 
2. Urbanistická štúdia Krčace -návrh zadania 
3. Informácia o stave údržby verejnej zelene 
4. Rôzne 

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

Pán Pčolinský sa ospravedlnil, na komisiu nemohol prísť. Aktuálne informácie prezentoval 
predseda komisie pán Husár. Najproblematickejšie oblasti z pohľadu bezpečnosti a verejného 
poriadku v súčasnosti sú: 

• Čistota v okolí starej pošty 
• Čistota v okolí detských ihrísk a dopravného ihriska 
• Čistota na ul. Trhová počas víkendov 
• Pri Dome služieb M.Sch.Trnavského – časté močenie neprispôsobivých občanov na 

verejnosti 

Komisia ďakujem p. Pčolinskému za spoluprácu v komisii. 

Komisia berie na vedomie informácie z oblasti bezpečnosti a verejného poriadku. 

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

Bod 2: Urbanistická štúdia Krčace - čistopis návrhu zadania 

Komisia sa oboznámila s predloženým návrhom. Komisia, na základe diskusie, odporúča 
spracovať predmetnú urbanistickú štúdiu so základným cieľom upresnenia, resp. spodrobnenia 
záväzných regulatívov súčasne platného ÚP hl. m. SR Bratislavy, rok 2007 v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 

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

Bod 3: Informácia o stave údržby verejnej zelene 

Informáciu podala tajomníčka komisie. V súčasnosti je ukončená 5 kosba trávnikov. 
V októbri plánujeme výsadbu okrasných cibuľovín do trávnikov na verejných priestranstvách. 
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Navrhnutých je 6 miest v celkovej výmere 280 m2. Cibuľoviny budú v týchto nových 
lokalitách: Žatevná, zastávka MHD J.Alexyho, Dom kultúry Dúbravka, Park Družby, 
Nemčíkova ul., Bazovského ul. 

Do volieb chceme začať s výsadbou stromov.  

Hrabanie listov z verejných plôch zatiaľ nevykonávame, nakoľko stromy ešte stále listy držia 
a plánované je iba jedno hrabanie lístia. 

Komisia berie informácie na vedomie: 
 
Prítomní: 9 členov  Hlasovanie za 9         proti 0    zdržal sa 0 
 
Bod 4: Rôzne 
 Pán Husár –    pri Centre rodiny je vyvalený odpadkový kôš 

- Červeňákova 1 – buriny v obrubníkoch a nálety – odstrániť 
- Ušiakova/Lysákova – medzibloky – obnoviť tabule ZÁKAZ vstupu pre 

PSOV 
 Pán Takács – odporúča obmedziť vodenie psov do nového detského ihriska pri 

Landauovej 22 a dať zákaz voľného pohybu psov na pešej zóne. 
 Pán Borza odporúča na pešej zóne znížiť rýchlosť pre cyklistov, nakoľko vznikajú 

kolízie. 
 
 
 

 
 

Tomáš Husár 
                           predseda komisie 

 

 

 

V Bratislave dňa 11.10.2018       

Zapísala: Z. Knetigová       


