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Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku 

dňa 21.02.2019 od 17.00 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. Čerpacia stanica Oliva – stanovisko k investičnému zámeru 
3. Príprava zonálnych územnoplánovacích dokumentácií na rok 2019 - informácia 
4. Aktuálne informácie o činnosti oddelenia životného prostredia 
5. Rôzne 

 

Bod 1 Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku v MČ Dúbravka (p. Pčolinský) 

 Na rokovanie komisie sa pán Pčolinský nedostavil. Predseda komisie prítomných 
informoval o mesačných správach mestskej polície, ktoré na sú miestny úrad pravidelne 
doručované. 

Komisia berie na vedomie predložené situačné správy mestskej polície a žiada o pozvanie pán 
Pčolinského  na nasledujúce rokovanie komisie 

Prítomní:10 členov  Hlasovanie za 10         proti 0  zdržal sa 0 

Bod 2: Čerpacia stanica OLIVA – stanovisko k investičnému zámeru 

Komisia sa oboznámila s predloženým návrhom a berie na vedomie informáciu o tomto 
investičnom zámere spoločnosti OLIVA s pripomienkou, zriadiť zelenú strechu na prekrytí 
benzínovej stanice. 

Prítomní: 10 členov  Hlasovanie za 3         proti 5  zdržal sa 2 

Bod 3: Príprava zonálnych územnoplánovacích dokumentácií na rok 2019 - informácia 

Predseda komisie oboznámil členov komisie o príprave zonálnych dokumentácií na rok 2019. 
Mieste zastupiteľstvo dňa 19.2.2019 schválilo obstaranie dokumentácií „Urbanistická štúdia 
Pod záhradami“ a „Územný plán zóny Dúbravka – západný rozvoj“. Následne začína verejné 
obstarávanie na tieto dokumentácie. Územný plán zóny Dúbravka – centrum – v tejto lokalite 
budú dva developerské projekty. 

Komisia žiada berie na vedomie informáciu o príprave zonálnych územnoplánovacích 
dokumentácií na rok 2019. 
Prítomní: 10 členov  Hlasovanie za 10         proti 0    zdržal sa 0 
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Bod 4: Aktuálne informácie z činnosti oddelenia životného prostredia 

Tajomníčka komisie informovala komisiu o aktuálne vykonávaných prácach vo verejnej 
zeleni:  

• dokončovanie hrabania lístia na trávnikoch v obvodoch 206 a 237 a čistenie 
spevnených plôch, 

• výruby drevín povolených rozhodnutím, 
• rezy ovocných drevín vo verejnej zeleni, 
• prípravy na výsadby drevín v roku 2019. 

Komisia berie na vedomie predloženú informáciu z činnosti oddelenia životného prostredia: 

Prítomní: 10 členov  Hlasovanie za 10         proti 0    zdržal sa 0 

Bod 5: Rôzne 

 Tomáš Husár informoval, že na zasadnutí miestneho zastupiteľstva bol schválený 
rozpočet na rok 2019. V rozpočte sú schválené investície – Rekonštrukcia parku pri 
Horánskej studni a nové detské ihrisko pri MŠ Bullova, taktiež bol schválený nákup 
zametacieho auta. 

 Tomáš Husár komisiu informoval, že navrhol vedeniu mestskej časti, na zabránenie 
vjazdov do peších zón a iných miest, kde je potrebné vylúčiť automobilovú dopravu 
a parkovanie, používať prenosné betónové zábrany. V prípade, že budú mať členovia 
komisie nápad, kde by bolo potrebné takéto zábrany použiť, je potrebné to oznámiť p. 
Husárovi. 

 Mgr. Viera Psotková – upozornila prítomných, že by bolo potrebné riešiť neprimeraný 
hluk šíriaci sa z diaľnice na bytové domy stojace v blízkosti, nakoľko je pre obyvateľov 
tejto hluk obťažujúci. 

 Ing. Iveta Štecová, PhD.  – ponúkla pre MČ Dúbravka možnosť spolupráce 
s pracoviskom SAV, Ústav krajinnej ekológie, pri riešení problematiky zachytávania 
dažďových vôd. Je možné, aby bola zadaná takáto téma pre doktorandov.  
 
 
Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť. 
 
 

 
 

Tomáš Husár 
                           predseda komisie 

 

 

V Bratislave dňa 21.02.2019       

Zapísala: Z. Knetigová       


