Zápisnica
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku
dňa 28.05.2020 od 17.00 hod
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Rokovanie otvoril podpredseda komisie Marián Takács
Rokovanie komisie pokračovalo podľa nasledovného programu.
Program:
Žiadosť o dotáciu - OZ Slovensko bez odpadu, projekt „Zabezpečenie zberu batérií a ich
odvoz“
2. Žiadosť o dotáciu - OZ Slovensko bez odpadu , projekt „Prednášanie a vzdelávanie v
oblasti znižovania odpadu“
3. Informácia o situácii v údržbe verejnej zelene
4. Rôzne
1.

Bod 1 Žiadosť o dotáciu - OZ Slovensko bez odpadu, projekt „Zabezpečenie zberu batérií a
ich odvoz“
Členovia komisie prejednali žiadosť občianskeho združenia. Upozornili, že zber batérií
je zo zákona povinný vykonávať predajca priamo v predajni. Činnosť, na ktorú žiadateľ
požaduje dotáciu je duplicitná so zákonnými povinnosťami predajcov. V súčasnosti
samospráva pripravuje zmenu rozpočtu na rok 2020 a vzhľadom na krízu spôsobenú vírusom
COVID 19 a jej ekonomickými dôsledkami, prehodnocuje priority na zabezpečenie základných
povinností samosprávy.
Komisia žiadosť o dotáciu prerokovala a súhlasí s poskytnutím dotácie na podporu
projektu „Zabezpečenie zberu batérií a ich odvoz“:
Prítomní: 9 členov

Hlasovanie za 0

proti 9

zdržal sa 0

Bod 2 Žiadosť o dotáciu - OZ Slovensko bez odpadu , projekt „Prednášanie a vzdelávanie v
oblasti znižovania odpadu“
Členovia komisie prejednali žiadosť občianskeho združenia. V súčasnosti samospráva
pripravuje zmenu rozpočtu na rok 2020 a vzhľadom na krízu spôsobenú vírusom COVID 19
a jej ekonomickými dôsledkami, prehodnocuje priority na zabezpečenie základných povinností
samosprávy.
Komisia žiadosť o dotáciu prerokovala a súhlasí s poskytnutím dotácie na podporu
projektu „Prednášanie a vzdelávanie v oblasti znižovania odpadu“:
Prítomní: 9 členov

Hlasovanie za 0

proti 9

1

zdržal sa 0

Bod 3: Informácia o situácii v údržbe verejnej zelene
Tajomníčka komisie informovala komisiu o údržbe zelene a verejných priestranstiev v MČ
Dúbravka, činnosti terénnych pracovníkov. V súčasnosti má MČ Dúbravka na údržbu verejnej
zelene zazmluvnenú firmu FK CRA. Vývoz psích exkrementov, čistenie verejných
priestranstiev, obrubníkov, chodníkov, parkovísk, nátery zábradlí, čistotu a pomocné práce
vykonávajú terénni zamestnanci odd. životného prostredia MÚ. Aktuálne od 1.6.2020 budú
preškolení terénni pracovníci každý pondelok dopoludnia vykonávať dezinfekciu zariadení,
ako opatrenie proti šíreniu COVID 19, na školských dvoroch MŠ až do odvolania.
Komisia berie informácie na vedomie.
Bod 4: Rôzne
 J. Patoprstý požiadal o informáciu, aké má plány MČ Dúbravka s inštaláciou
kamerového systému v mestskej časti. Upozornil, že kamerový systém má významný
vplyv na úspešnosť objasňovania kriminality v území.
 J. Horan – požiadal o zabezpečenie rezov stromov v lokalite Hanulova smer Bujnákova,
nakoľko stromy v tejto lokalite majú veľa suchých konárov, ktoré sa často lámu
a ohrozujú obyvateľov.
 M. Podrazil upozornil na veľký výskyt diviačej zveri v intraviláne MČ a požiadal
o pomoc pri riešení situácie
Podpredseda komisie poďakoval členom komisie za účasť.

Marián Takács
podpredseda komisie

V Bratislave dňa 28.05.2020
Zapísala: Z. Knetigová
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