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Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku 

dňa 15.10.2020 od 17.00 hod  
 

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

1. Voľba podpredsedu komisie 
2. Žiadosť o pridelenie mimoriadnej dotácie na vybudovanie kontajnerového stojiska v r. 

2020, žiadateľ: SVB BAZA, Bazovského 15, Bratislava 
3. Stanovisko k urbanistickej štúdii zóny Pod záhradami v MĆ Bratislava-Dúbravka 
4. Informácia o pripravovanej investícii – Športové centrum polície 
5. Žiadosť obyvateľov o odstránenie lavičiek na ul. Fedákova 
6. Rôzne 

Bod 1: Voľba podpredsedu komisie 

 Pán Takáč sa vzdal poslaneckého mandátu a tým aj ukončil pozíciu podpredsedu 
komisie. Predseda komisia preto navrhol nového podpredsedu komisie pána Ing. Juraja 
Horana. Komisia hlasovaním schválila nového podpredsedu pána Ing. Juraja Horana. 

Prítomní: 6 členov  Hlasovanie za 6         proti 0  zdržal sa 0 

Bod 2: Žiadosť o pridelenie mimoriadnej dotácie na vybudovanie kontajnerového stojiska v r. 
2020, žiadateľ: SVB BAZA, Bazovského 15, Bratislava 

Komisia prejednala žiadosť o finančnú dotáciu a súhlasí s pridelením finančnej dotácie do 
3000 € na vybudovanie kontajnerového stojiska pre žiadateľa SVB BAZA, Bazovského 15, 
Bratislava. 

Prítomní: 6 členov  Hlasovanie za 6         proti 0  zdržal sa 0 
 

Bod 3: Stanovisko k urbanistickej štúdii zóny Pod záhradami v MĆ Bratislava-Dúbravka 

Predseda komisie predstavil prítomným predložený materiál a komisia odporúča ďalej 
spracovávať 2. variant návrhu – variant bez bytových domov a bez miestnej komunikácie. 
Komisia žiada predložiť ďalšie štádium projektu v rozpracovanosti na pripomienkovanie- 

Prítomní: 7 členov  Hlasovanie za 7         proti 0  zdržal sa 0 

Bod 4: Informácia o pripravovanej investícii – Športové centrum polície 

Komisia berie predložený projekt na vedomie bez pripomienok. 
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Prítomní: 7 členov  Hlasovanie za 7         proti 0  zdržal sa 0 

Bod 5: Žiadosť obyvateľov na odstránenie lavičiek na ul. Fedákova 34 – 40. 

Predkladateľom žiadosti je p.Borza – poslanec za mestskú časť Dúbravka. Komisia žiadosť 
prerokovala, neodporúča však odstrániť lavičky. Príčinou problému v tejto časti mesta nie sú 
lavičky, ale neprispôsobiví občania. Po odstránení lavičiek sa presunú tam, kde lavičky sú, 
možno bližšie k bytovému domu. Komisia odporúča preveriť prevádzky predávajúce alkohol 
v tejto lokalite.  

Komisia neodporúča odstránenie lavičiek, nakoľko problém by sa presunul ďalej. 

Bod 6: Rôzne 

 Predseda komisie informoval prítomných o začatých prácach na hokejbalovom 
ihrisku, na ihrisku na Hanulovej ul., rekonštrukciách miestnych komunikácií 
a chodníkov v mestskej časti. 

 Pán Patoprstý požiadal, aby do rozpočtu mestskej časti boli naplánované finančné 
prostriedky na zriadenie kamerového systému v Dúbravke. 

 Pán Horan informoval komisiu o zlom stave objektu dom služieb na ul. 
M.Sch.Trnavského a problematike s vlastníkmi objektu. 
 
Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť. 
 
 
 

 
 

Tomáš Husár 
                          predseda komisie 

 

 

V Bratislave dňa 15.10.2020       

Zapísala: Z. Knetigová       


