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Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku, 

mestská časť Bratislava-Dúbravka, 
dňa 19.01.2023 od 17.00 hod  

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

1. Rokovací poriadok komisie 
2. Návrh plánu zasadnutí komisie v roku 2023 
3. Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre rok 2023 
4. Informácia o stave údržby verejných priestranstiev  
5. Rôzne 

 
Bod 1: Rokovací poriadok komisie 

Predseda komisie oboznámil najmä nových členov komisie s platným rokovacím poriadkom 
a zároveň si komisia pre prípad potreby zvolila podpredsedu komisie, p. Richarda Šafárika. 

Komisia berie informácie na vedomie a za podpredsedu komisie volí p. Richarda Šafárika. 

Prítomní: 8 členov  Hlasovanie za 7         proti 0  zdržal sa 1 
 

Bod 2: Návrh plánu zasadnutí komisie v roku 2023 

Predseda komisie oboznámil prítomných s navrhovanými termínmi zasadnutí komisie a to 
nasledovne: 

- 16.2.2023  - 23.3.2023     - 27.4.2023  - 25.5.2023 
- 22.6.2023    - 7.9.2023  - 12.10.2023   - 23.11.2023 

Zasadnutia komisie budú prebiehať vo štvrtky o 17.hod v zasadačke Miestneho úradu na ulici 
Pri kríži 14. V prípade zmeny budú členovia obratom informovaní prostredníctvom mailových 
adries. 

Komisia berie návrh termínu zasadnutí na vedomie a žiada tajomníka komisie o zaslanie 
informácie o termínoch zasadnutí organizačnému oddeleniu miestneho úradu. 

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

 
Bod 3: Rozpočet mestskej časti Bratislava-Dúbravka pre rok 2023 
 
Tajomníčka komisie predstavila členom komisie návrh rozpočtu spolu s komentárom 
k jednotlivým rozpočtovým položkám. Okrem zdôvodnenia návrhu navýšených položiek 
v bežných výdavkoch rozpočtu predstavila aj investičné zámery premietnuté v kapitálových 
položkách. 
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Komisia berie návrh rozpočtu mestskej časti na vedomie a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti schváliť predložený návrh rozpočtu v uvedenom znení.  

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

Bod 4: Informácia o stave údržby verejných priestranstiev  

Informáciu podala tajomníčka komisie M. Smiešková. V súčasnosti sa v Dúbravke realizujú 
dokončovacie práce na hrabaní trávnikov v obvode č. 237. Terénni zamestnanci úradu 
vykonávajú priebežne čistotu miestnych komunikácií, parkovísk, kanalizačných vpustí, 
detských ihrísk a operatívne práce podľa potreby. Koncom roka 2022 sa čistili čierne skládky 
v lokalite Agátová. Prebehla aj jesenná náhradná výsadba stromov. Mestská časť v súčasnosti 
pracuje s novou firmou technických služieb, s ktorou sa po realizovanom VO podpísala zmluva 
koncom roka. Nástup spoločnosti na práce je zatiaľ bez vážnych komplikácií. 

Komisia berie informácie na vedomie: 

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

Bod 5: Rôzne 

 Členovia komisie požiadali o zabezpečenie osvetlenia detského ihriska v Parku 
Pekníkova. 

 P. poslanec Horan požiadal o posúdenie možnosti vybudovania bezbariérového prístupu 
k novovybudovanej fit zóne na Hanulovej. 

 Predseda komisie požiadal o opravu časti betónovej komunikácie, ktorá vedie od vstupu 
do ZŠ Sokolíkova k novovybudovanému športovisku – bežeckému okruhu. 

 P. poslanec Pástor predniesol požiadavku na opravu schodiska medzi ulicami Cabanova 
a Tranovského. Uviedol, že popri schodisku nie je funkčné ani verejné osvetlenie. 

 Podpredseda komisie navrhol umiestnenie ďalšej mobilnej toalety (TOI TOI) 
k športoviskám v Parku Pekníkova. 

 Predseda komisie informoval členov komisie, že najbližšie rokovanie komisie bude 
16.2.2023 
 

Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť. 
 
 
 

 
 

Tomáš Husár 
                          predseda komisie 

 

V Bratislave dňa 23.01.2022        

Zapísala: M. Smiešková       
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