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

mestská časť Bratislava-Dúbravka, 
dňa 23.03.2023 od 17.00 hod  

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

1. Návrh nového cvičiska pre psov - Dúbravčická 
2. Informácie o stave podnetov predložených na komisii v januári 2023 
3. Informácia o stave údržby verejných priestranstiev a činnosti oddelenia 
4. Rôzne 
5. Podnet obyvateľov Jadranskej ulice 

 
 

Bod 1: Návrh nového cvičiska pre psov - Dúbravčická 

Informáciu k návrhu nového cvičiska podala tajomníčka komisie M. Smiešková.  

Komisia súhlasí s návrhom nového cvičiska pre psov podľa predloženého návrhu a odporúča 
miestnemu úradu vyvinúť všetku aktivitu  smerujúcu k vybudovaniu nových komunikácií pre 
peších, majiteľom pozemku – magistrátom hl.mesta. 

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

Bod 2: Informácie o stave podnetov predložených na komisii v januári 2023 

Informáciu podala tajomníčka M. Smiešková.  

- zabezpečenie osvetlenia detského ihriska v Parku Pekníkova: v riešení odd. ŽP 
- posúdenie možnosti vybudovania bezbariérového prístupu k novovybudovanej fit zóne 

na Hanulovej: v riešení na odd.ÚR 
- opravu časti betónovej komunikácie, ktorá vedie od vstupu do ZŠ Sokolíkova 

k novovybudovanému športovisku – bežeckému okruhu: zaradené do plánu prác 
odd.ÚR 

- oprava schodiska medzi ulicami Cabanova a Tranovského: zaradené do plánu prác odd. 
ÚR 

- umiestnenie ďalšej mobilnej toalety (TOI TOI) k športoviskám v Parku Pekníkova: 
zamietnuté z dôvodov nemožnosti obsluhy technikou dodávateľa 

Komisia berie informáciu o stave podnetov predložených na januárovej komisii na vedomie. 

Prítomní: 8 členov  Hlasovanie za 8         proti 0  zdržal sa 0 
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Bod 3: Informácia o stave údržby verejných priestranstiev a činnosti oddelenia 

Tajomníčka komisie informovala členov o aktuálnych činnostiach oddelenia. Dokončuje sa 
jesenné vyhrabávanie v lokalite Hanulova a prechádza sa na jarné vyhrabávanie v lokalite 
Harmincova-Bagarova. Terénni pracovníci oddelenia vykonávajú údržbu spevnených plôch, 
chodníkov a ciest. Bola vykonaná kontrola všetkých hracích prvkov. Zahájili sa verejné 
obstarávania na smetné koše a trampolíny pre ihrisko Ožvoldíkova. Spracovanie projektov pre 
opravu multifunkčných ihrísk DUNA a ZŠ Nejedlého je v procese. Prebiehajú opravy prvkov. 
Evidujeme čierne skládky v lokalite Rosnička. Dokončujú sa práce na novom výbehu pre psov 
na Dražickej ulici. Ten ešte zostane pre plánovanú rozkopávku SPP v termíne so začiatkom 
apríla pre verejnosť z uvedeného dôvodu uzavretý. V MČ prebehne jarná deratizácia. 
Oddelenie v spolupráci s magistrátom hl.mesta od pondelka zabezpečuje rozdávanie 
kompostovateľných vreciek obyvateľom. Chystá sa aj rozdávanie BTI tabliet proti komárom, 
čakáme na dodávku. 
 
Komisia berie informáciu o stave údržby verejných priestranstiev a činnosti oddelenia na 
vedomie bez pripomienok. 

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

Bod 4: Rôzne  

Členovia komisie predniesli podnety na pracovníkov miestneho úradu: 

- Na hracom domčeku v areáli Hanulova chýbajú šróby. 
- Pri údržbe DI Cabanova 5 sa zabudlo na pár spodných schodov, ktoré zostali 

nevyčistené. Zároveň sú lavičky vedľa ihriska podhrabané psami – vysypať štrkom? 
- Koprivnická 15 – na chodníku ku parkovisku je veľká diera v chodníku, a chodníkom 

neprejdú vozíčkari. 
- Na odbočke k bytovým domom J.Alexyho 5,7,9 je veľká jama v ceste. 
- Iniciovať riešenie trvale zosunutej magistrátnej zákruty na J.Alexyho. 
- Zistiť stav riešenia podnetu týkajúceho sa prepadnutej spevnenej plochy na DI v Parku 

Horanská studňa, kde stojí po dažďoch voda. 
- Na detskom ihrisku v parku Horanská studňa vyčistiť odtokové žľaby pod vodným 

hracím prvkom. 
- V priestore Parku pri Horanskej studni umiestniť misu s vodou pre napájanie včiel, 

ktoré sa inak v letnom období zhlukujú pri vodnom hracom prvku. 

Komisia berie informácie na vedomie informácie a podnety v bode rôzne a prosí o ich riešenie. 

Prítomní: 8 členov  Hlasovanie za 8         proti 0  zdržal sa 0 
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Bod 5: Podnet obyvateľov z Jadranskej ulice 

Na podnet p. poslanca Podrazila a so súhlasom predsedu komisie, obyvatelia z Jadranskej ulice 
predniesli svoj podnet týkajúci sa starostlivosti o dreviny v zelenom páse na Jadranskej ulici 
a predložili návrh na spracovanie koncepcie rozvoja tejto zelene. Okrem tohto priestoru 
poukázali aj na zeleň v priestore MHD zastávky na Žatevnej 4, ktorá je však v súkromnom 
vlastníctve.  

Komisia prerokovala s obyvateľmi ich návrh na riešenie zelene na Jadranskej ulici a odporúča 
miestnemu úradu spracovať skutkový stav zelene s následným spracovaním návrhu projektu 
sadových úprav. 

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

 

Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť. 
 
 
 

 
 

Tomáš Husár 
                          predseda komisie 

 

V Bratislave dňa 27.03.2023      

Zapísala: M. Smiešková       
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