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Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku 

dňa 18.01.2018 od 17.30 h 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Zasadnutie komisie otvoril pán Marián Takács. Predseda komisie sa z rokovania komisie 
ospravedlnil. 

Rokovanie komisie pokračovalo podľa nasledovného schváleného programu. 

Program: 

1. Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku v MČ Dúbravka (p. Pčolinský) 
2. „Výstavba nového parku Dúbravka, Pri kríži“ – stanovisko k realizačnému projektu 
3. „Parkovisko Pri kríži, MČ Bratislava-Dúbravka“ – stanovisko k PD na ÚR 
4. Štúdia parkových úprav pri MÚ Žatevná 2, v dvoch variantoch – informácia 
5. Rôzne 

Bod 1 Aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti a poriadku v MČ Dúbravka 

Pán Pčolinský oboznámil členov komisie s nasledovnými informáciami:  

• V MČ Dúbravka sa v poslednom čase opäť začali objavovať krádeže katalyzátorov 
z áut. 

• Silvester 2017 – VZN o používaní pyrotechniky je prakticky nevykonateľné vzhľadom 
na kapacity mestskej polície. Počas osláv bolo 68 oznamov na používanie pyrotechniky, 
z toho 2 osoby boli prichytené. 

• Budovanie kamerového systému – MČ Dúbravka nemá sieť kamier, v roku 2018 sa 
pripravuje inštalácia kamier i v Dúbravke. S kamerovým systémom súvisí i zmena 
organizačného poriadku MsP, ktorá zatiaľ nie je schválená. Je záujmom Hl. mesta 
Bratislava, aby celé mesto bolo prepojené kamerami, ktorých prevádzku bude 
zastrešovať mestská polícia. Realizácia 2018/2019. 

• Inf. k herňiam – mnohým herniam skončili v minulom roku licencie. Tendencia Hl. 
mesta BA je nepredlžovať licencie a postupne herne minimalizovať. 

• V mape kriminality v Bratislave je Dúbravka najbezpečnejšia mestská časť. 

Komisia zobrala informácie na vedomie: 
Prítomní: 5 členov  Hlasovanie za 5         proti 0  zdržal sa 0 
 
Bod 2: „Výstavba nového parku Dúbravka, Pri kríži“ – stanovisko k realizačnému projektu 
 
Členovia komisie sa oboznámili investičným zámerom, poukázali na potrebu osadiť do parku 
vodný prvok. Komisia súhlasí s pripomienkami v stanovisku miestneho úradu. 

Komisia súhlasí s pripomienkami miestneho úradu k investičnému zámeru: 
Prítomní: 5 členov  Hlasovanie za 5         proti 0  zdržal sa 0 

Bod 3: „Parkovisko Pri kríži, MČ Bratislava-Dúbravka“ – stanovisko k PD na ÚR 
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Komisia nesúhlasí s umiestnením parkoviska na navrhnuté pozemky a navrhuje ponechanie 
parkoviska na pôvodnej ploche v danej lokalite: 
 
Prítomní: 5 členov  Hlasovanie za 4         proti 0    zdržal sa 1 

Bod 4: Štúdia parkových úprav pri MÚ Žatevná 2, v dvoch variantoch – informácia 

Komisia podporuje realizáciu zámeru vybudovania parku pri MÚ Žatevná 2: 
 
Prítomní: 5 členov  Hlasovanie za 5         proti 0  zdržal sa 0 
 
 
Bod 5: Rôzne 
 Pán Srnák oboznámil komisiu so skúsenosťou počas osláv Silvestra 2017 na Hrubej 

lúke. V tejto lokalite bolo veľké množstvo ohňostrojov a pálenia pyrotechniky. Po 
zavolaní mestskej polície – nikto neprišiel. Po zavolaní štátnej polície prišli na miesto 
do 8 minút.  

 Pán Borza požiadal o predloženie informácie do nasledujúcej komisie ohľadne prípravy 
psích výbehov v Dúbravke. 

 Pán Takács požiadal, aby zamestnanci miestneho úradu, ÚR a ŽP zabezpečili v MŠ 
Damborského výmenu hracieho prvku (prispejú i rodičia) a zatrávnenie plôch pod 
stromami. 

 Termíny rokovaní komisie na rok 2018: 22.2.2018, 15.3.2018, 19.4.2018, 17.5.2018, 
21.6.2018, 20.9.2018, 18.10.2018, vždy vo štvrtok od 17.30 hod v zasadačke MÚ Pri 
kríži 14. 
 
 

 
 

vl.r. 
 

Marián Takács 
    Poverený predsedom komisie
     

 

 

 

V Bratislave dňa 18.01.2018       

Zapísala: Z. Knetigová       


