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Zápisnica 
z rokovania Komisie životného prostredia, bezpečnosti a verejného poriadku 

dňa 22.02.2018 od 17.30 h 
 

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

1. Informácia o stave prípravy cyklotrás v Dúbravke  
2. Informácia o zriaďovaní psích výbehov v Dúbravke v roku 2018 
3. Stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Komplex bývania a občianskej vybavenosti, 

Saratovská ul, Bratislava“ 
4. Rôzne 

Bod 1 Informácia o stave prípravy cyklotrás v Dúbravke  
Komisiu informoval Ing. arch. Milan Beláček. 
Na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka sa pripravujú tri cyklotrasy. 

1. Spojenie mestskej časti Dúbravka a mestskej časti Lamač. Prítomným predstavil 
trasovanie cyklotrasy a problematiku ohľadne komplikácií s vlastníckymi vzťahmi 
a taktiež rozsah povinností a podmienok, ktoré je potrebné splniť. Rokovania 
so Železnicami SR sú ukončené a podmienky sú splnené. Inžiniersku činnosť k tomuto 
projektu robí MČ Lamač. V súčasnosti je podaný návrh na územné rozhodnutie. 
Verejné obstarávanie k tomuto projektu robí BSK. Predpoklad realizácie je rok 2018. 

2. Cyklotrasa BORY, prepojenie až do Rakúska. Tento projekt sa prelína s trasovaním 
a výstavbou termínálu integrovanej dopravy Lamačská brána. S súčasnosti už je 
ujasnené trasovanie a vieme pripraviť projekt na dokončenie. 

3. Cyklotrasa Harmincova – na cyklotrasu je už vydané územné rozhodnutie. Je to 
najmenej komplikovaná cyklotrasa, 

Komisia zobrala informácie na vedomie: 
Prítomní: 8 členov  Hlasovanie za 8         proti 0  zdržal sa 0 
 

Bod 2: Informácia o zriaďovaní psích výbehov v Dúbravke v roku 2018 
Členovia komisie sa oboznámili so správou o príprave výbehu pre psov na Dražickej ul. 
Ďalšími možnosťami zriadenia výbehov pre psov sa bude komisia zaoberať priebežne. 

Komisia zobrala na vedomie správu o príprave výbehu pre psov na Dražickej ul. 
Prítomní: 8 členov  Hlasovanie za 8         proti 0  zdržal sa 0 

Bod 3: Stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti „Komplex bývania a občianskej 
vybavenosti, Saratovská ul, Bratislava“ 

Komisia prerokovala rozsah plánovaného zámeru a má k nemu nasledovné pripomienky, 
ktoré je potrebné zapracovať do stanoviska mestskej časti Bratislava-Dúbravka: 
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• Zaviazať developera, aby pri predaji bytov bol každý kupujúci bytu povinný si 
zakúpiť k bytu i parkovacie miesto. 

• Vypracovať komplexné hodnotenie kumulatívnych vplyvov investície, najmä 
z hľadiska dopadov na krajinu a dopravu. 

• Zahustením lokality touto investíciou bude dochádzať k dopravným kolíziám. Preto 
požadujeme navýšiť počet parkovacích miest, navrhované množstvo považujeme za 
nedostatočné. Taktiež požadujeme kapacitne doriešiť a rozšíriť komunikácie na 
Saratovskej ul., na ul. Pod záhradami a i kruhový objazd pri OD Lidl. Ako súčasť 
stavby požadujeme kompletnú obnovu asfaltových povrchov cestných telies na 
Saratovskej ul. a na ul. Pod záhradami, ktoré budú touto stavbou enormne zaťažované. 

Komisia súhlasí s predloženým zámerom vo variante II., za dodržania vyššie uvedených 
podmienok: 
 
Prítomní: 8 členov  Hlasovanie za 8         proti 0    zdržal sa 0 
 
Bod 4: Rôzne 
 Pani Chrappová – kedy MÚ plánuje vyriešiť problém so schodmi pri Orime? 
 Pán Podrazil – nahlásil na križovaní ulíc Trhová/Drobného – je odtrhnutý smetný kôš. 
 Pán Husár – oznámil, že na križovatke ulíc Trhová/Kpt.Rašu bude osadené zrkadlo a na 

križovatke bude nakreslený žltý pruh, z dôvodu bezpečnosti a výhľadu na križovatke. 
 Pán Filípek – predstavil členom komisie projekt dobrovoľného hasičského zboru 

v Dúbravke. Vytlačený je pracovný zošit a omaľovánka pri predškolákov. Plánujú tiež 
robiť prednášky v MŠ a oboznamovať staršie deti s protipožiarnou ochranou. Pán Takáč 
bude od marca 2018 pracovať ako preventívny technik PO ochrany na MÚ Dúbravka. 

 Pán Horan – oznámil, že stromy pri bytovom dome na Bujnákovej ul. 1 a 5 rastú blízko 
bytového domu a bude potrebné ich odstrániť. 

 Pán Takáč – sa pýta, či spoločnosť HUMANA má povolenie na umiestnenie kontajnera 
na zber šatstva na trávniku – na ul. Bazovského/k Fontáne. Je to nevhodné umiestnenie 
a kontajner je potrebné premiestniť mimo trávnatú plochu. 

 
 
 

 
 

Tomáš Husár 
                           predseda komisie 

 

 

 

V Bratislave dňa 22.02.2018       

Zapísala: Z. Knetigová       


