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Informácia  o  vybavovaní    podnetov   občanov   z   poslaneckých   dní 

 
 
 

5. 9. 2016 
Poslanci : Marián Takács                                      
                 Ing. Pavel Vladovič 
 

12. 9. 2016                                                                            
Poslanci : Ing. Mário Borza  
                  Mgr. Marcel Burkert 
 

19. 9. 2016 
Poslanci : Mgr. Alexej Dobroľubov  
                  Ing. Matej Filípek 
 

26. 9. 2016 
Poslanci : Ing. Libor Gula, M.A.  
                  Ing. Peter Hanulík 
 

3. 10. 2016 
Poslanci : Ing. Juraj Horan  
                  Tomáš Husár 
 

10. 10. 2016 
Poslanci : Ing. Mgr. Peter Illý 
                  Ing. Juraj Káčer 
 
17. 10. 2016 
 
Poslanci : Ing. Peter Klepoch  
                  Mgr. Ľuboš Krajčír 
 
 
24. 10. 2016 
 
Poslanci : JUDr. Dušan Mikuláš 
                  Ing. Martin Mlýnek 
                  
 
Vo  vyššie  uvedených  termínoch sa poslaneckých dní nezúčastnili obyvatelia mestskej časti  
Bratislava-Dúbravka. 
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31. 10. 2016 
 
Poslanci : Ing. Igor Mravec 
                  Mgr. Matej Nagy 
 
Pani Sedláková opätovne požiadala o čistenie svahu pri starom kostole ako i o opravu 
verejného osvetlenia na schodoch. 

Odpovedané listom č. OÚR-18887/2016/PG zo dňa 29. novembra 2016, ktorý je 
k dispozícií na nahliadnutie priamo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva a na 
organizačnom oddelení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 

- - - 
 
7. 11. 2016 
 
Poslanci : Mgr. Marián Podrazil 
                  Ing. Jozef  Radošovský 
 
Pán Valúch, vzniesol viacero podnetov a pripomienok: 
- od  roku  2015  nemôže  parkovať  blízko  svojho  bytu, nakoľko  parkovacie  miesta obsadili 
  mladší,  ktorí  si  môžu  miesta   na  parkovanie  zaplatiť a preto  požadoval, aby  boli   prijaté 
  opatrenia  v parkovacej  politike, aby  mohli  parkovať i obyčajní ľudia-dôchodcovia, invalidi, 
  ktorí nemajú dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie parkovania, 
- do ich obytného domu prestali donášať Dúbravské noviny, 
- na zastávkach autobusov a električiek chýbajú smetné koše, 
- zintenzívniť prácu mestskej polície-dochádza k ničeniu verejného majetku ako i majetku  
  fyzických osôb, 
- navrhol kamerový systém ochrany verejných priestorov, 
- upozornil na ohyzdnú betónovú konštrukciu na Saratovskej ulici, 
- kritizoval kvalitu práce firiem, ktoré kosia trávu a starajú sa o zeleň, 
- navrhol realizovať zberný dvor, mal byť zriadený už v roku 1993, 
- upozornil na chodník na Fedákovej ulici pred obytným domom č. 33 a 34, keď prší celý 
  chodník  je zatopený, 
- psíčkari neupratujú exkrementy po svojich psoch, 
- nedostatok oddychových zón v Dúbravke, 
- upozornil na nebezpečný úsek pre chodcov na parkovisku pri Saratove ako i nebezpečný 
  prechod pre chodcov na konečnej električiek-nie je osadená signalizácia, 
- kritizoval výškové nerovnosti pre autá pri Kauflande. 
 

Na vyššie uvedené podnety a pripomienky bolo odpovedané pánovi Valúchovi listami 
č. OÚR-19311/2016/PG  zo dňa 5.12.2016  a  Org/272/806/2017 zo dňa 10.1.2017, ktoré sú 
k dispozícií na nahliadnutie priamo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva a  
na organizačnom oddelení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
 

                                                            - - -  
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14. 11. 2016 
 
Poslanci : Maroš Repík 
                  Mgr. Miroslav Sedlák 
 
21. 11. 2016 
 
Poslanci : Branko Semančík 
                  Vladimír Straka 
 
28. 11. 2016 
 
Poslanci : MUDr. Juraj Štekláč, PhD. 
                 Marián Takács 
 
 
Vo  vyššie  uvedených  termínoch sa poslaneckých dní nezúčastnili obyvatelia mestskej časti  
Bratislava-Dúbravka. 
 
 
5. 12. 2016 
 
Poslanci : Ing. Pavel Vladovič 
                  Ing. Mário Borza 
 
Pani  Štensová  a  pani Tarabová  vzniesli nasledujúce požiadavky: 
- v  parčíku   na  Ušiakovej  sa  nachádza  parkovisko, kto  schválil  uprostred  tohto  parčíka  
   parkovisko, s kým bolo konzultované jeho umiestnenie  a ako boli obyvatelia Ušiakovej ul. 
   o tomto informovaní, a či sa bude odpratávať lístie, 
- kedy  bude  k dispozícii  projektová dokumentácia  na typové  kontajnerové stojiská pre 
   správcov  a obyvateľov.  
 

Na vyššie uvedené dožiadania bolo odpovedané pani Štensovej a pani Tarabovej listami 
č. OÚR-33/0/2017/PG  zo dňa 9.1.2017  a  OÚR/38/0/2017/PG  zo dňa 9.1.2017, ktoré sú 
k dispozícií na nahliadnutie priamo na zasadnutí miestneho zastupiteľstva a  
na organizačnom oddelení Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
  

- - - 
 
12. 12. 2016 
 
Poslanci : Mgr. Marcel Burkert 
                  Mgr. Alexej Dobroľubov 
 
 
Tohto poslaneckého dňa sa nezúčastnili obyvatelia mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
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19. 12. 2016 
 
Poslanci : Ing. Matej Filípek 
                  Ing. Libor Gula, M.A. 
 
Pani  Pavlakovičová   upozornila   na  neporiadok  v  okolí  obytného domu na Koprivnickej 2 
a požiadala o urýchlené odstránenie tohto stavu. 
 

Na vyššie uvedený podnet bolo odpovedané pani Pavlakovičovej listom 
č. OÚR-737/0/2017/PG  zo dňa 19.1.2017, ktorý je k dispozícií na nahliadnutie priamo na 
zasadnutí miestneho zastupiteľstva a na organizačnom oddelení Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
  

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


