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Informácia  o  vybavovaní    podnetov   občanov   z   poslaneckých   dní 

 
 
 
 
7. 9. 2015 
Poslanci : Ing. Mário Borza   
                 Ing. Mgr. Peter Illý 
 
Dňa 7. 9. 2015 sa obyvatelia mestskej časti Bratislava-Dúbravka nezúčastnili poslaneckého 
dňa. 

- - - 
 
14. 9.  2015 
Poslanci : Ing. Juraj Káčer    
                 Ing. Peter Klepoch 
 
Obyvateľka, pani Belešová mala otázku na právnu poradňu. Prítomní poslanci miestneho 
zastupiteľstva jej poskytli  informáciu týkajúcu sa fungovania a  úradných hodín bezplatnej 
právnej poradne. 

- - - 
 
21. 9. 2015 
Poslanci : Mgr. Ľuboš Krajčír   
                 JUDr. Dušan Mikuláš 
 
Obyvateľka, pani Ružena Klepochová svojím podnetom požiadala riešiť únik splaškov  
zo súkromnej kanalizácie na verejné priestranstvo, znečisťovanie vôd v lokalite ulice Jura 
Hronca.  
Ing. Ľuboš Krajčír, zástupca starostu predmetný podnet osobne vybavil s pani Klepochovou. 

 
- - - 

 
28. 9.  2015 
Poslanci : Ing. Martin Mlýnek    
                 Ing. Igor Mravec 
 
Dňa 28. 9. 2015 sa obyvatelia mestskej časti Bratislava-Dúbravka nezúčastnili poslaneckého 
dňa. 

- - - 
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5. 10.  2015 
Poslanci : Mgr. Matej Nagy    
                 Mgr. Marián Podrazil 
 
1. Pavel Oravec z Koprivnickej 15 podal podnety týkajúce sa: 
    - osvetlenia pred kostolom Ducha Svätého 
    - prístupu k lavičkám pri Dvojkríži 
    - rozbitého výjazdu na parkovisko pri Koprivnickej 15. 
 
2. Ing. Dionýz Lukovics z Drobného 25 podal podnety týkajúce sa: 
    - zrezaných lámp medzi domami na Sekurisovej a Drobného 
    - hluku z diaľnice (inicioval predĺženie protihlukovej steny 
    - poškodeného profilu cesty na križovatke Saratovská-Drobného 
    - nesprávne vyspádovanej cesty na konci Drobného ulici v zákrute 
    - dobudovania prístupu na parkovisko na Drobného medzi číslami 25, 23, a 21. 
 
Odpoveď na vyššie uvedené podnety sú  k dispozícií na nahliadnutie priamo na zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva alebo na organizačnom oddelení Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 
 

- - - 
 
12. 10.  2015 
Poslanci : Ing. Jozef Radošovský    
                 Maroš Repík 
 
Obyvateľka, Mária Kubíková z Gallayovej 23 sa sťažovala na neustály hluk z budovy  na 
Gallayovej ulici, jedná sa o monotónny hluk počuteľný hlavne v noci. 
 
Podnet od pani Kubíkovej je v riešení. Stavebný úrad vykoná dňa 10. 12. 2015 štátny 
stavebný dohľad a o výsledku bude informovať pani Kubíkovú. 
 

- - - 
 
19. 10.  2015 
Poslanci : Bc. Miroslav Sedlák    
                 Branko Semančík 
 
Dňa 19. 10. 2015 sa obyvatelia mestskej časti Bratislava-Dúbravka nezúčastnili poslaneckého 
dňa. 

- - - 
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26. 10.  2015 
Poslanci : Vladimír Straka    
                 MUDr. Juraj Štekláč 
 
Dňa 19. 10. 2015 sa obyvatelia mestskej časti Bratislava-Dúbravka nezúčastnili poslaneckého 
dňa. 

- - - 
 
 2. 11.  2015 
Poslanci : Marián Takács    
                 Ing. Pavel Vladovič 
 
1. Jarmila Nováková z Perníkovej 1 požiadala o informáciu, či je plánovaná oprava chodníka 
     k električke za Okresným súdom Bratislava IV. 
 
2. Marcela Proftová z Agátovej 5F podala podnety týkajúce sa: 
    -  chodníka na Dúbravčickej a to jeho letnej a zimnej údržby 
    - odstránenie starého vozidla, Ford classic na Agátovej ulici, vchod do firiem-ubytovňa 
       MAJSTER. 
 
Odpoveď na vyššie uvedené podnety sú  k dispozícií na nahliadnutie priamo na zasadnutí 
miestneho zastupiteľstva alebo na organizačnom oddelení Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka. 
 

- - - 
 
9. 11.  2015 
Poslanci : Ing. Mário Borza 
                 Mgr. Marcel Burkert 
 
Dňa 9. 11. 2015 sa obyvatelia mestskej časti Bratislava-Dúbravka nezúčastnili poslaneckého 
dňa. 

- - - 
 
16. 11.  2015 
Poslanci : Mgr. Alexej Dobroľubov 
                 Bc. Matej Filípek 
 
Vyššie uvedení poslanci miestneho zastupiteľstva prejednali s pani Mihalovou žiadosť 
o odkúpenie pozemkov, parcely č. 1735/14 a parc. č. 1734/1 v k. ú. Dúbravka s tým, že jej 
odporučili skontaktovať sa s poslancami miestneho zastupiteľstva s JUDr. Dušanom 
Mikulášom a s Ing. Pavlom Vladovičom.  

- - - 
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23. 11.  2015 
Poslanci : Ing. Libor  Gula, M.A. 
                 Ing. Peter Hanulík 
 
Dňa 23. 11. 2015 sa obyvatelia mestskej časti Bratislava-Dúbravka nezúčastnili poslaneckého 
dňa. 

- - - 
 
30. 11.  2015 
Poslanci : Ing. Juraj Horan 
                 Tomáš Husár 
 
Dňa 30. 11. 2015 sa obyvatelia mestskej časti Bratislava-Dúbravka nezúčastnili poslaneckého 
dňa. 

- - - 


