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Informácia o vybavovaní

podnetov

občanov

z poslaneckých dní

4.4.2016
Poslanci : MUDr. Juraj Štekláč, PhD.
Marián Takács

Poslaneckej hodiny sa zúčastnila pani Ildigó Meszárošová, ktorá vyjadrila nespokojnosť so
správou bytového domu, v ktorom býva. Bolo jej vysvetlené, že táto oblasť nespadá do
kompetencie miestnej samosprávy a preto je potrebné obrátiť sa na právnu poradňu.

11.4.2016
Poslanci : Ing. Pavel Vladovič
Ing. Mário Borza

18.4.2016
Poslanci : Mgr. Marcel Burkert.
Mgr. Alexej Dobroľubov

25.4.2016
Poslanci : Ing. Matej Filípek
Ing. Libor Gula, M.A.

2.5.2016
Poslanci: Ing. Peter Hanulík
Ing. Juraj Horan

9.5.2016
Poslanci : Tomáš Husár
Ing. Mgr. Peter Illý

16.5.2016
Poslanci : Mgr. Ľuboš Krajčír
Ing. Peter Klepoch
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23.5.2016
Poslanci : Ing. Juraj Káčer
JUDr. Dušan Mikuláš

30.5.2016
Poslanci : Ing. Martin Mlýnek
Ing. Igor Mravec

V dňoch 11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5., 30.5.2016 sa obyvatelia mestskej
časti Bratislava-Dúbravka nezúčastnili poslaneckého dňa.

6.6.2016
Poslanci: Mgr. Matej Nagy
Mgr. Marián Podrazil

Predmetnej poslaneckej hodiny sa zúčastnili traja občania mestskej časti Bratislava-Dúbravka:
1. Pán Lukovics, ktorý upozornil na neodtekajúcu vodu na konci Drobného ulici a požiadal
iniciovať budovanie protihlukovej steny okolo Dúbravky.
2. Pani Sedláková požiadala o čistenie svahu pri starom kostole ako i o opravu svetiel na
schodoch.
Stanovisko: Príslušné pozemky hlavné mesto SR Bratislava zverilo do správy mestskej časti
Bratislava-Dúbravka. Z toho dôvodu mestská časť Bratislava-Dúbravka požiadala
zmluvného partnera, ktorý zabezpečuje starostlivosť o zeleň, o požadované úpravy, t. z.
o vyčistenie a pravidelnú údržbu týchto priestorov. Verejné osvetlenie vrátane parkovného
osvetlenia je v majetku a správe Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a údržbu
vykonáva firma SIEMENS. Nefunkčné osvetlenia je potrebné nahlásiť na dispečing tejto
firmy.
Poznámka: Pani Sedláková nedala na seba adresu, z toho dôvodu jej nemohlo byť písomne
odpovedané.
3. Pán Hamerlík žiadal riešiť zúženie priestoru pri Základnej škole Nejedlého pre parkovanie
a kontajnery.

Vyššie uvedenými podnetmi občanov sa zaoberalo oddelenie územného rozvoja a životného
prostredia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, odpoveď k bodu č. 1-viď,
príloha č. 1 k tomuto materiálu, odpoveď k bodu č. 3-viď príloha č. 2 k tomuto materiálu.
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13.6.2016
Poslanci : Ing. Jozef Radošovský
Maroš Repík

Pani Tarabová, obyvateľka mestskej časti Bratislava-Dúbravka požiadala o vykonanie kontroly
stromov a porastov na Fedákovej ulici č. 2-4, nakoľko podľa nej sú nebezpečné pre obyvateľov
tejto lokality.
Vyššie uvedeným podnetom sa zaoberalo oddelenie územného rozvoja a životného prostredia
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, odpoveď - viď príloha č. 3 k tomuto
materiálu.

20.6.2016
Poslanci : Bc. Miroslav Sedlák
Branko Semančík

27.6.2016
Poslanci : Vladimír Straka
MUDr. Juraj Štekláč, PhD.

V dňoch 20. 6. a 27.6.2016 sa obyvatelia mestskej
poslaneckého dňa.

časti

Bratislava-Dúbravka nezúčastnili
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PRľLOHA

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRA TISLA VA-DÚBRAVKA
Žatevná 2, 844 02 Bratislava

• Ing. Dionýz Lukovics

•

Drobného 1899/25
841 O1 Bratislava

•
Vaše

číslo/zo dňa

Naše

číslo

OÚRažP11335/0/2016/PG

•

Vybavuje/linka
Pavel Ing. arch./
02/60 IO 1140
Gašparovič

Bratislava
6.júla 2016

Vec
Odpoveď

- poslanecký

deň

06062016

V rámci poslaneckého dňa konaného 6.6.2016 za účasti poslancov miestneho
Mgr. Mateja Nagyho a Mgr. Mariána Podrazila, ste požiadali o odpoveď na
nasledovné otázky:
- neodtekajúca voda na konci Drobného ulice
- iniciovať budovanie protihlukovej steny okolo Dúbravky,
zastupiteľstva

Listom č.OÚR-15804/7621/2015/PG zo dňa 09.11.2015 sme odpovedali, že
rekonštrukcia zákruty na Drobného ulici bude zaradená do rozpočtu MČ BratislavaDúbravka na rok 2016. V mesiaci júny tohto roku bola rekonštrukcia zákruty Drobného ulice
vykonaná odbornou firmou v zmysle požiadavky p. Lukovicsa.
V roku 2015 Národná diaľničná spoločnosť za aktívnej spolupráce mestských častí
Bratislava-Lamač a Bratislava-Dúbravka pripravila projektovú dokumentáciu dobudovania
protihlukovej steny diaľnice D2 v priestore od križovatky Lamač -Bory až po existujúcu
hlukovú stenu pri križovatke Lamačská - Alexyho. V súčasnosti je projektová dokumentácia
v štádiu posudzovania a pripomienkovania. Zatiaľ nebol stanovený termín na realizáciu.

Ing. arch. Pave
Vedúci oddelenia územnéh

Zatevr;á 2

Telefón

844 02 Bratislava

02/ 60101140

lh::J~'l'ľOVIČ

voja a životného prostredia

E-mail
pgasparovic@dubravka.sk

Internet
www.dubravka.sk

'
PRILOIIA
Ing. arch. Pavel
Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

i.:l

Gašparovič
Ing. arch. Pavel Gašparovič < pavel.gasparovic@dubravka.sk>
6. júla 2016 11 :07
's.hamerlik@upcmail.sk'
odpoveď poslanecký deň 06062016
Odpoveď poslanecký deň 06062016.doc

Vážený pán Hamerlík, v prílohe posielame odpoveď na poslanecký deň 06062016. V prípade, že máte pripomienky,
návrhy, resp. požiadavky na problémy parkovania, rád sa s Vami stretneme a môžeme spoločne riešiť tieto
problémy.
S pozdravom
Ing. arch. Pavel Gašparovič
Vedúci oddelenia územného rozvoja a životného prostredia
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Dúbravka
žatevná 2
844 02 Bratislava
Tel: 02/601 01140
Mobil: 0903 413 837
E-mail: pgasparovic@dubravka.sk
www.dubravka.sk

Odpovede na podnety z poslaneckého dňa 06.06.2016, spracované oddelením
územného rozvoja a životného prostredia Mestskej časti Bratislava-Dúbravka

P. Dionýz Lukovics

- neodtekajúca voda na konci Drobného ulice
- iniciovať budovanie protihlukovej steny okolo Dúbravky,
Odpoveď:

listom č.OÚR-15804/7621/2015/PG zo dňa 09.11.2015 sme odpovedali, že
rekonštrukcia zákruty na Drobného ulici bude zaradená do rozpočtu MČ BratislavaDúbravka na rok 2016. V mesiaci júny tohto roku bola rekonštrukcia zákruty
Drobného ulice vykonaná odbornou firmou v zmysle požiadavky p. Lukovicsa.
V roku 2015 Národná diaľničná spoločnosť za aktívnej spolupráce mestských
častí Bratislava-Lamač a Bratislava-Dúbravka pripravila projektovú dokumentáciu
dobudovania protihlukovej steny diaľnice 02 v priestore od križovatky Lamač -Bory
až po existujúcu hlukovú stenu pri križovatke Lamačská - Alexyho. V súčasnosti je
projektová dokumentácia v štádiu posudzovania a pripomienkovania. Zatiaľ nebol
stanovený termín na realizáciu.

P. Sedlá ková

- starostlivosť o čistenie svahu pri starom kostole
- nesvietia svetlá pri schodoch
Odpoveď:

Predmetné pozemky sú v majetku hlavného mesta SR Bratislavy a sú zverené
do správy MČ Bratislava-Dúbravka. Z tohto dôvodu MČ Bratislava-Dúbravka
požiadala zmluvného partnera, ktorý zabezpečuje starostlivosť o verejnú zeleň,
o požadované úpravy, t.j. vyčistenie a pravidelnú údržbu týchto priestorov.
Verejné osvetlenie vrátane parkového osvetlenia je v majetku a správe
Magistrátu hlavného mesta a údržbu vykonáva firma SIEMENS. Nahlásenie
nefunkčného osvetlenia je na 24-hodinový dispečing, a to na telefónne číslo 02 6381
0151.

BOJ)

v'. 3
P. Hamerlík

- pri ZŠ Nejedlého zúženie priestoru pri škole pre parkovanie a kontajnery
Odpoveď:

O danom probléme vieme. Snažíme sa so správcami bytových domov riešiť
uzavreté kontajnerové stojiská tak, aby kontajnery nezaberali miesto na komunikácii.
Parkovanie je možné, ak je ponechaná voľná prejazdná minimálna šírka 2 x
2,75m, čo v danom prípade je dodržané za predpokladu čiastočného parkovania na
chodníku.

V Bratislave, 04.06.2016
Ing. arch. Pavel

Gašparovič

Vedúci oddelenia územného rozvoja a životného prostredia
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MESTSKA CAST BRA TISLAVA-DUBRA VKA
žatevná 2, 844 02 Bratislava

•

• Mária Tarabová
Fedákova 1940/2
841 02 Bratislava

•
Vaše čí s lo/zo dň a

Naše čí s lo
ZP/ 12233/4646/2016/Kn

•
Bratislava
25.7.2016

Vybavuj e/linka
Knetigová Zuzan a lng./ 152

Vec: Poslanecká hodina
Vážená pani Tarabová,
Vašu požiadavku na vykonanie kontroly stromov a porastov na ulici Fedákova,
konkrétne i Fedákova

č.

2 - 4 sme postúpili na Magistrát Hlavného mesta Bratislava.

Pozemky a i porasty v okolí bytových domov Fedákova
a údržby Mestskej

časti

č.

2 - 38 nie sú zverené do správy

Dúbravka. Správu i údržby si vykonáva vlastník, t.j. Hlavné mesto SR

Bratislava.
S pozdravo m
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Marti,Zaťovič

starosta

Na vedomie:
Ing. Jozef Radošovský. Sekurisova 14. 841 02 Bratislava
Maroš Repík. Ľuda Zúbka 5. 841 O1 Bratislava

Žatevná 2
844 02 Bratislava

Telefón
02/ 69202503

E-mail
starosta@dubravka.sk

Internet
www.dubravka.s k

