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Zápisnica č. 14/2020 
z rokovania Komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ m. č. 
Bratislava – Dúbravka (ďalej „komisia“), ktoré sa uskutočnilo na Miestnom úrade, ul. Žatevná 
č.4, dňa 07.09.2020 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 
Program: 
 
 
 

1. Schválenie programu zasadnutia komisie 
 Komisia schvaľuje predložený program zasadnutia bez pripomienok 
prítomní: 7 
za:7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

2. Informácie k bikesharingu, ANTIK technology 
Komisia berie na vedomie ponukovú informácie o bikesharingu v mestskej 

časti. O uznesení sa nehlasovalo. 
 

3. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 
stavby „Rezidencia Dúbravka – Hanulova ul.“ 

Komisia po preštudovaní projektovej dokumentácie pre územné konanie 
konštatuje, že boli splnené pripomienky k investičnému zámeru a odporúča 
investorovi pokračovať v ďalšej príprave realizácie stavby „Rezidencia Dúbravka 
– Hanulova ulica“. 
prítomní: 7 
za:5  proti: 0  zdržal sa: 2 

 

4. Petícia „Za vybudovanie prístupovej cesty v lokalite 
Dúbravka – Veľká lúka“  

Komisia, po preštudovaní predmetnej petície „Za vybudovanie prístupovej 
cesty v lokalite Dúbravka – Veľká lúka“ neodporúča kladne vyhovieť petičnej 
požiadavke, a to z dôvodu, že predmetné územia sú v zmysle ÚPN hlm SR 
Bratislavy definované ako stabilizované územia záhradkárskych a chatových osád 
a z hľadiska majetko-právnych vzťahov sú predmetné pozemky pod uvažovanou 
komunikáciou v majetku hlavného mesta a súkromných a právnických osôb.  
prítomní: 7 
za:7  proti: 0  zdržal sa: 0 
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5. Petícia „Na zmenu trvalého dopravného značenia na 
slepej ulici..“  

Komisia, po preštudovaní predmetnej petície „Na zmenu trvalého 
dopravného značenia na slepej ulici“ neodporúča kladne vyhovieť petičnej 
požiadavke, nakoľko sa jedná o verejnú komunikáciu a navrhované dopravné 
značenie nie vykonateľné z hľadiska kontroly vchádzajúcich automobilov. 
Komisia odporúča riešiť vstup do areálu pre rodičov a deti z komunikácie 
a parkoviska na ulici Pri kríži, a to na základe rokovaní s riaditeľkou MŠ Pri kríži, 
mestskou časťou a magistrátom hlavného mesta. 
prítomní: 7 
za:7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

6. Rôzne 
V bode neboli predložené žiadne návrhy 

 
 

        ............................................ 
                                                 JUDr. Dušan Mikuláš 
                                                                                        predseda komisie     

   .............................................. 
Zapísal:  Ing. arch. Pavel Gašparovič 

              tajomník komisie      
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