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Zápisnica mimoriadna 
z rokovania Komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ m. č. 
Bratislava – Dúbravka (ďalej „komisia“), ktoré sa uskutočnilo na základe mailovej 
komunikácie, dňa 23.11.2020 
Program: 
 
 

1. Odsúhlasenie programu rokovania 
Komisia schvaľuje predložený program zasadnutia bez pripomienok 

prítomní: 10 
za:10  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
 

2. Zmeny a doplnky č.07 - ÚPN hlm SR Bratislavy   
Komisia odporúča pripraviť podklady pre zmeny a doplnky č.07, a to 

lokality pre riešenie zonálnych dokumentácií a doplnenia regulatívov 
v záhradkárskych osadách v katastrálnom území MČ Bratislava-Dúbravka. 
Podklady dodá oddeleniu územného rozvoja člen komisie p. M. Nagy, ktoré 
oddelenie upresní a zašle na oddelenie obstarávania ÚPP a ÚPD v požadovanom 
termíne. 
prítomní: 10  
za:10  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
 

3. Riešenie dopravnej situácie na vojenskej ceste 
a Plachého ulice v súvislosti s vyhliadkou na Devínskej 
kobyle 

Člen komisie p. Nagy predstavil návrh na dopravné riešenie na tzv. 
vojenskej ceste a Plachého ulice v súvislosti s otvorením vyhliadkovej veže na 
Devínskej kobyle.  
Komisia na základe diskusie odporúča oddeleniu územného rozvoja pripraviť 
podklady na KDI s požiadavkou zákazu zastavenia na ulici Plachého od spodného 
vodojemu až po začiatok tzv. vojenskej cesty. Dopravné značenie na tzv. 
vojenskej ceste bude možné riešiť až po prevzatí tejto komunikácie do správy 
hlavného mesta a následne do správy mestskej časti.  
prítomní: 10  
za:10  proti: 0  zdržal sa: 0 
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4. L2 a odpovede z ministerstva – návrh na audit na 
stavebnom úrade 

Na základe odpovede ministerstva o pochybení pri vydávaní povolenia pre 
stavbu L2 navrhol p. Burkert návrh na audit na stavebnom úrade. Na základe 
diskusie, komisia neodporúča vykonať audit. 
prítomní: 10  
za:8  proti: 1  zdržal sa: 1 

5. Rôzne 
Neboli vznesené žiadne požiadavky a podnety 

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

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

              tajomník komisie      
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