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Zápisnica č. 17/2020 
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 03.05.2021 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 
Program: 
 

1. Schválenie programu zasadnutia komisie 
 Komisia schvaľuje predložený program zasadnutia bez pripomienok 
prítomní: 11 
za:11  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

2. Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami v MČ Bratislava-Dúbravka – 
pripomienkové konanie 

Komisia po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou Urbanistickej 
zóny Pod záhradami v MČ Bratislava-Dúbravka, odporúča dopracovať do 
čistopisu variant A so zapracovaním nasledovných pripomienok: 
- riešiť parkovanie popri komunikácii Pod záhradami  
- riešiť cyklotrasu pozdĺž tejto komunikácie 
- dorokovať s hlavným mestom a diecézou ich nesúhlasné stanoviská za 
prítomnosti odborne spôsobilej osoby 
prítomní: 11 
za: 10  proti: 0  zdržal sa: 1 
 

3. Urbanistická štúdia pre nájomné bývanie – pripomienkové konanie 
Urbanistická štúdia pre nájomné bývanie spracoval na základe zadania 

magistrát hlm SR Bratislavy. Mestská časť vyslovila svoje pripomienky a 
požiadavky na spracovanie lokalít pre nájomné bývanie v MČ Bratislava-
Dúbravka v zadaní (viď zápisnica č.11/2020). 

Komisia, po preštudovaní predloženej dokumentácie a na základe diskusie 
konštatuje, že väčšina jej pripomienok a požiadaviek bola akceptovaná a 
doporučuje mestskej časti Bratislava-Dúbravka súhlasiť s Urbanistickou štúdiou 
pre nájomné bývanie a navrhovanými lokalitami Agátova ulica a ulica Na 
vrátkach ako podkladu pre zmeny a doplnky súčasne platného ÚPN hlm SR 
Bratislavy. 
prítomní: 10 
za: 9  proti: 0  zdržal sa: 1 

 

4. Rôzne 
a) Návrh na nového člena komisie 

Z dôvodu chýbajúceho architekta, resp. urbanistu v komisii, p.Burkert 
navrhol osloviť Ing. arch. Jelu Hudcovskú pre prácu v komisii.  
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Komisia sa vyjadrí až na základe súhlasu Ing. arch. Hudcovskej. 
prítomní: 9 
za: 9  proti: 0  zdržal sa: 0 
b) Návrh na zriadenie priechodu pre chodcov na Koprivnickej 

Komisia odporúča oddelenie ÚR preveriť možnosti vybudovania priechodu 
pre chodcov na Koprivnickej ulici a jeho realizáciu zaradiť do rozpočtu na rok 
2022. 
prítomní: 9 
za: 9  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
 
 
 
 

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

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

              tajomník komisie      


	Zápisnica č. 17/2020
	0BZápisnica č. 17/2020
	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 03.05.2021
	Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
	Program:
	1. Schválenie programu zasadnutia komisie
	 Komisia schvaľuje predložený program zasadnutia bez pripomienok
	prítomní: 11
	za:11  proti: 0  zdržal sa: 0
	2. Urbanistická štúdia zóny Pod záhradami v MČ Bratislava-Dúbravka – pripomienkové konanie
	Komisia po oboznámení sa s predloženou dokumentáciou Urbanistickej zóny Pod záhradami v MČ Bratislava-Dúbravka, odporúča dopracovať do čistopisu variant A so zapracovaním nasledovných pripomienok:
	- riešiť parkovanie popri komunikácii Pod záhradami 
	- riešiť cyklotrasu pozdĺž tejto komunikácie
	- dorokovať s hlavným mestom a diecézou ich nesúhlasné stanoviská za prítomnosti odborne spôsobilej osoby
	prítomní: 11
	za: 10  proti: 0  zdržal sa: 1
	3. Urbanistická štúdia pre nájomné bývanie – pripomienkové konanie
	Urbanistická štúdia pre nájomné bývanie spracoval na základe zadania magistrát hlm SR Bratislavy. Mestská časť vyslovila svoje pripomienky a požiadavky na spracovanie lokalít pre nájomné bývanie v MČ Bratislava-Dúbravka v zadaní (viď zápisnica č.11/2020).
	Komisia, po preštudovaní predloženej dokumentácie a na základe diskusie konštatuje, že väčšina jej pripomienok a požiadaviek bola akceptovaná a doporučuje mestskej časti Bratislava-Dúbravka súhlasiť s Urbanistickou štúdiou pre nájomné bývanie a navrhovanými lokalitami Agátova ulica a ulica Na vrátkach ako podkladu pre zmeny a doplnky súčasne platného ÚPN hlm SR Bratislavy.
	prítomní: 10
	za: 9  proti: 0  zdržal sa: 1
	4. Rôzne
	a) Návrh na nového člena komisie
	Z dôvodu chýbajúceho architekta, resp. urbanistu v komisii, p.Burkert navrhol osloviť Ing. arch. Jelu Hudcovskú pre prácu v komisii. 
	Komisia sa vyjadrí až na základe súhlasu Ing. arch. Hudcovskej.
	prítomní: 9
	za: 9  proti: 0  zdržal sa: 0
	b) Návrh na zriadenie priechodu pre chodcov na Koprivnickej
	Komisia odporúča oddelenie ÚR preveriť možnosti vybudovania priechodu pre chodcov na Koprivnickej ulici a jeho realizáciu zaradiť do rozpočtu na rok 2022.
	prítomní: 9
	za: 9  proti: 0  zdržal sa: 0
	        ............................................
	                                                 JUDr. Dušan Mikuláš
	                                                                                        predseda komisie    
	   ..............................................
	Zapísal:  Ing. arch. Pavel Gašparovič
	              tajomník komisie     

