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Zápisnica  
z mimoriadneho spoločného rokovania poslancov MZ MČ Bratislava-Dúbravka a komisie 
územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít MZ m. č. Bratislava – 
Dúbravka (ďalej „komisia“), ktoré sa uskutočnilo dňa 24.05.2021 
Program: 

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

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

 

2. Návrh riešenia rezidenčného parkovania v zóne 
Harmincova – Alexyho v rozpracovanosti. Predkladajú 
riešitelia spoločnosti Pálka s.r.o. 

Riešitelia rezidenčného parkovania predstavili navrhované zásady riešenia 
dočasného parkovania v zmysle doporučeného jednotného manuálu poskytnutého 
magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy pre riešenie rezidenčného parkovania 
v mestskej časti Bratislava-Dúbravka. Prestavený bol projekt v rozpracovaní a za 
účasti zodpovedných pracovníkov zodpovedných za parkovaciu politiku 
magistrátu Ing. Hercoga a p. Bútoru. 

Komisia na základe diskusie, odporúča pokračovať v projektovej príprave 
rezidenčného parkovania v danej lokalite v zmysle predstavených zásad 
a informácií zástupcov magistrátu hlavného mesta a zapracovať výstupy 
z sčítania motorových vozidiel, ktoré zabezpečuje magistrát.  
prítomní: 10 
za:10  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

3. Pripomienky k návrhu VZN č..../2021, ktorým sa mení 
VZN hlm SR Bratislavy č.8/2019 o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel. 

Komisia na základe diskusie, odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
predložený návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. .../2021 z ........2021, ktorým sa mení všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.8/2019 o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel s doplnením prílohy č. 1 Úseky miestnych 
komunikácií určené na dočasné parkovanie motorových vozidiel a tarifné 
pásma a č. 2 Zóny dočasného a oblasti platnosti rezidentských, 
návštevníckych a abonentských parkovacích kariet k všeobecne záväznému 
nariadeniu č. 8/2019.  
Prítomní:8 
za:8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

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

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

              tajomník komisie      
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