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Zápisnica č. 13/2020 
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 01.06.2020 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 
Program: 
 

1. Schválenie programu zasadnutia komisie 
 Komisia schvaľuje predložený program zasadnutia bez pripomienok 
prítomní: 9 
za:9   proti: 0  zdržal sa: 0 
 

2. Architektonická štúdia „Kondomínium Dúbravka“ 
Autor štúdie ing. arch. Prekop predstavil architektonickú štúdiu rodinných 

domov „Kondomínium Dúbravka“. Jedná sa o súbor piatich rodinných domov so 
spoločným dopravno-technickým vstupom.  

Komisia, po preštudovaní návrhu a na základe diskusie, odporúča 
pokračovať v projektovej príprave a odporúča zapracovať do návrhu nasledovné 
pripomienky: 
- uvažovať s potenciálnym peším prepojením v min. šírke 3,0 m medzi oboma 
komunikáciami Pod záhradami, a to mimo riešené územie kondomínia 
v súčinnosti s vlastníkom priľahlého pozemku (hlavné mesto) 
- miesto navrhovaného 1,5 m chodníka navrhnúť opticko-izolačnú zeleň  
- riešiť zo strany dopravného vstupu tzv. chodníkový prejazd a zabezpečiť 
dostatočný výhľad (výhľadový trojuholník) pre vozidla pri výjazde na 
komunikáciu v ulici Pod záhradami.  
prítomní: 9 
za:9   proti: 0  zdržal sa: 0 
 

3. Ponukový materiál „Nabíjacie stanice spoločnosti 
ELMARK PLUS s.r.o.“  

Komisia berie na vedomie prednesené informácie bez uznesenia 
 

4. Informácie o príprave nových parkovacích plôch v 
spolupráci s hlavným mestom  

 
Komisia berie na vedomie prednesené informácie a odporúča miestnemu 

úrad pokračovať v realizácii nových parkovacích plôch. 
prítomní: 9 
za:9   proti: 0  zdržal sa: 0 
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5. Rôzne 
 

a. Informácie – príprava zmien a doplnkov  
- posúdenie – dopravy 

Komisia berie na vedomie prednesené informácie o príprave zmien 
a doplnkov a berie na vedomie stanovisko hlavného mesta k žiadosti o posúdenie 
dopravy investičných zámerov v lokalite Pod záhradami. 
prítomní: 9 
za:7   proti: 0  zdržal sa: 2 

 
b. Prerokovanie požiadavky p. Mrvovej na pomenovanie ulíc v 

Tavarikovej osade. 
Komisia nerieši pomenovanie ulíc. Odporúča p. Mrvovej obrátiť sa na 

organizačné oddelenie miestneho úradu.  
prítomní: 9 
za:9   proti: 0  zdržal sa: 0 

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

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

              tajomník komisie      
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