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Zápisnica č. 18/2020 
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 07.06.2021 
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.  Prezentácia víťazného projektu obytného súboru v mestskej časti 
Dúbravka v lokalite Krčace, Penta Real Estate, s. r. o., 
Zástupcovia spoločnosti PENTA prestavili investičný zámer obytný súbor 

v lokalite Horné krčace. Na predmetné územie bola vyhlásená medzinárodná 
súťaž. Víťazom súťaže je spoločnosť PANTOGRAPH, Bratislava. 

Komisia na základe diskusie berie prezentovaný materiál na vedomie a 
odporúča spoločnosti pokračovať v projekte so zapracovaním nasledovných 
pripomienok: 
- v ďalšom stupni doriešiť pešie a cyklistické trasy vedené v dotyku s riešeným 
územím 
- doriešiť dopravnokomunikačné prepojenia na okolité územie, tak aby sa 
nezamedzil rozvoj tohoto územia 
- vypracovať dopravnotechnické posúdenie pripojenia územia na nadradenú 
dopravnokomunikačnú sieť. 
- ďalší stupeň projektovej dokumentácie (DÚR) predložiť do komisie na 
posúdenie  
prítomní: 9 
za:7  proti: 0  zdržal sa: 2 
 
 
3. Jadranská ulica – dopravné problémy, zástupcovia obyvateľov 

Jadranskej ulice 
Komisia na základe diskusie, odporúča oddeleniu územného rozvoja 

požiadať o stanovisko Krajský dopravný inšpektorát PZ Bratislava o stanovisko 
k riešeniu spôsobu parkovania na predmetnej komunikácii 
prítomní: 9 
za:9  proti: 0  zdržal sa: 0 

  
 

4. Návrh na riešenie ukľudnenia dopravy na ulici Na vrátkach 
Komisia berie na vedomie navrhované dopravné riešenie bez pripomienok 

Komisia o návrhu nehlasovala 
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5. Rôzne 
a. Zmeny názvov zastávok MHD  

Komisia na základe diskusie neodporúča zmeniť názov zastávky zo 
súčasného názvu OC Dubrawa na OC Dúbravka z dôvodu. Komisia odporúča 
nový názov zastávky MHD „Pri Hrubej lúke“. 
prítomní: 7 
za:7  proti: 0  zdržal sa: 0 
b. https://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/podnety/109040/kajerka-

cesty-a-chodniky-plan 
Komisia o danom probléme nerokovala. Predmetný problém bude 

prerokovaný na nasledujúcom zasadnutí za účasti zástupcov obyvateľov. Termín 
dohodne vedúci oddelenia ÚR a včas bude informovať členov komisie. 
 
 
 
 

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

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

              tajomník komisie      
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