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Zápisnica č. 20/2020 
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 08.11.2021 
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. Komunikácia Kajerka – požiadavka obyvateľov na rekonštrukciu 
Zástupca obyvateľov, p. Bjehunek odprezentoval dôvody, pre ktoré je 

potrebná rekonštrukcia komunikácie v ulici Kajerka, ktorá sprístupňuje nielen 
zástavby v zámedzí tejto ulice, ale aj športovú vybavenosť (futbalové ihrisko 
a pod.). Komunikácia je úzka, bez osvetlenia a v súčasnosti je obojsmerná.  
 Komisia na prednesené požiadavky na vedomie a na základe diskusie 
odporúča oddeleniu územného rozvoja prekonzultovať na Krajskom dopravnom 
inšpektoráte možnosť zjednosmernenia predmetnej komunikácie a na základe 
odporučenia KDI a po súhlase obyvateľov s odporučením spracovať projekt 
dopravného značenia. Tento projekt odsúhlasiť KDI a následne požiadať 
o určenie v operatívnej komisii magistrátu.  

Ďalší postup pri rekonštrukcii predmetnej komunikácie bude dohodnutý 
v súčinnosti mestskej časti, hlavného mesta a dotknutých obyvateľov.  
prítomní: 9 
za: 9  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

3. Stanovisko k územnému konaniu – zástavba rodinných domov v zázemí 
komunikácie Kajerka, navrhovateľ Ing. Erika Morárová – súkromný 
investor 

Komisia odporúča investorom na spoločnom rokovaní prestaviť svoje 
návrhy úpravy predmetnej komunikácie a zabezpečenia sietí technickej 
infraštruktúry z hľadiska možnosti realizácie rodinných domov v jej zázemí. 
prítomní: 10 
za: 10  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

4. Územný generel záhradkárskych a chatových osád hlavného mesta SR 
Bratislavy – žiadosť o poskytnutie podkladov a formulovanie požiadaviek 

Komisia odporúča oddeleniu územného rozvoja spracovať podklady 
a požiadavky dopracovanie analýz ako podkladu pre územný generel v spolupráci 
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s členom komisie p. Nagyom. Tieto požiadavky zaslať na príslušné oddelenie 
magistrátu hlm SR Bratislavy v požadovanom termíne najneskôr do15.12.2021 
prítomní: 10 
za:  proti:   zdržal sa:  
 

5. Podklady pre monitorovaciu správu k PHSR 2015-2024 za obdobie 2018-
2021.  

Komisia berie na vedomie podklady pre monitorovaciu správu bez 
pripomienok. 
prítomní: 8 
za: 8  proti: 0 zdržal sa: 0 
 

6. Informácia o žiadosti o reguláciu dopravy a súvisiace stavebnotechnické 
úpravy na Plachého ulici  

Komisia berie na vedomie predloženú žiadosť, ktoré bola zaslaná na krajský 
dopravný inšpektorát PZ SR a odporúča MÚ MČ Bratislava-Dúbravka požiadať 
magistrát hlm SR Bratislavy či je komunikácia v pokračovaní Plachého ulice (tzv. 
vojenská cesta) v správe hlavného mesta. 
prítomní: 8 
za: 7   proti: 0  zdržal sa: 1 
 

7. Informácie o budovaní cyklotrás na území MČ Bratislava-Dúbravka 
Komisia na základe diskusie berie na vedomie informáciu o realizácii 

a príprave cyklomostu MČ Bratislava-Dúbravka – MČ Bratislava-Lamač 
a o pripravovaných cyklotrasách na území mestskej časti. 
O informácii sa nehlasovalo. 
 

8. Návrh rozpočtu na rok 2022 
Komisia sa vyjadrí k návrhu rozpočtu na rok 2022 po dodaní komlexného 

návrhu vrátane kapitálových výdavkov. Komisia bude hlasovať elektronicky, a to 
najneskôr do 24.11. 2021. 
prítomní: 8 
za: 8   proti: 0  zdržal sa: 0 

 Komisia sa vyjadrila k návrhu rozpočtu na rok 2022 po dodaní 
komplexného návrhu vrátane kapitálových výdavkov. Komisia hlasovala 
elektronicky. Hlasovania sa zúčastnili všetci členovia komisie´. 

Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-
Dúbravka schváliť návrh rozpočtu na roky 2022 bez pripomienok. 
hlasovalo: 11 
za: 10   proti: 0  zdržal sa: 1 
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9. Návrh podporného uznesenia pre spracovanie UŠ Pod záhradami 
Komisia berie na vedomie predložený návrh a odporúča miestnemu úradu 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka oddeleniu územného rozvoja zabezpečiť 
dorokovanie Urbanistickej štúdie zóny Pod záhradami v zmysle predloženého 
uznesenia. 
prítomní: 7 
za: 7   proti: 0  zdržal sa: 0 

10. Rôzne 

a) Žiadosť o súhlas s úpravou zjazdného chodníka 
Komisia na základe diskusie odporúča mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

v spolupráci so stavebným úradom a KDI navrhnúť možné riešenia pre prístup na 
dané nehnuteľnosti. V prvej etape odporúča odstrániť betónové stĺpiky pred 
nehnuteľnosťou p. Marchevského. 
prítomní: 7 
za: 6   proti: 0  zdržal sa: 1 

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

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

              tajomník komisie      
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