Zápisnica č. 22/2022

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 04.04.2022
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice
Program:

1.

Schválenie programu zasadnutia komisie
Komisia schvaľuje predložený program zasadnutia bez pripomienok
prítomní: 10
za:10
proti: 0
zdržal sa: 0
2.

Plachého ulica – dopravné problémy a návrhy na ich
Ing. arch. Ščepán poukázal na problémy s dopravnou situáciou na Plachého
ulici, a to najmä rýchlosť. Odporučil doplnenie nových retardérov na miestach,
kde budú čo najúčinnejšie.
Komisia na základe diskusie, odporúča oddeleniu územného rozvoje
odkonzultovať osadenie retardérov na KDI a na následne zabezpečiť ich osadenie
v súlade s kladným stanoviskom KDI a určenia v operatívnej komisii.
prítomní: 10
za: 10
proti: 0
zdržal sa: 0
3.

Koncepcia konverzie areálu bývalej vojenskej základne Devínska
Kobyla
Komisia po preštudovaní a na základe diskusie odporúča mestskej časti
Bratislava-Dúbravka nesúhlasiť s predloženou koncepciou konverzie areálu
bývalej vojenskej základne Devínska Kobyla. Takáto konverzia neúmerne
dopravne zaťaží jedinú prístupovú komunikáciu (Plachého ulicu). Komisia
odporúča mestskej časti Bratislava-Dúbravka zistiť oficiálny názor mestskej časti
Bratislava-Devínska Nová Ves na predloženú dokumentáciu, resp. iniciatívu
daného občianskeho združenia a zároveň požiadať mestskú časť BratislavaDevínska Nová Ves o koordinovaný postup pri akomkoľvek využití územia
bývalej vojenskej základne, ktoré je síce súčasťou katastrálneho územia MČ
Bratislava-Devínska Nová Ves, avšak zatiaľ s jediným dopravným prístupom po
Plachého ulici v MČ Bratislava-Dúbravka.
prítomní: 10
za:10
proti:0
zdržal sa:0
4.

Rôzne
Vedúci oddelenia územného rozvoje informoval členov komisie
o nasledovných aktivitách mestskej časti Bratislava-Dúbravka:
1. V zmysle uznesenia č.244/2021 dňa 31.3.2022 sa uskutočnil online
kvalitársky výbor spracovávanej „UŠ zóny Pod záhradami MČ BratislavaDúbravka“. Oslovené boli organizácie v zmysle schváleného zadania pre
vypracovanie predmetnej urbanistickej štúdie
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2. Dňa 30.3.2022 mestská časť zaslala pripomienky k prerokovávaným
zmenám a doplnkom 08. Znenie listu s pripomienkami bol poslaný na
pripomienkovanie poslancom miestneho zastupiteľstva ako aj členom komisie.
Nakoľko k požadovanému termínu neprišli žiadne nové pripomienky, mestská
časť Bratislava-Dúbravka odoslala svoje vyjadrenie v znení ako bolo predložené
poslancom a členom komisie.
Komisia berie predložené informácie na vedomie bez hlasovania.

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

..............................................
Zapísal: Ing. arch. Pavel Gašparovič
tajomník komisie
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