
 1 

Zápisnica č. 23/2020 
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 02.05.2022 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 
Program: 
 
 
1. Schválenie programu zasadnutia komisie 
 Komisia schvaľuje predložený program zasadnutia bez pripomienok 
prítomní: 11 
za:11  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
2. Návrh cyklotrasy R 52 Harmincova – Bory 

Odprezentovaná bola navrhovaná cyklotrasa R-52 Harmincova – Bory. Jedná 
sa cyklotrasu, ktorú projekčne zabezpečuje magistrát hlavného mesta 
prostredníctvom spoločnosti Metro, a.s.   

Komisia na základe diskusie, súhlasí s predloženou trasou a odporúča doplniť 
do stanoviska MČ nasledovné pripomienky: 
- v priestore zimného štadióna vymeniť cyklotrasu s pešou trasou 
- zachovať súčasnú šírku chodníka pri zimnom štadióne v celej dĺžke aj po 
vybudovaní cyklotrasy  
- v celej trase riešiť bezkolízne križovania s hlavnými pešími trasami a eliminovať 
v čo najväčšej miere počet kolíznych bodov 
- v priestore Beňovského ulice nerozdeľovať jednotlivé cyklistické pruhy, ale riešiť 
cyklotrasu po komunikácii obojsmerne, a to na strane existujúcich záhradok 
- overiť možnosť presmerovania cyklotrasy v úseku pri LPG na ulicu Na vrátkach 
– v prípade trasovania po ulici Dražická, riešiť premiestnenie existujúceho cvičiska 
psov na vhodný pozemok vo vlastníctve hlavného mesta 
- upravený návrh cyklotrasy R52 predložiť do komisie na pripomienkovanie  
prítomní: 11 
za: 9  proti: 0   zdržal sa: 2 
 
3. Návrh na členov pracovnej skupiny pre prípravu urbanistickej štúdie 

Veľká lúka v zmysle bodu 2 zápisnice č.19/2021 zo dňa 06.09.2021 
Komisia na základe diskusie odporúča za členov pracovnej skupiny pre 

prípravu podkladov pre overovaciu štúdiu Veľká lúka: 
- za petičný výbor: 
Ing. Lučanič 
Ing. arch. Fischer 
- za oddelenie ÚR: 
Ing. arch. Gašparovič 
Ing. arch. Kollárik 
Ing. arch. Ceccato 
- za komisiu ÚRVD a PA 
Mgr. Nagy 
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prítomní: 10 
za:9  proti:0    zdržal sa:1 
 
4. Rôzne 

Vedúci oddelenia územného rozvoje informoval členov komisie 
o nasledovných aktivitách mestskej časti Bratislava-Dúbravka: 
1. Mestská časť Bratislava-Dúbravka v spolupráci s hlavným mestom pripravila 
projekt revitalizácie verejných priestorov v lokalite bytových domov M.Sch. 
Trnavského 18-22 a J. Alexyho 1A. Súčasťou revitalizácie je aj predĺženie hlavnej 
pešej trasy od reštaurácie „Grigory“ po komunikáciu v Alexyho ulici. Na základe 
verejnej súťaže sa v súčasnosti pristupuje k realizácii tohto predĺženia hlavnej pešej 
trasy ako ďalšej etapy revitalizácie predmetného územia. 
 „Pán Burkert požiadal o zápisnicu zo zasadnutia komisie, na ktorej mal byť 
predmetný zámer riadne prejednávaný, t.j. prebehlo k nemu pripomienkovanie po 
ktorom malo nasledovať hlasovanie."        
 Informácia bola vzatá na vedomie bez hlasovania.   
 
2. V zmysle uznesenia č.244/2021 dňa 21.04.2022 sa uskutočnilo verejné 
prerokovanie spracovanej „UŠ zóny Pod záhradami MČ Bratislava-Dúbravka“. 
Prerokovanie sa uskutočnilo v oranžovej sále Domu kultúry Dúbravka za 
prítomnosti spracovateľov urbanistickej štúdie, odborne spôsobilej osoby pre 
obstarávanie ÚPP a ÚPP, zástupcov oddelenia územného rozvoja a obyvateľov 
mestskej časti. Na verejnom prerokovaní boli zodpovedané všetky otázky  
spracovateľom, obstarávateľovi a odborne spôsobilej osobe. Komisia berie 
predložené informácie na vedomie bez hlasovania. 

Informácia bola vzatá na vedomie bez hlasovania.   
 
3. Na podnet člena komisie p. Burkerta, a na základe výstupu zo spoločného 
pracovného stretnutia členov komisií územného rozvoja mestských častí BA - 
Karlova Ves a BA - Dúbravka ešte z roku 2019, komisia odporúča starostovi MČ 
Bratislava-Dúbravka iniciovať stretnutie s primátorom hl. m. a starostom MČ 
Bratislava-Karlova Ves ohľadom prípravy spoločného územného plánu v lokalite 
Krčace – západ (Horné Krčace) v zmysle súčasne platného ÚP hlm SR Bratislavy." 
prítomní: 8 
za: 8  proti: 0    zdržal sa: 0 
 

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

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

              tajomník komisie      
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