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Zápisnica č. 04/2019 
 

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 08.04.2019 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 
Program: 
 
 
1.  Schválenie programu zasadnutia komisie 
 Komisia schvaľuje predložený program zasadnutia bez zmien 
Prítomní: 8 
Za:8  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
2. Návrh zadania na vypracovanie „Urbanistická štúdia Dúbravčice – 

západ“ 
Ing. arch. Vavrica, predstavil návrh zadania na vypracovanie 

územnoplánovacieho podkladu „Urbanistická štúdia Dúbravčice – západ“. 
Obstarávateľom predmetnej štúdie bude  

Komisia, na základe diskusie, berie na vedomie prednesený návrh 
a odporúča do dokumentácie doplniť obstarávateľa a odborne spôsobilú osobu. 
Prítomní: 12 
Za:10  Proti: 0  Zdržali sa: 2 

 
3. Návrh „Komunitné centrum na výhliadke“ (podklady na úložisku 

Ing. arch. Vavrica, predložil návrh na realizáciu komunitného centra 
v bytových objektoch Na výhliadke a Laskonka 2.  

Komisia, na základe diskusie, považuje materiál ako odprezentovanie 
zámerov investora.  
Komisia o prednesenom materiály nehlasovala. 
 
4. Polyfunkčný komplex Dúbravka – Saratovská ulica  

Komisia, na základe diskusie, berie na vedomie predmetnú dokumentáciu 
s nasledovnými pripomienkami: 

- vjazd do garáže zo strany Saratovskej ulice riešiť cez neprerušovaný 
chodník 

- overiť možnosť rozšírenia chodníka a cyklotrasy situovaných v priestore 
medzi navrhovanou trasou elekričky a navrhovanou polyfunkčnou 
zástavbou. 

Prítomní: 12 
Za:12  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
5. Architektonická štúdia „Green_box“ na námestí pred OC Saratov  

Komisia, na základe diskusie, odporúča investorovi pokračovať 
v projektovej príprave prestavby a spracovanú projektovú dokumentáciu 
predložiť komisie na stanovisko. 
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Prítomní: 12 
Za:11  Proti: 0  Zdržali sa: 1 
 
6. Návrh zadania na vypracovanie „Urbanistická štúdia Polianky“ 

Komisia, na základe diskusie, berie na vedomie predložený návrh zadania na 
vypracovanie „Urbanistickej štúdie Polianky“. 
Prítomní: 12 
Za: 12  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
7. Návrh dodatku štatútu o prerozdelení výnosu z parkovania 

Komisia, na základe diskusie, berie na vedomie predložený návrh . 
Prítomní: 12 
Za: 12  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
8. Rôzne 

a. Informácie o obstarávaní územnoplánovacích podkladov 
a dokumentácií 

b. Informácia o povoľovaní reklám na súkromných pozemkov 
c. Informácia so stretnutia zástupcov obyvateľov M.Š. Trnavského 18 -

20 ohľadom parkovania a pokračovania pešej zóny 
d. Informácia o príprave dopravného riešenia okolo obratiska 

električiek 
Komisia, na základe diskusie, berie na vedomie predložené informácie. 

O prednesených informáciách sa nehlasovalo. 
 
 
 
 

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

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

              tajomník komisie      
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