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Zápisnica č. 01/2019 
 

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 14.01.2019 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

Program: 

 

1.  Schválenie programu zasadnutia komisie 

 Komisia schvaľuje predložený program zasadnutia s doplnením v bode 

rôzne: 

a.) Stanovisko k AUŠ „Ubytovacie zariadenie...“  

b.) Návrh rozpočtu 2019 

Prítomní: 9 

Za:9  Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

2. Žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné 

rozhodnutie „Parkovisko Pri kríži, MČ Bratislava-Dúbravka“  

Komisia, na základe diskusie neodporúča realizovať parkovisko v v zmysle 

predloženej dokumentácii. 

Komisia odporúča riešiť parkovanie na pôvodnej odstavnej ploche.  

Prítomní: 9 

Za:9  Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 

3. Stanovisko k investičnému zámeru „Polyfunkčné domy Agátova ulica, 

MČ Bratislava-Dúbravka“ 

 Komisia, na základe diskusie, odporúča investorovi koordinovať prípravu 

projektovej dokumentácie v úzkej väzby s magistrátom hlm SR Bratislavy. Ing. 

Káčer požiadal tajomníka komisie a ved. OÚR o zaslanie predloženého 

investičného zámeru zodpovedným pracovníkom magistrátu (novému riaditeľovi 

magistrátu).  

 Komisia odporúča, v ďalšom stupni projektovej dokumentácie: 

- riešiť možnosti dopravného prepojenia na komunikáciu v Nejedlého ulici 

- riešiť dostatočný počet parkovacích a odstavných státí v zmysle normy 

- komunikovať riešenie aj zo zástupcami obyvateľov priamo dotknutými 

susednej obytnej zástavby  

Prítomní: 9  

Za: 9  Proti:  0  Zdržali sa: 0 

 

4. Stanovisko k návrhu vodorovného a zvislého značenia križovatky 

Saratovská – Repašského – Drobného 

Komisia, na základe diskusie, neodporúča zmenu dopravného značenia 

v predmetnej križovatke, a to vetvy Drobné ulice. Takéto riešenie znižuje 

priepustnosť križovatky a zvyšuje možnosť kolízie.  

Prítomní: 9  

Za: 9  Proti:  0  Zdržali sa: 0 
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5. Rokovací poriadok komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy 

a podnikateľských aktivít 

Komisia sa oboznámila s predloženým rokovacím poriadkom a schvaľuje 

rokovací poriadok bez zmien 

Prítomní: 9  

Za: 9  Proti:  0  Zdržali sa: 0 

 

6. Harmonogram zasadnutí KÚRVD a PA na 2019 

Komisia sa oboznámila s predloženým návrhom termínov zasadnutí a 

schvaľuje predložený návrh 

Prítomní: 9  

Za: 9  Proti:  0  Zdržali sa: 0 

 

7. Rôzne 

V tomto bode komisia prerokovala: 

a.) Stanovisko k architektonicko-urbanistickej štúdii „Ubytovacie 

zariadenie, Dúbravčická ulica“ 

Komisia, na základe diskusie, neodporúča riešiť rozšírenie súčasného 

ubytovacieho zariadenia. 

Komisia odporúča oddeleniu územného rozvoja požadovať v stanovisku 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka požadovať: 

- vyhodnotenia súladu s regulatívami súčasne platného územného plánu 

- preukázať dostatočný počet parkovacích miest na vlastnom pozemku nielen pre 

navrhované rozšírenie ubytovacieho zariadenia, ale aj existujúceho. 

- dopravno-technické riešenie pripojenia na Dúbravčickú ulicu ako 

komunikáciu druhej triedy.  

Prítomní: 9  

Za: 9  Proti:  0  Zdržali sa: 0 

 

b.) Návrh rozpočtu na rok 2019 

Nakoľko rozpočet členovia komisie obdržali až v piatok 11.01.2019, nemali 

dostatok času na jeho naštudovanie, komisia sa uzniesla, že k návrhu rozpočtu sa 

vyjadrí na budúcom zasadnutí, t.j. 4.02.2019, kedy budú mať k dispozícii 

definitívny návrh rozpočtu. 

Prítomní: 9  

Za: 9  Proti:  0  Zdržali sa: 0 

 
        ............................................ 

                                                 JUDr. Dušan Mikuláš 

                                                                                        predseda komisie     

   .............................................. 

Zapísal:  Ing. arch. Pavel Gašparovič 

              tajomník komisie      


