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Zápisnica č. 9/2019 
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 11.11.2019 
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. Informácie o budovaní parkovísk 

Na území mestskej časti sa v priebehu mesiacov október až december 
vybudovali odstavné plochy z vegetačných tvárnic. Odstavné plochy boli 
realizované v zámedzí ulíc Homolova, M.Sch. Trnavského a Bazovského. 
Odstavné plochy boli realizované mestskou časťou a financované hlavným 
mestom v rámci memoranda o podfinancovaných mestských častiach. Celkove 
bolo zrealizovaných 134 odstavných miest 

Komisia berie na vedomie prednesené informácie bez hlasovania 
 
3. Návrh rozpočtu na rok 20120 – prednosta MÚ 

Komisia na základe diskusie, berie na vedomie predložený návrh rozpočtu 
na rok 2020 a odporúča: 

- zvýšiť úhradu za vyhradené parkovacie miesto zo súčasných 220,-€ o cca 
30% na 290,-€ 

- zvýšiť poplatky za užívanie verejného priestranstva (rozkopávky) 
prítomní: 9 

za:9  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
4. Informácia o novom parkovacom systéme „UP DOWN“ 

 Zástupca spoločnosti SPV BUKOVEC 1 s.r.o. predstavil „UP DOWN 
parking“. Jedná sa o úsporný vertikálny rotačný parkovací systém, ktorý na 
ploche cca 30 m2 dokáže zaparkovať 16 automobilov. Umiestňuje sa na 
priestranstvách, kde už nie je iná možnosť rozšíriť parkovacie plochy. 

Komisia na základe diskusie, berie na vedomie predložený materiál bez 
hlasovania. 
 
5. Dokumentácia pre ÚR bytový dom Hyla, upravená dokumentácia 

v zmysle pripomienok komisie zo zasadnutia 09.09.20195 
Komisia konštatuje, že predložený materiál je spracovaný v zmysle 

pripomienok zo zasadnutia zo dňa 9.9.2019 a odporúča investorovi pokračovať 
v ďalšej projektovej príprave. 
prítomní: 7 
za:7  proti: 0  zdržal sa: 0 
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6. Žiadosť o zmenu v užívaní dočasnej stavby na trvalú – Trhová ulica 
 Komisia na základe diskusie, odporúča stavebnému úradu postupovať 

v zmysle legislatívy 
prítomní: 7 
za:7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
7. Stanovisko k nadstavbe „Športový klub Profi“ 

Komisia na základe diskusie, neodporúča realizovať nadstavbu objektu 
„Športový klub Profi“.  
prítomní: 7 
za:7  proti: 0  zdržal sa: 0 

 
 
8. Rôzne 

a. Vybudovanie prístupu k záhradkám (predĺženie Saratovskej) 
Z dôvodu predĺženia Saratovskej ulice je potrebné riešiť nový prístup 

k súkromným záhradám. Jedná sa o pozemok vo vlastníctve a správe 
hlavného mesta. Na predmetnom pozemku je aj navrhovaná cyklistická trasa 
spájajúca mestskú časť Bratislava-Dúbravka s obchodným centrom Bory 
s pokračovaním do mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

Komisia berie na vedomie prednesený návrh avšak nie je v jej 
kompetencii rozhodnúť. O návrhu sa nehlasovalo 
b. Odsúhlasenie názvov zastávok električky 

Komisia berie na vedomie navrhnuté názvy zastávok električiek bez 
pripomienok.  

prítomní: 7 
za:7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
 
        ............................................ 

                                                 JUDr. Dušan Mikuláš 
                                                                                        predseda komisie     

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

              tajomník komisie      
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