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Zápisnica č. 01/2023 
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 16.01.2023 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 
Program: 
 
 
1.  Schválenie programu zasadnutia komisie 
 Komisia schvaľuje predložený program zasadnutia bez pripomienok 
prítomní: 7 
za:7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 
2. Pripomienky a podnety k prerokovávanemu projektu pilotnej zóny 

rezidenčného parkovania v lokalite Harmincova – Alexyho.  
Oddelením územného rozvoja (Ing. arch. Kollárik) boli odprezentované  

pripomienky a podnety od obyvateľov k navrhovanému riešeniu rezidenčného 
parkovania v zóne č.1 – Harmicova – Alexyho. Rokovania sa zúčastnil p. Bútora 
z oddelenia implementácie rezidenčného parkovania magistrátu hlm SR Bratislavy 
a poslanci miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Dúbravka. P. Bútora odpovedal 
najmä na otázky a podnety technických riešení a harmonogramu prechodu na 
rezidenčné parkovanie v MČ Bratislava-Dúbravka. 

Komisia na základe diskusie, odporúča oddeleniu územného rozvoja doplniť 
do súborného stanoviska mestskej časti obdržané pripomienky a podnety 
obyvateľov MČ Bratislava-Dúbravka a prítomných poslancov a členov komisie. 
Pripomienky a podnety: 
- špecifická regulácia parkovania v lokalitách letné kúpalisko Rosnička a zimný 
štadión Harmincova 
- zvýšiť počet návštevných hodín 
- doplniť parkomaty 
- vylúčiť z rezidenčného parkovania súkromné parkoviská (Todos a benzínová 
pumpa Slovnaft) 
- MČ Bratislava-Dúbravka bude len jedna zóna rezidenčného parkovania. Upraviť 
v pripravovanom VZN 
- doplniť do výkresov parkovisko pre zimným štadiónom 
prítomní: 07 
za: 07  proti: 0   zdržal sa: 0 
 
3. Informácie o rozpracovanosti zón rezidenčného parkovania č.2,3 a 4.  

Ing. arch. Kollárik z oddelenia územného rozvoja informoval členov komisie 
o ďalších postupe pri spracovávaní rezidenčného parkovania vo zvyšnom území 
mestskej časti. Jedná sa o „zóny“ č.2, 3 a 4. Do 30.03.2023 budú spracované všetky 
parkoviská, ktoré je možné umiestniť na chodníkoch pri dodržaní zásad 
a príslušných noriem (tzv. „chodníková novela“), tak aby do 01.10.202, kedy začne 
platiť novela o parkovaní na chodníkoch. 
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Následne do 31.07.2023 budú dopracované kompletne projekty o ostatné 
parkovacie plochy v rámci rezidenčného parkovania 

Komisia berie informácie na vedomie a odporúča pokračovať v ďalšej 
príprave implementácie rezidenčného parkovania v MČ Bratislava-Dúbravka. 
prítomní: 7 
za:7  proti:0    zdržal sa:0 
 
4. Stanovisko k žiadosti Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) o odkúpenie 

pozemkov pre realizácii stanice TIOP  
 Komisia na základe diskusie, odporúča súhlasiť s odpredajom 
novovytvorených pozemkov par. č.3446/173 a 3451/11 k.ú. Dúbravka pre 
Železnice Slovenskej republiky za účelom vybudovania stavby „TIOP č.2 
Bratislava – Lamačská brána“. 
prítomní: 7 
za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
5.  Harmonogram zasadnutí komisie na rok 2023 
 Komisia súhlasí s predloženým harmonogramom zasadnutí na rok  2023 
a poveruje tajomníka komisie predložiť harmonogram na organizačné oddelenie. 
prítomní: 7 
za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
6. Stanovisko k rozpočtu MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2023 
Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť súhlasí predložený rozpočet 
MČ Bratislava-Dúbravka na rok 2023 bez pripomienok 
prítomní: 7 
za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
7. Rôzne 

a.) Spomalenie dopravy na Hanulovej ulici 
Na základe podnetu poslanca a člena komisie p. Trstenského, oddelenie 

územného rozvoja predložilo návrh na osadenie spomaľovacích vankúšov na 
komunikácii v Hanulovej ulici. 

Komisia odporúča návrh prekonzultovať na KDI a následne postupovať 
v zmysle odsúhlasených postupov 
prítomní: 7 
za: 7  proti: 0    zdržal sa: 0 
 
 b.) Rušenie liniek MHD v mestskej časti 

Pán starosta informoval členov komisie o zámere zrušiť linku č. 27 v mestskej 
časti. Podmienkou zachovania predmetnej linky je jej financovanie z rozpočtu 
mestskej časti a predstavuje čiastku cca 75 000,- EUR. 

V rámci diskusie boli navrhnuté spôsoby ako linku č.27 zachovať pre 
obyvateľov: 
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- skrátiť trasu od OC Dúbrawa cez Tranovského ulicu po Štepnú ulicu (križovatka 
Štepná – Tranovského) 
- znížiť frekvenciu jázd 
- uvažovať s menším autobusom (osobná dodávka pre max. 10 ľudí) 
- spolufinacovanie (MČ a hlavné mesto a OC Dúbrawa)  

Komisia na základe diskusie, odporúča starostovi MČ Bratislava-Dúbravka 
overiť možnosti a podmienky zachovania predmetnej linky č.27 
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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