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Zápisnica č. 21/2017 
 

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 23.01.2017 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: 
 
1. Žiadosť o stanovisko mestskej časti k zámeru umiestnenia reklamných 

panelov pre spoločnosť ISPA  
Komisia po preštudovaní a diskusii neodporúča umiestnenie reklamných 

bilbordov spol. ISPA, spol. s r.o. v mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
Prítomní: 10 
Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 2 
 
 
2. Žiadosť o riešenie parkovania v okolí Evanjelického kostola 

Komisia odporúča MÚ MČ Bratislava-Dúbravka zaslať podnet na 
oddelenie správy komunikácií magistrátu hlm SR Bratislavy s  požiadavkou 
možnosti vyhradeného parkovania na komunikácii v ulici M.Sch. Trnavského 
pri evanjelickom kostole a zároveň odporúča OÚRŽP preveriť možnosti 
rozšírenie parkovacích, resp. spevnených plôch v okolí evanjelického kostola.  
Prítomní: 9 
Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 
 

3. Žiadosť O.Z. Tavarička o súhlas s osadením vodomernej šachty 
a prípojky vody na pozemku p.č. 1625/1 v správe MČ 
Komisia súhlasí s umiestnením vodomernej šachty a prípojky  na pozemku 

p.č. 1625/1, ktorý je v správe mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
Prítomní: 10 
Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 3 
 
 
4. Informácia o stave riešenia zberného dvora v MČ Bratislava-

Dúbravka  
Komisia berie na vedomie informácie o stave prípravy realizácie zberného 

dvora na území MČ Bratislava-Dúbravka a odporúča starostovi mestskej časti 
ďalej rokovať s  SPP o súhlase s umiestnením zberného dvora v lokalite Na 
vrátkach.  
Prítomní: 8 
Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
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5. Hlasovanie o stanovisku komisie k zámeru zástupcu investora 
Globalreal, s.r.o a projektanti spoločnosti VAVRICA ARCHITEKTI, 
s.r.o.  
Komisia berie na vedomie predloženú dokumentáciu pre územné konanie 

polyfunkčného objektu „Na vyhliadke“ pre investora Globalreal, s.r.o. 
Spracovateľom projektovej dokumentácie je spoločnosť VAVRICA 
ARCHITEKTI, s.r.o,  
Prítomní: 8 
Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
 
6. Informácie o investičných zámeroch v roku 2017 na území mestskej 

časti Bratislava-Dúbravka  
Komisia berie na vedomie informácie o investičných zámeroch na území 

mestskej časti Bratislava-Dúbravka. 
Komisia o bode nehlasovala. 

 
 
7. Informácie o územných plánoch a urbanistických štúdiách 

Komisia berie na vedomie výklad pojmov územný plán zóny a urbanistická 
štúdia a ich použitie v praxi v zmysle súčasne platného ÚPN hlm SR Bratislavy.  

Komisia o bode nehlasovala. 
 
 
8. Návrh termínov zasadnutí na rok 2017 

Komisia súhlasí s predloženým návrhom zasadnutí na rok 2017   
 
 
 
 
 
 
 
       v.r, 

        ............................................ 
                                                 Ing. Peter Klepoch 
                                                                                  predseda komisie     

   v.r. 
    .............................................. 
Zapísal:  Ing. arch. Pavel Gašparovič 

              tajomník komisie      
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