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Zápisnica č. 23/2017 
 

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 13.03.2017 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 
Program: 
 
1.  Schválenie programu zasadnutia komisie 
 Komisia schvaľuje predložený program zasadnutia  
Prítomní: 7 
Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
 
2. Žiadosť OZ Tavarikova osada o finančný príspevok na projekt: 

„Oprava spevnenej komunikácie – cyklotrasy a turistického 
chodníka.“ 
Komisia po preštudovaní a diskusii odporúča poskytnúť dotáciu pre OZ 

Tavarikova osada v sume 1 000, € na rekonštrukciu cyklistického a náučného 
chodníka : 
Prítomní: 8 
Za: 7  Proti: 0  Zdržali sa: 1 
 
 
3. Jednostupňový projekt „Zvýšenie bezpečnosti na telese električkovej 

trati na priechodoch pre chodcov v Dúbravke“. 
Komisia po preštudovaní a diskusii berie na vedomie predložený 

jednostupňový projekt dodatočného riešenia bezpečnosti priechodov pre 
chodcov cez rekonštruovanú električkovú trať a zároveň upozorňuje, že návrh 
nerieši nedostatočné šírkové parametre týchto priechodov. Komisia odporúča 
vedeniu MČ Bratislava-Dúbravka požiadať Magistrát hlm SR Bratislavy na 
riešenie tohto problému.  
Prítomní: 9 
Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 
 

4. Požiadavka na priame spojenie Dúbravky s Kramárami – vysvetlenie 
organizácie dopravy veľkého mesta – list p. prof. MUDr. Mikuláš 
Hrubiško, CSc. 
Komisia berie na vedomie príspevok prof. MUDr. Mikuláš Hrubiška, CSc. 

k organizácii a požiadavky priameho spojenia MČ Bratislava-Dúbravka 
s lokalitou Kramáre. 
Prítomní: 9 



 2 

Za:7  Proti: 0  Zdržali sa: 2 
 
 
5. Prerokovanie žiadosti p. poslanca Nagyho na riešenie problémov 

rekreácie v lese.  
Komisia na základe diskusie odporúča: 

- oddeleniu ÚR a ŽP a stavebnému úradu MÚ MČ Bratislava-Dúbravka rokovať 
s ostatnými mestskými časťami, ktoré riešia podobné problémy, o spoločnom 
postupe pri návrhu záväzných regulatívov využitia územia v záhradkárskych 
osadách (max. % zastavania, min. % zelene a pod...) 
- vedeniu MČ Bratislava-Dúbravka rokovať s príslušnými orgánmi 
a organizáciami o dopravnej regulácii rekreačno-oddychovej zóny Devínskej 
kobyly.  
Prítomní: 7 
Za:7  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
 
6. Pripomienky komisie k podnetom na riešenie MHD v MČ Bratislava-

Dúbravka 
Komisia berie na vedomie vyhodnotenie pripomienok k podnetom na 

riešenie MHD, ktoré boli vznesené obyvateľmi MČ Bratislava-Dúbravka  rámci 
septembrového Európskeho týždňa mobility, ktoré boli spracované členom 
komisie p. Vašekom a odporúča: 
- zverejniť pripomienky v miestnych médiách 
- vedeniu mestskej časti rokovať na kompetentných úradoch inštitúciách 
o odporúčaných podnetoch  
Prítomní: 8 
Za:8  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
 
7. Rôzne  

a) Informácie o stave pripravovanej urbanistickej štúdie “Pod záhradami“ 
architektonickej súťaže DK 

Komisia berie na vedomie informácie o pripravovaných štúdiách 
organizovaných MČ Bratislava-Dúbravka. 

Komisia o bode nehlasovala. 
 
          v.r, 

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

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

              tajomník komisie      
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