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Zápisnica č. 03/2019 
 

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 04.03.2019 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 
Program: 
 
 
1.  Schválenie programu zasadnutia komisie 
 Komisia schvaľuje predložený program zasadnutia  
Prítomní:  
Za:6  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
 
2. Stanovisko k architektonickej štúdii „Green_box“ na námestí pred OC 

Saratov 
Komisia, na základe diskusie, neodporúča pokračovať v príprave projektovej 

dokumentácie v zmysle predloženej architektonickej štúdie a žiada investora 
doplniť do AŠ situáciu dopravnej obsluhy.  
Prítomní: 7 
Za:3  Proti: 0  Zdržali sa: 4 

 
 

3. Návrh na riešenie križovatky Saratovská – Pri kríži - Dúbravčická 
Komisia, prerokovala návrh p. starostu na dočasné riešenie dopravnej 

situácie v križovatke Saratovská  - Pri kríži – Dôbravčická, ktorý spočíva 
v spustení existujúcej svetelnej križovatky Saratovská . Pri hrubej lúke. Takéto 
riešenie by malo spomaliť najme dopravu zo smeru od DNV. Komisia sa vyjadrí 
na nasledovnom zasadnutí, t.j. 08.04.2019 
Komisia o tomto bode nehlasoval. 
 
 
4. Stanovisko k zadaniu (čistopisu) „Urbanistická štúdia Krčace, MČ 

Bratislava-Dúbravka a MČ Bratislava-Karlova Ves“ 
Komisia, na základe diskusie, neodporúča pokračovať v príprave 

Urbanistickej štúdie. Komisia požaduje obstarať územný plán zóny súčasne 
platného územného plánu hlm SR Bratislavy, rok 2007, a to v spolupráci 
s mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves.  

Komisia odporúča stretnutie zástupcov komisií oboch mestských častí, na 
ktorom by sa pripravil spoločný postup obstarania predmetného územného plánu 
zóny. 
Prítomní: 10 
Za:10  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
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5. Upravený rokovací poriadok komisie územného rozvoja, výstavby, 
dopravy a podnikateľských aktivít v zmysle pripomienok právneho 
oddelenia MÚ 
Komisia sa uzniesla, že hlasovať sa bude elektronicky, a to z dôvodu , že sa 

nedal otvoriť odkaz na úložisku. Tajomník obratom prepošle nové znenie členom 
komisie.  

Komisia súhlasí s navrhovaným znením rokovacieho poriadku komisie 
územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít  
Počet elektronických hlasovateľov: 7 
Za:7  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
 
 
6. Rôzne 
 V tomto bode do rokovania komisie neboli predložené žiadne návrhy. 
 
 

        ............................................ 
                                                 JUDr. Dušan Mikuláš 
                                                                                        predseda komisie     

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

              tajomník komisie      
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