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Zápisnica č. 22/2017 
 

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 13.02.2017 
 
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. Navrhované lokality pre uzavreté výbehy psov na území MČ,  

Ing. arch. Beláček z OÚR a ŽP predstavil ideové návrhy a lokality pre 
realizáciu priestorov pre voľný výbeh.  

Komisia po preštudovaní a diskusii odporúča: 
- oddeleniu územného rozvoja spracovať jednu lokalitu ako vzorový projekt, aj 
s finančnou kalkuláciou a znova predložiť komisii na posúdenie 
- informovať verejnosť o pripravovaných zámeroch v médiách MČ Bratislava-
Dúbravka. 
Prítomní: 9 
Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 2 
 
 
3. Projekt pešej zóny v priestore medzi ulicami Alexyho a Bagarova 

Ing. arch. Beláček z OÚR a ŽP predstavil návrh riešenia zážitkovej 
relaxačnej pešej zóny v priestore súčasného hlavného pešieho ťahu medzi 
ulicami J. Alexyho a Bagarovou.   

Komisia odporúča oddeleniu územného rozvoja MÚ MČ Bratislava-
Dúbravka pokračovať v projektovej a finančnej príprave predmetného projektu.  
Prítomní: 9 
Za: 9  Proti: 0  Zdržali sa: 0 

 
 

4. Program revitalizácie detských ihrísk v správe MČ na rok 2017 
Komisia berie na vedomie informáciu o príprave rekonštrukcie 

a revitalizácie vybraných detských ihrísk na rok 2017 a odporúča zahrnúť do 
plánu aj oplotenie areálu detského ihriska pri Rodinnom centre Macko na 
Sekurisovej ulici 
Prítomní: 8 
Za: 8  Proti: 0  Zdržali sa: 3 
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5. Rôzne 
 P. Marcinátová informovala, že v rámci septembrového Európskeho 
týždňa mobility organizovali Dúbravské noviny súťaž pre deti z materských 
a základných škôl, a pre verejnosť aj prieskum ohľadom MHD. Nakoľko 
členovia komisie nemali dostatok času na oboznámenie sa s podnetmi, požiadali 
p. Marcinátovú o zaslane materiálov na ich mailové adresy. K tejto problematike 
bude komisia rokovať na nasledovnom zasadnutí. 
 

 
 
 
 
 
 
          v.r, 

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

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

              tajomník komisie      



P R E Z E N Č N Á   L I S T I N A

 z  rokovania  Komisie územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít  

 MZ m.č. Bratislava-Dúbravka, ktoré sa uskutočnilo dňa 13. 02. 2017 na Miestnom úrade, 

 Žatevná č. 4, Bratislava.

  Členovia komisie

  Ing. Peter KLEPOCH, predseda prítomný

prítomný

  JUDr. Dušan MIKULÁŠ ospravedlnený

  Ing. Jozef RADOŠOVSKÝ prítomný

prítomný

  Mgr. Marcel BURKERT prítomný

  Ing. arch. Jela HUDCOVSKÁ, PhD. ospravedlnená

  Ing. Boris HRADECKÝ prítomný

  Ing. arch. Martin STOHL  prítomný

  Ing. Jaroslav BIEHUNEK, PhD. ospravedlnený

prítomný

prítomný

  Bc. Michal POPOVIČ ospravedlnený

  Ing. arch. Pavel GAŠPAROVIČ, tajomník prítomný

Lucia MARCINÁTOVÁ, Dúbravské noviny

  Ing. Juraj KÁČER

  Ing. Mgr. Peter ILLÝ

  Mgr. Ján VOJTKO

  Meno :

  Ing. Tomáš VAŠEK

prizvaní:
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