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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

berie na vedomie 
 
informáciu  o vybavení  interpelácie poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka zo dňa 27.09.2022 a to,  Mgr. Mateja Nagya. 
 

--- 
 

Informácia 
o vybavení  interpelácie poslanca miestneho zastupiteľstva z 19. zasadnutia miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka zo dňa 27. 09. 2022. 
 

 
Interpelant: Mgr. Matej Nagy, poslanec miestneho zastupiteľstva   
 
Interpelovaný: RNDr. Martin Zaťovič, starosta 
 
Predmet interpelácie: 
 

1. Mailová a písomná komunikácia o zmenách a doplnkoch vo verejnom záujme ZaD 
09 

 
Odpoveď:  
 
1. List z magistrátu č. MAGS OOUPD 65912/2020-495584 zo dňa 14.12.2020, ktorý mestská 
časť obdržala 18.12.2020 Výzva na zaslanie podnetov a podkladov vo verejnom 
a  v  komunálnom zaujme pre prípravu návrhu zmien a doplnkov územného plánu hlavného 
mesta SR Bratislavy (príloha č.1). 
 
2. 07.01.2021 pán starosta oslovil mailom poslancov miestneho zastupiteľstva s požiadavkou 
o zaslanie pripomienok do 05. 02.2021 (príloha č.2 a č.3). 
 
3. 07.01.2021 tajomník komisie preposlal mailom členom komisie list z magistrátu 
s požiadavkou o zaslanie podnetov najneskôr do 05.02.2021 (príloha č.3 a č.4). 
 
4. Medzitým oddelenie územného rozvoja pripravilo podnety ako podklad pre zmeny a doplnky 
v požadovanom obsahu (príloha č.5). 
 
5. 05.02.2021 pán starosta opäť požiadal poslancov o doplnenie požiadaviek (príloha č.6). 
 
6. Nakoľko neprišli žiadne požiadavky od poslancov a od členov komisie, len požiadavka 
o pripojenie Dúbravky na D2, oddelenie ÚR spracovalo požiadavky na základe 
predchádzajúcich podnetov od občanov a na základe vlastného šetrenia. Tieto požiadavky boli 
predložené aj poslancom miestneho zastupiteľstva 23.02.2022 ako informačný materiál. 



7. Listom č. OÚR-2930/0/2021/PG zo dňa 24.02.2021 mestská časť zaslala svoje požiadavky 
na riešenie zmien a doplnkov elektronickou poštou (príloha č.7). 
 
8. Listom č. MAGS OOUPD 54583/2022-385199 zo dňa 09.06.2022, ktorý MČ obdržala 
elektronicky 13.06.2022, bolo oznámené začatie verejného prerokovania návrhu 
územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 
v  znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 09“. Jednalo sa o podnety a podklady 
vo verejnom a v komunálnom zaujme , teraz zaradené do zmien a doplnkov ako ZaD 09 (príloha 
č.8). 
 
9. Mailom zo dňa 28.07.2022 bol zaslaný členom komisie ÚRVD a PA návrh na vyjadrenie 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka k predkladaným ZaD 09 s požiadavkou o súhlas, resp. 
doplnenie. (príloha č.9). 
 
10. Na základe doplnenia od pána Nagya bolo vyjadrenie MČ Bratislava-Dúbravka upravené  
a zaslané na oddelenie obstarávania územnoplánovacích podkladov a dokladov magistrátu 
hlavného mesta, a to mailom a následne elektronickou poštou. (príloha č.10). 
 
Prílohy boli súčasťou interpelácie. 
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