
Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava–Jarovce 

 
 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava – Jarovce 
predseda komisie: Ing. Richard SZABÓ, tel.: 0908 937434, email: poslanci@jarovce.sk 

 

Zápisnica 

 

z „Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia“ 
 č. 2 zo dňa 13.04.2015 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1) 
 
Program komisie:  
 
        1.       Kontrola zverených úloh po jednotlivých bodoch z programu komisie zo  
                  dňa 16. 3. 2015 a aktuálne zmeny. 

2.      Detské dopravné ihrisko v areáli Materskej školy   
3.      Workoutové ihrisko  
4.      Rekonštrukcia telocvične v areáli futbalového ihriska 
5.      Úprava areálu pred Miestnym úradom v Jarovciach 
6.      Prepojenie Trnkovej ulice s IBV fi CRA  
7.      Orezanie stromov a riešenie čistoty v obci  
8.      Chodník Jantárova  

       9.      Opatrenia proti vode    
      10.     Rôzne 
 

 
 

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie, poslanec Richard Szabó. 
 
 
 

2. Detské dopravné ihrisko v areáli Materskej školy 
 

K návrhu na vybudovanie detského dopravného ihriska pri materskej škole bol vypracovaný 
orientačný rozpočet so započítaním všetkých potrebných nákladov v celkovej výške 6500.- 
EUR. Rozpočet spolu s návrhom riešenia bol zaslaný pánovi Danihelovi, ktorý prišiel 
s iniciatívou zabezpečiť  na tento projekt potrebné financie. Pán Danihel do dňa zasadnutia 
komisie nepredložil konečné stanovisko. Pán Filo poukázal aj na možnosť získania grantu 
z iného zdroja, nakoľko projekt je v súlade s danými požiadavkami.  
 
Záver: Predseda komisie požiada pána Danihela o definitívne stanovisko. Pán Filo zabezpečí 
potrebné informácie o možnostiach získania grantu a do požadovaného termínu predloží 
podklady na jeho získanie.  
 

3. Workoutové ihrisko 
 

Komisia sa po zvážení všetkých okolností priklonila k variantu vybudovania workoutového 
ihriska v zadnej časti existujúceho detského ihriska medzi ulicami Mandľová a Kôstková. 
Workoutové ihrisko bude mať samostatný vstup z Kôstkovej ulice a bude oddelené od detského 
ihriska pletivovým plotom a ihličnanými drevinami, ktoré budú vysadené zo strany workoutového 
ihriska. Výber náradia na cvičenie a jeho rozmiestnenie je limitované obmedzenou šírkou 
daného pozemku. Workoutové ihrisko bude k dispozícii aj organizovaným skupinám, ktoré budú 
cvičiť pod vedením skúseného trénera pána Michala Wolfa. 
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Záver: Predseda komisie pán Szabó poveril člena komisie pána Hegyiho vypracovaním 
konkrétneho návrhu umiestnenia jednotlivých zariadení na cvičenie aj cenovými ponukami. 
Termín predloženia návrhu: najbližšie zasadnutie miestneho zatupiteľstva 22.04.2015. 
 

 
 

4. Rekonštrukcia telocvične – areál futbalového ihriska 
 
Pán Czafík predložil návrh rekonštrukcie s cenovou kalkuláciou v celkovej výške 330 000.- EUR 
ako aj odporúčaný ďalší postup. V prvom rade je potrebné vypracovať architektonickú štúdiu 
v kalkulovanej výške 900.- EUR, projekt rekonštrukcie 14 300.- EUR a rozdeliť práce na 
jednotlivé etapy. V cene projektu sú zahrnuté aj nové parkovacie plochy pri telocvični na 
Zeleninovej ulici. 
 
Záver: Komisia súhlasí s predloženým riešením. Predseda komisie pán Szabó požiada pána 
starostu Škodlera o zaslanie objednávky na architektonickú štúdiu.  
 
 
 

5. Úprava areálu pred Miestnym úradom v Jarovciach 
 
Záver: Páni projektanti Czafík a Filo po zapracovaní možností riešenia okolitých chodníkov, 
vrátane prechodov pre chodcov a prípadných parkovacích plôch v okolí budovy Miestneho 
úradu pripravia návrh úpravy areálu, ktorý odprezentujú na nasledujúcom zasadnutí. 
 
 

6. Prepojenie Trnkovej ulice s IBV fi CRA 

 
Dňa 10. 4. 2015 sa uskutočnilo stretnutie v zložení: pán starosta Škodler, pán Szabó, pán Uhler, 
pán Gašpar za spoločnosť CRA a ako zástupca viacerých rodinných príslušníkov a zároveň 
vlastníkov, pán Višpel. Na stretnutí sa predložil návrh riešenia prepojenia otvorením súkromnej 
prístupovej cesty ktorá vedie k popri domoch na Trnkovej ulici c 1/A a 1/B s následným 
nadviazaním na dalšie parcely v smere k záhradkárskej osade s pripojením na križovatku 
Figová – Oleandrová.  
 
Záver:  Majitelia dotknutých pozemkov majú možnosť predložený návrh ešte doplniť resp. 
prípomienkovať. 
 

 
 

7. Orezanie stromov a riešenie čistoty v obci 
 
Člen komisie pán Marián Wolf predložil fotografie problémových miest, kde sa nachádzajú 
stromy brániace vodičom v bezpečnom výhľade. Nakoľko ide dreviny, ktoré majú známych 
vlastníkov, komisia navrhla upovedomiť ich o potrebe orezu resp. výrubu týchto drevín. 
V prípade stromu, ktorý sa nachádza na Kožušníckej ulici pri jej napojení na Palmovú je 
potrebné orezanie konárov do výšky min. 2 metrov. Borovica nachádzajúca sa na pravej strane 
Chotárnej ulice pri jej napojení na Palmovú ulicu bráni vo výhľade natoľko, že komisia 
odsúhlasila jej výrub. V súvislosti s orezaním stromov, bol doplnený návrh na orez resp. výrub 
starého orecha nachádzajúceho sa na parkovisku pri ZŠ pri rodinnom dome na ulici Trnková 10.  
 
Záver: Predseda komisie zabezpečí komunikáciu s vlastníkmi drevín.  
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8. Chodník Jantárova 

 
Záver : Predseda komisie poveril pána Czafíka prípravou návrhu riešenia projektu chodníka na 
Jantárovej ulici. Čas na predloženie návrhu bol posunutý do ďalšieho zasadnutia. 
 
 

9. Opatrenia proti vode 

 

V súvislosti s problémami s odvádzaním dažďovej vody bol vypracovaný projekt na vybudovanie 
systému vsakovacích šácht na tých problémových miestach, kde to úroveň hladiny spodnej 
vody umožňuje.  
 
Záver:  Komisia navrhuje zastupiteľsvu začať s výberom realizačnej firmy.  

 
                                                                    10. Rôzne  
 

V bode rôzne pán Filo upozornil na uvoľnené priekopové tvárnice na medzi novým rampovým 
chodníkom a cestou ku križovatke Jantárová – Palmová, spomenuli sa už dlhšie chýbajúce 
tabule obce, ktoré je potrebné doplniť resp. upevniť.  Predložil sa návrh na zakúpenie 
a osadenie smetných košov, otvorila sa otázka prehradenia poľnej cesty ku tzv. Bažantnici 
z dôvodu pripravovaného oplotenia poz. E 3093/2, ktorým táto cesta prechádza ako aj otázka 
odkúpenia betónovej cesty spajajúcej Trnkovú ulicu a záhradkársku osadu v Jarovciach. V 
súvislosti s čistotou a poriadkom by bolo vhodné vypracovať nové VZN. Riešenie spomenutých 
otázok bude prerokované na nasledujúcom stretnutí. Nové podnety je možné zasielať na adresu 
predsedu komisie.  
 
 
 
Schválil: predseda komisie – Ing. Richard Szabó 
Zapísala: Zuzana Mészárosová 

  
 

 
 
Prílohy: 
-prezenčná listina (neoddeliteľnou súčasťou tohto zápisu) 
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