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

Zápisnica
z „Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia“
č. 6 zo dňa 10.11.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Program komisie:

1.
2.
3.

Detské dopravné ihrisko - informácia
Chodník Jantárová ulica – informácia o realizácii
Kožušnícka ul. III. etapa a dopravné značenie v rámci projektu
Kožušnícka ul – informácia o stave
4.
Rekonštrukcia telocvične v areáli futbalového ihriska - informácia
5.
Výmena okien na telocvični Základnej školy – informácia
6.
VZN o čistote a poriadku – informácia o návrhu
7.
Riešenie územného plánu zóny za Kožušníckou ulicou
8.
Prejezd cez Plitvickú ulicu Rizman vs. záhradkári
9.
Orezanie orecha na parkovisku pred školou
10. Vyrezanie ihličnatého stromu pred kvetinárstvom na Jantárovej ulici
11. Plán na rok 2016 - návrhy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komisiu otvoril a viedol predseda komisie, poslanec Richard Szabó.

1. Detské dopravné ihrisko - informácia
Realizačné práce na detskom dopravnom ihrisku boli ukončené v celom rozsahu. Súbežne s
dopravným ihriskom sa podarilo zrevitalizovať aj ďalšiu vonkajšiu plochu v areáli materskej
školy, tzv. amfiteáter pri školskej jedálni. Úpravou zničenej betónovej plochy vznikla
multifunkčná plocha s mäkkým dopadom. V pondelok 9. 11. 2015 o 9.00 sa uskutočnilo
slávnostné otvorenie detského dopravného ihriska.
Záver: Dopravné ihrisko budú využívať nielen škôlkári, ale aj školáci vo voľnom čase a tiež pri
vyučovaní predmetu dopravná výchova.

2. Rekonštrukcia chodníka na Jantárovej ulici – informácia o realizácii
Stav k 8. 11. 2015: Pôvodný chodník na Jantárovej ulici v úseku medzi požiarnou zbrojnicou
a bytovkou je kompletne odstránený. V najnižších miestach boli umiestnené vsaky (do vyhĺbenej
jamy bola umiestnená geotextília a do nej nasypaný štrk vhodnej frakcie). Prepojenie
problémových častí so vsakmi sa zabezpečuje odvodňovacími žľabmi. Približne na 1/3
opravovaného chodníka je už položená zámková dlažba. V súvislosti s chodníkom je potrebné
riešiť aj spevnenú plochu pred bytovkou na Jantárovej ulici, ktorá bude slúžiť na parkovanie.
Vlastníci dostali k dispozícii návrh – projekt na jej realizáciu, projekt musia vlastníci predložiť
kompetentným úradom a získať súhlasné stanovisko.
Záver : Podľa slov pána Fila sú niektoré miesta nového chodníka nedostatočne vyspádované
a voda pravdepodobne nebude mať možnosť odtiecť do pripravených vsakov.
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Bezprostredne po skončení zasadnutia komisie sa uskutoční obhliadka na mieste a preverí sa
skutkový stav. Následne predseda komisie pán Szabó dohodne s realizátorom vyriešenie
prípadného nedostatku.

3. Kožušnícka ul. III. etapa a dopravné značenie v rámci projektu Kožušnícka ul. –
informácia o stave
Zástupca spoločnosti CRA pán Gašpar od posledného stretnutia komisie neoznámil nijaké
stanovisko.
Záver: Ak sa nepodarí telefonicky s p. Gašparom skontaktovať, komisia navrhuje na adresu
spoločnosti CRA zaslanať oficiálnu výzvu, aby k predmetnej záležitosti zaujala stanovisko.

4. Rekonštrukcia telocvične – areál futbalového ihriska - informácia
Pôvodne naplánovaný začiatok realizácie rekonštrukcie (t. j. do konca roka 2015) nie je reálny.
Od posledného stretnutia komisie sa doplnil projekt statiky. Hľadajú sa vhodní dodávatelia na
opravu strechy a výmenu okien.
Záver: Zimné obdobie sa využije na výber realizačných firiem.

5. Výmena okien na telocvični Základnej školy - informácia
V súvislosti s výmenou okien bola na zasadnutí miestneho zastupiteľstva odsúhlasená čiastka
9500.- EUR.
Záver: Momentálne sú okná vo výrobe a výmena by sa mala uskutočniť do konca novembra
2015.

6. VZN o čistote a poriadku – informácia o návrhu
Návrh VZN o čistote a poriadku predložil p. Škodler poslancom miestneho zastupiteľstva.
K niektorým bodom návrhu sa vyskytli prípomienky týkajúce sa možného napadnutia
navrhnutého znenia občanmi.
Záver: Nakoľko znenie návrhu VZN nemali k dispozícíí všetci členovia komisie, len členovia –
poslanci MZ, žiadame o jeho zaslanie všetkým členom komisie. Navrhujeme odkonzultovať
znenie návrhu s prokurátorom a odsúhlasiť až znenie, ktoré nebude napadnuteľné.

7. Riešenie územného plánu zóny za Kožušníckou ulicou
K nezastavaným pozemkom na pravej strane Kožušníckej ulice ( na jej severozápadnej strane )
bolo vydané územné rozhodnutie. V súvislosti s touto skutočnosťou sa pripravuje štúdia na
vytvorenie Územného plánu zóny v nádväznosti na Územný plán mesta, ktorý bude okrem
iného riešiť hlavné dopravné tepny ako aj napojenie na obchvat Jaroviec resp. na kruhový
objazd pri starom hraničnom prechode.
Záver: Komisia navhruje pripraviť a schváliť územný plán zóny v čo najkratšom čase.
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8. Prejezd cez Plitvickú ulicu pán Rizman vs. Záhradkári
Stretnutia komisie sa zúčastnili predstavitelia záhradkárov, pán predseda záhradkárskeho zväzu
Tóth a pán Blažíček. Informovali členov komisie o svojom postupe pri riešení vzniknutého
problému. Podľa slov pána Tótha bol pánovi Rizmanovi predložený návrh, ako by sa mohli
záhradkári podielať na úprave komunikácie na Plitvickej ulici ( zníženie hluku, zabezpečenie
odvodnenia). Pán Rizman návrh záhradkárov neakceptoval. Neskôr záhradkári žiadali
o osadenie dopravnej značky zákaz státia na Plitvickú ulicu, obec však na ich návrh
nereagovala. Záhradkári zvažovali aj alternatívu vytvorenia novej cesty na trase od stojiska
kontajnerov. Táto cesta historicky existovala a je zakreslená v mapách. V súčasnosti je
súčasťou obrábanej poľnohospodárskej pôdy, parcel, ktoré sú vo vlastníctve pozemkového
fondu.
Záver: Problém s prejazdom cez Plitvickú ulicu sa momentálne rieši.

9. Orezanie orecha na parkovisku pri základnej škole
Na parkovisku pri základnej školy prerastené konáre starého orecha obmedzujú parkovacie
možnosti. Vodiči preto tieto parkovacie miesta nevyužívajú.
Záver: Komisia navrhuje orezať spodné konáre do vhodnej výšky. Orez sa uskutoční počas
víkendu 21. - 22. 11. 2015.

10. Vyrezanie ihličnatého stromu pred kvetinárstvom na Jantárovej ulici
Pri autobusovej zastávke pred kvetinárstvom na Jantárovej ulici je potrebné odstrániť smrek,
ktorý zasahuje až k elektrickému vedeniu. Strom bude ponúknutý ako súčasť vianočnej výzdoby
Bratislavy.
Záver: Komisia odsúhlasila vypílenie stromu.

11. Plán na rok 2016 - návrhy
Pani Škodlerová navrhla odstrániť husto osadené betónové palisády na Mandľovej ulici
a nahradiť ich tzv. biskupskými klobúkmi.
Pán Wolf navrhuje zakázať vjazd motorovými vozidlami do arelálu tzv. Bažantnice.

Ďalšie podnety a návrhy 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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