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. 9 zo dňa 20. 6. 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Program komisie:

1. Zóna Kožušnícka
2. Rekonštrukcia povrchu komunikácii Kôstková a Rastlinná
3. Cyklochodník
4. Účelovo viazaná dotácia pre futbalový zväz – podmienky uvoľnenia 2.
časti
5. Chodník Mandľová
6. Informácie a rôzne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komisiu otvoril a viedol predseda komisie, poslanec Richard Szabó. Na úvod privítal prítomných
členov komisie ako aj pána prednostu miestneho úradu Ing. Vladimíra Mráza. K jednotlivým
bodom:
1. Zóna Kožušnícka
V súvislosti s plánovanou stavebnou uzáverou v tejto lokalite je potrebné predložiť predsedovi
komisie štúdiu návrhu územného plánu zóny reflektujúci podklad aktuálneho územného plánu
mesta Bratislava z dôvodu jednoznačného určenia a vymedzenia dotknutého územia.
Záver: podklad štúdie predloží pán Ing. Czafík v termíne do 9. 7. 2016.
2. Rekonštrukcia komunikácií na Rastlinnej a Kôstkovej ulici
VÚC poskytol mestskej časti Jarovce finančné prostriedky vo výške 60 000 EUR na opravu
povrchu poškodených komunikácii. Opravy by sa mali uskutočniť v dohľadnom čase. Pán
prednosta navrhol vyčleniť z rozpočtu mestskej časti ešte určitý objem financií a doobjednať
u zhotoviteľa aj opravy ďalších poškodených komunikácií.
Záver: Pri oprave poškodených komunikácií – výmena obrusnej vrstvy asfaltu dohliadnuť na
prispôsobenie povrchových znakov inžinierskych sietí (prispôsobiť výšku kanalizačných vpustí
a pod.) a dbať na už existujúce vjazdy do domov.

3. Cyklochodník
Vo veci výstavby cyklochodníka je určeným stavebným úradom Stavebný úrad Petržalka.
Nakoľko výstavba cyklochodníka sa týka oboch susediacich mestských častí Jarovce a Rusovce
je potrebná náležitá súčinnosť. Trasa navrhovaného cyklochodníka prechádza aj pozemkami,
ktoré sú v súčastnosti využívané nájomcom PD Dunaj.
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Záver: Starostovia mestských častí Jarovce a Rusovce navrhnú rokovania s kompetentými
zástupcami PD Dunaj a dohodnú sa na ďaľšom postupe.
4. Účelovo viazaná dotácia pre futbalový zväz – podmienky uvoľnenia 2. časti
Vyplatenie druhej časti dotácie pre futbalový zväz - TJ Jarovce je viazaná na opravu plota, ktorý
oddeľuje futbalové ihrisko od Ovocnej ulice. Oprave plotu predchádza výrub problémových
stromov - topoľov, bez ktorého by opravu plota nebolo možné realizovať.
Záver: Výrub stromov zabezpečí mestská časť.

5.Chodník na Mandľovej ulici
Pán Husár predložil projektantovi – Ing. Filo súpis existujúcich stromov na Mandľovej ulici.
Uskutočnili sa rokovania s prevádzkovateľom reštaurácie Jarovský dvor so žiadosťou
o spolufinancovanie opravy chodníka a vybudovania parkovacích miest pred reštauráciou.
Prevádzkovateľ súhlasí, avšak písomne sa nezaviazal. V rámci etapizácie prác bolo navrhnuté
nasledovné riešenie. V prvej etape pôjde o rekonštrukciu chodníka v úseku od Mandľovej 87 po
Mandľovú 67, na opačnej strane časť od križovatky po reštauráciu Jarovský dvor.
Záver: Zaslať písomnú žiadosť o jednoznačné vyjadrenie, či vlastník reštaurácie Jarovský dvor
bude finančne participovať na rekonštrukcii.

6. Informácie a rôzne
Prechody pre chodcov: Na Palmovej ulici bude nový prechod pre chodcov, na úrovni domu č.
16 a kostola. Prechod pre chodcov na zastávke pri hasičskej zbrojnici bude doplnený o
osvetlenie.
V najbližšom čase sa pripravuje výmena zvodidiel a oprava prepadnutej vozovky na križovatke
pri reštaurácii u Maťa.
V súvislosti so žiadosťou o fotopasce pán prednosta Mráz navrhuje nainštalovať na skúšobnú
dobu na problémových miestach nové snímacie zariadenie. Náklady na jedno zariadenie
predstavujú čiastku 1000 EUR. Výhodou zariadenia je jeho vlastný zdroj a kamerový systém,
ktorý umožní zhodnotiť opodstatnenosť eventuálneho výjazdu. Pán prednosta spolu s pánom
Hegyim zhodnotia vhodnosť takéhoto riešenia.
K príprave podkladov na rekonštrukciu domčeka na futbalovom ihrisku je potrebné
predložiť existujúcu dokumentáciu k stavbe. Dokumentáciu dodá pánovi Czafíkovi prednosta
pán Mráz.
Zrealizoval sa podpis zmluvy na workoutové ihrisko.
Na detskom ihrisku na futbalovom štadióne chýba jeden schodík na preliezke so
šmýklavkou, čím sa pre malé deti stáva preliezka nebezpečnou, hrozí nebezpečenstvo
prepadnutia. Viaceré drevené časti preliezok potrebujú nový náter. Zhotoviteľ detského ihriska,
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ktorý má zabezpečiť údržbu a opravu poškodených častí doteraz nezaslal cenovú ponuku.
Realizácia by sa mala uskutočniť začiatkom júla.
Odvod zrážkových vôd z najviac ohrozovaných častí Jaroviec bude riešený niekoľkými
vrtmi siahajúcimi pod úroveň spodnej vody.
Na detskom ihrisku medzi Mandľovou a Rastlinnou ulicou je potrebné uskutocniť výrub
vyschnutých stromov. V súvislosti s vybudovaním pitnej fontánky zistiť dodávateľa pitnej
fontánky pre mestskú časť Čunovo a osloviť ho so žiadosťou o cenovú ponuku. Pani
Mészárosová zašle kontakt na dodávateľa fontánky najneskôr do 30. 6. 2016.
Jarovské jazero bude vďaka dobrovoľnej iniciatíve Michala Wolfa opať čistejšie. Na
upozornenie a žiadosť predsedu komisie pán prednosta Mráz informoval, že je možné na
náklady mestskej časti pristaviť veľkokapacitný kontajner na zozbieraný odpad. Je potrebné
zistiť, či je zo strany iniciátorov záujem.
Najbližšie stretnutie komisie sa uskutoční koncom júla 2016.
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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