Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce

UZNESENIE
z riadného zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce
konaného dňa 27.5.2003
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce:
1. Z v o l i l o :
Za členov návrhovej komisie p. Ladislava Halása, p. Juraja Grebečiho a Ing.
Zoltána Wandracseka.
2. U r č i l o :
2.1. Za overovateľov zápisnice p. Hildu Mitterpachovú a MUDr. Milana Mosnára.
3. B e r i e n a v e d o m i e :
3.1. Správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutia MiZ
dňa 29.4.2003 a o plnení uznesenia č. 10.1. zo zasadnutia MiZ Bratislava –
Jarovce konaného dňa 25.3.2003.
3.2. Správu „Sociálna a kultúrna starostlivosť o občanov MČ Bratislava – Jarovce.“
3.3. Správu o zdravotnej starostlivosti v MČ Bratislava – Jarovce.
3.4. Ústnu informáciu predsedu komisie ŽPÚPV a B o stave nehnuteľností v MČ.
3.5. Ústnu informáciu veliteľa DPZ o stave požiarnej ochrany, vyhodnotení
predchádzajúceho obdobia a o efektívnosti preventívnych prehliadok.
4. P r e r o k o v a l o:
4.1. Správu o kontrole plnenia uznesení MiZ Bratislava – Jarovce zo zasadnutia MiZ
dňa 29.4.2003 a o plnení uznesenia č. 10.1. zo zasadnutia MiZ Bratislava –
Jarovce konaného dňa 25.3.2003.
4.2. Návrh plánu práce komisie FPAPL a VH na II. polrok 2003.
4.3. Návrh plánu práce komisie VPDMKPO a VZ na II. polrok 2003.
4.4. Žiadosť o odstránenie nedostatkov zistených v MČ Bratislava – Jarovce pri
obhliadke dňa 11.4.2003.
4.5. Návrh komisie VPDMKPO a VZ k sťažnosti obyvateľov Semenárskej ulice.
4.6. Návrh VZN MČ Bratislava – Jarovce č. 1/2003 o miestnych poplatkoch na území
MČ Bratislava – Jarovce zo dňa 27.5.2003.
4.7. Žiadosť Ing. Ingrid Naďovej o úpravu ceny za prenájom priestorov v budove na
Trnkovej ulici za účelom zriadiť súkromné detské centrum.
4.8. TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň
24.6.2003 s doplnením programu rokovania o body č. 3 a 4 zo zasadnutia MiZ
konaného dňa 27.5.2003.
4.9. Správu „Sociálna a kultúrna starostlivosť o občanov MČ Bratislava – Jarovce.“
4.10. Plán práce komisie KRVMŠSV a Z na II. polrok 2003.
4.11. Správu o zdravotnej starostlivosti v MČ Bratislava – Jarovce.
4.12. Návrh plánu práce komisie ŽPÚPV a B na II. polrok 2003.

5. S c h v a ľ u j e :
5.1. Plán práce komisie FPAPL a VH na II. polrok 2003.
5.2. Plán práce komisie VPDMKPO a VZ na II. polrok 2003.
5.3. Návrh komisie VPDMKPO a VZ k sťažnosti obyvateľov Semenárskej ulice
s tým, že sa vypustil bod č.4.
5.4. Návrh VZN MČ Bratislava – Jarovce č. 1/2003 o miestnych poplatkoch na území
MČ Bratislava – Jarovce zo dňa 27.5.2003.
5.5. Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní územného
plánu zóny Jarovce PD-dvor, rok 2002.
5.6. Súborné stanovisko MČ Bratislava – Jarovce ku konceptu riešenia územného
plánu zóny Jarovce PD-dvor, rok 2002 a pokyny na vypracovanie návrhu.
5.7. TOZ nasledujúceho riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň
24.6.2003.
5.8. Plán práce komisie KRVMŠSV a Z na II. polrok 2003.
5.9. Plán práce komisie ŽPÚPV a B na II. polrok 2003.
5.10. Odpredaj pozemku p. Ľubomírovi Bombovi par. č. 531/4, druh pozemku orná
pôda o výmere 144 m2 za cenu 600,- Sk/m2.
6. Ž i a d a:
6.1. Starostku MČ o zabezpečenie osadenia osvetlenia v parku na Mandľovej ulici
pred RD č. 8-13, odstráneného pri prácach na kanalizácii.
6.2. Starostku MČ riešiť neustále poškodzovanie trávnika v parku pri Kostolnej
záhrade na Mandľovej ulici pred bytovkou stĺpikmi alebo iným tipom oplotenia.
6.3. Starostku MČ žiadať Dopravný podnik mesta Bratislavy o osadenie prístrešku na
zastávke na Ovocnej ulici smer Rusovce.
6.4. Starostku MČ zabezpečiť vybudovanie prístupovej cesty na stojisko kontajnerov
študienac so spevneným povrchom.
6.5. Starostku MČ zabezpečiť spracovanie návrhu územného plánu zóny Jarovce PDdvor v zmysle schváleného výroku k pripomienkam a námietkam uplatneným pri
prerokovaní a súborného stanoviska mestskej časti ku konceptu riešenia
územného plánu zóny Jarovce PD-dvor, rok 2002 obsahujúceho pokyny na
vypracovanie návrhu.
6.6. Starostku MČ zabezpečiť vyčistenie objektu bývalej školy ( miestností, strechy
a dvora ) a odstránenie zariadení po predchádzajúcom užívateľovi, po dohode
s miestnymi
organizáciami
a podnikateľmi
disponujúcimi príslušnými
mechanizmami a s využitím nezamestnaných občanov MČ.
6.7. Starostku MČ zistiť podmienky prevodov pozemkov vo vlastníctve obce ale
v dlhodobej držbe občanmi MČ.
7. Trvá:
7.1. Na podmienkach prenájmu priestorov na Trnkovej ulici za účelom zriadenia
súkromného detského centra uvedené v uznesení MiZ č. 5.4. zo dňa 25.3.2003.
8. Ukladá:
8.1. Predsedom komisií a kontrolórovi MČ predložiť predsedovi finančnej komisie
písomné stanovisko k záverečnému účtu MČ Bratislava – Jarovce za rok 2002.
T: do 10.6.2003
8.2. Predsedom komisií predložiť na Miestny úrad Jarovce návrhy plánu investičných
a neinvestičných úloh na roky 2004-2006.
T: do 10.6.2003

9. Odporúča:
9.1. Starostke MČ odpovedať právnemu zástupcovi MUDr. George Batthyanyho
a MUDr. Edmunda Batthyanyho na žiadosť o rozšírenie a doplnenie územného
plánu rozvoja Jaroviec na podklade VZN č. 10/1998 podľa návrhu komisie
ŽPÚPV a B.
10. Súhlasí:
10.1. So žiadosťou Jána Malého o vydláždenie plochy zámkovou dlažbou pred
rodinným domom na Jantárovej 11, za použitia podobného druhu dlažby akou je
vybudovaný chodník a s podmienkou, že v prípade rozkopávky bude náklady na
úpravy do pôvodného stavu znášať žiadateľ.
10.2. S vydaním stavebného povolenia na stavbu rodinného domu na parcele č.
203/1 žiadateľovi Ing. Tiborovi Brezovskému pri splnení podmienok zákona
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení.

Mária Wuketichová
starostka MČ Bratislava-Jarovce

