
UZNESENIE 
z mimoriadneho zasadnutia  

MiZ Bratislava – Jarovce, konaného dňa 16.5.2007 
 
 
 

MiZ Bratislava – Jarovce: 
 

A. Určilo: 
1. Za overovateľov zápisnice poslancov p. Milana Husára a p. Juraja Hradského. 

 
B. Schvaľuje: 

1. Program mimoriadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 16.5.2007. 
2.  Prehlásenie MiZ MČ Bratislava – Jarovce, že v prípade nerešpektovania vyššie 

uvedených minimálnych požiadaviek MČ Bratislava – Jarovce k návrhu ÚP 
hlavného mesta SR Bratislavy, MČ Bratislava – Jarovce bude požadovať ich 
zapracovanie do aktualizácie schváleného ÚP hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
C. Prerokovalo: 

1. Návrh Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy. 
 

D. Žiada: 
1. Starostu MČ Bratislava – Jarovce v zmysle záverov z prerokovaného materiálu 

k návrhu Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy požiadať MsZ hl. mesta SR 
Bratislavy o zapracovanie pripomienok za MČ Bratislava – Jarovce, ktoré 
budú predmetom následných zmien a doplnkov platnej UPD hl. mesta 
v prípade schválenie ÚP. 

2. MsZ hl. mesta SR Bratislavy, aby v prípade schválenia ÚP do pripomienok, 
ktoré budú predmetom následných zmien a doplnkov platnej UPD hl. mesta 
bolo za MČ Bratislava – Jarovce zakotvené minimálne v rozsahu: 
2.1.Trasa nultého dopravného okruhu, resp. plánovanej diaľnice D4 na území 

MČ Bratislava - Jarovce bude predmetom samostatnej štúdie s cieľom jej 
presmerovania do dostatočnej vzdialenosti od plánovanej zástavby 
v mestskej časti tak, aby bolo na minimum zabezpečené zníženie 
negatívneho dopravného vplyvu na mestskú časť. Trasa takéhoto variantu 
diaľnice po nadväzujúcom procese posudzovania jej vplyvov na životné 
prostredie bude zakotvená do územnoplánovacích dokumentácií 
s rezervovaním územného koridoru. 

2.2.Prepracovať funkčné využitie územia a návrhy jednotlivých regulatívov 
tak, aby zodpovedali pôvodne pripomienkovanému materiálu z marca 
2004, v ktorom bola prognóza obyvateľstva v roku  2030 pre mestskú časť 
Bratislava – Jarovce 5500 obyvateľov a nie 12350, ako je uvádzané 
v materiály z februára 2006 po ukončení verejného prerokovania návrhu 
územného plánu, ktorý je predkladaný do MsZ. 

2.3.Požadovaný limit výškového usporiadania novej zástavby v MČ Bratislava 
– Jarovce je max. 2 podlažia s možnosťou realizácie podkrovia. 

2.4.Predmet zmien a doplnkov platnej UPD hl. mesta v MČ Bratislava – 
Jarovce bude obsahom následných rokovaní orgánov hl. mesta a MČ 
Bratislava – Jarovce. 



 
E. Ukladá: 

1. Poslancovi mestského zastupiteľstva hl. mesta SR Bratislavy za mestskú časť 
Bratislava – Jarovce, aby pri schvaľovaní územného plánu hl. mesta SR 
Bratislavy presadzoval v zmysle záverov z prerokovaného materiálu 
požiadavky MČ Bratislava – Jarovce. 

 
F. Zvolá: 

1. Verejné zhromaždenie občanov za účelom oboznámenia so stavom prác na 
Územnom pláne hlavného mesta SR Bratislavy, v termíne do 20.6.2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 


