
UZNESENIA 
z mimoriadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce 

konaného dňa 26.9.2007 
 
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce: 
 
 

A. Určilo: 
1. Za overovateľov zápisnice p. Juraja Hradského a p. Pavla Haása. 

 
B. Prerokovalo: 

1. Program mimoriadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce dňa 26.9.2007 s 
pripomienkami. 

2. Žiadosť spol. Žiar. s.r.o. o opravu strechy na budove Jarovský dvor. 
3. Pripomienky k Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy 2007. 

 
C. Schvaľuje: 

1. Program mimoriadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce dňa 26.9.2007  
s doplnením o bod „Prerokovanie žiadosti spol. Žiar s.r.o.“. 

2. Pripomienky k schválenému Územnému plánu hlavného mesta SR Bratislavy 
2007 v nasledovnom znení: 

- Zmena klasifikácie pozemku parc. č. 995/8 z funkčného využitia 
územia občianska vybavenosť lokálneho významu na funkčné 
využitia územia v malopodlažnej zástavbe - žiadosť Márie 
Mojžišovej a  spol. zo dňa 27.8.2007. 

- Zosúladenie ÚP so skutočným stavom na pozemkoch parc. č. 712/1 - 
713/7 a zmena funkčného využitia na pozemku parc. č. 714 na 
malopodlažnú zástavbu / 102. 

- Zmena funkčného využitia na častiach pozemkov parc. č. 994/9 
a 994/13 na malopodlažnú zástavbu - žiadosť Jána Warenicha a Viery 
Warenichovej zo dňa 21.2.2007. 

- Morušová ul. pozemky parc. č. 548/11 – 548/26 - zmena funkčného 
využitia na malopodlažnú zástavbu. 

- Morušová ul. pozemky parc. č. 584/1, 584/3, 548/10 a 585 - zmena 
funkčného využitia na malopodlažnú zástavbu. 

- Chotárna ul. pozemky parc. č. 911/59 – 911/60, 911/109 – 911/117 
a 911/127 - zosúladenie so skutočným stavom na pozemkoch, zmena 
funkčného využitia na malopodlažnú zástavbu / 102. 

- Chotárna ul. pozemky parc. č. 369/27, 369/42, 369/46, 369/48, 460/1, 
460/2, 461/4 - zosúladenie so skutočným stavom na pozemkoch, 
zmena funkčného využitia na malopodlažnú zástavbu. 

- Jantárová ul. – severná časť po oboch stranách cestnej komunikácie - 
zmena kódu miery využitia územia z D na C. 

- Jantárová ul. – severozápadná časť od cestnej komunikácie - zmena 
kódu miery využitia územia z C na B. 

- Jantárová ul. pred križovatkou s NDO - zmena kódu miery využitia 
územia z C na B. 

- Chotárna ul. pozemok parc. č. 462 - zmena funkčného využitia na 
malopodlažnú zástavbu. 



- Križovatka diaľnica D4 – pôvodná cesta Jarovce – Kittsse, pozemky 
parc. č 962/21, 968/2 a 972/37 zmena funkčného využitia na 
rekreácia v prírodnom prostredí. 

-  Dopravné riešenie v schválenom ÚP zostáva naďalej pre MČ 
Bratislava - Jarovce neprijateľné. Žiadame: 
- prepracovanie trasy NDO s jej maximálne možným posun severným 
smerom, 
- prehodnotiť riešenie dopravných vstupov na územie MČ 
a prepojenie na MČ Petržalka s cieľom zlepšenia kvality dopravných 
spojení, 
- prepracovať dopravné napojenie Jaroviec na Rusovskú radiálu z 
Jantárovej ulice,  
- prijatie serióznych opatrení na elimináciu nepriaznivých vplyvov 
dopravy na životné prostredie v MČ Jarovce. 

- Zmeny funkčného využitia a regulatívov žiadame premietnuť do 
príslušných grafických a textových častí ÚP. 

 
3. Opravu strechy na budove Jarovský dvor na Mandľovej ulici č. 48, a to 

výmenu krytiny, latovanie a oplechovanie o ploche 450 m2 na náklady 
spoločnosti Žiar. s.r.o. a súhlasí s odpočtom nájmu pre spoločnosť Žiar s.r.o. 
na obdobie 24 mesiacov so začiatkom od 1.1.2008. 

4. Opravu strechy na budove Jarovský dvor na Mandľovej ulici č. 48, a to 
výmenu krytiny, latovanie a oplechovanie o ploche 450 m2 na náklady 
spoločnosti Žiar. s.r.o. a súhlasí s odpočtom nájmu pre spoločnosť Žiar s.r.o. 
na obdobie 18 mesiacov so začiatkom od 1.1.2008. 

 
D. Žiada: 

1. Starostu MČ doručiť pripomienky MČ Bratislava – Jarovce k Územnému 
plánu hlavného mesta SR Bratislavy 2007 na sekretariát námestníka primátora 
Hlavného mesta SR Bratislavy do 30.9.2007. 

2. Starostu MČ o vypracovanie a podpísanie dodatku k nájomnej zmluve so 
spoločnosťou Žiar s.r.o. o odpočte nájmu na 24 mesiacov. 

 
E. Ruší: 

1. Uznesenie č. C.4. z  dnešného mimoriadneho zasadnutia MiZ Bratislava – 
Jarovce. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ing. Pavel Škodler 
starosta MČ Bratislava - Jarovce 

 
 


