
UZNESENIA 

z mimoriadneho  zasadnutia MiZ  
mestskej časti Bratislava – Jarovce zo dňa 14.7.2014 

 

 

UZNESENIE č. 422/2014  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje: 

1. výsledok hospodárenie mestskej časti za rok 2013 v zmysle par. 10 ods. 3 pís. a/ a b/ 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v znení 
neskorších predpisov t.j. z bežného a kapitálového rozpočtu prebytok do: 

      rezervného fondu vo výške 77 291,70 EUR 
2. „celoročné hospodárenie schvaľuje s výhradami“. 

za: 6              zdržali sa: 0                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 423/2014  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce schvaľuje Urbanistickú štúdiu diaľnice D4 
Bratislava, Jarovce – Rača – komplexný urbanistický návrh, variant č. 2 
za: 4              zdržali sa: 2                 proti: 0  

 

UZNESENIE č. 424/2014  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce žiada:  

1) pri úpravách plôch funkčného využitia a priestorového usporiadania vyvolaných 
zmenou trasy D4 dôsledne vychádzať z platného Územného plánu a nezvyšovať 
zaťaženosť územia v katastrálnom území Bratislava – Jarovce, 

2) zníženie výškových limitov zástavby smerom k diaľnici D4 po železničnú trať (kód 
miery využitia územia F) na výšku 4. nadzemné podlažia, 

3) zachovať, priame dopravné prepojenie Jaroviec a obce Kittsee prostredníctvom cesty 
III./00246, 

4) realizovať protihlukové opatrenia obdobne ako vo variante č. 2 kombináciou 
protihlukových stien a nízkohlučných povrchov vozovky, vegetačnými úpravami, 
bariéry formou navrhovanej zástavby 6. nadzemných podlaží požadujeme vylúčiť. 
Protihlukové steny žiadame rozšíriť o úsek od mimoúrovňovej križovatky Jarovce od 
Jantárovej ul. po mimoúrovňovú križovatku Rusovce po železničnú trať, vrátane 
mimoúrovňového úseku križovatky. Komplexne vyriešiť protihlukové opatrenia aj na 
diaľnici D4, 

5) nahradiť v textovej časti text „úprava“ trasovania koridoru diaľnice D4 textom 
„zmena“, 

6) zapracovať do projektu kompenzačných opatrení v primeranom rozsahu k zmenám 
v lesných a trávnych porastov aj opatrenia v katastrálnom území Jarovce, 

7) Urbanistickú štúdiu diaľnice D4 Bratislava, Jarovce – Rača dopracovať podľa variantu 
č. 2 pri zapracovaní vyššie uvedených pripomienok a požiadaviek, 

8) územie ohraničené železničnou traťou, hranicou katastrálne územie Jarovce a Rusovce 
a mimoúrovňový úsek križovatky Rusovce zachovať funkčné a výškové usporiadania 
územia podľa platného Územného plánu hl. m. SR BA z roku 2007. 

za: 6              zdržali sa: 0                 proti: 0  

 
 

 



UZNESENIE č. 425/2014  
Miestne zastupiteľstvo Bratislava-Jarovce  
nemá pripomienky k materiálu D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever – zaslanie oznámenia 
o zmene. 
za: 6              zdržali sa: 0                 proti: 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Ing. Pavel Škodler 

starosta MČ Bratislava - Jarovce 
 

 
 
 


