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.1 zo dňa 16.03.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Program komisie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Detské dopravné ihrisko – areál Materskej školy na Trnkovej ulici
Workoutové ihrisko
Rekonštrukcia telocvične – areál futbalového ihriska
Úprava areálu pred Miestnym úradom v Jarovciach
Rozvrhnutie a výber miesta pre koše na psie exkrementy
Prepojenie Trnkovej ulice s IBV fi CRA
Návrh vybudovania studne v areáli cintorína
Orezanie stromov a riešenie čistoty v obci
Chodník Jantárova
Opatrenia proti vode

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie, poslanec Richard Szabó.

1. Detské dopravné ihrisko – areál Materskej školy na Trnkovej ulici
Pred zasadnutím komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia
(komisia) sa uskutočnilo pracovné stretnutie v zložení: pán starosta Škodler, pán Szabó, pán
Uhler, pani Škodlerová, pán Danihel a pán Filo, na ktorom sa prejednávali alternatívy
vybudovania dopravného ihriska. Projektantom - Ing. Filom boli predložené 3 návrhy možného
riešenia dopravného ihriska na podklade geodetického zamerania danej lokality. Diskutovalo sa
o povrchovej úprave – asfalt, betón, dlažba, možnosti umiestnenia zelene, umiestnenia
dopravného značenia a o spôsobe financovania. Po skončení stretnutia bol ostatným členom
komisie predložený návrh riešenia v podobe výberu navrhovanej alternatívy. Nejasná ostala
otázka financovania a spôsob odvádzania dažďových vôd z navrhovaných plôch.
Záver: Predseda komisie bude komunikovať s pánom Danihelom o možnosti refinancovania a
využitia poskytovaných grantov. Komisii sa predloží finančný plán na odsúhlasenie realizácie s
platným projektom. Termín informovania: nasledujúce zasadnutie komisie - 13.04.2015. V
prípade skoršieho riešenia problematiky predseda komisie zvolá pracovné stretnutie.

2. Workoutové ihrisko
K pôvodnému návrhu miesta na vybudovanie Workoutového ihriska, ktoré sa malo realizovať
medzi ulicami Ovocná a Kôstková pri križovatke ulíc Jantárová, Palmová a Ovocná sa vyskytli
nesúhlasné stanoviská. Komisia preto navrhla nové umiestnenie v priestoroch detského ihriska
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medzi ulicami Mandľová a Kôstková, alebo pri Rastlinnej ulici medzi areálom cintorína a
objektom predajne potravín.
Pri prerokúvaní tohto bodu bol kvôli zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky predložený návrh
na upravenie výškovej úrovne miestnej komunikácie na Ovocnej ulici pri križovatke ulíc
Palmová, Jantárová a Ovocná a vyznačenie prechodu pre chodcov prechádzajúcich z Ovocnej
na Jantárovú ulicu smerom k miestnemu úradu a naopak.
Záver: Predseda komisie pán Szabó poveril člena komisie pána Hegyiho vypracovaním návrhov
nového umiestnenia s rozmiestnením jednotlivých zariadení na cvičenie a aj vypracovaním
cenových ponúk. Termín predloženia návrhov: nasledujúce zasadnutie komisie, 13.04.2015.

3. Rekonštrukcia telocvične – areál futbalového ihriska
V súvislosti s projektom na rekonštrukciu telocvične sa komisie zúčastnil pán Malovaný, ktorý v
spolupráci s pánom Czafíkom bude ako odborný dohľad spolupracovať pri príprave projektovej
dokumentácie k rekonštrukcii, a pri uskutočňovaní jednotlivých úkonov potrebných v rámci jej
realizácie.
Záver: Predseda komisie poveril pána Czafíka pripraviť návrh možného riešenia rekonštrukcie
na základe obhliadky a možností, ktoré predmetná stavba ponúka aj s cenovými návrhmi v
termíne do 13.04.2015.

4. Úprava areálu pred Miestnym úradom v Jarovciach
Páni projektanti Czafík a Filo pripravia štúdiu a návrh na základe dostupných podkladov –
snímka z mapy a fotografia z aktuálneho stavu, ktorú odprezentujú na nasledujúcom zasadnutí.

5. Rozvrhnutie a výber miesta pre koše na psie exkrementy
Miestny úrad v Jarovciach zakúpil v minulosti 5 košov, ktoré majú slúžiť na psie exkrementy. Na
základe komunikácie s majiteľmi psov, ktorí označili vhodné miesta, bol vytvorený návrh na ich
rozmiestnenie. Koše na psie exkrementy budú umiestnené na skúšobnú dobu. V prípade, že sa
nepotvrdí ich efektívnosť, budú premiestnené na miesta, ktoré budú označené ako
vyhovujúcejšie.
Záver: Realizácia sa uskutoční v termíne podľa dohody s miestnym úradom.

6. Prepojenie Trnkovej ulice s IBV fi CRA
V komisii bod nebol prerokovaný.
K danej problematike bude v dohľadnej dobe a podľa pracovnej vyťaženosti zúčastnených
zvolané pracovné stretnutie na miestnom úrade v zložení: pán starosta Škodler, pán Szabó, pán
Uhler, pán Gašpar a pán Višpel.
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7. Návrh vybudovania studne v areáli cintorína
Na základe všetkých dostupných informácií sa vybudovanie studne v areáli cintorína ukázalo
ako nerentabilné, nakoľko náklady na spotrebu vody v areáli cintorína, sú výrazne nižšie ako
náklady na realizáciu studne a následné súvisiace investície.
Záver: Komisia neodporúča.

8. Orezanie stromov a riešenie čistoty v obci
Starosta obce - pán Škodler informoval o tom, že orez stromov sa uskutoční podľa návrhu
predloženého na zasadnutí miestneho zastupiteľstva.
Člen komisie pán Marián Wolf upozornil na potrebu doplnenia návrhu o orez resp. výrub drevín,
ktoré bránia bezpečnému výhľadu pri výjazdoch na komunikácie (napr. z Kožušníckej na
Palmovú ulicu).
Záver: Predseda komisie poveril pána Wolfa uskutočniť miestne zisťovanie s nafotením
problémových miest a prípravou podkladov na eventuálny výrub.

9. Chodník Jantárova
Predložila sa situácia geodetického zamerania z leta 2014, v ktorej sú zakreslené existujúce
miestne pomery: chodník, výjazd / vjazd, zeleň – stromy. Na základe toho sa pristúpi k
miestnemu prešetreniu – pán Szabó a pán Czafík a navrhne sa projekt na vyhotovenie
chodníka.
Záver: Predseda komisie poveril pána Czafíka prípravou návrhu riešenia projektu chodníka na
Jantárovej ulici.

10. Opatrenia proti vode opatrenia proti vode
V súvislosti s problémami s odvádzaním dažďovej vody bol vypracovaný projekt na vybudovanie
systému vsakovacích šácht na tých problémových miestach, kde to úroveň hladiny spodnej
vody umožňuje.
Záver: Komisia odporúča pilotný projekt realizovať na ulici Mandľová podľa výberu zhotoviteľa.

Schválil: predseda komisie – Ing. Richard Szabó
Zapísala: Zuzana Mészárosová

Prílohy:
-prezenčná listina (neoddeliteľnou súčasťou tohto zápisu)
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