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Zápisnica 

 
z „Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia“ 

 č. 3 zo dňa 19.05.2015 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1) 
 
Program komisie:  
 
        1.       Aktuálne zmeny od posledného stretnutia dňa 13. 4. 2015 po      
                  jednotlivých  bodoch. 

2.      Detské dopravné ihrisko v areáli materskej školy   
3.      Workoutové ihrisko  
4.      Rekonštrukcia telocvične v areáli futbalového ihriska 
5.      Úprava areálu pred Miestnym úradom v Jarovciach 
6.      Prepojenie Trnkovej ulice s IBV fi CRA  
7.      Orezanie stromov a riešenie čistoty v obci  
8.      Chodník Jantárova  

        9.      Riešenie situácie v súvislosti s odkúpením časti Plitvickej ulice 
      10.      Úprava vstupu do obce v smere od Rusoviec – umelecké grafity 
      11.      Rôzne 
     
 
 
 
Komisiu otvoril a viedol predseda komisie, poslanec Richard Szabó. 
 
 
 

2. Detské dopravné ihrisko v areáli Materskej školy 
 

Po prehodnotení možností spolupráce s pánom Danihelom predseda komisie pán Szabó dospel 
k záveru, že realizácia detského dopravného ihriska by sa mala financovať aj z iných zdrojov. 
Jednou z možností je finančná výpomoc od spoločnosti Volkswagen, ktorú s projektom oslovila 
zástupkyňa pre materskú školu pani Poropatichová, či možnosť získať dotáciu na dovybavenie 
materských škôl z BSK.  
 
Záver: Konečné riešenie je potrebné dohodnúť čo najskôr, nakoľko stavbu detského 
dopravného ihriska je možné uskutočniť len v čase prerušenia prevádzky materskej školy počas 
letných prázdnin.  
 
 

3. Workoutové ihrisko 
 

Pán Hegyi predložil návrh workoutového ihriska aj s cenovou ponukou, ktorá  prevyšovala 
predpokladaný rozpočet. Workoutové ihrisko bude potrebné spropagovať a vyzdvihúť možnosti 
individuálneho využitia obyvateľmi mestskej časti. 
 
Záver: Pán Hegyi predloží návrh prispôsobený finančnému rozpočtu.  
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4. Rekonštrukcia telocvične – areál futbalového ihriska 
 
Pán Czafík predložil štúdiu realizácie v niekoľkých variantoch, ktoré budú prerokované na 
najbližšom zasadnutí miestneho zastupiteľstva.  
 
Záver: Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu odsúhlasiť variant F.  
 
 
 
 

5. Úprava areálu pred Miestnym úradom v Jarovciach 
 

Pán Filo pripravil a predložil návrh úpravy okolia Miestneho úradu v Jarovciach. 
 
Záver: Vzhľadom k novým faktom, týkajúcich sa možného financovania, komisia posunula 
riešenie tejto otázky ku koncu kalendárneho roka.  
 
 

6. Prepojenie Trnkovej ulice s IBV fi CRA 
 
Po niekoľkých stretnutiach majiteľov dotknutých pozemkov so zástupcami mestskej časti sa 
odsúhlasilo konkrétne riešenie prepojenia.  
 
Záver: Je potrebné uskutočniť zámeny a prepisy pozemkov v súlade s dohodnutým návrhom.  
 
 

 
 

7. Orezanie stromov a riešenie čistoty v obci 
 
Otázka výrobu a orezu problémových stromov zatiaľ nebola vyriešená. Z hľadiska efektívnosti 
a šetrenia finančných prostriedkov sa komisia dohodla, že na uskutočnenie výrubu a orezu 
stromov sa oslovia ochotní spoluobčania, ktorí vlastnia potrebné zariadenia a mechanizáciu.   
 
Záver: Predseda komisie osloví vytypované osoby s touto požiadavkou .  
 
 
 

8. Chodník Jantárova 
 
Záver : Návrh projektu chodníka na Jantárovej ulici sa posunul na ďalší kalendárny rok.  
 
 
 
                       9. Riešenie situácie v súvislosti s odkúpením časti Plitvickej ulice  
 
Betónová cesta spájajúca Trnkovú ulicu a záhradkársku osadu v Jarovciach – Plitvická ulica, 
bola sčasti odkúpená vlastníkom pozemku, ktorý ako jediný, má z tejto ulice vstup, pánom 
Rizmanom. Prejazdom vozidiel cez Plitvickú ulicu nevyhovujúca panelová cesta, ktorá nemá 
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zabezpečenú likvidáciu dažďových vôd, na jednej strane klesla, čo spôsobilo odtekanie časti 
dažďovej vody do pivničných a garážových priestorov domu pána Rizmana. Daný úsek na 
prejazd využívajú len záhradkári. Nový vlastník nesúhlasí s prejazdom vozidiel týmto úsekom. 
 
Záver : Je potrebné nájsť vyhovujúce riešenie pre všetky zúčastnené strany, prípadne navrhnúť 
realizáciu vybudovania novej miestnej komunikácie s potrebným vyspádovaním a s možnosťou 
dostatočného vsakovania resp. s možnosťou iného spôsobu likvidácie dažďových vôd. 
 
 
         10.Úprava vstupu do obce v smere od Rusoviec – umelecké grafity. 
 
Pán Czafík predložil návrh na skrášlenie vstupu do Jaroviec, podľa vzoru susednej mestskej 
časti  – grafitami na plot areálu futbalového ihriska. V tejto súvislosti sa otvorila otázka stavu 
oplotenia areálu od hlavnej cesty, ktorý možno označiť za havarijný, ako aj oplotenia samotného 
futbalového ihriska, ktoré je potrebné zrekonštruovať. 
 
Záver : Otázka umeleckých grafitov sa môže riešiť až po oprave oplotenia. Návrh  na 
zorganizovanie brigády na opravu oplotenia na futbalovom ihrisku.  
 
 
                                                               11. Rôzne  
 
Pán Szabó navrhol uskutočniť výmenu starých zvodidiel na Palmovej ulici ako aj výmenu 
kameňov popri miestnych komunikáciách, ktoré majú brániť nekontrolovanému parkovaniu za 
betónové prvky tzv. biskupské klobúky, ktoré budú lepšie vyhovovať z hľadiska 
bezpečnosti cestnej premávky ako aj z estetického hľadiska.  
V súvislosti s osadením košov na psie exkrementy nastal problém v ich nekompletnosti – koše 
nemali príslušenstvo potrebné k motnáži.  
Komisia sa dohodla na nutnosti vypracovania nového VZN o čistote a poriadku v mestskej časti, 
ktorého návrh bude predložený na nasledujúsom stretnutí. 
Ďalšie podnety a návrhy je možné zasielať na adresu predsedu komisie.  
 
 
 
Schválil: predseda komisie – Ing. Richard Szabó 
Zapísala: Zuzana Mészárosová 

  
 

 
 
Prílohy: 
-prezenčná listina (neoddeliteľnou súčasťou tohto zápisu) 
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