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. 4 zo dňa 17.08.2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny (príloha č. 1)
Program komisie:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Detské dopravné ihrisko v areáli materskej školy
Rekonštrukcia Domu kultúry v Jarovciach
Rekonštrukcia telocvične v areáli futbalového ihriska
Rekonštrukcia Jantárovej ulice
Čistota a poriadok v obci
Rôzne

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie, poslanec Richard Szabó.

1. Detské dopravné ihrisko v areáli Materskej školy
Členom komsie bol predložený finálny projekt na odsúhlasenie. Celkové náklady na výstavbu
detského dopravného ihriska neprekročia čiastku 6500.- EUR. Potrebné finančné prostriedky sa
podarilo získať z viacerých zdrojov vrátane sponzorského daru. Realizácia by sa mala začať
v priebehu posledného augustového týždňa. Búracie práce, ktoré s výstavbou dopravného
ihriska súvisia, komisia odporúča uskutočniť po dohode so zástupkyňou pre MŠ
v dopoludňajších hodinách resp. počas víkendu, aby nebol narušený popoľudňajší odpočinok
detí v MŠ.
Záver: Komisia projekt jednohlasne odsúhlasila a nemá voči nemu nijaké prípomienky. Projekt
bude predložený na odsúhlasenie starostovi, pánovi Škodlerovi.

2. Rekonštrukcia Domu kultúry v Jarovciach
Počas letných mesiacov sa uskutočnila v Dome kultúry v Jarovciach rekonštrukcia, ktorá
pozostávala z nivelizácie podlahy a výmeny dlažby vo vestibule, rekonštrukcie toaliet,
rekonštrukcie bufetových priestorov s pripojením na plyn, výmeny vstupných dverí do sály a z
rekonštrukcie schodov a prednej časti javiska. Od 24. 8. 2015 sa budú vykonávať záverečné a
čistiace práce, namontuje sa nové osvetlenie do vestibulu a elektrospotrebiče do bufetu. Nové
priestory kultúrneho domu budú doplnené aj novými stoličkami v počte 240 ks.
Záver: Finalizácia rekonštrukcie bude dokončená najneskôr 4. 9. 2015.

3. Rekonštrukcia telocvične – areál futbalového ihriska
Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie bola podpísaná. Finalizácia PD by mala byť
ukončená a predložená pánom Czafíkom do 21. 8. 2015 (je potrebné doplniť projekt plyno
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a vodoinštalácií). 15. augusta sa uskutočnili prípravné práce, mladí dobrovoľníci vyčistili okolie
telocvične zo strany Zeleninovej ulice a demontovali sa svietidlá a staré elektrické káble
v interiéri telocvične. V prvej etape rekonštrukcie je potrebné vymeniť okná a opraviť strechu.
Záver: Navrhnúť a vybrať dodávateľské spoločnosti.

4. Rekonštrukcia Jantárovej ulice
Do najbližšieho stretnutia komisie bude predložená projektová dokumentácia na rekonštrukciu
chodníka na Jantárovej ulici. Jedným z navrhovaných riešení je uskutočniť rekonštrukciu spolu
s osadením drenáže a vsakovacích šácht v zelenom páse pri chodníku. Chodník bude
zhotovený zo zámkovej dlažby.
Záver : Na tento projekt získala Mestská časť Jarovce dotáciu vo výške 25000.- EUR z BSK,
ktorú je potrebné použiť na jeseň 2015.

5. Riešenie čistoty a poriadku
Otázkou nutnosti vypracovať nové VZN o čistote a poriadku sa komisia zaoberala na poslednom
stretnutí.
Vzhľadom k novele zákona o odpadoch, ktorá zaväzuje obce k povinnosti odstrániť komunálny
odpad aj z pozemkov súkromných vlastníkov, (v prípade, ak vlastník pozemku vystaví
prehlásenie, že nie je pôvodcm odpadu, že z jeho uloženia na svojom pozemu nemá žiadny zisk
a je to deklarovaní ako komunálny odpad) je potrebné prijať nové VZN o čistote a poriadku,
ktoré by umožnilo vlastníkov, ktorí sa nestarajú o svoje pozemky, sankcionovať.
Záver: Návrh VZN predloží starosta mestskej časti v priebehu jesene.

6. Rôzne
Na území mestskej časti začali pribúdať reklamné pútače, ktoré upozorňujú na nové
developerské projekty (projekty Sýpka a Opál) v mestskej časti. Je potrebné preveriť povolenie
na ich umiestnenie.
Záver: Preveriť, či k týmto projektom už bola vypracovaná PD.
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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