
Komisia územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia 
pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava–Jarovce 

 
 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava – Jarovce 
predseda komisie: Ing. Richard SZABÓ, tel.: 0908 937434, email: poslanci@jarovce.sk 

 

Zápisnica 

 

z „Komisie územného plánovania, výstavby, dopravy a životného prostredia“ 
 č. 5 zo dňa 13.10.2015 

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

       1.      Detské dopravné ihrisko - informácia   
2.      Chodník Jantárová ulica    
3.      Kožušnícka ul. III. etapa a dopravné značenie v rámci projektu     
         Kožušnícka ul. 
4.      Rekonštrukcia telocvične v areáli futbalového ihriska 

5.      Výmena okien na telocvični Základnej školy na Trnkovej ulici 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie, poslanec Richard Szabó. 
 

                      1. Detské dopravné ihrisko - informácia 
 
    aktuálny stav 

 
 

Počas mesiacov september a október sa uskutočnila výstavba detského dopravného ihriska pri 
Materskej škole na Trnkovej ulici. Budúce detské dopravné ihrisko je pripravené na pokládku 
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živíčných vrstiev - asfaltovanie, ktoré by sa malo uskutočniť počas víkendu 17. a 18. 10. 2015. 
Následne bude namaľované vodorovné a osadené zvislé dopravné značenie. Zo stavebných 
prác ostáva dokončiť bývalú terasu, ktorá bude slúžiť na parkovanie detských vozidiel. Pôvodný 
projekt bol z bezpečnostných dôvodov doplnený o minizábradlie, ktoré bude spolu s palisádami 
oddeľovať terasu a nižšie položenú časť dopravného ihriska. Sadové úpravy sa z dôvodu 
blížiacej sa zimy, uskutočnia až na jar budúceho roku. Pán Filo navrhol zelené plochy dočasne 
upraviť osadením separačnej fólie, ktorá bude prikrytá vrstvou štrku, aby sa zamedzilo 
zaburineniu a hromadeniu blata.  
 
 
Záver:  Termín dokončenia stavebných prác na detskom dopravnom ihrisku -  koniec októbra 
2015. 
 
 
 
                           2. Rekonštrukcia chodníka na Jantárovej ulici 
 

 
Komisii bola predložená projektová dokumentácia k rekonštrukcii chodníka na Jantárovej ulici 
v časti medzi hasičskou zbrojnicou a tzv. novou bytovkou ( Jantárová 47 ). V súlade s návrhom 
sa v septembri uskutočnilo stretnutie vlastníkov nehnuteľností na Jantárovej ulici, ktorých sa 
rekonštrukcia dotkne. Vlastníci s návrhom súhlasia, apelujú však na dodržanie správneho 
vyspádovania chodníka a osadenie drenáží, aby sa zabránilo zavodňovaniu ich pozemkov z 
komunikácie. Vjazdy na priľahlé pozemky sa budú rekonštruovať súčasne s rekonštrukciou 
chodníka, avšak ich financovanie zabezpečia jednotliví vlastníci dotknutých pozemkov. Celkové 
predpokladané náklady na rekonštrukciu vo výške 30 000 EUR budú financované z VÚC ( 25 
000 EUR) a z mestskej časti (5 000 EUR).  
 
 
Záver : Začiatok realizácie je naplánovaný na 43. kalendárny týždeň.  
 
 
 
 
3. Kožušnícka ul. III. etapa a dopravné značenie v rámci projektu Kožušnícka ul. 
 

 

Z dôvodu ukončenia výstavby v lokalite Kožušnícka – prvá a druhá etapa, je potrebné doriešiť 
dopravné značenie existujúcich komunikácií. CRA predložila komisii pôvodný projekt 
dopravného značenia v tejto lokalite z roku 2008. Nakoľko pôvodná situácia nie je v súlade s 
jestvujúcim stavom je potrebné vypracovať nový projekt, zabezpečiť jeho schválenie a následnú 
realizáciu do navrhnutého termínu. Navrhnutý termín: do konca decembra 2015. 
V súvislosti so zámerom – uskutočniť III. etapu výstavby lokality Kožušnícka a následným 
prepojením s Trnkovou ulicou, CRA predložila návrh realizácie a spôsobu financovania ako aj 
rozpočet na samotnú realizáciu vybudovania prepojenia.  
 
Záver: Komisia súhlasí s prepojením tejto lokality ako aj s predloženým návrhom umiestnenia 
komunikácie.  
Komisia nesúhlasí s predloženým návrhom cenovej kalkulácie a navrhnutým spôsobom 
financovania a žiada o predloženie cenových ponúk realizácie od alternatívnych dodávateľov.  
Komisia ukladá navrhovateľovi - spoločnosti CRA, vypracovať nový projekt dopravného 
značenia v lokalite Kožušnícka, zabezpečiť jeho schválenie a následnú realizáciu v termíne do 
konca kalendárneho roka 2015.    
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                      4. Rekonštrukcia telocvične – areál futbalového ihriska 

 

 

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu je pripravená. V súčasnosti sa uskutočňuje výber 
dodávateľov na opravu strechy a montáž okien.  
 
Záver: Do konca roka zrealizovať nadstavbu v časti nad šatňami.  
 
 
                  5. Výmena okien na telocvični Základnej školy na Trnkovej ulici. 
 

 

Vzhľadom k nevyhovujúcemu stavu okien na telocvični základnej školy sa uskutoční ich 
výmena. V tejto súvislosti bola miestnemu zastupiteľstvu predložená cenová ponuka, ktorá čaká 
na schválenie.  
 
Záver: Výmenu okien je potrebné zrealizovať do konca kalendárneho roka.  
 
                                                

                                            
 
                                                                             
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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