Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce

UZNESENIA
z riadneho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce
konaného dňa 25.4.2006
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce:
1. U r č i l o :
1.1. Za overovateľov zápisnice Ing. Rudolfa Strecka a MUDr. Milana Mosnára.
2. P r e r o k o v a l o:
2.1. Správu o kontrole uznesení zo zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce konaného dňa
28.3.2006.
2.2. Správu o poriadku v MČ, stave miestnych komunikácií a dopravného značenia.
2.3. Vyhodnotenie zimnej údržby.
2.4. Kontrolu plnenia rozpočtu, príjmov a výdavkov MČ za I. štvrťrok 2006.
2.5. Žiadosť Jordánskeho hášimovského kráľovstva v Bratislave o kúpu prípadne
dlhodobý prenájom objektu bývalej školy na Mandľovej ul. v Jarovciach.
2.6. Žiadosť pána Bandíka o úpravu detského ihriska a s tým spojený dlhodobý
prenájom jeho časti za účelom zriadenia vjazdu na pozemok pána Bandíka.
2.7. Postup výstavby a rekonštrukcie chodníkov v MČ Bratislava – Jarovce.
2.8. Žiadosť Jozefa Gönciho, v zastúpení „Ateliéru architektúry mdlr“ zo dňa
31.3.2006 o stavebné povolenie na stavbu rodinného domu na pozemku par. č.
874/19.
2.9. Žiadosť Márie Čizmadiovej o vydanie stanoviska k prístupu na pozemky par. č.
501/7 a 502/13.
2.10. Žiadosť PhDr. Dariny Müllender – Taeter o povolenie na rozkopávky miestnej
komunikácie a vyžiadanie povolenia od BVS na pripojenie žľabu na splaškovú
kanalizáciu.
2.11. Cenovú ponuku spol. IZOSPOL s.r.o., Mlynské luhy 76, Bratislava na opravu
strechy telocvične TJ.
2.12. Zadanie Územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj – Zmeny
a doplnky 1/2005.
2.13. Zadanie UŠ – Obytná zóna Pasienky v MČ Bratislava – Jarovce.
2.14. TOZ nasledujúceho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 30.5.2006.
3. B e r i e n a v e d o m i e :
3.1.
Správu o kontrole uznesení zo zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce konaného dňa
28.3.2006.
3.2.
Správu o poriadku v MČ, stave miestnych komunikácií a dopravného značenia.
3.3.
Vyhodnotenie zimnej údržby.
3.4.
Kontrolu plnenia rozpočtu, príjmov a výdavkov MČ za I. štvrťrok 2006.
3.5.
Cenovú ponuku spol. IZOSPOL s.r.o., Mlynské luhy 76, Bratislava na opravu
strechy telocvične TJ.
3.6.
Zadanie Územného plánu veľkého územného celku Bratislavský kraj – Zmeny
a doplnky 1/2005.

4. S c h v a ľ u j e :
4.1.
Program zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce dňa 25.4.2006 okrem bodov č. 7 a 8.
4.2.
Poradie dôležitosti pri výstavbe a rekonštrukcii chodníkov v MČ Bratislava –
Jarovce nasledovne: Palmová obojstranne, Jantárová jednostranne od čísla domu 6
po číslo domu 38 a Ovocná ulica od ihriska TJ po číslo domu 11.
4.3.
TOZ nasledujúceho zasadnutia MiZ Bratislava – Jarovce na deň 30.5.2006 s
doplnkami.
5. Ž i a d a :
5.1.
Žiada starostku MČ odpovedať na žiadosť Jordánskeho hášimovského kráľovstva
v Bratislave o kúpu prípadne dlhodobý prenájom objektu bývalej školy na
Mandľovej ul. v Jarovciach v zmysle, že posúdením žiadosti je možné sa zaoberať
v prípade nerealizovania súčastného projektu na využitie objektu.
5.2.
Starostku MČ zabezpečiť ochranu zariadenia detského ihriska, poriadok a kontrolu
rušenia nočného kľudu v jeho priestoroch organizačnými opatreniami (
prevádzkovým poriadkom, prevádzkovými hodinami, zriadením funkcie správcu
a pravidelnou kontrolou ).
5.3.
Starostku MČ zabezpečiť vypracovanie návrhu na úpravu a modernizáciu detského
ihriska.
5.4.
Starostku MČ zabezpečiť do záväzných podmienok uskutočňovania stavby
v stavebnom povolení podrobnejšie definovanie požiadaviek na uskutočnenie
stavby na pozemku par. č. 874/19 z hľadiska napojení na pozemné komunikácie.
5.5.
Starostku MČ v stanovisku pre Máriu Čizmadiovú uviesť, že pozemok par. č.
922/18 nie je vo vlastníctve MČ Bratislava – Jarovce ani Hlavného mesta SR
Bratislavy a odporučiť doriešenie právnych záležitostí okolo prístupu na pozemky
par. č. 501/7 a 502/13 s vlastníkmi pozemkov par. č. 1242/2, 1243/1 a 1244/1.
5.6.
Starostku MČ osloviť Mestskú a štátnu políciu s požiadavkou pravidelnej kontroly
areálu detského ihriska.
5.7.
Starostku MČ uzavrieť so sopočnosťou Izostaveko s.r.o. Pezinok zmluvu na
dodávku hydroizolačných prác na strechu telocvične TJ z materiálu Fatrafol S.
T: 5.5.2006
5.8.
Starostku MČ oznámiť Ing. arch. Alene Briganovej, spoločnosti Profi Service
s.r.o., Jána Smreka 14 a spoločníkom IMMODONAU s.r.o., že pre MČ Bratislava
– Jarovce je zadanie „UŠ – Obytná zóna Pasienky v MČ Bratislava – Jarovce“ ako
celok neprijateľné z územnoplánovacích a majetkoprávnych dôvodov.
T: 2.5.2006
5.9.
Starostku MČ vyzvať Ing. arch. Alenu Briganovú, spoločnosť Profi Service s.r.o.,
Jána Smreka 14 a spoločníkov IMMODONAU s.r.o., ako povinné osoby, aby do
doby usporiadania oprávnených reštitučných nárokov našich občanov a konsenzu
MČ Bratislava – Jarovce s Hlavným mestom SR Bratislavou na územnoplánovacej
dokumentácii v MČ Bratislava – Jarovce zastavili všetky aktivity súvisiace s „UŠ –
Obytná zóna Pasienky v MČ Bratislava – Jarovce.
T: 2.5.2006

6. N e s ú h l a s í :
6.1.
S oddelením časti detského ihriska a jeho dlhodobým prenájmom za účelom
zriadenia vjazdu na pozemok pána Bandíka.
6.2.
S predajom prípadne dlhodobým prenájmom objektu bývalej školy na Mandľovej
ul. v Jarovciach za účelom vybudovania konzulátu Jordánskeho hášimovského
kráľovstva v Bratislave
7. U k l a d á :
7.1.
Komisii verejného poriadku zamerať pozornosť na riešenie problému detského
ihriska.
8. O d p o r ú č a :
8.1.
Starostke MČ odmietnuť PhDr. Darine Müllender – Taeter jej požiadavku
o povolenie rozkopávky miestnej komunikácie a vyžiadanie povolenia od BVS na
pripojenie žľabu na splaškovú kanalizáciu ako bezpredmetnú.

Mária Wuketichová
starostka MČ Bratislava - Jarovce

