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ZÁPISNICA 
Prítomní 

 Vladimír Mokráň  

 Alexander Kitanovič  

 Jozef Karácsony 

 Roman Porubec 

 Peter Federič 

Neprítomní 

 Branislav Straka 

 Martin Mančík 

Hostia 

 Marián Sůva 

PROGRAM 
1. Plnenie úloh. 

2. Vyjadrenie k návrhu rozpočtu MČ na rok 2020. 

3. Vyjadrenie k návrhom na prenájmy na programe MZ. 

4. Rôzne.   

ZÁPIS Z ROKOVANIA 

1. PLNENIE ÚLOH 
ILÝRSKA UL. – ZMENA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA 

Plán, ktorý je výsledkom práce vedenia MČ aj Stavebnej, bytovej a environmentálnej komisie, je Ilýrsku 

ulicu zjednosmerniť a paralelne pracovať na riešení odbočky z Balkánskej ulice do Gaštanovej aleje.  

Tajomník komisie sa zúčastnil pracovného stretnutia so starostkou a policajtom p. Kišom. Výsledkom 

stretnutia je, že odbočka z Balkánskej ulice do Gaštanovej aleje je p. Kišom odobrená. Riešenie 

prejazdnosti Balkánskej ulice bude v samostatnom odbočovacom pruhu. Ďalšie konanie je už na 

pleciach Miestneho úradu – najbližšie bude rokovanie s Okresným úradom, ktorý bude riešenie 

povoľovať.  

PARKOVISKO NA NÁMESTÍ 

Komisia na poslednom sedení navrhla prerokovať situáciu nanovo s p. Kišom a hľadať dočasné riešenie 

pre vozíčkové státie ešte pred komplexným riešením námestia. 

Výsledkom rokovania je, že MČ má schválené vybudovanie dvoch parkovacích miest pre autá 

s preukazom ZŤP. Projekt je nakreslený, ide do komisie na meste. Ďalšie riešenie je vecou Miestneho 

úradu. 
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2. VYJADRENIE K NÁVRHU ROZPOČTU MČ NA ROK 2020 
Komisia s rozpočtom ako celkom súhlasí a odporúča schválenie bodu zastupiteľstvom s jedným 

návrhom na zmenu: nepočítať s predajom pozemku parc. Č. 984 (ul. Lónyajova), pretože tento 

pozemok by mohol byť súčasťou verejného priestoru pri Dome záhradkárov.  

3. VYJADRENIE K NÁVRHOM NA PRENÁJMY NA PROGRAME MZ 
PRENÁJOM ČASTI POZEMKU PARC. Č. 1320/7 

Ide o parcelu, ktorá je predmetom podpísaného Memoranda medzi vlastníkmi pozemkov, OZ Krajšie 

Rusovce a hl. mestom prostredníctvom našej MČ. Memorandum vzniklo ako riešenie dlho trvajúceho 

a politicky citlivého problému tzv. „jedlého parčíka“.  

Komisia s navrhovaným nájmom, ktorý je výsledkom dlhých a náročných rokovaní, súhlasí. 

4. RÔZNE 
P. Ladislav Jaborek (Irkutská ul.) má zámer na parcele č. 127 vybudovať bungalov, ktorý chce na úzkom 

pozemku situovať 1 m od hranice susediaceho pozemku, ktorý patrí hl. mestu (MČ má pozemok 

zverený). MČ sa má k tomuto návrhu vyjadriť.  

Komisia s umiestnením stavby súhlasí, avšak s podmienkou, že smerom k parcele v správe MČ (124/13) 

nebudú umiestnené okná z obytných miestností. 

 

 

V Bratislave-Rusovciach, 20. 1. 2020 

Vladimír Mokráň, predseda komisie 

 


