
KOMISIA DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTV A MESTSKEJ ČASTI BA TIS LA V A - NOVÉ MESTO

Z á P i sni c a č. 8 /2012
z rokovania členov komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku,

ktoré sa uskutočnilo dňa 22. 10.2012

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1. Otvorenie
2. Materiály na rokovanie Miestnej rady MČ BNM a Miestneho zastupiteľstva

MČBNM
2.1 Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Koliba - Stráže v zmysle

§30 odsA stavebného zákona
2.2 Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Tehelná v zmysle §30

odsA stavebného zákona
2.3 Návrh na prevod majetku z mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

na EKO podnik VPS
2A Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ Bratislava - Nové Mesto

na 1. polrok 2013
2.5 Informácia o príprave operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV.

kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie
2012/2013

2.6 Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda 2012
2.7 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové

Mesto, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou
časťou Bratislava - Nové Mesto

3. Rôzne
3.1 VERNOSŤ spol. s r.o., Nobelova 30, Bratislava, Výpoveď z nájmu
3.2 Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady
3.3 Čerpanie rozpočtu k 30.9.2012

K bodu 1 Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Jánošová. Prítomní
členovia komisie jednohlasne odsúhlasili program rokovania.

K bodu 2 : Materiály na rokovanie MR MČ BNM a MZ MČ BNM

2.1 - Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Koliba - Stráže v zmysle §30 ods.4
stavebného zákona
Uznesenie
8/2.1 - Komisia berie informáciu na vedomie.

2.2 - Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Tehelná v zmysle §30 ods.4
stavebného zákona
Uznesenie
8/2.2 - Komisia berie informáciu na vedomie.
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2.3 - Návrh na prevod majetku z mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na EKO
podnik VPS
Uznesenie
8/2.3 - Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR MČ BNM a MZ MČ BNM-
bez pripomienok.
Hlasovanie
Prítomní: 4 Za : 4

2.4 - Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BNM na 1. polrok 2013
Uznesenie
8/2.4 - Komisia berie materiál na vedomie.

2.5 - Informácia o príprave operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV.
kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2012/2013
Uznesenie
8/2.5 - Komisia berie materiál na vedomie.

2.6 - Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda 2012
Uznesenie
8/2.6 - Komisia berie materiál na vedomie.

Zároveň odporúča doplniť vybavenie areálu o viaceré mobilné toalety, zabezpečit'
ďalšiu novú výsadbu.

2.7 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorým
sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na diet'a v materskej škole a žiaka v školských
zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava - Nové Mesto
Uznesenie
8/2.7 - Komisia odporúča predložit' materiál na rokovanie MR MČ BNM a MZ MČ BNM _
bez pripomienok.
Hlasovanie
Prítomní: 4 Za: 4

Rôzne
3.1 - Vernost' spol. s r.o., Nobelova 30, Bratislava, Výpoved' z nájmu
Komisia sa oboznámila s predloženým listom. Vzhl'adom k tomu, že materiál nie je úplný,
nemožno k problematike zaujať stanovisko.

3.2 - Návrh VZN hl. m. SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení VZN hl. m. SR Bratislavy č. 12/2001
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov
Komisia sa oboznámila s materiálom. Súhlasí so stanoviskom, ktoré vypracovalo oddelenie
životného prostredia a územného plánovania MÚ BNM. Zároveň komisia odporúča, aby MČ
BNM viac využívala aktivačné práce pri zabezpečovaní čistoty.

3.3 - Čerpanie rozpočtu MČ BNM k 30.9.2012 - komisia berie materiál na vedomie.



Ing. Anna Jánošová, v.r.
predsedníčka komisie DŽPaOVP
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3.4 - Účast' na zasadnutiach komisie DŽPaOVP
Komisia opätovne poukazuje na skutočnost', že niektorí členovia komisie - poslanci,
sa permanentne nezúčastňujú na zasadnutiach komisie.

Zapísala: Ing. Náglová , tel. 49 253 372

Nasledujúce zasadnutie komisie DŽPaOVP podl'a plánu sa uskutoční dňa 19. 11. 2012.


