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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva MČ B-NM



ZÁPISNICA č. 6/2012
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 24. októbra 2012


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie 

Materiály na rokovanie MR a MZ
	Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Koliba – Stráže v zmysle § 30 ods. 4 Stavebného zákona. 

Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Tehelná v zmysle § 30 ods. 4 Stavebného zákona. 
	Informácia o príprave operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2012/2013.
	Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA NM na I. polrok 2013.
Návrh cenového výmeru na prenájom nebytových priestorov v areáli na Hálkovej č. 11.
	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.
Čerpanie rozpočtu k 30.09.2012.
	Rôzne: 

	Architektonická štúdia „Prestavba garáží na Skalickej ulici“.




K bodu 1

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Otto Novitzky. 

K bodu 2 – Materiály na rokovanie MZ

Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Koliba – Stráže v zmysle § 30 ods. 4 Stavebného zákona. 
Komisia zobrala materiál na vedomie. 

Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Tehelná v zmysle § 30 ods. 4 Stavebného zákona. 
Komisia zobrala materiál na vedomie. 

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

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA NM na I. polrok 2013.
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.

Návrh cenového výmeru na prenájom nebytových priestorov v areáli na Hálkovej č. 11.
Návrh odporúča cenový výmer za účelom prenájmu majetku so špecifikáciou predmetu nájmu a ceny nájmu nebytových priestorov v areáli na Hálkovej 11 ako prípady hodné osobitného zreteľa . 
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6





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.
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6 

Čerpanie rozpočtu k 30.09.2012.
Komisia zobrala materiál na vedomie.

K bodu 3

Architektonická štúdia „Prestavba garáží na Skalickej ulici“.
Bod 3.1. sa prekladá na nasledujúcu komisiu, z dôvodu neprítomnosti spracovateľa materiálu p. Ing. arch. Zelinu. 

                                                                                    



















                                                                       Ing. arch. Otto NOVITZKY, v. r.
			predseda komisie



			

Zapísala:  Ing. Kristína Štofková				
tel. 02/49 253 555, e-mail: investicne@banm.sk		












			



