file_0.png


file_1.wmf


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. 4/2012
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 21.mája 2012


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1.  Otvorenie
                      2.1.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o poskytovaní a úhradách za         
                               sociálne služby
2.2.	Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ B-NM na II.polrok 2012
2.3.	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto,ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č.5/2004 zo dňa 14.12.2004 v znení VZN MČ B-NM č.5/2005 zo dňa 13.12.2005,VZN MČ B-NM č.2/2007 zo dňa 10.4.2007, VZN MČ B-NM č.3/2007 zo dňa 11.12.2007, VZN MČ B-NM č.22/2008 zo dňa 16.12.2008, VZN MČ B-NM č.3/2009 zo dňa 22.4.2009 a VZN MČ B-NM č.3/2011 zp dňa 13.12.2011 na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
2.4.	Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
2.5.	Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2011, správa auditora o overení individuálnej účtovnej závierky Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2011
2.6.   Stanovisko ku konceptu Územného plánu Bratislavského regiónu

3.  Rôzne
	3.1.	List od Ing.Eva Krajčiová,Ladzianského 8,831 01 Bratislava,zo dňa 1.4.2012, vo veci: Podnet na vypracovanie  
                vykonávacieho predpisu pre vypracovanie stavebného povolenia, vyjadrenia k ohláseniu na stavebné    
                úpravy,     udržiavacie práce a rekonštrukcie v bytoch.     
	3.2.   EKO Podnik – predložil zástupca Ing. Pavlovič
       3.3.   Ing.arch.Kocka – kuchajda /sochy/




K bodu 1
Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Otto Novitzky. 

K bodu 2 – Materiály na rokovanie MZ

               2.1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o poskytovaní a úhradach 
                       za  sociálne služby
  
               Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:       6
		ZA:                     6



 2.2. Plán kontrolnej činnosti kontrolóra MČ B-NM na II.polrok 2012

Komisia zobrala materiál na vedomie.
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Návrh Všeobecne záväzného  nariadenia o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava –
Nové Mesto č.5/2004 zo dňa 14.12.2004 v znení VzN MČ B-NM č.5/2005 zo dňa 13.12.2005,
                        VZN MČ B-NM č.2/2007 zo dňa 10.4.2007, VZN MČ B-NM č.3/2007 zo dňa 11.12.2007, VZN MČ B-NM
                       č.22/2008 zo dňa 16.12.2008, VZN MČ B-NM č.3/2009 zo dňa 22.4.2009 a VZN MČ B-NM č.3/2011
                      zo dňa 13.12.2011 na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR s pripomienkami:
a/ neposkytovať žiadne zľavy chovateľom psov  
b/ diferencovať zľavy pre majiteľov, podľa vzrastu psa
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:      6	
		ZA:	          3               PROTI:        2               ZDRŽALI SA:        1	


Návrh Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín spotrebného tovaru v mestskej
Časti Bratislava-Nové Mesto

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

             
2.6.    Stanovisko ku konceptu Územného plánu Bratislavského regiónu

Ing.arch. Kocka verbálne prezentoval stanovisko k materiálu. Komisia zobrala predmetné stanovisko na vedomie.
		                                                                             
           
K bodu 3 – Rôzne

3.1.	List od Ing.Eva Krajčiová, Ladzianského 8, 831 01 Bratislava, zo dňa 1.4.2012, vo veci:
         Podnet na vytvorenie komisie pre vypracovanie vykonávacieho predpisu na obsah a rozsah opráv a údržby        v obytných domoch, atď.
Komisia konštatuje, že táto činnosť je mimo kompetencie úradu.


3.2.  Ing.Pavlovič, zástupca riaditeľa EKO podniku predložil :
       a/  Odpredaj prebytočného materiálu - hala
      b/  Návrh kapitálových výdavkov – nákup technických prostriedkov
      c/  Návrh na odpredaj trafostanice na Železnej studničke /zásobovanie lanovky el.energiou/   
     d/  Návrh na dodatok č. 10 Zriaďovacej listiny /zmena na príspevkovú organizáciu/

Komisia nemala materiál v predstihu, zobrala predložený materál na vedomie


Umiestnenie symbolov štátov v rámci areálu Kuchajda
                      
               Hlasovanie:                 PRÍTOMNÍ:      6
                                                     PROTI:              4            ZDRŽALI SA:      2
                                Členovia komisie požiadali Ing.arch.Kocku o predloženie mapy verejných priestranstiev m.č. Nové Mesto na
               nasledujúcej komisii.

                                                                           

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

			

Zapísala:  Daniela Svačinová					
tel. 02/49 253 555, e-mail: investicne@banm.sk		

