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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. 1/2012
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 18. januára 2012


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1.  Otvorenie 
2.  Materiály na rokovanie MR a MZ
2.1.	Návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO – podniku VPS
2.2.	Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO – podniku VPS
2.3. 	Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2012
3.  Rôzne


	K bodu 1

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

	K bodu 2 – Materiály na rokovanie MZ


2.1.	Návrh na zverenie zrealizovaných stavieb do správy EKO – podniku VPS

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok

Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	3
		ZA:		3

2.2.	Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO – podniku VPS

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok

Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	3
		ZA:		3

2.3. 	Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2012

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok

Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	3
		ZA:		3
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K bodu 3 – Rôzne

	Bola prerokovaná otázka prepojenia území Koliba a Kramáre cez Bárdošovu ulicu. 

Ing. arch. Kocka oboznámil prítomných s majetkoprávnymi pomermi v záujmovom území, t.j. že pozemky popri ceste, v najkritickejších úsekoch, nie sú  majetkom m.č. Nové Mesto.

Ing. Slamka a Ing. Ihringová informovali, že v tomto roku bude zrekonštruovaná Bárdošova ul. od č. 56 po č. 60 – v tejto časti bude vybudovaný nový oporný múr prekrytý vozovkou, čím sa predmetná komunikácia  čiastočne rozšíri. Od č. 60 smerom na Kolibu bude realizovaný nový povrch vozovky.
Ing. arch. Novitzky navrhol operatívnu možnosť  riadiť najužší a najnebezpečnejší úsek jednosmerne -semaforom.

	Ing. arch. Kocka oznámil, že pripomienky k UP Zóny Horný Kramer je možné predložiť v priebehu                 4. týždňa 2012.






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






























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