 KOMISIA  DOPRAVY,  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  A  OCHRANY  VEREJNÉHO  PORIADKU
MIESTNEHO  ZASTUPITEĽSTVA  MESTSKEJ  ČASTI  BATISLAVA – NOVÉ  MESTO

Z á p i s n i c a  č. 1 / 2012
z  rokovania členov komisie dopravy,  životného prostredia  a  ochrany verejného poriadku,
ktoré sa uskutočnilo dňa  16. 1. 2012

Prítomní :  podľa  prezenčnej listiny

Program :  1. Otvorenie
                    2. Materiály na rokovanie Miestnej rady MČ BNM  a Miestneho zastupiteľstva 
                        MČ BNM  -  menovite uvedené v zápisnici 
                    3. Vyhodnotenie činnosti komisie dopravy, životného prostredia a ochrany 
                        verejného poriadku za r. 2011 – prerokovanie
                    4. Návrh rámcového programu komisie DŽPaOVP na rok 2012          
                    5. Rôzne

K bodu 1 :  Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Jánošová.  Prítomní  členovia komisie  jednohlasne odsúhlasili program.  
Hlasovanie
Prítomní :  5             Za : 5                            Zdržali sa : 0                     Proti : 0


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

2.1 – Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2012
Uznesenie
1/2.1 – Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR MČ BNM s pripomienkou: 
Doplniť do zoznamu rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov „JARNÉ UPRATOVANIE“ - ulica Višňová , parkovisko.
Zároveň Ing. Jánošová informovala, že každý poslane jeden krát za rok môže nahlásiť umiestnenie kontajnera.
Hlasovanie
Prítomní :  5                Za : 5                             Zdržali sa : 0                    Proti : 0

2.2 – Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS
Uznesenie
1/2.2 –  Komisia  odporúča predložiť materiál na rokovanie MR MČ BNM – bez pripomienok.
Hlasovanie
Prítomní : 5                Za : 5                              Zdržali sa : 0                     Proti : 0

K bodu 3: Vyhodnotenie činnosti komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku za r. 2011 - prerokovanie
Materiál bol prerokovaný.

K bodu  4:  Návrh rámcového programu komisie DŽPaOVP na r. 2012
Materiál predložila predsedníčka komisie Ing. Jánošová, bol prerokovaný, zostáva otvorený na doplnenie.
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K bodu 5 : Rôzne

5.1 - PhDr. Jarmila Sládeková, Kominárska 6, Bratislava – žiadosť za obyvateľov bytového domu, zaslaná Ing. Jánošovej  elektronickou poštou 8.12.2011, vo veci „neparkovania áut“ pred vchodom  do objektu z dôvodu, že zaparkované autá znemožňujú prístup do bytového domu na Kominárskej ul. č. 6. Komisia požiada Mestskú políciu hl. m. SR Bratislavy, Okrskovú stanicu Bratislava – Nové Mesto o vykonanie priebežných kontrol v danej lokalite a vykonanie príslušných opatrení v prípade porušenia zákona.

5.2 - Karol Ewerling sa obrátil na Ing. Jánošovú elektronickou poštou 12.12.2011, vo veci     dodržiavania nočného kľudu na internáte Mladá garda.
Komisia odporúča postúpiť email na odd. verejného poriadku Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto, upozorniť vedenie internátu na dodržiavanie nočného kľudu.










                                                                                    Ing. Anna  Jánošová , v.r.
                                                                              predsedníčka  komisie DŽPaOVP















Zapísala : Ing. Náglová



Nasledujúce zasadnutie komisie DŽPaOVP podľa plánu sa uskutoční dňa 13. 2. 2012.

                                                                           


