 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. 4 / 2012
z  rokovania členov komisie dopravy,  životného prostredia  a  ochrany verejného poriadku,
ktoré sa uskutočnilo dňa  16. 4. 2012

Prítomní :  podľa  prezenčnej listiny

Program :  1.   Otvorenie
                    2.   Materiály na rokovanie Miestnej rady MČ BNM  a Miestneho zastupiteľstva 
                          MČ BNM  
                    2.1 Správa o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území MČ BNM 
                          od 1.1.2011-21.12.2011 – časť a) b)
                    2.2 Návrh Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
                    3.   Žiadosť EKO- podniku VPS o súhlas k vyradeniu prebytočného 
                          a neupotrebiteľného majetku –hala Husár na Zátiší
                    4.   Rôzne

K bodu 1 :  Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka komisie Ing. Jánošová.  Prítomní  členovia komisie  jednohlasne odsúhlasili program.  
Hlasovanie
Prítomní :  4            Za : 4                            Zdržali sa : 0                     Proti : 0

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

2.1 – Správa o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území mestskej časti BNM od 1.1.2011 – 31.12.2011 – časť a) b)
Bližšie informácie k danej problematike podal riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III - plk. JUDr. Pisch, ktorý zároveň odpovedal aj na otázky prítomných.
Uznesenie
4/2.1 – Komisia berie správu na vedomie. 

2.2 – Návrh zásad  hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Uznesenie
4/2.2 –  Komisia  berie návrh na vedomie.


K bodu 3 : Žiadosť EKO – podniku VPS o súhlas k vyradeniu prebytočného a neupotrebiteľného majetku – hala Husár na Zátiší 
Uznesenie
4/3 – Komisia súhlasí s predloženou žiadosťou – bez pripomienok. 
Hlasovanie
Prítomní : 4                Za : 4                              Zdržali sa : 0                      Proti : 0

K bodu  4 : Rôzne

4.1 – Mestská zeleň, doprava.
Na pozvanie komisie sa rokovania zúčastnili aj zástupkyne Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Ing. Galčíková, ved. odd. mestskej zelene a Ing. Mešťaníková, ved. odd. dopravy.
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Prítomní diskutovali o problematike  údržby zelene a  komunikácií, výsadbe prícestnej zelene a  o  údržbe   na  plochách , ktoré boli, resp. neboli zverené Magistrátom hl. m. SR Bratislavy do správy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto /MČ BNM/. Na informáciu, že MČ BNM  má požiadať Magistrát hl. m. SR Bratislavy o zverenie pozemkov pod zeleňou do správy    MČ BNM, Ing. Kamhiyehová , poverená vedením odd. životného prostredia a územného plánovania  na MÚ BNM konštatovala, že  zo strany mestskej časti Bratislava – Nové Mesto bolo za posledné roky na Magistrát hl. m. SR Bratislavy zaslaných niekoľko žiadosti ohľadne zverenia zelene a  pozemkov do správy MČ BNM, nakoľko sa o ne mestská časť stará v záujme trvalo udržateľného rozvoja MČ BNM. 

4.2. Podnet Ing. Evy Krajčiovej, autorizovanej stavebnej inžinierky, bytom Ladzianskeho 8, Bratislava, zo dňa 1. 4. 2012, zaslaný starostovi MČ BNM  Mgr. Rudolfovi Kusému , vo veci vypracovania vykonávacieho predpisu pre vypracovanie stavebného  povolenia vyjadrenia k ohláseniu na stavebné úpravy, udržiavacie práce a rekonštrukcie v bytoch v bytových domoch.
Komisia odporúča: Urýchlene prijať  VZN, ktorým sa určujú pravidlá na vykonávanie stavebných, rekonštrukčných , udržiavacích a výrobných prác na území MČ BNM. Návrh VZN bol  prerokovaný a pripomienkovaný na zasadnutí komisie 19.3.2012.

Po prerokovaní materiálov predsedníčka komisie poďakovala prítomným za aktívnu účasť a rokovanie komisie ukončila.

                   



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















Zapísala : Ing. Náglová , tel. 49 253 372

Nasledujúce zasadnutie komisie DŽPaOVP podľa plánu sa uskutoční dňa 14. 5. 2012.

