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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. 1/2013
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 30. januára 2013






Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie 

Materiály na rokovanie MR a MZ
	Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2013 

Návrh Dodatku č. 1 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Štatútu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 20.09.2011 uznesením č. 6/04
Dodatok č. 2 k rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
	Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
	Rôzne

	Architektonická štúdia „Klientské centrum Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto“




K bodu 1

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

K bodu 2 – Materiály na rokovanie MZ

Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2013 
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – s pripomienkou:
- operatívne prispôsobiť čas pristavovania kontajnerov, podľa požiadaviek obyvateľov
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	7
		ZA:		7

Návrh Dodatku č. 1 Odmeňovacieho poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	7
		ZA:		7

Návrh na schválenie Dodatku č. 2 Štatútu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v znení Dodatku č. 1 schváleného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 20.09.2011 uznesením č. 6/04
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – s pripomienkou:
- uvádzať zmeny vyznačením v pôvodnom texte, aby bolo zrejmé, kde zmeny nastali
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	7
		ZA:		7

Dodatok č. 2 k rokovaciemu poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – s pripomienkou:
- v článku 4, odsek 11 vypustiť obmedzenie diskutéra vystúpiť k jednému bodu rokovania dva krát
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	7
		ZA:		7

Návrh Dodatku č. 1 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – s pripomienkou:
- v článku, odsek 9 zmeniť text „Tovar v deň ukončenia jeho trvanlivosti...“ na „Tovar s bezprostredne blížiacim sa dňom ukončenia trvanlivosti...“
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	7
		ZA:		7

K bodu 3

Architektonická štúdia „Klientske centrum Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto“
Komisia bolo oboznámená so zámerom Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vybudovať na prízemí budovy Miestneho úradu klientske centrum a vstupný, resp. dochádzkový systém, ktoré budú zabezpečovať rýchle vybavenie žiadostí občanov, poskytovanie prvotných informácií v kompetencii úradu, ako aj monitorovanie obmedzeného pohybu návštevníkov po budove a dochádzkový profil zamestnancov.
Členovia komisie sa s predloženou štúdiou stotožnili.
                                                                   










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




			

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

