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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. 2/2013
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 20. februára 2013






Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie 

Materiály na rokovanie MR a MZ
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2012, ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Návrh na zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov v Materskej škole Vihorlatská č. 1 pre nájomcu Agentúra LUPO, s.r.o.
	Podnety




K bodu 1

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

K bodu 2 – Materiály na rokovanie MZ

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. .../2012, ktorým sa určujú pravidlá o vykonávaní stavebných, rekonštrukčných, udržiavacích a výrobných prác na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – s pripomienkami:
- v blízkosti školských zariadení povoliť stavebné práce v pracovných dňoch od 13:00 do 19:00 hod.,
- v sobotu možno vykonávať práce podľa § 2 ods. 3 vo vonkajšom a vnútornom prostredí  výlučne od 8:00 hod. do 14:00 hod.,
- do § 2 ods. 3 zahrnúť aj záhradné práce vykonávané prostredníctvom hlučných záhradných mechanizmov,
- § 2 ods. 3 písm. e zmeniť na výrobné činnosti produkujúce nadmerný hluk.
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6

Návrh na zníženie nájmu za prenájom nebytových priestorov v Materskej škole Vihorlatská č. 1 pre nájomcu Agentúra LUPO, s.r.o.
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – s pripomienkami:
- nakoľko žiadateľ nepredložil relevantnú dokumentáciu a doklady oprávňujúce výdavky na rekonštrukčné práce, komisia neschvaľuje požadované zníženie nájmu. 
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6




K bodu 3 – Podnety

Členovia komisie vzniesli nasledujúce požiadavky :

Požiadavka na predloženie informácie o stave projektu výstavby multifunkčného komplexu Za stanicou,
 za Železničnou stanicou Bratislava – Nové Mesto.
Požiadavka na Oddelenie územného konania a stavebného poriadku na predkladanie informácií o pripravovaných, resp. prebiehajúcich územných konaniach. 
Požiadavka na Oddelenie územného konania a stavebného poriadku na predloženie informácie o projekte „Obytná zóna Nobelova“, stavebník Snowdrop s.r.o..
Požiadavka na predloženie informácie o stave projektu súvisiaceho s paroplynovou prevádzkou v lokalite Vajnorskej ul. 










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




			

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

