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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. 4/2013
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 24. apríla 2013





Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie 
	Materiály na rokovanie MR a MZ
	Návrh všeobecne záväzného nariadenia MČ BA NM, ktorým sa upravuje spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Návrh kapitálových výdavkov pre EKO-podnik VPS pre rok 2013
Návrh na dofinancovanie mimoriadnych výdavkov pre EKO-podnik VPS pre rok 2013
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.../2013 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Návrh 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 a Dodatku č. 2 schváleného uznesením č. 15/07 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 12.04.2013
Správa o činnosti Oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2012
	Rôzne 
	Informácia o stave projektu výstavby multifunkčného komplexu „Za stanicou“, za Železničnou stanicou Bratislava – Nové Mesto.
Informácia o pripravovaných, resp. prebiehajúcich územných konaniach. 
Informácia o projekte „Obytná zóna Nobelova“, stavebník Snowdrop s.r.o..
Informácia o stave projektu súvisiaceho s paroplynovou prevádzkou v lokalite Vajnorskej ul. 


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 MČ BA NM, ktorým sa upravuje spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR –  s pripomienkami:
- potreba doriešenia problematiky na úrovni hlavného mesta
- zapracovať zohľadnenie imobilných a výrazne starších obyvateľov mestskej časti
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6




Návrh kapitálových výdavkov pre EKO-podnik VPS pre rok 2013
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6

Návrh na dofinancovanie mimoriadnych výdavkov pre EKO-podnik VPS pre rok 2013
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.../2013 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Komisia predloží pripomienky na ďalšom rokovaní, keďže materiál nebol úplný. Členovia dostanú požadované doplnenie materiálu do 03.05.2013. (zabezpečí Ing. Štofková)

Návrh 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 a Dodatku č. 2 schváleného uznesením č. 15/07 Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 12.04.2013
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6

Správa o činnosti Oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto a Detských jaslí za rok 2012
Komisia zobrala správu o činnosti na vedomie.

K bodu 3 – Rôzne 

Informácia o stave projektu výstavby multifunkčného komplexu „Za stanicou“, za Železničnou stanicou Bratislava – Nové Mesto.
Komisia bola oboznámená, že pre daný komplex je vydané právoplatné územné rozhodnutie.

Informácia o pripravovaných, resp. prebiehajúcich územných konaniach. 
Komisia bola informovaná o prerušených stavebných konaniach, napr. o prechodnom ubytovaní na Jahodovej.

Informácia o projekte „Obytná zóna Nobelova“, stavebník Snowdrop s.r.o..
Komisia bola oboznámená, že v danej veci je stavebné konanie prerušené. Žiadateľ bol vyzvaný k podaniu žiadosti na zmenu územného rozhodnutia.

Informácia o stave projektu súvisiaceho s paroplynovou prevádzkou v lokalite Vajnorskej ul. 
K danej veci nemá vedúca ÚKaSP žiadne informácie. 




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




			

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

