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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. 5/2013
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 20. mája 2013


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie 
	Materiály na rokovanie MR a MZ
	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 na pomenovanie 3 novovzniknutých ulíc v lokalite „Slanec“; 1 novovzniknutej ulice v lokalite „Koziarka“; 4 novovzniknutých ulíc v lokalite „AHOJ“; všetky v katastrálnom území Vinohrady
Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS
Návrh použitia kumulovaných finančných prostriedkov zo zúčtovania výnosov Tržnice s cieľom opravy a rekonštrukcie Tržnice
Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2013
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2013
Zámer k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže k prenájmu visutej osobnej jednolanovej dráhy s pevným uchytením Železná studnička – Kamzík
Správa o príprave Kultúrneho leta 2013 v mestskej časti 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 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 odporúča predložiť materiál na rokovanie MR  bez pripomienok:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:                          6
		
Návrh na pomenovanie 3 novovzniknutých ulíc v lokalite „Slanec“; 1 novovzniknutej ulice v lokalite „Koziarka“; 4 novovzniknutých ulíc v lokalite „AHOJ“; všetky v katastrálnom území Vinohrady
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR  s pripomienkami:
- v lokalite „Ahoj“ zvážiť názvy ulíc - striktne podľa vínnych odrôd
- v lokalite „Ahoj“ podporiť názor miestnych obyvateľov 
Hlasovanie „Slanec“:
                 	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:           	6
Hlasovanie za názov „Na Koziarke“:	
                                 PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:           	6
	         
	                                   
Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO-podniku VPS
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR  bez pripomienok:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6

Návrh použitia kumulovaných finančných prostriedkov zo zúčtovania výnosov Tržnice s cieľom opravy a rekonštrukcie Tržnice
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR  bez pripomienok:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6

Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2013
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR  bez pripomienkami:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2013
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR  bez pripomienkami:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6

Zámer k vyhláseniu verejnej obchodnej súťaže k prenájmu visutej osobnej jednolanovej dráhy s pevným uchytením Železná studnička – Kamzík
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR  bez pripomienok:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		4
                      PROTI:                    1
                      ZDRŽAL SA:            1

Správa o príprave Kultúrneho leta 2013 v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
Komisia zobrala materiál na vedomie. 







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

















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

