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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. 7/2013
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 09. októbra 2013





Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie 

Materiály na rokovanie MR a MZ
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Návrh Dodatku č. 1 Štatútu účelového mimorozpočtového fondu mestskej časti
Návrh úpravy rozpočtu MČ BA-NM na rok 2013*
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy a zvereným do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom vlastným
	Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 19477/1 – vinice o výmere 68 m², zapísaný na LV č. 6747; pre manželov Ing. Ján Janek, bytom Staré Grunty 9/B, 841 04 Bratislava a Eva Janeková, bytom Adámiho 3, 841 05 Bratislava
	Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2013/2014
Návrh na odpísanie pohľadávky AMMERA, s.r.o.
Návrh na odpísanie pohľadávok (p. Csilla Etelka Szabó, p. Angelika Vizváryová)
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č...../2013 o organizácií miestneho referenda
	Návrh investičných akcií mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2014

Architektonická štúdia Materská škôlka Za Kasárňou, Bratislava – Nové Mesto 
Žiadosť o stanovisko k investičnej činnosti „Rekonštrukcia, nadstavba a adaptácia objektov Račianska ul., Skalická cesta Bratislava“.
Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru „Rekonštrukcia a nadstavba objektu – Ľudové námestie č. 4, Bratislava III“.
Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady
	Rôzne
	Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda 2013
Informácia Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2013
EIA „Areál KOLIBA, bytové domy, Brečtanová ul., Bratislava“



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. 3/2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 4/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MZ  bez pripomienok:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6
 PROTI:                    0

	Návrh Dodatku č. 1 Štatútu účelového mimorozpočtového fondu mestskej časti

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MZ  bez pripomienok:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6
 PROTI:                    0

	Návrh úpravy rozpočtu MČ BA-NM na rok 2013

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR  bez pripomienok:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6
 PROTI:                    0

	Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy a zvereným do správy Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a s majetkom vlastným

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MZ  bez pripomienok:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6
 PROTI:                    0

	Návrh na predaj pozemku registra „E“ parc. č. 19477/1 – vinice o výmere 68 m², zapísaný na LV č. 6747; pre manželov Ing. Ján Janek, bytom Staré Grunty 9/B, 841 04 Bratislava a Eva Janeková, bytom Adámiho 3, 841 05 Bratislava

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MZ  bez pripomienok:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6
 PROTI:                    0

	Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2013/2014

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MZ  bez pripomienok:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6
 PROTI:                    0

	Návrh na odpísanie pohľadávky AMMERA, s.r.o.

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MZ  bez pripomienok:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6
 PROTI:                    0

	Návrh na odpísanie pohľadávok (p. Csilla Etelka Szabó, p. Angelika Vizváryová)

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR  bez pripomienok:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
	ZA:		6
 PROTI:                    0

	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č...../2013 o organizácií miestneho referenda

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MZ  bez pripomienok:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
	ZA:		6
 PROTI:                    0

	Návrh investičných akcií mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2014

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MRZ bez pripomienok:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
	ZA:		6
 PROTI:                    0

	Architektonická štúdia Materská škôlka Za Kasárňou, Bratislava – Nové Mesto 

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MZ  s pripomienkami:
- zohľadniť pripomienky Oddelenia výstavby a investícií
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
	ZA:		6
 PROTI:                    0

	Žiadosť o stanovisko k investičnej činnosti „Rekonštrukcia, nadstavba a adaptácia objektov Račianska ul., Skalická cesta Bratislava“.

Komisia neodporúča predložiť materiál na rokovanie MR :
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
	ZA:		0
 PROTI:                    3
ZDRŽALI SA:            3

	Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru „Rekonštrukcia a nadstavba objektu – Ľudové námestie č. 4, Bratislava III“.

Komisia neodporúča predložiť materiál na rokovanie MR:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
	ZA:		0
 PROTI:                    6

	Návrh na pomenovanie novej ulice v katastrálnom území Vinohrady

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR  bez pripomienok:
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	6
		ZA:		6
 PROTI:                    0

K bodu 3 – Rôzne

	Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda 2013

 Komisia zobrala materiál na vedomie. 

	Informácia Monitorovacia správa plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za I. polrok 2013

 Komisia zobrala materiál na vedomie.  

	EIA „Areál KOLIBA, bytové domy, Brečtanová ul., Bratislava“

 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		

