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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. 2/2014
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 19. februára 2014


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie 

Materiály na rokovanie MR a MZ
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 1/1997 zo dňa 18.3.1997, ktorým sa vydáva PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRÍRODNÉHO AREÁLU KUCHAJDA, ako vyplýva zo zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vyhláseného Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/1999 zo dňa 29.6.1999, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 12/2000 zo dňa 10.10.2000, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 1/2001 zo dňa 17.4.2001, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2002 zo dňa 18.6.2002, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.10/2008 zo dňa 16.12.2008, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.2/2010 zo dňa 20.4.2010 a Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012
	Rôzne
	ROZHODNUTIE „Rekonštrukcia objektu – polyfunkčný objekt Kominárska ul., Bratislava“



K bodu 1

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

K bodu 2 – Materiály na rokovanie MR a MZ

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 1/1997 zo dňa 18.3.1997, ktorým sa vydáva PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRÍRODNÉHO AREÁLU KUCHAJDA, ako vyplýva zo zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vyhláseného Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/1999 zo dňa 29.6.1999, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 12/2000 zo dňa 10.10.2000, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 1/2001 zo dňa 17.4.2001, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 3/2002 zo dňa 18.6.2002, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.10/2008 zo dňa 16.12.2008, Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.2/2010 zo dňa 20.4.2010 a Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 1/2012 zo dňa 17.4.2012
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
4

PROTI:
0


K bodu 3 – Rôzne 

„Rekonštrukcia objektu – polyfunkčný objekt Kominárska ul., Bratislava“
Komisia berie informáciu o rozhodnutí ohľadne EIA na vedomie, bez pripomienok. 

„Rekonštrukcia a nadstavba objektu na Ľudovom námestí č. 4, Bratislava“
Komisia berie informáciu n a vedomie. 

Parkovacia politika
Prednosta Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto vyzval členov komisie, aby pripomienkovali návrh  parkovacej politiky Hlavného mesta SR Bratislavy. Komisia vzniesla nasledovné požiadavky:
	Požiadavku na starostu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, aby sa začala realizácia pilotného projektu parkovania  v mestskej časti v intenciách návrhu hlavného mesta. 

Požiadavka na prednostu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, aby zabezpečil stretnutie týkajúce sa pilotného projektu parkovania Mestskej časti Staré Mesto (predpokladaný termín stretnutia 26.2.2014).
Prednosta požiadal členov komisie, aby navrhli hodinovú sadzbu za parkovanie pre nerezidentov, ako aj podmienky vydávania parkovacích kariet. 









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




			

Zapísala:  Ing. Kristína Štofková				












			

