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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. 5/2014
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 21. mája 2014


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie 

Materiály na rokovanie MR a MZ
	Návrh zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
Návrh Dodatku č. 3 ROKOVACIEHO PORIADKU Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Návrh Dodatku č. 4 ROKOVACIEHO PORIADKU Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Návrh Dodatku č. 6 ROKOVACIEHO PORIADKU Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.    /2014 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.    /2014 o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2014
Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti spoločenského domu „Vernosť“ a parc. č. 13528
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2014 – 2018
Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2013
Návrh na zriadenie Programovej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie
Návrh Dodatku č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
	Rôzne
	EIA „Revitalizácia kúpaliska Železná studnička“
EIA „Polyfunkčný bytový dom Račianska, 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 zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR s pripomienkou : zaradenie troch lokalít pod kódom RV/NM/8 je potrebné prehodnotiť z hľadiska opodstatnenosti zmeny stabilizovaného územia viníc, resp. záhrad a chatových osád na funkciu malopodlažná zástavba.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
3

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
1

Návrh Dodatku č. 3 ROKOVACIEHO PORIADKU Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Prednosta MČ BA-NM informoval, že o predmetnom návrhu sa bude rokovať až v ďalšom volebnom období.

Návrh Dodatku č. 4 ROKOVACIEHO PORIADKU Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Prednosta MČ BA-NM informoval, že o predmetnom návrhu sa bude rokovať až v ďalšom volebnom období.

Návrh Dodatku č. 6 ROKOVACIEHO PORIADKU Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Prednosta MČ BA-NM informoval, že o predmetnom návrhu sa bude rokovať až v ďalšom volebnom období.

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Prednosta MČ BA-NM informoval, že o predmetnom návrhu sa bude rokovať až v ďalšom volebnom období.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.    /2014 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Komisia berie materiál na vedomie.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.    /2014 o úprave niektorých podmienok pri organizovaní verejných športových podujatí na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Komisia berie materiál na vedomie.

Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2014
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
4

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Nájomnej zmluvy na prenájom časti spoločenského domu „Vernosť“ a parc. č. 13528
Komisia berie materiál na vedomie.

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2014
Komisia berie materiál na vedomie.

Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na funkčné obdobie rokov 2014 – 2018
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
4

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
4

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto za rok 2013
Komisia berie materiál na vedomie.

Návrh na zriadenie Programovej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pre televízne vysielanie
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
4

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

Návrh Dodatku č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
4

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0









K bodu 3 – Rôzne 

EIA „Revitalizácia kúpaliska Železná studnička“ 
Komisia berie materiál na vedomie.   

EIA „Polyfunkčný bytový dom Račianska, Bratislava“
Komisia berie materiál na vedomie s pripomienkou : pri tvorbe územného plánu mesta Bratislavy je nevyhnutná dôrazná koordinácia s mestskou časťou Nové Mesto, najmä z hľadiska stanovenia funkčnej náplne, regulačných kódov a ďalších charakteristík pre jednotlivé lokality mestskej časti.













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




			

Zapísala:  Ing. Kristína Štofková				





