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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. 6/2014
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 18. júna 2014


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie 

Materiály na rokovanie MR a MZ
	Prerokovanie architektonickej štúdie Revitalizácie parku na Račianskom Mýte
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 36b ods. 2, v oblasti konania verejných športových podujatí
Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 91 ods. 1 písm. h), v oblasti prerozdelenie príjmov z výnosov dane za ubytovanie
Návrh Dodatku č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
	Rôzne
	Postup zabezpečenia zmien a doplnkov Územného plánu zóny Horný Kramer v súvislosti so spracovanými zmenami a doplnkami Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
Revokácia uznesenia. č. 22/17 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 3.6.2014


K bodu 1

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

K bodu 2 – Materiály na rokovanie MR a MZ

Prerokovanie architektonickej štúdie Revitalizácie parku na Račianskom Mýte
Komisia berie materiál na vedomie s pripomienkami:
- zapracovanie hygienických zariadení a pitnej vody
- prehodnotenie dopadových plôch pri detských ihriskách

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 36b ods. 2, v oblasti konania verejných športových podujatí
Komisia berie materiál na vedomie.

Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 91 ods. 1 písm. h), v oblasti prerozdelenie príjmov z výnosov dane za ubytovanie
Komisia berie materiál na vedomie.

Návrh Dodatku č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Komisia berie materiál na vedomie.
K bodu 3 – Rôzne 

Postup zabezpečenia zmien a doplnkov Územného plánu zóny Horný Kramer v súvislosti so spracovanými zmenami a doplnkami Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
Komisia odporúča obstarať nové Zmeny a doplnky Územného plánu zóny Horný Kramer. Dôvodom na nové obstaranie sú Zmeny a doplnky Územného plánu hl. m. SR Bratislava, v rámci ktorých sú navrhnuté zmeny funkčného využitia aj v zóne Horný Kramer. Tieto bude potrebné, po schválení ZaD Územného plánu mesta, premietnuť do predmetnej dokumentácie zóny, s doriešením technického vybavenia a vyvolaných zmien komunikačného systému. Uvedený spôsob zabezpečí, v zmysle Stavebného zákona, zosúladenie nižšieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie s vyšším stupňom, pri zohľadnení pripomienok vyplývajúcich z prerokovania Zmien a doplnkov 02 Územného plánu zóny Horný Kramer, uskutočnenom v roku 2010. 
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
4

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

Revokácia uznesenia č. 22/17 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 3.6.2014
Komisia odporúča opätovné prerokovanie bodu „Návrh zmien a doplnkov 04 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislava“ na najbližšom zasadaní Miestneho zastupiteľstva BANM, v súvislosti so zmenou č. RV/NM/66.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
4

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0











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




			

Zapísala:  Ing. Kristína Štofková				





