 KOMISIA  DOPRAVY,  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  A  OCHRANY  VEREJNÉHO  PORIADKU
MIESTNEHO  ZASTUPITEĽSTVA  MESTSKEJ  ČASTI  BATISLAVA – NOVÉ  MESTO

Z á p i s n i c a  č. 6 / 2014
zo spoločného rokovania členov
komisie dopravy,  životného prostredia  a  ochrany verejného poriadku,
a
komisie pre kultúru, mládež, šport, voľný čas a informačné systémy,
ktoré sa uskutočnilo dňa  18. 6. 2014 na Kuchajde


Prítomní :  podľa  prezenčnej listiny

Program :  1.    Otvorenie
                    2.    Materiály na rokovanie Miestnej rady MČ BNM  a Miestneho zastupiteľstva 
                           MČ BNM  
                    2.1  Návrh Dodatku č.2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni 
                           potravín a spotrebného tovaru v MČ BNM
                    2.2  Návrh stanoviska MZ MČ BNM 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
                    2.3  Návrh stanoviska MZ MČ BNM k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta 
                           SR Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl.36b ods.2, v oblasti verejných športových 
                           podujatí
                    2.4  Prerokovanie architektonickej štúdie Revitalizácia parku na Račianskom 
                           mýte
                    3.    Rôzne

K bodu 1 :  Rokovanie otvorila a viedla predsedníčka Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku Ing. Jánošová.  Prítomní  členovia obidvoch komisií  jednohlasne odsúhlasili program.  
Hlasovanie – Komisia DŽPaOVP
Prítomní :  4             Za : 4                            Zdržali sa : 0                     Proti : 0


K bodu 2 : Materiály na rokovanie MR MČ BNM  a  MZ MČ BNM

2.1 – Návrh Dodatku č. 2 Zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Uznesenie
6/2.1 – Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR MČ BNM- bez pripomienok.
Hlasovanie
Prítomní : 5             Za : 5                             Zdržali sa : 0                       Proti : 0

2.2 – Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 91 ods.1 písm. h), v oblasti prerozdelenia príjmov z výnosov dane za ubytovanie
Uznesenie
6/2.2 – Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR MČ BNM-bez pripomienok.
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Hlasovanie
Prítomní : 5              Za : 5                              Zdržali sa : 0                      Proti : 0

2.3 – Návrh stanoviska Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa dopĺňa čl. 36b ods. 2,  v oblasti konania verejných športových podujatí
Uznesenie
6/2.3 – Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR MČ BNM-bez pripomienok.
Hlasovanie
Prítomní : 5              Za : 5                               Zdržali sa : 0                     Proti : 0

2.4 – Prerokovanie architektonickej štúdie Revitalizácia parku na Račianskom mýte
Uznesenie
6/2.4 – Komisia  po prerokovaní berie materiál na vedomie s pripomienkami : Členovia komisie odporúčajú v rámci štúdie riešiť pitné fontánky, prístupné WC, malé koše na separovaný odpad.  Ing. Pasečná , zástupkyňa spracovateľa, pripomienky zaevidovala.


K bodu 3 : Rôzne

Kultúrne leto  2014
Kultúrne leto 2014 na Kuchajde  bude otvorené v sobotu 21.6.2014. Propagačné materiály Kultúrneho leta 2014 budú umiestnené aj v MHD.

Členovia komisie DŽPaOVP za účasti zástupcu riaditeľa EKO podniku VPS p. Pavloviča   vykonali obhliadku areálu Kuchajda, pri ktorej bolo zistené, že trávnik v mieste medzi amfiteátrom a chodníkom k druhej bráne je značne podmočený. Komisia upozornila pána Pavloviča na urýchlené riešenie problému, s osobitným zreteľom na otvorenie Kultúrneho leta 2014 na Kuchajde. 
Členovia komisie odporúčajú okrem kosenia v areáli Kuchajda venovať pozornosť aj kríkovým skupinám.


Predsedníčka komisie poďakovala prítomným za  účasť a rokovanie komisie ukončila.







                                                                                    Ing. Anna  Jánošová , v.r
                                                                             predsedníčka  komisie DŽPaOVP



Zapísala : Ing. Náglová
Nasledujúce zasadnutie komisie DŽPaOVP podľa plánu sa uskutoční  22. 9. 2014.                                                                           

