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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. 8/2014
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 22. októbra 2014


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie 

Materiály na rokovanie MR a MZ
	Návrh investičných akcií  Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2015 – 2017
Plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2015
Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015
Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2024/2015
Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájomcu – Futbalového klubu BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova 22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341, prostredníctvom dohody o postúpení práv a povinností
	Rôzne
	Informácia o vyhodnotení letnej sezóny 2014 v areáli Kuchajda


K bodu 1

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

K bodu 2 – Materiály na rokovanie MR a MZ

Návrh investičných akcií  Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015
Komisia berie materiál na vedomie. Členovia komisie odporúčajú vypracovať materiál s vyššou špecifikáciou konkrétnych akcií a reálnych cenových nacenení.
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
4

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2015 – 2017
Nakoľko predkladateľ materiálu nebol prítomný na komisii a materiál bol predložený len v elektronickej podobe, komisia k materiálu nezaujala stanovisko.

Plán kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2015
Komisia berie materiál na vedomie.

Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2015
Komisia berie materiál na vedomie a odporúča predkladať materiál vo farebnej tlači. 

Návrh Operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. kategórie, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2024/2015
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MZ s pripomienkami:
	prehodnotiť zaradenie Kukučínovej ul. (časť od Riazanskej po Pluhovú ul.) do plánu zimnej údržby.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
4

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa zmeny nájomcu – Futbalového klubu BCT Bratislava, občianske združenie, so sídlom Páričkova 22, 821 08 Bratislava, IČO: 30 791 341, prostredníctvom dohody o postúpení práv a povinností
Komisia odporúča časové zosúladenie predmetného materiálu s Dohodou o zlúčení... článok II body 1 a 2.

K bodu 3 – Rôzne 

Informácia o vyhodnotení letnej sezóny 2014 v areáli Kuchajda
Komisia berie materiál na vedomie.










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




			

Zapísala:  Ing. Kristína Štofková				





