
MEsTsrÁ čnsŤ gnnTlsLAVA. NovÉ MEsTo
Junácka č.1.,832 9]. Bratis|ava 3

komisia územného p|ánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteÍstva vtč g-NJÍV|

zAP lsNlcA č. 6lzoLL
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 28. septembra 2011

Prítomní: pod|a prezenčnej Iistiny

Program:

1. otvoreníe
2' Mater iá|y na rokovanie MR a MZ

2.1. Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteÍa týkajúceho sa nájmu pozemku par. č. 79379
v k. ú. Vinohrady, pre MUDr. Nadeždu Dušekovú, Bc. Mi lana Chudého a Mgr. Kataríny Chudej

2.2' Návrh na schvá|enie prípadu osobitného zrete|a týkajúceho sa nájmu čast i  pozemkov v k. ú' Nové
Mesto pre Že|eznice S|ovenskej repub|iky,,ŽSR,, so sídlom v Bratíslave

2.3. Návrh na schvá|enie uzavretía zmluvy o budúcej zm|uve o zr iadenívecného bremena-pre projekt
TEN-T,,Štúdie prepojenia že|ezničného koridoru TEN-T s |etískom a že|ezničnou sieťou V Brat is|ave
na stavbu ŽSR, Brat is|ava -Železničné zapojenie Let iska M. R. štefánika,,

2.4. Návrh na schvá|enie Zm|uvy o majetkovom Vyrovnaní poskytnutom za stavebný objekt -

že|ezničnej |ávky v súvis|ost i  so stavbou ,,Projekt TEN-I prepojenie železničného koridoru TEN-T
s |et iskom a železničnou sieťou v Brat is|ave,,

3 '  Rózne
3.]. '  Stanovisko k invest ičnému zámeru - vybudovanie parnej p|ynovej kotolne pre Duslo, a '  s ' ,

pracovisko Bratislava

o  KboduL
Rokovanie komisie otvori l  a viedol predseda komisie Ing. arch. Otto Novitzky. Z programu rokovania bol i
na  začia tku s t iahnuté mater i á |y  č.2 ,2  a  2 .3 .

o K bodu 2 - Mater iá|y na rokovanie MZ

2,7. Návrh na schválenie prípodu osobitného zretelb týkojúceho sa nájmu pozemku par, č, 19379
v k. ú. Vinohrady, pre MUDr. Nodeždu Dušekovú, Bc. Milano Chudého a Mgn Kotoríny Chudej

Komisia odporúča pred|oŽiť materiá| na rokovanie MR MČ B-NM - bez pripomienok

H|asovanie: pRírovruí: 4
ZA: 4

2.4. Nóvrh na schváIenie Zmluvy o mojetkovom vyrovnantí poskytnutom za stavebný objekt _

železničnej lóvky v súvislosti so stavbou ,,Projekt TEN-T, prepojenie železničného koridoru TEN-T
s letiskom a železničnou sieťou v Bratislave,.

Komisia neodporúča pred|ožiť materiá| na rokovanie MZ MČ B-NM, žiada, aby bo| materiá| prerokovaný
na d,a|šom zasadnutíkomisie za účasti  zástupcu projektanta.
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o  Kbodu3 -RÓ zne
g,7, Stanovisko k ínvestičnému zómeru - vybudovonie pornej plynovej kotolne pre Duslo, a, s.,

pracovisko Brotislava

|ng. Seriš - zástupca investora v krátkosti oboznámil prítomných o projekte rnýstavby parnej p|ynovej

kotolne v areáli lstrochem, a. s.
lng. Kamhiyehová doplni|a informácie týkajúce sa vplyvu zámeru na životné prostredie.

tnl. arch. Kocka doplni l informácie z hÍadiska územného p|ánu.

Komisia zobrala stanovisko na vedomie.

} |ng. Beňová informovala o predloženej žiadosti o zďriedenie a prevzatie komunikácií vybudovaných

v loka|ite S|anec investorom GRUNT, a. s. do správy MČ B-NM.

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

Zapísa|a: |Veta sviteková
tel.OZl49 253 555, e:mail: invesli
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MESTSKA CAST BRATISLAVA. NOVE MESTO
Junácka č.I,832 9].  Brat is|ava 3

komisia územného p|ánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteístva rVč g-Ntvl

PREzENČruÁ LIsTINA
z 6. pracovného rokovania komisie ÚP, U a V

konaného dňa 28. septembra 2OtLo 1300 hod.
v budove Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto

č!enovia komisie:

Ing. arch. Otto Novitzky, predseda

Mgr. František Rácz, podpredseda

Ing. He|ena Bánska, CSc.

Ing' Július Jackulíak

JUDr. Tomáš Korček

členovia komisie. odborníci:

Ing. Anna Dúžeková

Mgr. Micha| Lukáč

Mgr. V|adimír Mikuš

Prizva ní hostia/spracovatelia materiá|ov
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