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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. 2/2012
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 15. februára 2012


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1.  Otvorenie 
2.1.	Návrh organizácie vystúpení jednotlivých poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v Televízii Nové Mesto Bratislava na rok 2012 
2.2.	Návrh na premenovanie časti ulice Horská na ulicu „Lipovinová“
2.3.	Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite Ahoj – Briežky
2.4.	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu kancelárskeho priestoru č. 305 na 3. poschodí v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na Junáckej ulici č. 1 v Bratislave pre Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava – Nové Mesto, IČO: 00 177 474 0102, Kutuzovova 17, 831 03  Bratislava
2.5.	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov                v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, I. poschodie pre Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
2.6.	Návrh uznesenia k prenájmom pozemkov zastavaných stavbami garáží vo vlastníctve tretích osôb
2.7.	Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 12780/231 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 201 m2 a parcely č. 12780/250 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 a parcely č. 12780/252 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m2 zapísané na LV č. 5510 v k. ú. Nové Mesto pre športový klub Tesla, a. s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03  Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B
2.8.	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1 – zastavané plochy o výmere 2000 m2 a pozemky registra „C“ KN parc. č. 12780/76-100 – zastavané plochy a nádvoria všetky o výmere 18 m2 a parc. č. 12780/213 o výmere 18 m2 zapísaných na LV č. 5510 v k. ú. Nové mesto pre spoločnosť FESTAP, s. r. o. so sídlom Hattalova 2, 831 03  Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12167/B
2.9.	Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o nájme bytov
2.10.	Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Hlas Nového mesta v roku 2012 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2011
2.11.	Správa o činnosti Televízie Nové Mesto Bratislava za rok 2011
3.  Rôzne
	3.1.	Stanovisko k investičnému zámeru – Projekt TEN-T, 3. etapa, UČS 19 – spojka Slovany
	3.2.	Prerokovanie pripomienok k zmenám a doplnkom ÚP zóny Horný Kramer


	K bodu 1

Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Ing. arch. Otto Novitzky. Komisia odsúhlasila program rokovania a na návrh predsedu komisie bol ako prvý prerokovaný bod 3.1.
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	K bodu 2 – Materiály na rokovanie MZ


2.1.	Návrh organizácie vystúpení jednotlivých poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v Televízii Nové Mesto Bratislava na rok 2012

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok

Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	4
		ZA:		4

2.2.	Návrh na premenovanie časti ulice Horská na ulicu „Lipovinová“

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok

Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	4
		ZA:		4

2.3.	Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite Ahoj – Briežky

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok

Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	4
		ZA:		4

2.4.	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu kancelárskeho priestoru  č. 305 na 3. poschodí v budove Miestneho úradu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na Junáckej ulici č. 1 v Bratislave pre Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava – Nové Mesto, IČO: 00 177 474 0102, Kutuzovova 17, 831 03  Bratislava

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok

Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5

2.5.	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov                v budove Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave, I. poschodie pre Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie

Materiál bol stiahnutý z rokovania komisie na podnet predkladateľa.

2.6.	Návrh uznesenia k prenájmom pozemkov zastavaných stavbami garáží vo vlastníctve tretích osôb

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok

Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5
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2.7.	Návrh na odpredaj pozemkov registra „C“ KN parcely č. 12780/231 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 201 m2 a parcely č. 12780/250 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2 a parcely č. 12780/252 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 197 m2 zapísané na LV č. 5510 v k. ú. Nové Mesto pre športový klub Tesla, a. s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03  Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4398/B

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok

Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5

2.8.	Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/1 – zastavané plochy o výmere 2000 m2 a pozemky registra „C“ KN parc. č. 12780/76-100 – zastavané plochy a nádvoria všetky o výmere 18 m2 a parc. č. 12780/213 o výmere 18 m2 zapísaných na LV č. 5510 v k. ú. Nové mesto pre spoločnosť FESTAP, s. r. o. so sídlom Hattalova 2, 831 03  Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12167/B

Komisia neschválila predložený materiál.

Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		1
		PROTI:		2
		ZDRŽAL SA:	2

2.9.	Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o nájme bytov

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok

Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5

2.10.	Správa o spôsobe vydávania a distribúcie časopisu obyvateľov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto Hlas Nového mesta v roku 2012 a čerpaní finančných prostriedkov v roku 2011

Komisia berie na vedomie predložený materiál.

Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5

2.11.	Správa o činnosti Televízie Nové Mesto Bratislava za rok 2011

Komisia berie na vedomie predložený materiál.

Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5
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K bodu 3 – Rôzne

3.1.	Stanovisko k investičnému zámeru – Projekt TEN-T, 3. etapa, UČS 19 – spojka Slovany

Komisia súhlasí s predloženým stanoviskom.

Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5

3.2.	Prerokovanie pripomienok k zmenám a doplnkom ÚP zóny Horný Kramer

Komisia prerokovala pripomienky k zmenám a doplnkom ÚP zóny Horný Kramer vo všetkých relevantných lokalitách.  Ing. arch. Kocka informoval členov komisie o požiadavkách zúčastnených strán.





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




























Zapísala:  Iveta Sviteková					
tel. 02/49 253 555, e-mail: investicne@banm.sk		
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