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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. 7/2012
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 21. novembra 2012


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie 

Materiály na rokovanie MR a MZ
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č....../2012 zo dňa........2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
	Návrh na odpísanie pohľadávky BENNIES SHOPS s.r.o.

Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO – podniku VPS /prístrešok/
	Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO - podniku VPS 
Návrh na odpísanie pohľadávok
Návrh dodatku č. 11 zriaďovacej listiny organizácie EKO – podnik VPS
Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ BA NM na rok 2013
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2013 – 2015
	Rôzne: 

	Architektonická štúdia „Prestavba garáží na Skalickej ulici“

Architektonicko – urbanistická štúdia „Bytový dom Magurská ulica“
Vybudovanie parkovacieho domu v lokalite „Partizánska lúka“



K bodu 1

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

K bodu 2 – Materiály na rokovanie MZ

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č....../2012 zo dňa........2012 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5

Návrh na odpísanie pohľadávky BENNIES SHOPS s.r.o.
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5

Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO – podniku VPS /prístrešok/
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5

Návrh na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe EKO - podniku VPS 
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5

Návrh na odpísanie pohľadávok
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5

Návrh dodatku č. 11 zriaďovacej listiny organizácie EKO – podnik VPS
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5

Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva MČ BA NM na rok 2013
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2013 – 2015
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR –  s pripomienkami:
 - doplniť o Územný plán zóny Železničná studienka,
 - zmeniť Územný plán zóny Filiálka na Štúdiu zóny Filiálka.
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5

K bodu 3

Architektonická štúdia „Prestavba garáží na Skalickej ulici“
Komisia súhlasí s predkladaným materiálom s pripomienkami:
 - zabezpečiť kompaktné riešenie aspoň tretiny dotknutého územia, t.j. územia, ktorého vlastníci súhlasia so zmenou účelu využívania dotknutých garáží
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5
                                                                   
 Architektonicko – urbanistická štúdia „Bytový dom Magurská ulica“
Komisia súhlasí s predkladaným materiálom s pripomienkami:
 - zabezpečiť prepracovanie štúdie v zmysle platných noriem týkajúcich sa parkovania, svetlotechniky a zdravotechniky, posledného ustupujúceho nadzemného podlažia. 
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5

Vybudovanie parkovacieho domu v lokalite „Partizánska lúka“
Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		4
PROTI:                     1










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



			

Zapísala:  Ing. Kristína Štofková				
tel. 02/49 253 555, e-mail: investicne@banm.sk		

