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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. 8/2013
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 20. novembra 2013




Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie 

Materiály na rokovanie MR a MZ
	Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2014
Návrh na Dodatok č. 2 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26.06.2012
Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2014
Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2014
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2014 – 2016
Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto pre rok 2014
Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru – Rekonštrukcia a nadstavba objektu, Ľudové námestie 4, Bratislava
Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru – Rozšírenie bytových priestorov do podkrovia rodinného domu, Slnečná 4, Ľudová štvrť, Bratislava
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy č. ....../2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázanie jej platenia
	Rôzne
	Bilancia hospodárenia EKO-podniku VPS za stredisko Tržnica za obdobie rokov 2010 – 2013
Informácia o prijatom Etickom kódexe zamestnanca Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
EIA – Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava
EIA – Štartovacie byty Podniková ulica, Bratislava
EIA – Polyfunkčný bytový dom Račianska, Bratislava
EIA – Areál KOLIBA, bytové domy Brečtanová ul., Bratislava



K bodu 1

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

K bodu 2 – Materiály na rokovanie MZ

	Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ B-NM na I. polrok 2014

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR  bez pripomienok:
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0
	Návrh na Dodatok č. 2 Zásad hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zo dňa 26.06.2012

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR  bez pripomienok:
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

	Návrh vecného plánu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2014

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR  bez pripomienok:
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

	Návrh časového harmonogramu zasadnutí Miestnej rady, Miestneho zastupiteľstva a Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na rok 2014

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR  bez pripomienok:
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

	Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2014 – 2016

Komisia berie návrh na vedomie.

	Návrh kultúrnych a športových podujatí organizovaných mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto pre rok 2014

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR  bez pripomienok:
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

	Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru – Rekonštrukcia a nadstavba objektu, Ľudové námestie 4, Bratislava

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR s pripomienkami:
- odporúča stavebnú uzáveru na dotknuté územie z dôvodu rozpracovanosti územného plánu zóny
- odporúča prerokovať aj na MZ
- požaduje doplniť žiadosť o svetelno-technický posudok
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

	Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru – Rozšírenie bytových priestorov do podkrovia rodinného domu, Slnečná 4, Ľudová štvrť, Bratislava

Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR  s pripomienkami:
- zachovať pôvodnú veľkosť okenných otvorov
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Bratislavy č. ....../2013 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a spôsob preukázanie jej platenia

Komisia berie návrh na vedomie.


K bodu 3 – Rôzne

	Bilancia hospodárenia EKO-podniku VPS za stredisko Tržnica za obdobie rokov 2010 – 2013

Komisia zobrala materiál na vedomie.

	Informácia o prijatom Etickom kódexe zamestnanca Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Komisia zobrala materiál na vedomie.

	EIA – Obytný súbor Škultétyho ulica, Bratislava

Komisia žiada predložiť žiadosť o stanovisko (spolu s podkladmi) Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnému zámeru do komisií. 

	EIA – Štartovacie byty Podniková ulica, Bratislava

Ing. Kamhyiehová informovala, že žiadosť bola vzatá späť.

	EIA – Polyfunkčný bytový dom Račianska, Bratislava

Ing. Kamhyiehová informovala, že žiadosť bola vzatá späť.

	EIA – Areál KOLIBA, bytové domy Brečtanová ul., Bratislava

Komisia žiada predložiť žiadosť o stanovisko (spolu s podkladmi) Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k investičnému zámeru do komisií. 










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

			

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

