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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. 1/2014
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 22. januára 2014


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie 
	Materiály na rokovanie MR a MZ

	Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.   /2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice Fresh Market, Tomášikova 46, Bratislava
Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2014
	Rôzne
EIA – Rekonštrukcia objektu – polyfunkčný objekt Kominárska ul., Bratislava



K bodu 1

Rokovanie komisie otvoril a viedol podpredseda komisie Mgr. František Rácz. 

K bodu 2 – Materiály na rokovanie MR a MZ

2.1 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o vyhradení miest na verejných priestranstvách, ktoré môžu byť použité na vylepovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2014; 

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

2.2 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č.   /2014, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte tržnice Fresh Market, Tomášikova 46, Bratislava

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

2.3 Návrh na pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2014
Komisia odporúča predložiť materiál na rokovanie MR – bez pripomienok.
Hlasovanie:			PRÍTOMNÍ:	5
			ZA:		5

K bodu 3 Rôzne
Komisia zobrala na vedomie prednostom MÚ BA-NM predložený návrh VZN Hlavného mesta SR Bratislavy, o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, výške úhrady za dočasné parkovanie, spôsobe jej platenia a spôsobe preukázania jej zaplatenia.




K bodu 4 Rekonštrukcia objektu – polyfunkčný objekt Kominárska ul., Bratislava
Komisia odporúča, aby ku konaniu o stanovisku k investičnému zámeru investor doplnil PD, z ktorej bude vyplývať vyriešenie statickej a dynamickej dopravy investičného zámeru; Komisia žiada pred vydaním stanoviska k investičnému zámeru mestskou časťou žiadosť investora doplnenú o PD predložiť na rokovanie komisie. 

Hlasovanie:	PRÍTOMNÍ:	5
		ZA:		5





                                                                                    


                                                                       Mgr. František Rácz, v. r.
			                podpredseda komisie



			

Zapísal:  Mgr. František Rácz				












			

