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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. 4/2014
z pracovného rokovania komisie ÚP, U a V,
ktoré sa konalo dňa 23. apríla 2014


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

	Otvorenie 

Materiály na rokovanie MR a MZ
	Návrh Dodatku č. 3 ROKOVACIEHO PORIADKU Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Návrh Dodatku č. 4 ROKOVACIEHO PORIADKU Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Návrh Dodatku č. 6 ROKOVACIEHO PORIADKU Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
	Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
	Komunitné centrum Ovručská a plán jeho činnosti
	Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
	Rôzne
	Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2014

EIA „Revitalizácia kúpaliska Železná studnička“
EIA „Polyfunkčný bytový dom Račianska, Bratislava“
	Rozšírenie bytových priestorov do podkrovia rodinného domu, Slnečná 4, Ľudová štvrť, Bratislava
	Materiál na prerokovanie Súťaž návrhov – Štúdia architektonickej úpravy areálu na ulici Odbojárov a Kalinčiakova v lokalite Tehelné pole, Bratislava – Nové Mesto




K bodu 1

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

K bodu 2 – Materiály na rokovanie MR a MZ

Návrh Dodatku č. 3 ROKOVACIEHO PORIADKU Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Komisia žiada predložiť materiál na rokovanie v máji z dôvodu neprítomnosti predkladateľa Ing. Kollárika.  

Návrh Dodatku č. 4 ROKOVACIEHO PORIADKU Miestnej rady mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Komisia žiada predložiť materiál na rokovanie v máji z dôvodu neprítomnosti predkladateľa Ing. Kollárika.  

Návrh Dodatku č. 6 ROKOVACIEHO PORIADKU Komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Komisia žiada predložiť materiál na rokovanie v máji z dôvodu neprítomnosti predkladateľa Ing. Kollárika.  

Etický kódex  voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Komisia žiada predložiť materiál na rokovanie v máji z dôvodu neprítomnosti predkladateľa Ing. Kollárika.  
 
Komunitné centrum Ovručská a plán jeho činnosti
Ing. Vojtechová informovala o začlenení KC Ovručská do organizačnej štruktúry MČ BA-NM a o pláne jeho činnosti. Komisia berie materiál na vedomie s požiadavkou vyčíslenia prevádzkových nákladov. 

Návrh na určenie obvodov, počtu poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a počtu poslancov vo volebných obvodoch pre voľby do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Komisia berie materiál na vedomie.

K bodu 3 – Rôzne 

Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2014
Komisia berie materiál na vedomie bez pripomienok. 

EIA „Revitalizácia kúpaliska Železná studnička“ 
Komisia žiada predložiť materiál na rokovanie v máji z dôvodu neprítomnosti predkladateľa (Odd. ŽPaÚP).  

EIA „Polyfunkčný bytový dom Račianska, Bratislava“
Komisia žiada predložiť materiál na rokovanie v máji z dôvodu neprítomnosti predkladateľa (Odd. ŽPaÚP).  

Rozšírenie bytových priestorov do podkrovia rodinného domu, Slnečná 4, Ľudová štvrť, Bratislava
Komisia žiada zachovať pôvodné okenné otvory (pôvodný rozmer) na pôvodnom objekte (nie na prístavbe z roku 2004) a to len na fasáde zo strany ulice.

Materiál na prerokovanie Súťaž návrhov –Štúdia architektonickej úpravy areálu na ulici Odbojárov a Kalinčiakova v lokalite Tehelné pole, Bratislava – Nové Mesto
Komisia berie materiál na vedomie. 












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




			

Zapísala:  Ing. Kristína Štofková				





