



	
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 3/2014
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 
9.4.2014
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 
	Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2014

Petícia proti plánovanej výstavbe polyfunkčného objektu na Seberíniho ul. –  ozrejmenie vyriešenia petície
	Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2014 z ... 2014 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia c. /2014, ktorým sa mení a doplna Všeobecne záväzné nariadenie c. 2/2011 zo dna 3. 5. 2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb
Návrh na prevod pozemkov pod garážami v lokalite Teslovej ulice, parc.č. 15263/1,2,3,20,23,25,28,30,34, parc.č. 15273/32, parc.č. 15278/18,19,44,46,50,75, parc.č. 15281/2,32,34,58,59,63,67,72,73,79 a parc.č. 15284/92, k.ú. Ružinov, do vlastníctva majiteľov garáží, umiestnených na predmetných pozemkoch
Správa o investičných zámeroch – informatívna správa v zmysle uznesenia MZ 413/XXIV/2014 zo dňa 4.2.2014
	Informácia ohľadom rekonštrukcie budovy bývalej SLSP na Miletičovej ulici
	Zmena v užívaní stavby spojená so stavebnými úpravami – Bytový dom, Jašíková ul. – Primapark 
	Urbanistická štúdia Dunajské predmestie – oznámenie o prerokovaní návrhu UŠ
ÚPN - Z Cvernovka – aktuálna informácia
	zoznam opráv chodníkov v MČ a v areáloch ZŠ a MŠ
	Doriešenie prechodu pre chodcov na ul. Ružová dolina – informácia
Rôzne
	Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy o nájme objektu Domu kultúry Bulharská 60, Bratislava
	Informácia ohľadom žiadostí doručených na mestskú časť – stavebný úrad v zmysle zápisnice č. 4/2012 zo dňa 21.3.2012


K bodu 1. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie a odporúča prijať MZ uznesenie podľa návrhu.  

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: Mgr. Cehlárik, Ing. Hrapko, Mgr. Buocik, p. Struhár     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 2. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada miestny úrad o prepočet statickej dopravy, či sú navrhované parkovacie miesta v stavebnom konaní v súlade s právoplatným územným rozhodnutím. Zároveň komisia žiada o účasť prednostky a miestneho kontrolóra na najbližšie plánované zasadnutie komisie dňa 28.5.2014 za účelom vysvetlenia vybavenia petície (prezentované materiály  žiada zaslať týždeň vopred).  

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: Mgr. Cehlárik, Ing. Hrapko, Mgr. Buocik, p. Struhár,    Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 3. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie a odporúča ho MZ schváliť.   

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik, p. Struhár, Ing. Hrapko     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 4. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie. 

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik, p. Struhár, Ing. Hrapko     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 5. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy nesúhlasí s odpredajom predmetných pozemkov. 

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: Mgr. Buocik, p. Struhár         Proti: Ing. Hrapko              Zdržal sa: Mgr. Cehlárik 

K bodu 6. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladanú informáciu na vedomie a odporúča ju posunúť do MZ.  

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za:  Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik, p. Struhár, Ing. Hrapko     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 7. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy zvoláva dňa 29.4.2014 o 15:30 mimoriadne zasadnutie, kde prosí o účasť pána starostu nakoľko nie je možné bez jeho prítomnosti uvedený bod prerokovať.  

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik, p. Struhár, Ing. Hrapko     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 8. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy zvoláva dňa 29.4.2014 o 15:30 mimoriadne zasadnutie, kde prosí o účasť pána starostu nakoľko nie je možné bez jeho prítomnosti uvedený bod prerokovať. Je potrebné vysvetlenie starostu ako je možné, že bolo vydané stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby zo dňa 4.3.2014, keď dňa 4.11.2013 bola stavebníkovi zaslaná podpísaná výzva z referátu územného plánu na doplnenie a úpravu projektovej dokumentácie a účasť v komisii.  

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik, p. Struhár, Ing. Hrapko     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 9. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladanú informáciu o prerokovaní UŠ Dunajské predmestie na vedomie a odporúča variant II. s tým, že navrhuje obmedziť výšku navrhovaných objektov

Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik, Ing. Hrapko     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 10. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladanú informáciu na vedomie.   

Hlasovanie:
Prítomní: 3
Za: Mgr. Cehlárik, , Mgr. Buocik, Ing. Hrapko     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

K bodu 11. 
Nebolo prerokované.  

K bodu 12. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada o vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu prechodu v zmysle STN 736110 a Vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z., následne projekt sa rozpočtom predložiť na schválenie do komisie.   

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik, , Ing. Hrapko     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

 K bodu 13. Rôzne
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy neodporúča vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže. Komisia žiada, aby bola dopracovaná analýza využiteľnosti objektu z hľadiska funkcie (napr. škôlka, škola, kultúrne zariadenia, sociálne služby atď.) 

Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: Mgr. Cehlárik, Ing. Hrapko, Mgr. Buocik, p. Struhár     Proti: 0         Zdržal sa: 0 

	Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladanú informáciu na vedomie.  


Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik, Ing. Hrapko     Proti: 0    Zdržal sa: 0 

	Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie. 



Mimo programu:

	Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada, aby starosta požiadal Hlavné mesto o vyvlastnenie pozemkov za účelom realizácie odbočovacieho pruhu na komunikácii Max. Hella, keďže majiteľ pozemkov odmietol pozemky predať.    


Hlasovanie:
Prítomní: 4
Za: Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik,  Ing. Hrapko     Proti: 0         Zdržal sa: 0 





Mgr. Boris Cehlárik  v.r.
predseda komisie













Zapísala:
Mgr. Szökeová, 9.4.2014

