



	
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 4/2014
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 
29.4.2014
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 
	Informácia ohľadom rekonštrukcie budovy bývalej SLSP na Miletičovej ulici č. 60 -  v zmysle zápisnice zo dňa 9.4.2014
	Zmena v užívaní stavby spojená so stavebnými úpravami – Bytový dom, Jašíková ul. – Primapark – v zmysle zápisnice zo dňa 9.4.2014
	Časový harmonogram opravy investičných akcií Odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia 



K bodu 1. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy  nesúhlasí s postupom stavebného úradu, kedy došlo k vydaniu územného rozhodnutia aj napriek negatívnemu stanovisku komisie k uvedenej stavbe zo dňa 24.8.2011. Komisia ďalej žiada:

	na najbližšie zasadnutie dňa 28.5.2014 predložiť kompletnú projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre Polyfunkčný objekt Miletičová 60 a Parkovací dom Miletičová 60 spolu so stanoviskom referátu UPaRR k statickej doprave.  
	starostu, aby po doručení spisových materiálov na sekretariát starostu na vyjadrenie k územnému rozhodnutiu alebo stavebnému povoleniu pri stavbách nad 4 nadzemné podlažia, prestavbách, nadstavbách a zabratí verejnej zelene, parkovacích miest predložil tieto materiály na vyjadrenie členom komisie územného plánovania, žp a dopravy. Ak sa komisia nevyjadrí v lehote 7 dní k materiálu, má sa zato, že sa k materiálu nebude vyjadrovať.
	žiada Mgr. Weinbergerovú o preposielanie všetkých investičných zámerov z Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy na vedomie predsedovi komisie.


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

K bodu 2. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy nesúhlasí s postupom stavebného úradu, kedy bolo vydané dňa 4.3.2014 rozhodnutie o zmene užívaní stavby spojenej so stavebnými úpravami, bez odpovede na Výzvu na doplnenie a úpravu projektovej dokumentácie, č. UP/CS19280/2013/2/UP1 zo dňa 4.11.2013 a bez stanoviska komisie.

Komisia žiada na najbližšie zasadnutie dňa 28.5.2014 o účasť investora.   
  

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

K bodu 3. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie a žiada po ukončení VO na rekonštrukciu peších chodníkov predložiť na zasadnutie komisie prehľad vysúťažených cien a PD pre chodníky na Ostredkoch za účelom určenia ďalších priorít pri rekonštrukciách.   

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

Rôzne
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada na najbližšie zasadnutie dňa 28.5.2014 stavebný úrad o podrobnú informáciu týkajúcu sa rekonštrukcie budovy na Miletičovej ul. č. 5 (SEPS) . 

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




Mgr. Boris Cehlárik  v.r.
predseda komisie













Zapísala:
Mgr. Szökeová, 29.4.2014

