



	
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 8/2014
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 
10.9.2014
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:
Návrh na vrátenie pozemku reg. ,,C“ parc.č. 10566/8 – ostatné plochy o výmere 4640 m2, kat. úz. Nivy, evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 24 zo dňa 30.9.1991, ktorý je na základe Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 20.12.2012, v nájme Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a.s. Mlynské luhy 19, 821 05 Bratislava, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy. 

	Informácia o aktuálnom stave prípravy konceptov UPN-Z Štrkovecké jazero, ÚPN-Z Bajkalská roh a ÚPN-Z Bajkalská, Drieňová – prisľúbená účasť spracovateľa Ing. arch. Kaliský.


	Informácia o aktuálnom stave UPN-Z Trnávka – stred.


	Informácia stavebného úradu ohľadom udeľovania povolení na reklamné zariadenia v roku 2014 (v zmysle Zápisnice č. 7 /2014 zo dňa 13.8.2014).


	Rôzne:


5.1. 	Správa o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov za 1. polrok 2014.

5.2.  	Sťažnosti občana k náprave situácie v spojitosti s prevádzkou pohostinstiev na trhovisku Herlianska.
 
K bodu 1. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predložený materiál na vedomie a neodporúča schváliť MZ vrátenie pozemku, parc. č. 10566/8 v k. ú. Nivy a následnú zámenu za pozemky, parc. č. 10800/66 a 10800/67 v k. ú. Nivy. 

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

K bodu 2. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy sa vyjadrí až po naštudovaní materiálu, t. j. konceptov pre jednotlivé ÚPN - Z, ktorý pán Ing. arch. Kaliský pošle na mail jednotlivým členom Komisie, najneskôr do 12.09.2014 (piatok).

Prítomní: 4



K bodu 3. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predložený materiál na vedomie.

Prítomní: 4


K bodu 4. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada pani prednostku, aby pripravila návrh uznesenia do ďalšieho (nasledovného) MZ, ktorým MZ odporučí pánovi starostovi vypovedať existujúce nájomné zmluvy pod reklamnými zariadeniami na pozemkoch zverených do správy MČ.

Prítomní: 4


Rôzne:
K bodu 5.1.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predložený materiál na vedomie.

Prítomní: 3


K bodu 5.2.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada opätovne predložiť materiál na Komisiu, za prítomnosti člena predstavenstva Ružinovského podniku verejno-prospešných služieb, a. s., pána Františka Németha.

Prítomní: 4









Mgr. Boris Cehlárik  v.r.
predseda komisie


Zapísala:
Ing. arch. Rusnáková, 10.9.2014

