



	
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 9/2014
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 
8.10.2014
 
Prítomní: R. Struhár, Ing. T. Tomášková, Ing. P. Hrapko

Program:
Sťažnosti občana k náprave situácie v spojitosti s prevádzkou pohostinstiev na trhovisku Herlianska – v zmysle zápisnice č. 8/2014 zo dňa 10.9.2014 prizvaný námestník RP VPS p. Németh
	Investičný zámer Svietidlá Casca – Ivánska cesta
	UPN hl. mesta SR Bratislavy - Zmeny y doplnky 05  - informácia
	Prerokovanie petície k zriadeniu zástavky trolejbusov na Trenčianskej ulici
	Rôzne
	Administratívna budova Ružinov
	Návrh na rozpočtové opatrenie k schválenému rozpočtu na rok 2014
	Dostavba Lidl – Ružinovská ul. 

 
K bodu 1. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predložený materiál na vedomie a víta stanovisko Ružinovského podniku VPS a.s. zo dňa 6.10.2014, že po 1.1.2015 budú predmetné stánky prenajímané výlučne na predaj ovocia, zeleniny, kvetov a doplnkového tovaru, textilu, drogérie, domácich potrieb, hračiek, darčekových predmetov. 
Komisia zároveň žiada mestskú časť, aby oslovila mestskú a štátnu políciu za účelom zvýšenia kontrolnej činnosti v danej lokalite. 

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

K bodu 2. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predložený materiál na vedomie. 

Prítomní: 3
Za: Struhár, Ing. Tomášková, Ing. Hrapko              Proti:0			Zdržal sa: 0

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

Prítomní: 3
Za: Struhár, Ing. Tomášková, Ing. Hrapko              Proti:0	                       Zdržal sa: 0


K bodu 4. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy po prerokovaní materiálu žiada starostu, aby listom požiadal hlavné mesto o o prehodnotenie súčasného riešenia konečnej zastávky trolejbusov, tak aby bola zabezpečená plynulosť dopravy a konečná zastávka nebola v tesnej blízkosti bytových domov. 

Prítomní: 
Za: Struhár, Ing. Tomášková, Ing. Hrapko              Proti:0          	Zdržal sa: 0


Rôzne:
K bodu 5.1.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy konštatuje, že napriek prebiehajúcej príprave UPN-Z Bajkalská roh a konaniu o stavebnej uzávere nebola komisia informovaná o územnom konaní a následnom vydaní právoplatného územného rozhodnutia pre stavbu Administratívna budova Ružinov. 

Prítomní: 3
Za: Struhár, Ing. Tomášková, Ing. Hrapko              Proti:0   	Zdržal sa: 0


K bodu 5.2.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predložený materiál na vedomie..

Prítomní: 3
Za: Struhár, Ing. Tomášková, Ing. Hrapko              Proti:0	           Zdržal sa: 0

K bodu 5.3.
Prizvať na stretnutie so zástupcom spoločnosti LIDL vo veci výsadby na Ostredkovej ulici p. Ing. Hrapka.

Prítomní: 3
Za: Struhár, Ing. Tomášková, Ing. Hrapko              Proti:0	           Zdržal sa: 0







Mgr. Boris Cehlárik 
predseda komisie
v zastúpení
Radovan Struhár v.r.
podpredseda komisie
 








Zapísala:
Mgr. Szökeová, 8.10.2014

