



	
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 1/2015
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 
19.1.2015
 
Prítomní: PhDr. P. Guldan, Ing. S. Drozd, Mgr. M. Ferák, Mgr. J. Matúšek, Ing. A. Reinerová, Ing. K. Šimončičová


Program:
Úvod 

	Rokovací poriadok komisie UPŽPaD


	Členovia komisie z radov odbornej verejnosti – stanovenie podmienok 		

			
	Plán zasadaní komisie na rok 2015


	Rôzne


 
K bodu 1. 
Úvodné slovo starostu MČ a prednostky MiÚ, predstavenie vedúcich pracovníkov:
vedúca stavebného úradu – Ing. Hedviga Májovská
vedúca odboru regionálneho rozvoja a žp – RNDr. Lesia Richterová
	referát žp a VPS – vedúca Ing. Zuzana Pallaghyová 

referát územného plánu a reg. rozvoja – vedúca Mgr. Alexandra Szökeová

Členovia komisie žiadajú kanceláriu starostu o pravidelné zasielanie Zoznamu žiadostí o záväzné stanovisko hl. mesta SR Bratislavy.

Komisia žiada o informovanie o všetkých žiadostiach o územnoplánovaciu informáciu týkajúcich sa verejných pozemkov (vo vlastníctve Hl. mesta SR Bratislavy). 


K bodu 2. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy schvaľuje Rokovací poriadok.  

Prítomní: 6
 Za: PhDr. Guldan, Ing. Drozd, Mgr. Ferák, Mgr. Matúšek, Ing. Reinerová        Zdržal sa: 0
 Proti: Ing. Šimončičová			

K bodu 3. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy víta účasť odbornej verejnosti na zasadnutiach komisie, odborníkov k jednotlivým témam si bude komisia prizývať ad-hoc. Neposlanci odborníci z radov verejnosti nebudú mať hlasovacie právo. Komisia požaduje, aby bol pre oblasť dopravy najmä posudzovanie projektových dokumentácii prijatý stály člen bez hlasovacieho práva, ktorým bude neposlanec odborník pre oblasť dopravy.

Predseda komisie navrhuje za stáleho člena pre oblasť dopravy Ing. Petra Raksányiho, člena Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI).

V prípade prerokovania významného investičného zámeru komisia žiada prizývať na zasadnutie poslancov daného volebného obvodu, ktorého sa zámer týka. 

Prítomní: 5
Za: PhDr. Guldan, Mgr. Ferák, Mgr. Matúšek, Ing. Reinerová                      Zdržal sa: 0
Proti: Ing. Šimončičová – požaduje, aby sa o stanovení podmienok pre účasť neposlancov odborníkov z radov verejnosti rokovalo až po doručení a preštudovaní prihlášok uchádzačov. Žiada, aby prijatý člen neposlanec odborník z radu verejnosti mal hlasovacie právo.                    


K bodu 4. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy schvaľuje plán zasadaní na rok 2015. 

Prítomní: 4
Za: PhDr. Guldan, Mgr. Ferák, Mgr. Matúšek, Ing. Reinerová                   Proti:0          	Zdržal sa: 0
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Pred ukončením zasadnutia sa poslanci Ing. S. Drozd a Ing. K. Šimončičová ospravedlnili a zasadnutie opustili.

Predseda komisie zasadnutie Komisie ÚPŽPD ukončil zasadnutie o 18.25 hod.






PhDr. Patrik Guldan v.r. 
predseda komisie










Zapísala:
Mgr. Szökeová, 19.1.2015
alexandra.szokeova@ruzinov.sk

