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Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 13/2011
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 
26.10.2011
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 

	Nadstavba bytového domu Paričkova 7 – 9 - žiadosť o záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu				                         
	Zmena využitia – Lodenica Štrkovec
	Návrh na 1. zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2011  
	Návrh VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 9/2009 z 15.decembra 2009, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
	Návrh VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 1/2007 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava - Ružinov 
z 27. novembra 2007 v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava - Ružinov č. 5/2008 z 16. decembra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
	Návrh VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č. .../2011 z  8. novembra 2011

o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne           prístupných miestach na území mestskej časti Bratislava – Ružinov.
	Rôzne


K bodu 1. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy požaduje predložiť vyjadrenie Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy k projektu statickej dopravy. 

K bodu 2.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy sa nemôže vyjadriť k plánovanej zmene využitia lodenice Štrkovec z dôvodu nových zistení o nevysporiadaných majetkovoprávnych vzťahov.

K bodu 3.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie. 
 
K bodu 4.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie a odporúča schváliť v MZ Mestskej časti Bratislava – Ružinov.

K bodu 5.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie.


K bodu 6.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie a odporúča schváliť v MZ Mestskej časti Bratislava – Ružinov.



 							  Mgr. Boris Cehlárik	v.r.
                                                                                                           predseda komisie 
                                                                                          
Zapísala: Mgr. A. Szökeová
v Bratislave 26.10.2011           


