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Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 15/2011
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 
23.11.2011
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 

	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase  hmotnej núdze, náhlej núdze,  pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch


	Nadstavba bytového domu Narcisová 18-20			                        			

Parkovací dom Miletičova 60

	Obytný súbor Jarabiny  


	BD Peterská


	Podklad k hlasovaniu o prenájme p.č. 15681/33 a 15681/34 v lokalite Vrakunskej cesty  za účelom vybudovania časti prístupovej komunikácie k stavbe „Betonáreň- Vrakunská cesta“


	Bioenergetické centrum – zhodnocovanie odpadov, Vlčie hrdlo
	investičný zámer 
	Rôzne

	Žiadosť o podklady pre potreby zostavenia návrhu plánu činností útvaru miestneho kontrolóra na rok 2012


K bodu 1. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie.

K bodu 2.
Bod  stiahnutý zo zasadnutia komisie.

K bodu 3.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy súhlasí s predkladaným materiálom za podmienok, že budú splnené všetky regulatívy vyplývajúce z územného plánu. Komisia doporučuje stavené povolenie na rekonštrukciu bytového domu podmieniť kolaudačným rozhodnutím pre parkovací dom.

K bodu 4.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy súhlasí so zmenami v projektovej dokumentácii. Komisia odporúča aby sa investor spolupodieľal na prepracovaní dopravnej štúdie širšieho územia v okolí ulice Ml. Nivy v súčinnosti s ďalšími investormi v území  a MČ Bratislava – Ružinov.


K bodu 5.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy súhlasí s predloženou dokumentáciou, vzhľadom k tomu, že sa jedná o stavbu v urbanizovanom území bude komisia žiadať aby bol skrátený štandardný termín výstavby. Komisia doporučuje investorovi zamerať sa na možnosti zhodnotenia verejného priestranstva (detského ihriska) v spolupráci s referátom ŽP a VPS.

K bodu 6.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie.

K bodu 7.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy vyraďuje materiál z dôvodu, že nie je ukončená EIA pre daný zámer. 

K bodu Rôzne.
	Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy nevznáša žiadne námety na vykonanie kontrol útvarom miestneho kontrolóra na rok 2012.






 						 	  Mgr. Boris Cehlárik	v.r.
                                                                                                           predseda komisie 
                                                                                          
Zapísala: Mgr. A. Szökeová
v Bratislave 23.11.2011           


