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Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 16/2011
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 
7.12.2011
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 

	Návrh Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č.../2011 zo dňa 13. 12. 2011 o nájme bytov
	Návrh rozpočtu  mestskej časti Bratislava Ružinov na roky  2012-2014			

Nadstavba bytového domu Trenčianska 25 
	Hornbach – prístavba pekárne – informácia
	Informácia o správe o hodnotení – Business Center Bajkal -2 – stanovisko odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia
Informácia o rozšírení prevádzky Lampogas 						
	Rôzne
	oplotenie okolo predajne Lidl na Ružinovskej ulici
	distribúcia materiálov na zasadnutie komisie.


K bodu 1. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie a odporúča zmeniť §4 tak, aby bytová komisia bola tvorená členmi komisie sociálnych služieb miestneho zastupiteľstva a zástupcami riaditeľov materských škôl a základných škôl. Zástupcovia škôl by boli prizývaní na zasadnutia komisie sociálnych služieb len k bodom o nájme bytov.

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

K bodu 3.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy neodporúča povoliť zmenu stavby pred dokončením a zároveň žiada, aby bolo stanovisko komisie zaslané na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.
 
K bodu 4.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie.

K bodu 5.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy odporúča aby mestská časť požiadala Hlavné mesto SR – Bratislavu o prehodnotenie záväzného stanoviska z dôvodu, že je zámer v rozpore s územným plánom a stanovisko bolo vydané skôr ako bol dokončený proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).

K bodu 6.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladanú informáciu na vedomie  a nesúhlasí s rozšírením prevádzky investor Lampogas.sk s.r.o. (projekt firmy TOP PROJEKT s.r.o.). Komisia odporúča starostovi prešetriť existujúcu prevádzku z hľadiska kritérií bezpečnosti a územného plánu. Aby sa zistilo, aké bezpečnostné riziko predstavuje súčasná prevádzka v tejto lokalite.

K bodu Rôzne.
	Komisia žiada o preverenie informácie, či na stavbu plota za Lidlom na Ružinovskej ulici  bolo vydané stavebné povolenie.


	Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada aby boli materiály na zasadnutie distribuované najneskôr 5 dní pred termínom komisie. Ak materiály nie sú kompletné je potrebné k nim pridať odborné stanovisko. Je nutné informovať predsedu komisie o každom kto je prizývaný do komisie.

	Komisia žiada aby referát územného plánovania poskytoval priebežne tzn. 1x mesačne informácie o doručených zámeroch na referát (mailom).
	Komisia žiada aby stavebný úrad poskytoval priebežne 1x mesačne informácie o doručených  žiadostiach o územné rozhodnutie a stavebné povolenie pre stavby nad tri nadzemné podlažia. Zároveň komisia žiada byť informovaná o všetkých zistených čiernych stavbách v mestskej časti.  






 						 	  Mgr. Boris Cehlárik	v.r.
                                                                                                           predseda komisie 

                                                                                          
Zapísala: Mgr. A. Szökeová
v Bratislave 7.12.2011           


