

	
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 7/2012
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 
30.5.2012
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 

	Canis Center Eddy Slovakia – nájom, zaradený na prerokovanie do komisií podľa zápisu z OP zo dňa 22.5.2012


	Oriešková – zmena stavby pred dokončením


	Dostavba a prístavba administratívnej budovy Lidl, Ružinovská - informácia


	Pharos – informácia o stave konaní v zámere Pharos najmä s ohľadom na premostenie Hradskej ulice 


	Prokurátor –Združenie občanov Líščie Nivy - parkovisko Palkovičova - informácia


	Prehľad postupu a časovej osi pri obstarávaní územných plánov zón a vyhlásení stavebnej uzávery - informácia 


	Rôzne            

   -     Business Center Bajkal 2, Bajkalská ulica – Dopravná štúdia – doplnenie materiálu    k zasadnutiu komisie 10.5.2012
	informácia zo stavebného úradu, referátu územného plánovania, referátu     životného prostredia o spisoch, ktoré sú v štádiu čakania na podpísanie     u kompetentného orgánu

ohlásenie stavebných úprav supermarket Billa, Bajkalská ul.,
	VZN o výške príspevku zákonného zástupcu žiaka a dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v základných školách a materských školách.


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

K bodu 2.
Z dôvodu neúčasti investora je bod presunutý na zasadnutie komisie 13.6.2012

K bodu 3.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada investora o zabezpečenie pešieho prístupu pre obyvateľov cez oplotený areál spoločnosti, prehodnotenie výsadby stromov v páse zelene medzi Ružinovskou ulicou a parkoviskom, zohľadniť pripomienky k cyklotrasám. Investor prisľúbil komisii  verejnú investíciu do ružinovských základných a materských škôl.




K bodu 4.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada starostu aby listom oslovil magistrát hl. mesta SR Bratislavy vo veci prehodnotenia záväzného stanoviska č. MAGS ORM 52069/11 zo dňa 2.3.2012 tak aby podmienkou výstavby úseku časti D, G, H dopravnej infraštruktúry bolo vybudovanie premostenia Hradskej a Galvaniho ulice časť E  a riešenie úrovňového križovania Ivánska cesta- železnica, z dôvodu viacerých plánovaných a už realizovaných činností, ktoré si toto premostenie vyžadujú (Avion, Ikea, Pharos).

 Komisia ďalej žiada starostu aby oslovil primátora aby v každom stanovisku k jednotlivým investičným zámerom v území Pharos (Hobbymarket, Sconto, Dekatlon, Albero) bolo premostenie Hradskej ulice podmienkou stanoviska.

K bodu 5.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladanú informáciu na vedomie.

K bodu 6.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada spracovateľa UPZ Trnávka – Stred Ing. arch. Vaškoviča o neodkladné dokončenie UPZ v zmysle platných právnych predpisov. 

Zvyšný materiál bude prerokovaný na zasadnutí komisie 13.6.2012.

K bodu Rôzne
	Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie a trvá na dodržiavaním všetkých regulatív a podmienok dotknutých orgánov a žiada starostu aby sa pokúsil vyjednať s investorom verejné investície.

     Pozn. hlasovanie – 4 hlasy za (Mgr. Cehlárik, Mgr. Buocik, Struhár, Ing. Tomašková)
                                 - 1 hlas proti (Ing. Hrapko)
	 Informácia bude predložená na zasadnutie komisie 13.6.2012.

Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada starostu o prehodnotenie stanoviska stavebného úradu č. SÚ/CS-2340/2012/3/MVA a doplnenie vyjadrenia cestného správneho orgánu.
	Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy  berie predkladaný materiál na vedomie a žiada aby príspevok na školské kluby detí nebol zvyšovaný alebo len v minimálnej miere. 
	Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy žiada do zasadnutie 13.6.2012 zaradiť informatívny materiál k investičnej činnosti – Osvetlený reklamný nosič, Prístavný most, parc.č. 9193/425.



Mgr. Boris Cehlárik v.r.
predseda komisie


 	

Zapísala: Mgr. A. Szökeová
v Bratislave 30.5.2012           


