

	
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 13/2012
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 
17.10.2012
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 

	Návrh Rokovacieho poriadku miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava – Ružinov


	Aktualizácia pravidiel kontrolnej činnosti v podmienkach samosprávy MČ Bratislava – Ružinov


	Návrh rekonštrukcie komunikácií v mestskej časti Bratislava – Ružinov na  rok 2013                                                                                                                                                           


	Nadstavba bytového domu Miletičová 72


	V zmysle zápisnice 4/2012 zo dňa 21.3.2012  žiada komisia predložiť  informáciu od stavebného úradu o vykonaní ŠSD k nedokončenej vstavbe do podkrovia Niťová ul.


	Informácia ohľadom stavebnej uzávery Pálenisko – Domové role 


	Informácia urbanistická štúdia Ružinovská východ aktualizácia (DIŠ a iné)


	Pozemkové úpravy Nové záhrady – informácia 


	Rôzne

	Návrh VZN hlavného mesta SR Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov.
	Termín zasadnutia komisie.


K bodu 1. 
Bod bol stiahnutý zo zasadnutia komisie.

K bodu 2.
Komisia berie predkladanú aktualizáciu na vedomie a žiada do materiálu zapracovať spôsob pravidelnej kontroly finančných tokov na miestnom úrade.

K bodu 3.
Komisia neodporúča v roku 2013 realizovať celkové rekonštrukcie komunikáciíi ale len rekonštrukcie krycej vrstvy komunikácií: Jašíková - II. etapa, Šalviová, Seberíniho – v úseku od Jašíkovej po Babuškovú, pre rok 2014: Ružová dolina.


K bodu 4.
Komisia územného plánovania, žp a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie a žiada stavebný úrad o písomnú informáciu o stave stavebného konania na najbližšie zasadnutie komisie (29.10.2012).

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

K bodu 6.
Komisia územného plánovania, žp a dopravy berie predkladanú informáciu na vedomie.

K bodu 7.
Komisia územného plánovania, žp a dopravy berie predkladanú informáciu na vedomie.

K bodu 8.
Komisia územného plánovania, žp a dopravy žiada odbor právny a správy majetku o stanovisko k uvedenému bodu na najbližšie zasadnutie komisie (29.10.2012).

K Rôzne
Komisia územného plánovania, žp a dopravy berie predkladanú informáciu na vedomie.
Mimoriadne zasadnutie komisie sa uskutoční 29.10.2012.


Mgr. Boris Cehlárik 
predseda komisie
v zastúpení
Radovan Struhár v.r.
podpredseda komisie
 












Zapísala: Mgr. A. Szökeová
v Bratislave 17.10.2012           


