

	
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 14/2012
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 
29.10.2012
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 

	1. zmena rozpočtu na rok 2012



	Návrh na schválenie podmienok Rámcovej zmluvy na zabezpečovanie verejnoprospešných služieb spol. RP VPS a.s.
	Predkladá:  Ing. Sloboda


	Návrh na zníženie nájomného vyplývajúceho zo Zmluvy o komplexnom nájme majetku zo dňa 1. 1. 2003 v znení neskorších dodatkov uzatvorenej medzi MČ Bratislava - Ružinov a RP VPS a.s., za rok 2012
	Predkladá:  Ing. Sloboda


	Prijatie opatrení proti nečinnosti a nezákonným postupom SU 
	Predkladá:  p. Nemčeková, p. Trubíniová
	Rôzne

	Informácia o stave stavebného konania ,,Nadstavba Miletičová 72“ v zmysle zápisnice č. 13/2012 zo dňa 17.10.2012

Informácia k materiálu ,, Pozemkové úpravy Nové záhrady“ v zmysle zápisnice č. 13/2012 zo dňa 17.10.2012 
	Návrh podnetov pre plán činnosti útvaru miestneho kontrolóra na 1. polrok 2013


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

K bodu 2.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie a odporúča schváliť v MZ Mestskej časti Bratislava – Ružinov.

K bodu 3.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie.




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 vo veci stavieb Obytný súbor Galvaniho 2 a Avidol. Informácia bude doručená členom komisie mailom v termíne do 5.11.2012.
Zároveň komisia žiada útvar miestneho kontrolóra o preverenie sťažností podaných voči postupom stavebného úradu.


K Rôzne
Komisia územného plánovania, žp a dopravy berie predkladanú informáciu na vedomie.
Komisia územného plánovania, žp a dopravy berie predkladanú informáciu na vedomie.
	V rámci návrhov  podnetov pre plán činnosti útvaru miestneho kontrolóra na 1. polrok 2013 navrhuje komisia územného plánovania, žp a dopravy preverenie všetkých sťažností podaných voči postupom stavebného úradu v kalendárnom roku 2012.



Mgr. Boris Cehlárik 
predseda komisie













Zapísala: Mgr. A. Szökeová
v Bratislave 29.10.2012           


