

	
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava – Ružinov
 
 
Zápisnica č. 2/2013
zo zasadnutia Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy konaného dňa 
12.2.2013
 
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 
	Doplnenie návrhu rekonštrukcie komunikácií MČ Bratislava – Ružinov na rok 2013 na základe schváleného rozpočtu

		
	Zaradenie materiálu do MZ, prerokovanie čistopisu UŠ – zóny Mlynske nivy – Západ v miestnom zastupiteľstve na žiadosť žiadateľa (predložený bude informatívny materiál – priamo na komisii so závermi z OP starostu)

 
	Výsledok grantového projektu OZ Open Design Studio (www.projektfasady.sk ) a jeho možnosti na využitie pre potreby MČ Bratislava Ružinov

	ÚPN-Z Trnávka – stred – zmena funkčného využitia, pozemky parc. č. 14814/572, 14814/573 k.ú. Trnávka 

	Rôzne



K bodu 1. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie a žiada, aby v prípade ak do termínu 31.3.2013 mestská časť nezíska súhlas vlastníka pozemkov  na realizáciu odbočovacích pruhov na komunikácii Max. Hella bola suma 100 000 € použitá na obnovu krycej vrstvy tejto komunikácie a zvyšných 80 000 € bolo presunutých na rekonštrukciu krycej vrstvy komunikácie  Ružová dolina (v úseku od Prievozskej ul. po Trenčiansku ul.). Z uvedeného dôvodu komisia žiada, aby bola spracovaná projektová dokumentácia aj na rekonštrukciu komunikácie Ružová dolina. 

K bodu 2.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie a odporúča návrh uznesenia schváliť v MZ mestskej časti Bratislava – Ružinov. Poslanec Ing. Hrapko nesúhlasí so schválením predloženého materiálu.
 
K bodu 3.
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy berie predkladaný materiál na vedomie.

K bodu 4.
Komisia územného plánovania, životného prostredia dopravy berie predkladaný materiál na vedomie a žiada o jeho opätovné zaradenie na zasadnutie komisie pred  vyhodnotením  pripomienok, vrátane všetkých pripomienok predložených referátu územného plánovania. 



K Rôzne
Komisia žiada aby jednotlivé materiály k pamätihodnostiam referát kultúry, športu a grantových programov posudzoval v súčinnosti s referátom územného plánovania a stavebným úradom.

	Komisia žiada na najbližšie zasadnutie v mesiaci marec 2013 o zaradenie informatívneho materiálu ohľadom stavu projektu Helios.




Mgr. Boris Cehlárik  v.r.
predseda komisie








Zapísala: Mgr. A. Szökeová
v Bratislave 12.2.2013           


