MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RUŽINOV
Materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Ružinov
dňa 26.01.2018
Návrh

na zriadenie komisie dopravy MZ, náplň jej činnosti, voľba členov a predsedu

Predkladateľ:
Ing. Peter Hrapko, v.r.

Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo m.č. Bratislava – Ružinov
A. zriaďuje Komisiu dopravy (KD)
B. schvaľuje predložený návrh činnosti komisie dopravy miestneho zastupiteľstva MČ
Bratislava – Ružinov podľa prílohy k uzneseniu
C. volí členov komisie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mgr. Adamec Igor
MVDr. Gajdoš Marián
Ing. Hrapko Peter
Dr. Jusko Pavol
Mgr. Matúšek Jozef
JUDr. Vojtašovič. Martin

D. zvolilo pre volebné obdobie 2014-2018 tajnou voľbou predsedu komisie
..........................................
E. zmenilo názov Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy na Komisiu
územného plánovania a životného prostredia a zmenilo je činnosť podľa prílohy k uzneseniu

Príloha k Uzneseniu – Náplň činnosti komisií
Náplňou Komisie dopravy je najmä:

-

podávať návrhy a vyjadrovať sa ku koncepčným otázkam rozvoja dopravných
systémov a parkovacej politiky na území MČ BA -Ružinov,
zveľaďovanie mestskej časti,
podieľa sa na vyjadrovaní k návrhom celomestských koncepcií rozvoja dopravy,
vyjadrovať sa k návrhu prípravy a realizácie dopravných stavieb na území MČ BA Ružinov,
navrhovať realizáciu údržby a opráv komunikácií III. a IV. triedy, vrátane chodníkov,
spolupodieľať sa na plánovaní investičných akcií (napr. rekonštrukcie komunikácií,
chodníkov)
vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať
sa na kontrole jeho čerpania,
zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu,
zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN

Náplňou Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy je najmä:
-

presadzovať akceptovanie ekologických princípov v rozhodovacej činnosti miestneho
zastupiteľstva a miestnej rady,
vyjadrovať sa k návrhom zásad ochrany a tvorby životného prostredia v mestskej časti,
vyjadrovať sa k návrhom územno-plánovacej dokumentácie na účel optimálneho využitia
územia mestskej časti s dôrazom na zachovanie ekologickej stability územia,
podávať návrhy na zveľaďovanie mestskej časti,
spolupodieľať sa na rokovaniach, týkajúcich sa lokalizácie problémových stavieb,
spolupracovať na úseku ochrany a tvorby životného prostredia, ochrany prírodných
hodnôt a racionálneho využívania územia,
vyjadrovať sa ku koncepciám ochrany životného prostredia, prírody a pamiatok,
regulatívom územného rozvoja a UPN hl. mesta SR Bratislavy,
sledovať činnosť podnikov a organizácií v mestskej časti z ekologického hľadiska,
spolupodieľať sa na plánovaní investičných akcií (napr. rekonštrukcie detských ihrísk a
pod.),
zastupovať záujmy verejnosti na úseku regionálneho rozvoja, územného plánovania a
životného prostredia v miestnom zastupiteľstve a miestnej rade,
vypracovávať stanoviská k rozpočtu mestskej časti, k jeho zmenám a doplnkom, podieľať
sa na kontrole jeho čerpania,
zaujímať stanovisko k návrhu záverečného účtu,
zaujímať stanovisko k návrhom VZN MČ, prípadne k dodatkom VZN

