
    MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
     MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
     Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
      Komisia dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku  
      Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

                                                                                                                                                       V Bratislave 20. júna 2017

ZÁ P ISN ICA č .  4 /2017

z pracovného rokovania Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, ktoré sa konalo dňa 
19. júna 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie

2. Materiály na rokovanie Miestnej rady 
2.1        Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie 
                 plagátov a iných nosičov informácií v MČ B-NM vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 
                 2017 
2.2            Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým
                 sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v MČ B-NM 

 
3.   Rôzne

3.1        Mail obyvateľov Lopeníckej ulice so žiadosťou o zobojmernenie Lopeníckej ulice.
3.2        List obyvateľa Kyjevskej ulice so žiadosťou o riešenie zabetónovanej plochy okolo stromu a na ihrisku.

      ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

    K bodu 1 – Otvorenie 
                         Rokovanie komisie otvoril a viedol predseda komisie Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D.

    K bodu 2 – Materiály na rokovanie MR a MZ 

    2.1               Návrh VZN MČ B-NM, ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie 
               plagátov a iných nosičov informácií v MČ B-NM vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 
               2017 

                        Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok. 

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 5

            
    2.2                Návrh VZN MČ B-NM č. ...../2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2017 zo dňa 14.02.2017, ktorým

                sa určujú pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb v MČ B-NM 
                         Komisia prerokovala materiál a odporučila MZ schváliť ho bez pripomienok.  
                             

Hlasovanie: PRÍTOMNÍ: 5
ZA: 4
PROTI: 1

    K bodu 3 – Rôzne
3.1 Mail obyvateľov Lopeníckej ulice so žiadosťou o zobojmernenie Lopeníckej ulice.

Odpovie im mailom predseda komisie. 

3.2 List obyvateľa Kyjevskej ulice so žiadosťou o riešenie zabetónovanej plochy okolo stromu a na ihrisku.
Na podnet členov komisie má referát životného prostredia vykonať obhliadku a následne preveriť, či vlastníci 
pozemku p. č. 12050/9, k. ú. NM majú vedomosť o pôvode tejto betónovej plochy na ich pozemku.

    Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D v. r.

    predseda komisie DŽPaOVP

Ing. Zuzana Zbončáková v. r.

zapisovateľka komisie DŽPaOVP
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