
KOMISIA DOPRAVY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A OCHRANY VEREJNÉHO PORIADKU
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


Z á p i s n i c a
z rokovania členov komisie dňa 16.02.2015


Program : 
1. Otvorenie zasadnutia
2. Prerokovanie materiálov do Miestnej rady dňa 24.02.2015 :
    2.1 Návrh na pomenovanie novej ulice v k. ú. Vinohrady, v lokalite „Koliba – Vtáčnik“
    2.2 Návrh VZN MČ BA – NM o úprave niektorých podmienok verejných športových podujatí na území MČ     
          BA – Nové Mesto, ktorým sa zrušuje VZN MČ BA – NM č. 5/2014 o úprave niektorých podmienok 
          verejných športových podujatí na území MČ BA - NM
    2.3 Návrh VZN MČ BA – NM, ktorým sa upravujú podmienky podávania a požívania alkoholických 
          nápojov na verejne prístupných miestach na území MČ BA – Nové Mesto a ktorým sa zrušuje VZN MČ 
          BA – NM č. 1/2013 o úprave podmienok podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne 
          prístupných miestach na  území MČ BA – NM
    2.4 Návrh VZN MČ BA – NM, ktorým sa zrušuje VZN MČ BA – NM č. 2/1995 o podmienkach vydávania 
          záväzných stanovísk a rozhodnutí pre podnikateľskú činnosť v oblasti erotických masážnych salónov 
          a prevádzok s erotickým tovarom v MČ BA – NM 
3. Rôzne


k bodu 1: 
Zasadnutie komisie otvoril a jeho rokovanie viedol predseda komisie Mgr. Vlačiky, Ph.D. Rokovania komisie sa zúčastnili aj prizvaní hostia /podľa prezenčnej listiny/. 
Schválenie programu :
Prítomní : 3			Za : 3			Proti : 0			Zdržali sa : 0
  
k bodu 2.1: Komisia odporučila predložiť návrh na rokovanie MR bez pripomienok. 
Prítomní : 3			Za : 3			Proti : 0			Zdržali sa : 0 

k bodu 2.2 - 2.4: Komisia odporučila predložiť návrh na rokovanie MR bez pripomienok.
Prítomní : 3			Za : 3			Proti : 0			Zdržali sa : 0 
Poznámka: Členovia komisie odporučili, aby sa ku každému návrhu VZN MČ BA – NM vždy vyjadrilo právne oddelenie MÚ BA - NM.  

k bodu 3:
- Poslanci sa dohodli na návrhu členov – odborníkov do komisie.

	Nasledujúce zasadnutie komisie sa uskutoční dňa 23.03.2015.    


		
Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., v. r.                                                                     
          											predseda komisie



     Ing. Zuzana Zbončáková
  										       zapisovateľka komisie
		



v Bratislave 17.02.2015

