file_0.png


file_1.wmf


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 19. mája 2015


ZÁPISNICA č. 5/2015

z pracovného rokovania Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, ktoré sa konalo dňa 
18. mája 2015


Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:

	Otvorenie
	Materiály na rokovanie MR a MZ
	Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) MČ BA - NM, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v MČ BA – NM

Návrh VZN MČ BA – NM, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER Bratislava
Návrh VZN MČ BA – NM, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava
Návrh VZN MČ BA – NM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2001 zo dňa 16.10.2001 o predajnom a prevádzkovom čase  v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v MČ BA – NM v znení neskorších zmien a doplnkov
	Návrh zasadacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ BA – NM na rokovania zastupiteľstva v spoločenskej sále Strediska kultúry BA - NM 
	Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III
	Návrh záverečného účtu MČ BA – NM a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 
        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3.      Rôzne
3.1      Informácia o starostlivosti a ochrane zelene na území MČ BA – NM 
3.2      Informácia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území  
            MČ BA – NM
      3.3      Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2015
              3.4      Správa o príprave Kultúrneho leta 2015 v MČ BA – NM
              3.5      Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie  
                         Uznesenia MZ MČ BA – NM č. 21/21.1 zo dňa 15.04.2014
              3.6      Informácia k vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 
                         2007-2015 (PHSR) za MČ BA - NM 

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

  Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) MČ BA - NM, ktorým sa upravujú podmienky predaja   
           výrobkov  a poskytovania služieb na trhových miestach v MČ BA – NM
           Komisia po prerokovaní materiálu žiada vypustiť v § 5, ods. 1.7 b), v bode 19 „predaj sudového vína“ 
           a neodporúča MZ materiál schváliť v predloženom znení. 
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0
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2.2       Návrh VZN MČ BA – NM, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov na štadióne INTER 
        Bratislava
        Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť materiál bez pripomienok.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0


  2.3         Návrh VZN MČ BA – NM, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v objekte Tržnica, Šancová č. 112, Bratislava
             Komisia po prerokovaní materiálu žiada vypustiť v § 3, ods. 1.7 b) v bode 19 „ predaj sudového vína“ a 
             odporúča vytvoriť pracovnú skupinu ohľadom budúcnosti Tržnice, ďalej žiada preveriť, či prevádzka  
            „sud“ má kolaudačné rozhodnutie. Komisia neodporúča MZ  materiál schváliť v predloženom znení.  
            
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0


   Návrh VZN MČ BA – NM, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2001 zo dňa 16.10.2001 o predajnom a  
          prevádzkovom čase  v obchodných prevádzkach a prevádzkach služieb v MČ BA – NM v znení neskorších 
          zmien a doplnkov
        Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť materiál bez pripomienok.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0


   Návrh zasadacieho poriadku poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ BA – NM na rokovania zastupiteľstva            
                 v spoločenskej sále Strediska kultúry BA - NM 
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť materiál bez pripomienok.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0


2.6          Návrh na voľbu kandidátov do funkcie prísediacich Okresného súdu Bratislava III
                Komisia po prerokovaní materiálu skonštatovala, že nakoľko kandidáti nie sú jej známi a nedošlo k ich  
                obmene, neodporúča MZ materiál schváliť v predloženom znení.  

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0
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2.7            Návrh záverečného účtu MČ BA – NM a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť materiál bez pripomienok.


Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
4

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
1


K bodu 3 – Rôzne

Informácia o starostlivosti a ochrane zelene na území MČ BA – NM
 	Komisia berie materiál na vedomie s pripomienkami :
	odd. ŽPaÚP zabezpečí na webovej stránke MČ BA – NM odkaz na stránku Ministerstva ŽP SR o identifikácii a likvidácii invazívnych druhov drevín a rastlín

EKO-podnik VPS - aktualizácia pasportizácie zelene
EKO-podnik VPS – predloží plán obstarávania drevín na rok 2015 

3.2         Informácia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území  MČ BA – NM
              Komisia berie materiál na vedomie s pripomienkami :
	zvýšiť počet pracovníkov na odd. ŽPaÚP

odd. ŽPaÚP - dodá členom komisie mapky lokalít  čistených ochrancami čistoty

3.3        Správa o príprave areálu Kuchajda na letnú sezónu 2015
                Komisia berie materiál na vedomie s pripomienkou :
              -    zriadiť pracovnú skupinu týkajúcu sa budúcnosti areálu jazera Kuchajda

3.4        Správa o príprave Kultúrneho leta 2015 v MČ BA – NM
                 Komisia berie materiál na vedomie bez pripomienok.


    Správa o vyúčtovaní nákladov spojených s tvorbou a realizáciou projektov participatívneho rozpočtu, plnenie  
             Uznesenia MZ MČ BA – NM č. 21/21.1 zo dňa 15.04.2014
                Komisia berie materiál na vedomie bez pripomienok.

3.6        Informácia k vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na 
            roky 2007-2015 (PHSR) za MČ BA - NM
                Komisia berie materiál na vedomie s pripomienkami :
              -    Projektový zámer (PZ) 1/2 – pri zatepľovaní a obdobnej investičnej činnosti dodržiavať Metodiku 
                        ochrany dažďovníka a netopierov, vydanú Ministerstvom ŽP SR.
	V rámci PZ 1/1 a 1/2  dopracovať tepelno-energetické audity na všetky školské a predškolské zariadenia       

        v rámci nového Akčného plánu PHSR.
                      -      V rámci PZ 3/1 dopracovať v novom akčnom pláne PHSR koncepciu centier voľného času 
                        a športovísk pre celú MČ, tj. kde ešte chýbajú – ako sa dajú sa vybudovať a kde sú – ako sa budú rozvíjať.
-      PZ 4/2 – presnejšie definovať územie Koliba; je to kľúčový voľnočasový priestor v našej MČ, takže  
        projektový zámer určite spracovať v novom akčnom pláne PHSR
                      -      PZ 5/1 – štadión sa nestavia, len je zbúraný, situácia sa mení, treba ju priebežne monitorovať a na každú 
        komisiu reportovať ako sa mení investor a prípadne aj projekt a čo z toho vyplýva pre našu MČ
	PZ 6/2 a 6/3 - spracovať koncepciu rozvoja Strediska kultúry, vrátane jeho energetického 

       auditu v novom akčnom pláne PHSR.
	PZ 6/4 - spracovať koncepciu rozvoja Konskej železnice, vrátane jej energetického auditu v novom akčnom pláne PHSR a tak isto aj koncepciu rozvoja pre ďalšie pamiatkové budovy, vrátane auditu konkretizovať, ktoré to sú.
	PZ 6/5 - spracovať koncepciu rozvoja verejných knižníc a zohľadniť  projekty III. Sektora na výmenu kníh, ktoré sú nové a aktuálne v novom akčnom pláne PHSR.
	PZ 7/1 - spracovať podklad pre inštalovanie zavlažovacích zariadení (vytipovať vhodné plochy a urobiť  

       štúdiu ekonomickej výhodnosti) v novom akčnom pláne PHSR.
	PZ 8/1 - zahrnúť štúdiu na odstraňovanie zistených kaluží v novom akčnom pláne PHSR. 

       Konkretizovať opatrenia v ňom uvedené a pravidelne o nich informovať Komisiu pre ŽP, dopravu a verejný   
       poriadok.
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                      -      PZ 8/2 - poskytnúť informáciu, prečo projekt zostal nerealizovaný.
                      -      PZ 9/1 a 9/2 - doplniť, či sú údaje digitalizované a ako sú aktualizované a zverejňované informácie o nich,  
                              ak nie sú, zahrnúť túto úlohu do nového akčného plánu PHSR.
	PZ 9/3 - doplniť dôvody a naplánovať ich odstránenie aby sa mohol zadať ako úloha v novom akčnom 

       pláne PHSR a zrealizovať (podľa mojich info vadí, že nie všetky plochy, na ktorých kontajnery stoja sú MČ   
       zverené).
-      PZ 9/4 – čiastočne splnené, nakoľko nebol vybudovaný ani jeden ohradený výbeh pre psov; vybudovať  
        výbehy pre psov v nasledujúcom období. 
	PZ 9/5 – aktívna spolupráca MČ s MLB pri fyzickom bránení vjazdu motorových vozidiel do lesoparku  

        budovaním rámp na všetkých vstupoch z MČ, aktívne riešiť nedovolené parkovanie na území Kamzíka, kde  
        dochádza k poškodzovaniu zelene v CHKO, ako aj znižovaniu rekreačnej funkcie lesov osobitého určenia.
	PZ 9/6 - doplniť, ako zlepšiť informovanosť o nepovolených skládkach a ich odstraňovaní  a vypracovať  

       projektový zámer na zberný dvor pre MČ v rámci nového akčného plánu PHSR.
	PZ 9/7 - vypracovať projektový zámer na rozvoj a využitie areálu Kuchajda v rámci nového akčného  

       plánu PHSR.
	PZ 10/x a 11/x – zvýšiť ich prioritu v nasledujúcom období.

                                                 
    Ďalšie otázky a pripomienky komisie budú zodpovedané na nasledujúcom zasadnutí komisie.



   Úlohy z predchádzajúcej komisie budú prerokované na nasledujúcom zasadnutí Komisie DŽPaOVP.


































Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D v. r.
predseda komisie DŽPaOVP
Ing. Zuzana Zbončáková v. r.
zapisovateľka komisie DŽPaOVP





