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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 23. júna 2015


ZÁPISNICA č. 6/2015

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


Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:

	Otvorenie
	Materiály na rokovanie MR a MZ
	Návrh nového znenia všeobecne záväzného nariadenia (VZN) MČ BA – NM o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ BA – NM, ktorým sa zrušuje VZN MČ BA – NM č. 4/1996o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ BA – NM

Návrh na prijatie Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto do spolku “Nové Mestá v Európe”
VZN MČ BA – NM o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených MČ BA - NM

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3.      Rôzne
3.1      Stav investičných akcií v roku 2015 
3.2      Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – NM na II. polrok 2015
      3.3      Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ BA
              3.4      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

2.1        Návrh nového znenia všeobecne záväzného nariadenia (VZN) MČ BA – NM o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ BA – NM, ktorým sa zrušuje VZN MČ BA – NM č. 4/1996o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ BA – NM
           Komisia po prerokovaní materiálu žiada prednostu o pokračovanie intenzívneho rokovania s Hl. mestom  vo 
           veci aktualizácie a zosúladenia zverených komunikácií III. a IV. triedy. Ďalej doručiť členom komisie nález 
           Ústavného súdu týkajúci sa § 4 Dodržiavanie čistoty a poriadku, bodu 5/.  
           Komisia odporúča MZ materiál schváliť v predloženom znení. 
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0


 2.2         Návrh na prijatie Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto do spolku “Nové Mestá v Európe”
        Komisia prerokovala materiál a žiada predložiť stratégiu a vysvetliť prínos pre MČ BA – NM. 
          Komisia neodporúča MZ schváliť materiál v predloženom znení.
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Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
1


        VZN MČ BA – NM o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských 
    zariadeniach zriadených MČ BA - NM
            Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho bez pripomienok.  
            
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA:	
3

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
3



K bodu 3 – Rôzne

Stav investičných akcií v roku 2015 
 	Komisia prekladá prerokovanie materiálu na nasledujúce zasadnutie.

3.2        Plán kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra MČ BA – NM na II. polrok 2015
              Komisia berie materiál na vedomie s pripomienkami :
	vypustiť bod 4. a nahradiť ho kontrolou hospodárenia v oblasti správy bytových a nebytových priestorov
	pridať bod 5. Kontrola zákonitosti postupu a súladu postupu MČ BA – NM so VZN v oblasti poskytovania dotácií za roky 2011 až 2015

pridať bod 6. Kontrola nakladania s finančnými prostriedkami pri revitalizácii parkov v MČ BA - NM 

3.3        Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ BA - NM 
                Komisia berie materiál na vedomie s pripomienkami :
              -     chýba počet navrhovaných poslancov a odborníkov v zriaďovanej komisii
                 -     chýba právne posúdenie
                 -     nedostatočný čas na posúdenie materiálu

3.4        Informácia k vyhodnoteniu plnenia Akčného plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na 
            roky 2007-2015 (PHSR) za MČ BA - NM
                     Komisia prekladá prerokovanie pripomienok na nasledujúce zasadnutie komisie.



  











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






