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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 28.septembra 2015



ZÁPISNICA č. 8/2015

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



Prítomní: podľa prezenčnej listiny



Program:

	Otvorenie
	Materiály na rokovanie MR a MZ
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ BA – NM o podmienkach poskytovania dotácií  z rozpočtu MČ BA – NM

Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy MČ BA - NM
Návrh na zrušenie uznesenia č. 13/27 prijatého na 13. zasadnutí MZ MČ BA – NM konaného dňa 14.12.2004
Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva MČ BA – NM
Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ BA – NM a návrh na zrušenie Štatútu MČ BA - NM
Návrh Operačného plánu zimnej údržby na zimné obdobie 2015
Návrh investičných akcií v roku 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3.      Rôzne
              3.1     Informácia  - monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ BA - NM
3.2     Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda
3.3     Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu verejnosti  
 
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 Všeobecne záväzného nariadenia MČ BA – NM o podmienkach poskytovania dotácií  z rozpočtu MČ 
               BA  – NM
Komisia prerokovala materiál a žiada doplnenie predloženého návrhu o povinnosť posudzovania žiadateľov o poskytnutie dotácií z iných mestských častí výhradne miestnym zastupiteľstvom, navrhuje doplniť znenie čl. 6 bod 4 nasledovne : „Žiadosť o poskytnutie dotácie na nasledujúci rok žiadatelia predkladajú na Miestny úrad MČ BA – NM v lehote najneskôr do 30. septembra príslušného kalendárneho roka z dôvodu prehodnotenia a zapracovania do návrhu rozpočtu.“ a ďalej doplniť čl. 5 bod 3 o „povinnosť informovať poslancov MZ o všetkých účelovo poskytnutých dotáciách.“  
  Komisia prerokovala materiál a neodporúča MZ materiál schváliť v predloženom znení.   
 
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
4

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0
2



2.2         Návrh na schválenie Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach samosprávy MČ BA - NM
        Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho bez pripomienok.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
4

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0


2.3          Návrh na zrušenie uznesenia č. 13/27 prijatého na 13. zasadnutí MZ MČ BA – NM konaného dňa 14.12.2004
             Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho bez pripomienok.  
            
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
4

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0


2.4           Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku komisií Miestneho zastupiteľstva MČ BA – NM
             Komisia po prerokovaní materiálu žiada zmeniť v čl. 4 bod 2 písm. c) „....a to minimálne 2 celé pracovné dni  
  (min. 48 hodín) pred termínom dňa konania komisie, v čl. 5 bod 5 „..... 30 minút....“, ďalej zmeniť čl. 5 bod 6 nasledovne : „Neúčasť na rokovaní komisie ospravedlňujú členovia a odborníci pred zasadnutím komisie písomnou formou, pričom za písomnú formu sa považuje aj zaslanie ospravedlnenia prostredníctvom mailu predsedovi komisie alebo zapisovateľke, najneskôr však 3 hodiny pred začiatkom rokovania komisie. Zo závažných dôvodov je možné doručiť  ospravedlnenie neúčasti na rokovaní komisie do 3 dní po rokovaní komisie. Predseda komisie rozhodne o akceptovaní alebo neakceptovaní dodatočne predloženého ospravedlnenia neúčasti na rokovaní komisie.“  a doplniť čl. 6 bod 1 o novú vetu v znení : „Ak o účasti na rokovaní komisie požiada verejnosť, komisia o účasti verejnosti na rokovaní komisie hlasuje.“ 
  Komisia prerokovala materiál a neodporúča MZ materiál schváliť v predloženom znení.   
            
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
4

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0


         Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva MČ BA – NM /A/ a návrh na zrušenie  
                 Štatútu MČ BA – NM /B/
              Komisia prerokovala materiál a v časti /A/  neodporúča MZ ho schváliť , v časti /B/ odporúča schváliť ho bez  
                 pripomienok .  

Hlasovanie /A/ :
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
1

PROTI:
2

ZDRŽAL SA:
1


Hlasovanie /B/ :
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
4

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0
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2.6            Návrh Operačného plánu zimnej údržby na zimné obdobie 2015
              Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho bez pripomienok.  

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
2

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
2


2.7            Návrh investičných akcií v roku 2016
              Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho bez pripomienok.  

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
4

ZA:	
4

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0



K bodu 3 – Rôzne

Informácia  - monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ BA - NM  
 	Komisia berie materiál na vedomie bez pripomienok.

3.2        Informácia o vyhodnotení letnej sezóny v areáli Kuchajda
              Komisia berie materiál na vedomie bez pripomienok.

3.3         Správa o činnosti Kancelárie pre participáciu verejnosti  
                 Komisia berie materiál na vedomie bez pripomienok.


	Ing Šebejová, PhD. navrhla Ing. Molnárovi spoluprácu so združením „Slovenská rada pre zelené budovy“ pri ďalšom 

        využití Tržnice. 
-      Členovia komisie navrhli doplniť komisiu EKO-podniku o ďalších členov v subkomisiách  pre Tržnicu a Kuchajdu. 
  












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



