

ZÁPISNICA č. 3/2016

z pracovného rokovania Komisie dopravy, životného prostredia a ochrany verejného poriadku, ktoré sa konalo dňa 
14. marca 2016


Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:

	Otvorenie
	Materiály na rokovanie MR a MZ 
	Návrh Všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov 

                  v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave
	Návrh Všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket na Rožňavskej 1 A, Bratislava - Nové Mesto

         2.3    Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2016
         2.4    Návrh Vecného plánu zasadnutí MR a MZ MČ B-NM na rok 2016

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     3.      Rôzne
                       3.1    Informácia o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území MČ B-NM za rok 2015
3.2     Informácia o stave vybavovania vo veci navrhovaných cyklotrás v MČ B-NM (Ing. Skýva)
3.3     Iné

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 Všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov 
                         v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave
              Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho s pripomienkou, aby boli predkladané kompletné 
              materiály  s už zapracovanými pripomienkami dotknutých orgánov štátnej správy.  
            
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽALI SA:
0


     2.2               Návrh Všeobecného záväzného nariadenia, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v OC FreshMarket na  
     Rožňavskej 1 A, Bratislava - Nové Mesto
              Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho s pripomienkou, aby boli predkladané kompletné 
              materiály  s už zapracovanými pripomienkami dotknutých orgánov štátnej správy.  
            
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽALI SA:
0

       2.3             Návrh na pristavenie veľkoobjemových kontajnerov pre rok 2016
                         Komisia prerokovala materiál a odporúča MZ schváliť ho s pripomienkou, aby bol doplnený kontajner na   
                         Budyšínsku ulicu ešte v rámci jarného upratovania a na Brečtanovú ulicu v rámci jesenného upratovania. 
                      
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
5

PROTI:
0

ZDRŽALI SA:
0

      Ing. Molnár do budúceho zasadnutia komisie vyčísli zvýšenie nákladov v prípade ich pristavovania počas   
      sobôt v čase od 10,00 do 17,00 hod., vytvorí zoznam stabilného umiestňovania kontajnerov v rámci jarného 
      a jesenného upratovania, doloží mapu zo zakreslením umiestnenia kontajnerov s údajom GPS, ktorá bude 
      zverejnená aj na webovej stránke MČ B-NM.   


      2.4              Návrh Vecného plánu zasadnutí MR a MZ MČ B-NM na rok 2016
                   Z dôvodu nedodania materiálu v časovom predstihu, komisia uvedený materiál neprerokovala a žiada posunúť 
                   čas na vyjadrenie na nasledujúce zasadnutie komisie. 
                   
Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
5

ZA:	
0

PROTI:
0

ZDRŽALI SA:
5



K bodu 3 – Rôzne

     3.1               Informácia o stave a vývoji kriminality a verejného poriadku na území MČ B-NM za rok 2015
  Členovia komisie žiadajú, aby vyššie uvedené informácie boli členené po jednotlivých policajných okrskoch, 
   ďalej žiadajú vstupné údaje pre lokalizáciu dopravnej nehodovosti a majetkovej kriminality.    
    
    3.2              Informácia o stave vybavovania vo veci navrhovaných cyklotrás v MČ B-NM (Ing. Skýva)

    3.3              Iné
     	         - Členovia komisie žiadajú prednostu o informáciu, kto a z akého dôvodu zrušil cyklotrasu na Vajnorskej ulici  
                          a za akých podmienok by bolo možné ju obnoviť.
-  Členovia komisie žiadajú prednostu o písomné vyjadrenie o stave rokovania s Hl. mestom vo veci zverenia    
   komunikácií III. a IV. triedy do správy MČ B-NM.  
-  V zmysle podnetu na portáli Odkaz pre starostu o problematickom parkovaní na križovatke Makovického -   
Sreznevského, komisia žiada pána starostu a prednostu, aby opätovne preverili možnosť aj duplicitného vodorovného značenia v križovatke, nakoľko ustanovenia o parkovaní, popísané v stanovisku Krajského dopravného inšpektorátu, vodiči nedodržiavajú.
               




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