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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
        Komisia územného plánovania, urbanizmu a výstavby Miestneho zastupiteľstva
        mestskej časti Bratislava – Nové Mesto


                                                                                                                                                V Bratislave, 16. marca 2016


ZÁPISNICA č. 3/2016

z pracovného rokovania Komisie územného plánovania, urbanizmu a výstavby,
ktoré sa konalo dňa 16. marca 2016

Prítomní:	    podľa prezenčnej listiny
		    Ing. arch. Peter Vaškovič, Mgr. Edita Pfundtner, Ing. Stanislav Winkler,
		    Ing. arch. Otto Novitzky, Ing. Andrej Árva, Ing. Helena Bánska, Ing. Jana
                       Hodúrová, Ing. Ondrej Trnovský
Neprítomný: Ing. arch. Milan Beláček - ospravedlnený


Program:

	Otvorenie
	Materiály na rokovanie MR a MZ – neboli

                  2.1  Informácia oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto 
                         a Detských jaslí za rok 2015
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. ...../2016, ktorým sa vydáva    

       Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno – zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave
	Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. ...../2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v tržnici OC FreshMarket, Rožňavská 1A, Bratislava

Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku registra „C“KN parc.č. 12780/1, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava

3.      Rôzne
   

K bodu 1	- Otvorenie
Rokovanie komisie otvoril a viedol podpredseda komisie Ing. arch. Otto Novitzky.
Na rokovaní komisie privítal Mgr. Marčíkovú, vedúcu oddelenia sociálneho, Ing. Kutarňovú a Mgr. Kozákovú z oddelenia právneho, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov.
K bodu 2.1 - Informácia oddelenia sociálnych služieb Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto 
       a Detských jaslí za rok 2015
Informáciu k tomuto bodu programu podala Mgr. Marčíková. Vo svojom príspevku prítomných v krátkosti oboznámila s vyhodnotením činnosti oddelenia v členení:
	Referát opatrovateľskej služby. 
	Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí. 

Činnosť denných centier – KD a Komunitného centra. 




	Posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, ktorá sa vykonáva v súlade so zákonom č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

Sociálne pohreby.
	Činnosť detských jaslí. 
	Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru.


V druhej časti bodu rokovania Mgr. Marčíková informovala o finančnom hospodárení sociálneho zariadenia Detské jasle na Robotníckej ulici č. 11 v roku 2015 a prevádzke sociálnej výdajne, ktorá v tomto roku bude otvorená 4x do týždňa.
Členovia komisie zobrali informácie na vedomie:

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
7

ZA:	
7

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0

 
K bodu 2.2 -  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. ...../2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v nákupno – zábavnom centre POLUS CITY CENTER v Bratislave
Materiál k tomuto bodu programu predstavila Ing. Kutarňová. Uviedla, že pre trhové miesto, akým je tržnica, trhovisko a príležitostný trh je správca tohto trhového miesta povinný vypracovať Trhový poriadok. 
Informovala, že v nákupno-zábavnom centre POLUS CITY CENTER bol v predchádzajúcom období zriadení ambulantný predaj, ktorý bol dosť obmedzený v rozsahu výrobkov, preto sa správca tohto trhového miesta rozhodol zriadiť príležitostný trh. Pri tomto trhu sa budú predávať aj potravinárske výrobky, preto bolo potrebné vyžiadať k ich predaju súhlas orgánov potravinového dozoru. Ing. Kutarňová uviedla, že pripomienky neboli, len od hygieny bola vznesená požiadavka na zabezpečenie chladiarenského zariadenia pri potravinovom tovare.

Komisia prerokovala materiál a odporúča schváliť materiál Miestnemu zastupiteľstvu bez pripomienok.


Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA:	
6

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0


K bodu 2.3 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
č. ...../2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok v tržnici OC FreshMarket, Rožňavská 1A, Bratislava
Aj tento materiál predstavila Ing. Kutarňová. Informovala o zriadení trhového miesta - tržnice v časti novopostavenom objektu OC FreshMarket na Rožňavskej ulici 1 A. Orgány potravinového dozoru sa aj v tomto prípade vyjadrili kladne.

Komisia prerokovala materiál a odporúča schváliť materiál Miestnemu zastupiteľstvu bez pripomienok.

Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA:	
6

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0





K bodu 2.4 - Návrh na zriadenie budúceho vecného bremena na časti pozemku registra „C“KN parc.č. 12780/1, v katastrálnom území Nové Mesto, v prospech spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, Bratislava
Tento bod programu predstavila vo svojom príspevku Mgr. Kozáková. Uviedla, že spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. požiadala o o odsúhlasenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien k stavbe „BA_Nové Mesto, Tetmayerova, NNK“. Dodala, že na základe geometrického plánu bude následne vyhotovený znalecký posudok na určenie výšky odplaty za zriadenie vecného bremena.

Komisia prerokovala materiál a odporúča schváliť materiál Miestnemu zastupiteľstvu bez pripomienok.


Hlasovanie:
PRÍTOMNÍ:
6

ZA:	
6

PROTI:
0

ZDRŽAL SA:
0


Bod 3 – Rôzne

Ing. Bánska predložila do tohto bodu programu prekonzultovanie otázky zabezpečenia parkovania v oblasti Mierová kolónia, Biely Kríž. Ing. Winkler poznamenal, že ohľadom tejto problematiky sa pripravuje materiál, ktorý keď bude k dispozícií, stane sa predmetom rokovania komisie. 








Ing. arch. Otto Novitzky v. r.
predseda komisie ÚPUaV

Miriam Šujanová v. r.
zapisovateľka komisie ÚPUaV




