MESTO LEVOČA


Predmet rokovania	:	Parkovanie na území mesta Levoča.
                      

Pre			:	Mestské zastupiteľstvo – 22.03.2016                                              

Predkladá		:	Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚPaŽP, SÚ

Spracovateľ	:	Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚPaŽP, SÚ 

Návrh predkladateľa na uznesenie:
a) Mestské    zastupiteľstvo   schvaľuje  návrh riešenia parkovacieho systému v Meste Levoča predloženého Technickými službami mesta Levoča. (Zmena systému spoplatňovania parkovania na  Námestí Majstra Pavla- parkovacie automaty a sms Parking).
b) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie verejnej súťaže na spracovanie systému parkovania  na celom území Centrálnej mestskej zóny s možnosťou investičnej akcie/bez možnosti investičnej akcie. 

 
Stanoviská komisií	:	Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, verejného poriadku a dopravy doporučuje variant b) vyhlásenie verejnej súťaže na spracovanie systému parkovania  na celom území Centrálnej mestskej zóny s možnosťou investičnej akcie/bez možnosti investičnej akcie. 
	Komisia majetková a bytová – nebola uznášania schopná, 

Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta – sa k predmetu nevyjadrila, 
	Komisia pre priestorové plánovanie mesta Levoča  -  nezasadala,
	Komisia finančná – nebola uznášania schopná.
  

Stanovisko MR      	 :	Mestská rada doporučuje variant a) návrh riešenia parkovacieho systému v Meste Levoča predloženého Technickými službami mesta Levoča. (Zmena systému spoplatňovania parkovania na  Námestí Majstra Pavla- parkovacie automaty a sms Parking).  


Termín		:	Ihneď 

Zodpovedný		:	Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚPaŽP, SÚ 
                                                   			   

Na vedomie		:	primátor mesta
zástupca primátora
právnik mesta
				hlavný kontrolór

V Levoči dňa:		15.03.2016

Dôvodová správa k materiálu:

Parkovanie na území mesta Levoča.


MsÚ v Levoči zvolal  pracovné rokovanie komisií  Výstavby, územného plánovania, ŽP, verejného poriadku a dopravy, kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta, majetková a bytová, pre priestorové plánovanie mesta Levoča a finančná, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.3.2016 v zasadacej miestnosti MsÚ. Na pracovnom rokovaní boli prezentované variantné riešenia systému parkovania a stacionárnej dopravy na území MPR a Centrálnej mestskej zóny.  


V Levoči dňa 15.03.2016 



        Ing. Alžbeta Pitoráková
                                                                         		vedúca oddelenia IČ, ÚPaŽP, SÚ






























MESTO LEVOČA


Predmet rokovania	:	Parkovanie na území mesta Levoča.
                      
Pre			:	Mestské zastupiteľstvo – 22.03.2016                                              
Predkladá		:	Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚPaŽP, SÚ

Spracovateľ	:	Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚPaŽP, SÚ 

Návrh predkladateľa na uznesenie:
Mestské    zastupiteľstvo   schvaľuje  návrh riešenia parkovacieho systému v Meste Levoča predloženého Technickými službami mesta Levoča. (Zmena systému spoplatňovania parkovania na  Námestí Majstra Pavla- parkovacie automaty a sms Parking).
a) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje začatie procesu verejného obstarávania na obstaranie systému parkovania v meste Levoča ( parkovacie automaty, sms parking),
b) Mestské zastupiteľstvo schvaľuje financovanie systému parkovania v meste  Levoča  ( parkovacie automaty, sms parking) formou finančného prenájmu.
  Stanoviská komisií	:	Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, verejného poriadku a dopravy nedoporučuje návrh riešenia parkovacieho systému v Meste Levoča predloženého Technickými službami mesta Levoča. (Zmena systému spoplatňovania parkovania na  Námestí Majstra Pavla- parkovacie automaty a sms Parking). 
	Komisia majetková a bytová – nebola uznášania schopná, 

Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta – sa k predmetu nevyjadrila, 
	Komisia pre priestorové plánovanie mesta Levoča  -  nezasadala,
	Komisia finančná – nebola uznášania schopná.
  

Stanovisko MR      	 :	Mestská rada doporučuje návrh riešenia parkovacieho systému v Meste Levoča predloženého Technickými službami mesta Levoča. (Zmena systému spoplatňovania parkovania na  Námestí Majstra Pavla- parkovacie automaty a sms Parking).  
Mestská rada dopručuje začatie procesu verejného obstarávania na obstaranie systému parkovania v meste Levoča ( parkovacie automaty, sms parking)
Mestská rada doporučuje financovanie systému parkovania v meste  Levoča  ( parkovacie automaty, sms parking) formou finančného prenájmu
Termín		:	Ihneď 

Zodpovedný		:	Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚPaŽP, SÚ 
                                                   			   
Na vedomie		:	primátor mesta
zástupca primátora
právnik mesta
hlavný kontrolór
V Levoči dňa:		15.03.2016
MESTO LEVOČA


Predmet rokovania	:	Parkovanie na území mesta Levoča.
                      

Pre			:	Mestské zastupiteľstvo – 22.03.2016                                              

Predkladá		:	Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚPaŽP, SÚ

Spracovateľ	:	Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚPaŽP, SÚ 


Návrh predkladateľa na uznesenie:
Mestské    zastupiteľstvo   schvaľuje  začatie procesu verejného obstarávania na parkovací systém na území mesta Levoča.

Stanoviská komisií	:	Komisia výstavby, územného plánovania, ŽP, verejného poriadku a dopravy doporučuje. Začatie procesu verejného obstarávania na výver dodávateľa parkovacieho systému v meste Levoča.
	Komisia majetková a bytová – nebola uznášania schopná, 

Komisia kultúry, cestovného ruchu a rozvoja mesta – sa k predmetu nevyjadrila, 
	Komisia pre priestorové plánovanie mesta Levoča  -  nezasadala,
	Komisia finančná – nebola uznášania schopná.
  


Stanovisko MR:   	Mestská rada doporučuje začatie procesu verejného obstarávania na parkovací systém v meste Levoča.
Termín		:	Ihneď 


Zodpovedný		:	Ing. Alžbeta Pitoráková, vedúca oddelenia IČ, ÚPaŽP, SÚ 
                                                   			   

Na vedomie		:	primátor mesta
zástupca primátora
právnik mesta
hlavný kontrolór



V Levoči dňa:		15.03.2016







