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N á v r h    u z n e s e n i a


M i e s t n e   z a s t u p i t e ľ s t v o


 schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorým sa  zrušuje  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  č. 5/1994 zo dňa 22.3.1994 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o Fonde rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
    







a/ - s pripomienkami

b/ - bez pripomienok




























D ô v o d o v á    s p r á v a


	Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  č. 5/1996 zo dňa 22.3.1996 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o Fonde rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Nové Mesto,   navrhujeme zrušiť z dôvodu vypracovania nového Štatútu fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, s účinnosťou od 1.12.2011, v ktorom sú zapracované všetky podmienky tvorby a čerpania prostriedkov   Fondu rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, k dátumu30.11.2011.
	







































N Á V R H


Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
č.           /2011
zo dňa 3.11.2011

ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/1994  zo dňa 22.3.1994 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto o  Fonde rozvoja  bývania  mestskej  časti  Bratislava – Nové Mesto
    ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v zmysle § 15 ods. 2 pís. a/ zákona NR SR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších zmien a  zákona NR SR  č. 182/1993 Z.z.  o prevode vlastníctva  bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien, sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :


Čl. 1

	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 5/1994 zo dňa 22.3.1994 mestskej časti Bratislava – Nové Mesto  o Fonde rozvoja bývania mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.

Čl. 2

1/ Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
     Bratislava – Nové Mesto dňa 3.11.2011 uznesením  č.

2/ Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  pätnástym dňom  jeho  vyvesenia na 
    úradných tabuliach.






								Mgr. Rudolf  K u s ý
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