MATERIÁL č. 9
PRIPOMIENKOVÉ  KONANIE

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov

N Á V R H

Záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za rok 2012


VYVESENÝ
na úradných tabuliach mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
a zverejnený na internetovej stránke www.banm.sk 
v dňoch:   22.05.2013 – 09.06.2013

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v dňoch:   22.05.2013 – 09.06.2013

písomne na adrese: 

		Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
		oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov
		ul. Junácka č. 1
		832 91 Bratislava

alebo elektronickou poštou na adrese organizacne@banm.sk 




				
							Ing. Ľudovít Kollárik
							         prednosta
						Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto





VYHODNOTENIE  PRIPOMIENOK:
na oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov neboli k predmetnému návrhu doručené žiadne písomné a ústne pripomienky

Júlia Červenková 
vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov


MATERIÁL č. 16

PRIPOMIENKOVÉ  KONANIE

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov


N Á V R H
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
č. 1/2013 o podmienkach predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na verejne prístupných miestach v území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

VYVESENÝ
na úradných tabuliach mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
a zverejnený na internetovej stránke www.banm.sk 
v dňoch:   21.05.2013 – 09.06.2013

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v dňoch:   21.05.2013 – 09.06.2013

písomne na adrese: 

		Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
		oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov
		ul. Junácka č. 1
		832 91 Bratislava

alebo elektronickou poštou na adrese organizacne@banm.sk 




				
							Ing. Ľudovít Kollárik
							         prednosta
						Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto





VYHODNOTENIE  PRIPOMIENOK:
na oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov neboli k predmetnému návrhu doručené žiadne písomné a ústne pripomienky

Júlia Červenková 
vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov
MATERIÁL č. 18
PRIPOMIENKOVÉ  KONANIE

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov

N Á V R H

cenového výmeru pre prenajímanie  majetku  vo vlastníctve,  resp. zvereného do správy škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


VYVESENÝ
na úradných tabuliach mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
a zverejnený na internetovej stránke www.banm.sk 
v dňoch:   21.05.2013 – 09.06.2013

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v dňoch:   21.05.2013 – 09.06.2013

písomne na adrese: 

		Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
		oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov
		ul. Junácka č. 1
		832 91 Bratislava

alebo elektronickou poštou na adrese organizacne@banm.sk 




				
							Ing. Ľudovít Kollárik
							         prednosta
						Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto





VYHODNOTENIE  PRIPOMIENOK:
na oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov neboli k predmetnému návrhu doručené žiadne písomné a ústne pripomienky

Júlia Červenková 
vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

MATERIÁL č. 19
PRIPOMIENKOVÉ  KONANIE

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov

N Á V R H

na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru
v bytovom dome Račianska 87 v Bratislave


VYVESENÝ
na úradných tabuliach mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
a zverejnený na internetovej stránke www.banm.sk 
v dňoch:   21.05.2013 – 09.06.2013

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v dňoch:   21.05.2013 – 09.06.2013

písomne na adrese: 

		Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
		oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov
		ul. Junácka č. 1
		832 91 Bratislava

alebo elektronickou poštou na adrese organizacne@banm.sk 




				
							Ing. Ľudovít Kollárik
							         prednosta
						Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto




VYHODNOTENIE  PRIPOMIENOK:
na oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov neboli k predmetnému návrhu doručené žiadne písomné a ústne pripomienky

Júlia Červenková 
vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov


MATERIÁL č. 20
PRIPOMIENKOVÉ  KONANIE

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov

N Á V R H
na odpredaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 12780/251 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 664 m2, k. ú. Nové Mesto Správou katastra pre hl. mesto SR Bratislavu zapísaný na LV č. 5510, pre Správcovskú spoločnosť, a.s. so sídlom Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1837/B

VYVESENÝ
na úradných tabuliach mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
a zverejnený na internetovej stránke www.banm.sk 
v dňoch:   21.05.2013 – 09.06.2013

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v dňoch:   21.05.2013 – 09.06.2013

písomne na adrese: 

		Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
		oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov
		ul. Junácka č. 1
		832 91 Bratislava

alebo elektronickou poštou na adrese organizacne@banm.sk 



				
							Ing. Ľudovít Kollárik
							         prednosta
						Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto




VYHODNOTENIE  PRIPOMIENOK:
na oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov neboli k predmetnému návrhu doručené žiadne písomné a ústne pripomienky

Júlia Červenková 
vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov


MATERIÁL č. 24
PRIPOMIENKOVÉ  KONANIE

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov


N Á V R H

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
č. 2/2013, ktorým sa upravuje spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd v stavbách určených na bývanie  nenapojených na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu v mestskej časti Bratislava Nové Mesto

VYVESENÝ
na úradných tabuliach mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
a zverejnený na internetovej stránke www.banm.sk 
v dňoch:   21.05.2013 – 09.06.2013

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v dňoch:   21.05.2013 – 09.06.2013

písomne na adrese: 

		Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
		oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov
		ul. Junácka č. 1
		832 91 Bratislava

alebo elektronickou poštou na adrese organizacne@banm.sk 



				
							Ing. Ľudovít Kollárik
							         prednosta
						Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto




VYHODNOTENIE  PRIPOMIENOK:
na oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov neboli k predmetnému návrhu doručené žiadne písomné a ústne pripomienky

Júlia Červenková 
vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

MATERIÁL č. R/1
PRIPOMIENKOVÉ  KONANIE

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov

N á v r h 

na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa prenájmu nebytového priestoru v administratívnej budove Miestneho úradu na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave


VYVESENÝ
na úradných tabuliach mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
a zverejnený na internetovej stránke www.banm.sk 
 v dňoch:   21.05.2013 – 09.06.2013

Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v dňoch:   21.05.2013 – 09.06.2013

písomne na adrese: 

		Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
		oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov
		ul. Junácka č. 1
		832 91 Bratislava

alebo elektronickou poštou na adrese organizacne@banm.sk 




				
							Ing. Ľudovít Kollárik
							         prednosta
						Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto





VYHODNOTENIE  PRIPOMIENOK:
na oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov neboli k predmetnému návrhu doručené žiadne písomné a ústne pripomienky

Júlia Červenková 
vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov

