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Výzva na prejednanie doručenej petície

Belinského 2585101 Bratislava,
Dr. Ing Peter Schlosser \Bstnlk bytu na Vihorlatskej 16, 831 04 Bratislava
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Mgr. Rudolf Kusý
startosta Mestske časti Bratslava — Nové Mesto

Miestny úrad Brasia‘ja - Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava

H

Bratislava, dňa 15.062022

Vec: Výzva na prejednanie petície na zastupiteľstve MČ BA NM

Vážený pán starosta,

dňa 16. júna 2022 Vám bala doručená petícia „My, podpísaní obyvatelia, vlastníci bytov
mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnej časti Mierová kolánia, žiadame poslancov
Miestneho zastupitelstva Bratislava Nové Mesto a starostu Mestskej časti Bratislava Nové
Mesto, aby nedopustili devastáciu pamätihodnosti Mierová kolónia (d‘aiej „MK‘) vybudovanírn
nového plata na pozemku KÚ 13698/50 na hrane pozemkov bytového domu na parcele KU
13 698/38 podia mapy KÚ (pozn obrázok 1) a hlasovali za odkúpenře pozemku od majitel‘a
predmetného pozemku kupujúcemu Mestskej časti Bratislava Nové Mesto.

Žiadame, aby petícia bola predložená na Zastupitelstvo Mestskej časti Bratislava — Nové
Mesto, ktoré sa bude konat‘ dňa 28.06.2022. Veníme, že Vy a poslanci vykonáte svojim
pnijatým uznesením všetky kroky k tornu, aby nedošlo k devastácii pamätihodnosti Mierová
kolónia podia investičného zámeru investora na predmetnom pozemku.

Podia zákona č. 85/1 990 Zb. 5 o petičnom práve si Vás dovolujeme požiadat‘ o výsledokvybavenia peticie písomnou cestou najneskör do 30 dní a doručit‘ zostavovateľovi petície.

za etičýÝ výbor

Dr. lng.,PeiSchlosser

Priloha:
10 hárkov textu petície s podpismi obyvateľov — vlastnikov bytov v Mierovej kolónu
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Petičný výbor:

Ing. Iveta Schlosserová .Bel
hBA, vlastní

k, Tylova 12, 631 04 BA, František Krigler, Chemická 18, 831 04 B

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánmi verejnej správy:

Rozhodnutie o vystúpene z petiěného výboru

na petíciu

na odkúpenie pozemku v k.ú. 13698150 Nové Mesto — Bratislava
My, podpísaní obyvatelia, vlastníci bytov mestskej časti Bratislava — Nové Mesto, miestnejčasti Mierová kolónia, žiadame poslancov Miestneho zastupitelstva Bratislava Nové Mestoa starostu Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, aby nedopustili devastáciu pamätihodnostiMierová kolónia (d‘alej „MK) vybudovaním nového plota na pozemku KÚ 13698/50 na hranepozemkov bytového domu na parcele KÚ 13 698/38 podIa mapy KÚ (pozn obrázok 1)a hlasovali za odkúpenie pozemku od majiteľa predmetného pozemku kupujúcemu Mestskejčasti Bratislava Nové Mesto.

Petič ný výbor akceptu

iez petič né hovýboru
Nakol‘ko žiadost‘ bola predložená počas zbierania podpisov na predmetnú petíciu, petičnývýbor sa rozhodol akceptovat‘ túto žiadost‘ jedného z členov a vyčiarkuje člena petičnéhovýboru z petície zo všetkých hárkov peticie.

Ing. Ivea Schlosserová Ing. Helena Banská,

Dr. Ing. Peter Schlosser Antónia Juríková

V Bratislave, dňa 10.06.2022

Dr. Ing Peter Schlosser, Belinského 25, 85101 BA. vlastník bytu Vihorlatská 16. 331 04 BA
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