OBVODNÝ ÚRAD BRATISLA VA
ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ sPRÁ VY
Staromestská 6, 814 40 Bratislava
Císlo: ObU-BA-OYVS2-2012/1223
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Obvodný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy, ako správny orgán príslušný
na konanie podla § 4 ods. 1 zákona C. 515/2003 Z.z. o krajských úradoch a obvodných úradoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisova ust. § 9 ods. 2 zákona
C. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby
v znení neskorších predpisov (dalej len "zákon o neziskových organizáciách") v spojení
s ustanovením § 46 zákona C. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
(dalej len "správny poriadok") vydáva toto

rozhodnutie
Obvodný úrad Bratislava, odbor všeobecnej
vnútornej správy, po preskúmaní návrhu
predsedu správnej rady, na zmenu údajov zapísaných v registri neziskových organizácií
s názvom Bratislavská akademická spolocnost - Paneurópska univerzita n.o. a ich zápise do
registra neziskových organizácií podla ust. § II ods. 3 zákona o neziskových organizácií

rozhodol

takto:

v registri neziskových organizácií pod c. OYYS-820/1 09/2003-NO

NÁZOV

Bratislavská akademická
univerLita n.o.

SÍDLO

Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

ICO

36 077 429

sa

10. júla 2012

vykonáva

vymazáva
NÁZOV

spolocnost

- Paneurópska

tento zápis :

sa:

Bratislavská
akademická spolocnost
univerLita n.o.
skrátený názov: BAS - PU n.o.

- Paneurópska

2

zapIsuJe
NÁZOV

sa:

Paneurópska
vysoká škola n.o.
skrátený názov: PEVŠ n.o.

Odôvodnenie

II

Obvodnému
úradu Bratislava bol podla ustanovenia
§
ods. 3 zákona o neziskových
organizáciách
dorucený
dna 06. 07. 2012 návrh na zmenu údajov zapísaných
v registri
neziskových
organizácií
s názvom
Bratislavská
akademická
spolocnost
- Paneurópska
univer.lita
n.o. a k nemu priložené rozhodnutie
zo zasadnutia
správnej rady o zmene názvu
a zmene štatútu.
Obvodný úrad Bratislava berie na vedomie zmenu štatútu a registruje dodatok k štatútu C. l.
Z predložených dokladov vyplýva, že došlo k zmene údajov zapísaných v registri neziskových
organizácií. Obvodný úrad Bratislava návrhu vyhovel a rozhodol tak, ako je to výroku tohto
rozhodnutia uvedené.
POUCENIE:

Proti tomuto rozhodnutiu
možno podat odvolanie podla ust. § 54 správneho
poriadku na Obvodný úrad Bratislava, odbor všeobecnej vnútornej správy v lehote
do 15 dní odo dna dorucenia tohto rozhodnutia ..
Toto rozhodnutie
súdom.

je po vycerpaní

riadneho

opravného

prostriedku

preskúmatelné
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JUDr. Darina Budinská
vedúca odboru

ROZHODNUTIE

SA DORUCÍ:

Paneurópska vysoká škola n.o.
Tomášikova 20, 821 02 Bratislava

dna:sa práva
10/'11odvolania
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vofi rozhodnutiu.

