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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov
novovzniknutých ulíc a námestí a o zmene názvov ulíc v mestských častiach Bratislava-Čunovo,
Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Petržalka, BratislavaRača, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Vajnory a Bratislava-Záhorská Bystrica s účinnosťou
1. júla 2012.

Dôvodová správa

Na základe § 6 a § 2b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov sa určujú názvy ulíc a verejných priestranstiev všeobecne záväzným
nariadením obce.

A. Všeobecná časť
1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Čunovo uznesením č. 85/2011 z 22.9.2011
schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc názvami
Cezmínová, Iberková, Ibišteková,
Konopiská, Krušpánová, Rakytníková, Rebríčková a Zobová.
2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka uznesením č. 72/2011 z
22.9.2011 schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc názvami Kajerka /predĺženie/ a Pántikova;
uznesením č. 98/2011 z 13.12.2011 schválilo zmenu názvu ulice Pod Glavicou na ulicu Pri
štadióne;
uznesením č. 124/2012 zo 6.3.2012 schválilo pomenovanie novovzniknutej ulice názvom Pri
Hrubej lúke.
3. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Jarovce uznesením č. 162/2012 zo 17.1.2012
schválilo pomenovanie novovzniknutej ulice názvom Bažantnicová;
uznesením č. 163/2012 zo 17.1.2012 schválilo pomenovanie novovzniknutej ulice názvom
Plitvická;
uznesením č. 193/2012 zo 17.4.2012 schválilo pomenovanie novovzniknutej ulice názvom
Zamatová.
4. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uznesením č. 10/15/2012 zo
17.4.2012 schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc názvami Alibernetová, Merlotová,
Neronetová a Pálavská;
uznesením č. 10/16/2012 zo 17.4.2012 schválilo zmenu názvu časti ulice Horská na ulicu
Lipovinová.
5. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesením č. 104/2011
z 27.9.2011 schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc názvami Azúrová, Béžová, Dropia,
Fialová, Fiľakovská, Františka Oswalda, Gen. mjr. Antona Petráka, Hýlia, Labutia, Ladislava
Šefca, Mariána Kochanského, Sitnianska, Urpínska, Žltá a námestí názvami Popperovo námestie,
Slnečnicové námestie.
6. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača uznesením č. 148/03/04/12/P a č.
149/03/04/12/P z 3.4.2012 schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc názvami Drozdová,
Fongová, Piesková a Ulica Augustína Murína.
7. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce
uznesením č. 163/2012
z 20.3.2012 schválillo pomenovanie nových ulíc názvami Ágosta Sıtéra, Mínešská, Pri žrebčíne a
Švajčiareň.
8. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory uznesením č. 177/2011 zo
14.12.2011 schválilo zmenu názvu ulice Františka Feketeho /v úseku Františka Feketeho č. 1 po č.
64 – križovatka s ulicou Pri mlyne/ na ulicu s názvom Tomanova.
9. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica uznesením č. 76/2011
z 28.9.2011 schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc názvami Antona Floreka, Barancová,
Čerencová, Lančárska, Na Krčoch, Ostriežová, Ota Holúska, Strminová a Plk. Prvoniča;
uznesením č. 142/2012 zo 16.2.2012 schválilo zmenu názvu časti ulice Strminová na ulicu Málová,
časti ulice Antona Floreka na ulicu Kapsohradská, časti ulice Plk. Prvoniča na ulicu Štefana
Rosívala;
schválilo tiež pomenovanie novovzniknutej ulice názvom Zárubová.

B. Osobitná časť
K bodu 1.
V mestskej časti Bratislava-Čunovo sa novovzniknuté ulice nachádzajú v lokalite
"Konopiská" - v blízkosti lesov a pasienkov; preto sa hľadali názvy drevín a rastlín, a to pôvodných
druhov, ktoré v danej lokalite rastú. Okruh sa veľmi zúžil, pretože vhodné a vybrané názvy už
existujú. Miestne zastupiteľstvo schválilo tie, ktoré boli voľné. Vypustilo tiež navrhnuté názvy,
ktoré boli nevhodné, prípadne tie, ktorými by došlo k zámene názvov - spodobovaniu.
K bodu 2.
V mestskej časti Bratislava-Dúbravka boli názvy miestnych lokalít „Kajerka“ a „Pri
štadióne“ prenesené do názvov novovzniknutých ulíc. Kajerka predstavuje predĺženie už existujúcej
toho istého mena; doteraz slepá ulica s výstavbou rodinných domov. V lokalite ulíc Bezekova –
Hanulova bola novovzniknutá ulica pomenovaná po významnom slovenskom hercovi, pedagógovi
a režisérovi Júliusovi Pántikovi.
V lokalite Dúbravčice je časť územia, ktorá je v katastrálnych mapách nazývaná Hrubá lúka.
Z tohto mena vychádza aj názov novej ulice.
K bodu 3.
V mestskej časti Bratislava-Jarovce je názov ulice „Bažantnicová“ určený podľa blízkosti
areálu Bažantnice v katastrálnom území mestskej časti. Lesík, v ktorom sa v minulosti zdržiavali
bažanty, bol oddychovým a rekreačným územím. Starším Jarovčanom bude tak pripomínať minulé
časy ulica.
Názov ulice „Plitvická“ nadväzuje na názvy ulíc Slavónska a Osijecká, pričom zastupiteľstvo
zohľadnilo to, že v mestskej časti žije veľa obyvateľov, ktorí sa hlásia k chorvátskej menšine,
aktívne tu pôsobia chorvátske kultúrne spolky a súbory. Plitvické jazerá sú národný park
v Chorvátsku.
Pribudla aj ďalšia nová ulica s názvom Zamatová.
K bodu 4.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v lokalite Ahoj-Briežky pokračovala v pomenovaní
ulíc podľa druhov vín:
Alibernet - hrozno modrej muštovej odrody, z ktorej sa vyrába víno veľmi tmavo červenej farby,
Merlot - stará odroda vínnej révy, patrí medzi najviac rozšírené odrody na výrobu červeného vína
v celosvetovom meradle,
Neronet - odroda hrozna vznikla krížením odrody Svätovavrinecké, Modrý Portugal a Alibernet,
Pálava - hrozno, z ktorého sa vyrába akostné víno tramínovej vône.
V lokalite Roličky-Briežky pre lepšiu orientáciu schválilo miestne zastupiteľstvo zmenu mena časti
ulice Horská na ulicu Lipovinová /v úseku od Sliačskej po Otonelskú/.
Lipovina – menej známa maďarská odroda hrozna, rozšírená vo východnej Európe, predovšetkým
vo vinohradníckej oblasti Tokaj.
K bodu 5.
Pri vyberaní názvov nových ulíc Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
a Názvoslovná komisia vychádzali z poznatkov o historických názvoch ulíc, zo zoznamu
významných osobností Petržalky a názvov lokalít, ktoré sa v minulosti nachádzali v Petržalke.
Janíkove role
1. Sitnianska ulica – od zrúcaniny hradu Sitno,
2. Urpínska ulica – od vrchu Urpín nad Banskou Bystricou,
3. Fiľakovská ulica – od stredovekého Fiľakovského hradu.

Južné mesto zóna „C“ – pôvodný názov územia – Janíkove role
4. Azúrová ulica,
5. Fialová ulica,
6. Žltá ulica,
7. Béžová ulica,
8. Slnečnicové námestie,
9. Popperovo námestie – Jozef Popper, veľkostatkár, bývalý majiteľ pozemkov na danom území.
Južné mesto zóna „A“ – pôvodný názov územia – Janíkov dvor
10. Labutia ulica,
11. Dropia ulica,
12. Hýlia ulica.
Kapitulské polia – lokalita nesie pôvodný názov
13. ulica Gen. mjr. Antona Petráka – vojnový veterán západného odboja, držiteľ mnohých
vyznamenaní,
14. ulica Františka Oswalda – zakladateľ hudobnej školy v Petržalke, výborný pedagóg, organista,
spevák, klavirista,
15. ulica Ladislava Šefca – zberateľ dobových pohľadníc, záchranca kultúrnych pamiatok
v Petržalke,
16. ulica Mariána Kochanského – hudobník, skladateľ, spevák, dlhoročný vedúci pracovník
v oblasti kultúry.
Situačné plány navrhovaných ulíc a námestí tejto mestskej časti sú z podkladov projektovej úlohy.
K bodu 6.
Výstavbou rodinných domov v mestskej časti Bratislava-Rača, časť Záhumenice – vznikli
nové ulice Drozdová, Fongová – pomenovanie ovplyvnila tamojšia vinohradnícka lokalita Fongy
a Drozdy; Piesková – podľa Pieskového potoka, ktorý pramení v Malých Karpatoch nad mestskou
časťou Rača, pod kopcom Piesok.
V lokalite Krasňany je nová ulica po občanovi Krasňan Prof. Dr. Augustínovi Murínovi, ktorý bol
významným vedeckým pracovníkom v oblasti rastlinnej anatómie a cytológie – Ulica Augustína
Murína.
K bodu 7.
V Mestskej časti Bratislava-Rusovce v priestore Tehelný hon sa mestská časť inšpirovala
bádateľmi, ktorí najvýznamnejšie prispeli k poznaniu a interpretácii rímskeho vojenského kastela
Gerulata. Tento koncepčný prístup navrhujú zachovať a pomenovať ulicu podľa ďalšieho
významného bádateľa Ágosta Sıtéra, ktorý viedol prvý historicko-archeologický výskum
v Gerulate, a to už koncom 19. stor. Nájdené predmety dokladovali výskyt kresťanského
náboženstva v Rímskej ríši a Gerulate.
V lokalite Pieskový hon sa pri pomenovaní nových troch ulíc vychádzalo z miestnych názvov:
Mínešská – Míneš bol jeden z troch majerov, patriacich k Rusovskému kaštieľu,
Pri žrebčíne – súčasťou Rusovského panstva bol aj žrebčín, z ktorého pochádzali v tom čase
úspešné dostihové kone,
Švajčiareň – na území za Rusovským ramenom bola parcela Švajčiarsky pasienok a horáreň
Švajčiareň; v blízkosti sa pásol dobytok a ovce.
K bodu 8.
V Mestskej časti Bratislava-Vajnory bola v minulom roku časť ulice Tomanova
premenovaná na ulicu Františka Feketeho. Občania spísali petíciu, v ktorej nesúhlasia s uvedenou

zmenou. Nesúhlas odôvodňujú tvrdením, že daná časť ulice je historicky najstaršia. Miestne
zastupiteľstvo preto v decembri schválilo zmenu mena ulice späť na ulicu s názvom Tomanova.
K bodu 9.
V Mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica pomenovali nové ulice podľa vzťahu
k významnej osobnosti, podľa vzťahu k iným miestam a mestám a podľa tradičného pomenovania
lokality.
Lokalita „Pod vŕškami“
1. Na Krčoch – pomenovanie vychádza z tradičného pomenovania lokality,
2. Ota Holúska – kňaz pôsobiaci v Záhorskej Bystrici, zaslúžil sa o rozvoj športového hnutia,
založil Miestny odbor Červeného kríža,
3. Antona Floreka – kňaz pôsobiaci v Záhorskej Bystrici, zaslúžil sa o zveľadenie interiéru
a exteriéru farského kostola v medzivojnovom období,
4. Čerencová - podľa prírodnej rezervácie v Malých Karpatoch,
5. Lančárska - podľa prírodnej rezervácie v Malých Karpatoch – Lančársky Dubník, Lančár – obec,
6. Strminová - Strmina je prírodná rezervácia v Malých Karpatoch,
7. Barancová - Baranec je vrch v Malých Karpatoch,
8. Ostriežová - Ostriež je vrch v Malých Karpatoch,
9. Zárubová - podľa najvyššieho vrchu Malých Karpát Záruby /768 m n.m./.
Lokalita „Rodinné domy – Gbelská ulica“
ulica Plk. Prvoniča – vojenský pilot čs. armády, počas 2. svetovej vojny pôsobil v čs. exilovej vláde
v Londýne a v kráľovskom britskom letectve ako letec. Tragicky zahynul pri kolízii lietadiel.
Z dôvodu lepšej prehľadnosti existujúcich ulíc Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti
Bratislava-Záhorská Bystrica schválilo zmenu názvov niektorých ulíc.
V lokalite „Pod Vŕškami“
1. časť ulice Strminová sa mení na ulicu s názvom Málová - podľa prírodnej rezervácie v Malých
Karpatoch,
2. časť ulice Antona Floreka sa mení na ulicu s názvom Kapsohradská – podľa miestnej lokality
Kapsohrad.
V lokalite „Rodinné domy – Gbelská ulica“
časť ulice Plk. Prvoniča sa mení na ulicu Štefana Rosívala – kňaz pôsobiaci v Záhorskej Bystrici,
zabezpečil rozsiahlu renováciu budovy fary i kostola, bol členom bratislavského župného
zastupiteľstva i poslancom Uhorského snemu počas štyroch volebných období.

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. ....... /2012
z ......... /2012
o určení názvov novovzniknutých ulíc a námestí a o zmene názvov ulíc v mestských častiach
Bratislava-Čunovo, Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Nové Mesto,
Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rača, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Vajnory a
Bratislava-Záhorská Bystrica
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 2b zákona
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 Z. z.,
§ 6a ods. 2 písm. 1) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. a čl. 7 ods. 6 písm. x) Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 3 sa uznieslo:

§1
Úvodné ustanovenie
(l) Toto všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
(ďalej len „nariadenie“) určuje názvy novovzniknutých ulíc a námestí, ktoré vznikli výstavbou
pozemných komunikácií
v mestských častiach Bratislava-Čunovo, Bratislava-Dúbravka,
Bratislava-Jarovce, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rača, BratislavaRusovce, Bratislava-Záhorská Bystrica a mení názvy ulíc v mestských častiach Bratislava-Nové
Mesto, Bratislava-Vajnory.
(2) Navrhované názvy ulíc boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Bratislava-Čunovo uznesením č. 85/2011, Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti BratislavaDúbravka uznesením č. 72/2011, uznesením č. 98/2011 a uznesením č. 124/2012, Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Jarovce uznesením č. 162/2012, uznesením č. 163/2012
a uznesením č. 193/2012, Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
uznesením č. 10/15/2012 a uznesením č. 10/16/2012, Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Bratislava-Petržalka uznesením č. 104/2011, Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti BratislavaRača uznesením č. 148/03/04/12/P a uznesením č. 149/03/04/12/P, Miestnym zastupiteľstvom
Miestnym zastupiteľstvo mestskej
mestskej časti Bratislava-Rusovce uznesením č. 163/2012,
časti Bratislava-Vajnory uznesením č. 177/2011 a Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Bratislava-Záhorská Bystrica uznesením č. 76/2011 a uznesením č. 142/2012.

§2
Určenie názvov ulíc
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(1) V mestskej časti Bratislava–Čunovo sa pre novovzniknuté ulice určujú názvy
Cezmínová,
Iberková,
Ibišteková,
Konopiská,
Krušpánová,
Rakytníková,
Rebríčková,
Zobová.

2) V mestskej časti Bratislava-Dúbravka sa pre novovzniknuté ulice určujú názvy
a) v lokalite pri štadióne
Pri štadióne,
b) v lokalite ulíc Bezekova – Hanulova
Pántikova,
c) v lokalite Dúbravčice
Pri Hrubej lúke.
(3) V mestskej časti Bratislava-Dúbravka sa v lokalite „Kajerka“ určuje pre predĺženie
existujúcej ulice Kajerka názov
Kajerka.
(4) V mestskej časti Bratislava-Jarovce sa pre novovzniknuté ulice určujú názvy
a) Bažantnicová,
b) Plitvická,
c) Zamatová.

a)
b)
c)
d)

(5) V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa pre novovzniknuté ulice určujú názvy
Alibernetová,
Merlotová,
Neronetová,
Pálavská.

(6) V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa mení názov
v lokalite Roličky-Briežky v úseku od Sliačskej ulice po Otonelskú
časti ulice Horská na názov
Lipovinová.
(7) V mestskej časti Bratislava-Petržalka sa pre novovzniknuté ulice a námestia určujú názvy
a) v lokalite Janíkove role
1. Fiľakovská,
2. Sitnianska,
3. Urpínska,
b) v lokalite Južné mesto zóna „C“
1. Azúrová,
2. Béžová,
3. Fialová,
4. Žltá,
5. Popperovo námestie,
6. Slnečnicové námestie,
c) v lokalite Južné mesto zóna „A“
1. Dropia,
2. Hýlia,
3. Labutia,
d) v lokalite Kapitulské polia
1. Františka Oswalda,
2. Gen. mjr. Antona Petráka,
3. Ladislava Šefca,
4. Mariána Kochanského.

(8) V mestskej časti Bratislava-Rača sa pre novovzniknuté ulice určujú názvy
a) v lokalite Rača
1. Drozdová,
2. Fongová,
3. Piesková,
b) v lokalite Krasňany
Ulica Augustína Murína.
(9) V mestskej časti Bratislava-Rusovce sa pre novovzniknuté ulice určujú názvy
a) v lokalite Tehelný hon
Ágosta Sıtéra,
b) v lokalite Pieskový hon
1. Mínešská,
2. Pri žrebčíne,
3. Švajčiareň.
(10) V mestskej časti Bratislava-Vajnory sa mení názov ulice Františka Feketeho na názov
Tomanova.
(11) V mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica sa pre novovzniknuté ulice určujú názvy
a) v obytnom súbore „Pod vŕškami“
1. Antona Floreka,
2. Barancová,
3. Čerencová,
4. Kapsohradská,
5. Lančárska,
6. Málová,
7. Na Krčoch,
8. Ostriežová,
9. Ota Holúska,
10. Strminová,
11. Zárubová,
b) v obytnom súbore „Rodinné domy – Gbelská ulica“
Plk. Prvoniča,
Štefana Rosívala.
§3
Spoločné ustanovenia
(1) Presné vymedzenie ulíc a námestí, ktorých názvy sú určené v § 2, je znázornené
v situačných plánoch č. 1 až č. 24, ktoré tvoria prílohu tohto nariadenia.
(2) Označenie ulíc určených týmto nariadením vykoná na vlastné náklady hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislava.
(3) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zapíše názvy ulíc určené týmto
nariadením do evidencie názvov ulíc a verejných priestranstiev.
§4
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2012.
Milan Ftáčnik
primátor

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o určení názvov novovzniknutých ulíc a námestí a o zmene názvov ulíc v mestských častiach
Bratislava-Čunovo,
Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Nové Mesto,
Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rača, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Vajnory a BratislavaZáhorská Bystrica
Kód uzn.: 1.2
3.6

Uznesenie č. 517/2012
zo dňa 16. 05. 2012

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a námestí a o zmene názvov ulíc v
mestských častiach Bratislava-Čunovo,
Bratislava-Dúbravka, Bratislava-Jarovce,
Bratislava-Nové Mesto,
Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rača, Bratislava-Rusovce,
Bratislava-Vajnory a Bratislava-Záhorská Bystrica s účinnosťou dňom 1. júla 2012.
---

UZNESENIA MIESTNYCH ZASTUPITEĽSTIEV
Uznesením č. 85/2011
- schvaľuje
názvy nových ulíc v Mestskej časti Bratislava Čunovo v lokalite Konopiská – Mladé Čunovo: ul.
Konopiská, Krušpánová, Zobová, Cezmínová, Iberková, Ibišteková, Rakytníková, Rebríčková
Hlasovanie: za: 4
proti: 0
zdržal sa: 0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
k bodu č. 9 : Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava – Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 72/2011
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
Návrh poslanca Füzyho:
súhlasí
s pomenovaním nových ulíc v Mestskej časti Bratislava – Dúbravka takto:
1. v lokalite Kajerka: predĺženie ulice „Kajerka“,
2. v lokalite pri štadióne: ulica „Pod Glavicou“,
3. v lokalite Bezekova-Hanulova: ulica „Pántikova“.
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 17

proti : 0

zdržali sa : 0

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––k bodu č. 11 : Návrh na pomenovanie ulice v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 98/2011
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
A. zrušuje
uznesenie č. 72/2011 v bode 2.
B. súhlasí
s pomenovaním ulice v lokalite pri štadióne s novým názvom: ulica „Pri štadióne.“
Hlasovanie :

prítomní : 17

za : 10

proti : 0

zdržali sa : 7

k bodu č. 11 : Návrh na pomenovanie novej ulice v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.

Uznesenie MZ č. 124/2012
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Dúbravka
súhlasí
s pomenovaním novej ulice v lokalite Dúbravčice s názvom: ulica „Pri Hrubej lúke“.
Hlasovanie :

prítomní : 22

za : 21

proti : 0

zdržali sa : 1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UZNESENIE c. 162/2012
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje názov ulice podľa katastrálnej mapy
a priloženého názvu obr. c. 1: Bažantnicová.
za: 5 zdržali sa: 1 proti: 0
UZNESENIE c. 163/2012
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje názov ulice podľa katastrálnej mapy
a priloženého názvu obr. c. 2: Plitvická.
za: 6 zdržali sa: 0 proti: 0
UZNESENIE c. 193/2012
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce schvaľuje názvy ulíc podľa katastrálnej mapy a
priloženého názvu: Zamatová ulica.
za: 6 zdržali sa: 0 proti: 0
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
10/15 Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje
pomenovanie nových ulíc v lokalite Ahoj – Briežky názvami:
- Pálavská
- Neronetová
- Merlotová
- Alibernetová
- bez pripomienok

Hlasovanie : za :18
proti : 0
zdržali sa : 0

10/16 Miestne zastupiteľstvo
A. s c h v a ľ u j e
premenovanie časti ulice Horská v úseku Sliačska – Otonelská na ulicu „Lipovinová“
B. u k l a d á
prednostovi
predložiť materiál po odsúhlasení na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
- bez pripomienok

Hlasovanie : za : 18
proti : 0
zdržali sa : 0

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

18. Návrh na pomenovanie nových ulíc a verejných priestranstiev v mestskej časti
Bratislava-Petržalka.

Uznesenie č. 104
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
schvaľuje
návrh na pomenovanie nových ulíc a verejných priestranstiev v mestskej časti BratislavaPetržalka,
poveruje
poslankyňu Ľudmilu Farkašovskú predniesť na zasadnutí Mestského zastupiteľstva hl.
mesta SR Bratislavy pozmeňovacie návrhy v zmysle rokovania názvoslovnej komisie.
Hlasovanie: prítomných 29, za 29, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
----------

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Návrh na pomenovanie nových ulíc
Uznesenie č. 163
zo dňa 20. 3. 2012
Miestne zastupiteľstvo
schvaľuje pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava - Rusovce nasledovne:
Ágosta Sıtéra, Mínešská, Pri žrebčíne, Švajčiareň

Mestská časť Bratislava-Vajnory :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica

U Z N E S E N I E č. 76/2011
z mimoriadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava –
Záhorská Bystrica
zo dňa 28.9.2011
Miestne zastupiteľstvo
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť v Mestskej časti
Bratislava - Záhorská Bystrica tieto nové názvy ulíc:
A. Obytný súbor „Pod vŕškami“
1. Na Krčoch
2. Ota Holúska
3. Antona Floreka
4. Čerencová
5. Lančárska
6. Strminová
7. Barancová
8. Ostriežová
B. Obytný súbor „Rodinné domy – „Gbelská ulica“
1. Plk. Prvoniča
Ing. Jozef K r ú p a
starosta

Návrh na premenovanie a pomenovanie nových ulíc v Mestskej časti Bratislava
– Záhorská Bystrica
___________________________________________________________________________

U z n e s e n i e č. 142/2012
zo dňa 16.2.2012
Miestne zastupiteľstvo
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť premenovanie a
pomenovanie ulíc v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica nasledovne:
I. Premenovanie ulíc:
Lokalita Obytný súbor „Pod Vŕškami“
1. časť ulice Strminová premenovať na Málová
2. časť ulice Antona Floreka premenovať na Kapsohradská
II. Nové ulice v časti Obytného súboru „Pod vŕškami“
1. Zárubová
III. Obytný súbor „Rodinné domy – „Gbelská ulica“
1.časť ulice Plk. Prvoniča premenovať na Štefana Rosívala

