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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovani materiálu

S c h v a ľ u j e

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

určeni názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Brati slava-Vrakuňa s účinnosťou 

od 15.07.2021.



Dôvodová správa

Na základe § 4 ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení zákona č. 70/2018 Z. z. sa určujú názvy ulíc a verejných 
priestranstiev všeobecne záväzným nariadením obce.

A. Všeobecná časť

1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa uznesenim 
č. 307/XVII/2021 zo dňa 16.02.2021 schválilo pomenovanie novovzniknutej ulice 
„Medovková ulica“.

B. Osobitná časť 

K bodu 1.:

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa navrhla pomenovať novovzniknutú ulicu 
z nasledujúceho dôvodu:

Vybraný názov ulice zapadá do názvoslovia ulíc v okolí a bol vybraný zo zoznamu 
voľných názvov schválených pre Vrakuňu -  Magistrátom hlavného mesta Bratislavy zo dňa: 
19.12.2005

Stanovisko Komisie pre kultúru, média a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ:

Komisia pre kultúru, média a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ zo dňa 02.06.2021 
prijala nasledovné stanovisko:

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť Návrh VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy o určeni názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Skrátenie postupu pri priprave všeobecne záväzného nariadenia:

Podľa §9 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných 
nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy primátor rozhodol o skrátení 
postupu pri príprave všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určeni názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa z dôvodu, 
že návrh všeobecne záväzného nariadenia sa netýka záujmov ostatných mestských časti, teda 
návrh všeobecne záväzného nariadenia nebol zaslaný na zaujatie stanoviska miestnym 
zastupiteľstvám mestských časti. Podľa §6 ods. 2 pism. rozhodol primátor o skrátení lehoty na 
vyvesenie návrhu nariadenia na 21 dni.



Vyvesenie na úradnej tabnli a zverejnenie na internetovej stránke hlavného mesta:

V dňoch od 03.06.2021 do 24.06.2021 je návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určeni názvu novovzniknutej ulice 
v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa vyvesený na úradnej tabuli hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a zverejnený na internetovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk.

Počas obdobia na uplatnenie pripomienok od 03.06.2021 do 14.06.2021 nebola podaná 
žiadna pripomienka k návrhu všeobecne záväzného zariadenia.

Uznesenie Názvoslovnej komisie:

Názvoslovná komisia zo dňa 10.06.2021 prijala nasledovné uznesenie:

Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy súhlasi predloženým Návrhom 
VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určeni názvu novovzniknutej ulice 
„Medovková“ v MČ Vrakuňa.

Uznesenie mestskej rady:

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 201/2021 zo dňa 10.06.2021 
Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskémn zastnpiteľstvn hlavného 
mesta SR Bratislavy prerokovať Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej repnbliky Bratislavy o nrčeni názvn novovzniknntej nlice v mestskej časti 
Bratislava-V raknňa.

http://www.bratislava.sk


Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej repnbliky Bratislavy
č. .../2021 
z ... 2021

o nrčeni názvn novovzniknntej nlice v mestskej časti Bratislava-Vraknňa

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 4 
ods. 5 pism. a) prvého bodu zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v zneni zákona č. 70/2018 Z. z., § 6a ods. 2 pism. 1) zákona Slovenskej národnej rady 
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zneni zákona č. 535/2008 
Z. z. a čl. 7 ods. 6 pism. w) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zneni 
neskorších predpisov sa uznieslo:

§1
Úvodné nstanovenia

(1) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „Bratislava“) týmto 
všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) určuje názov novovzniknutej ulice, 
ktorá vznikla výstavbou pozemnej komunikácie v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.

(2) Názov ulice bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava- 
Vrakuňa uznesenim č. 307/XVII/2021 zo dňa 16.02.2021.

_ § 2  
Určenie názvn nlice

V mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sa určuje názov ulice Medovková ulica.

§ 3
Spoločné nstanovenia

(1) Presné vymedzenie ulice, ktorej názov je určený v § 2, je  znázornené v situačnom 
pláne č. 1, ktorý tvori prílohu tohto nariadenia.

(2) Označenie ulice určenej týmto nariadením vykoná na vlastné náklady Bratislava.

(3) Bratislava zapiše názov ulice určený týmto nariadením do evidencie názvov ulic.

. § 4
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2021.

Ing. arcb. Matúš Vallo 
primátor



Uznesenie miestneho zastnpiteľstvn
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Stanovisko z online zasadnutia Komisie p iv k u ltú ru , m édiá a (K'hranu k u ltú rneho  
dedičstva M sZ (form ou videokonferencie) d ň a  (12.06.2(121

K bodu 3
Návrh \  ZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 
novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratlslava-V rakuňa

Stanovisko:
Komi.sia pre kultúru, m édiá a ochranu kultúiix 'ho dedičstva M sZ odporúča M estskému 
/astup itefstvu  hlavného m esta SR Bratislavy schváliť Návrh VZN hlavného me.sta SR 
Bratislavy o  určení názvu novov/jiiknutej ulice v m estskej časti Bratislava-Vrakuňa.

Illavivanle:
Prítomní: 9 VjsĺI  Proti: 1 Zdržal sa: 1

Z a  správnosť opisu:
Mgr. Katarína Lukyová. v. r. Ing. Matej Vagač, v. r.
tajom níčka kom isie pa 'dscda  komisie



Výpis zo zasadnutia Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy formou
videokonferencie cez Microsoft Teams 

zo dňa 10.06.2021

K bodu 4
Návrh VZN hlavného mesta Slovenskej repnbliky Bratislavy o nrčeni názvn 
novovzniknntej nlice v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovani predloženého návrhu 
a diskusii prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie:
Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy súhlasi predloženým Návrhom 
VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určeni názvu novovzniknutej ulice 
„Medovková“ v MČ Vrakuňa.

Hlasovanie:
Pritomni: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O

Za správnosť opisu:
Mgr. Katarína Lukyová, v. r. Ing. Mgr. Andrej Svorenčik, M.S., PhD., v.r.
tajomnička komisie predseda komisie



S itu ač n ý  p lán  č . l  (p rílo h a  k VZN /2 0 2 1 )  
lokalizácia  u lice  v  MČ B ra tislava  - V rak u ň a BRATISLAVA
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Informačný systém katastra nehnuteFností O Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, august 2020
Lokalizačný uličný systém O Hlavné mesto SR Bratislava, jún 2021 

Vytíotovil: Oddelenie dátových a priestorových analýz, jún 2021


