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Kód uzn. 3.6 
1.2 

22.1
Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy

schvaľuje

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení 
názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Vajnory s účinnosťou od 15.05.2022



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-Vajnory uznesením č. 259/2022 zo dňa 
17.02.2022 schválilo zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory 
č. 235/2021 zo dňa 10. novembra 2021 a tým schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc „Pri 
pekárni“, „Pri majeri“ a „Pri rybníku“.

B. Osobitná časť 

K bodu L:
Mestská časť Bratislava-Vajnory navrhla pomenovať novovzniknuté ulice z nasledujúcich 

dôvodov:

Pri pekárni -  komunikácia sa nachádza v lokalite Pri majeri vľavo od Vajnorského potoka, za 
ktorým bola v roku 2009 postavená budova pekárne.
Pri majeri -  komunikácia sa nachádza v lokalite Pri majeri oproti Šprinclovmu majem.
Pri rybníku -  komunikácia sa nachádza v lokalite Pri majeri, v zadnej časti ktorej sa nachádza malý 
rybník.

Uznesenie Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy:

Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 25.01.2022 odporúča mestskej 
časti Bratislava-Vajnory úpravu prijatého uznesenia predložených návrhov na pomenovania ulíc v 
súlade s Pravidlami slovenského pravopisu upravujúceho používanie predložkových názvov ulíc a 
odporúča použitie názvu: Pri majeri. Pri pekárni. Pri rybníku.

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

Komisia pre kultúm, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ zo dňa 13.04.2022 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej 
časti Bratislava-Vajnory.

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

V dňoch od 13.04.2022 do 28.04.2022 je návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti 
Bratislava-Vajnory vyvesený na úradnej tabuli hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a 
zverejnený na internetovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk.



Skrátenie postupu pri príprave 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 
určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Vajnory z dôvodu, blížiacich sa 
volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov a s tým súvisiacej 
možnosti ich vyhlásenia, ako aj naliehavosti určenia názvov ulíc v dotknutom území s dôrazom na 
vec celomestského charaktem a z dôvodu, že návrh všeobecne záväzného nariadenia sa netýka 
záujmov ostatných mestských častí, teda návrh všeobecne záväzného nariadenia nebude zaslaný 
na zaujatie stanoviska miestnym zastupiteľstvám mestských častí, predložený na rokovanie 
Mestskej rady SR Bratislavy a bude zverejnený v lehote od 13.04.2022 do 28.04.2022.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Vajnory nebol 
predložený na rokovanie Mestskej rady SR Bratislavy.



Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

č. XX/2022 
z XXXXX 2022

o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Vajnory

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 4 ods. 5 
písm. a) prvého bodu zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
zákona č. 70/2018 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. w) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších 
predpisov sa uznieslo:

§1
Úvodné ustanovenia

(1) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „Bratislava“) týmto všeobecne 
záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) určuje názvy novovzniknutých ulíc, ktoré vznikli 
výstavbou pozemných komunikácií v mestskej časti Bratislava-Vajnory.

(2) Názvy ulíc boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Vajnory 
uzneseniami č. 235/2021 zo dňa 10.11. 2021 a č. 259/2022 zo dňa 17.02.2022.

§2
Určenie názvov ulíc

V mestskej časti Bratislava-Vajnory sa určujú názvy ulíc:

a) Pri pekárni,

b) Pri majeri,

c) Pri rybníku.

§3
Spoločné ustanovenia

(1) Presné vymedzenie ulíc, ktorých názvy sú určené v § 2, je znázornené v situačnom pláne 
č. 1, ktorý tvorí prílohu tohto nariadenia.

(2) Označenie ulíc určených týmto nariadením vykoná na vlastné náklady Bratislava.

(3) Bratislava zapíše názvy ulíc určených týmto nariadením do evidencie názvov ulíc.



. §4
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť XX. xxxxxx 2022.

Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor



VÝPIS 
z uznesenia č. 259/2022 z 

26. zasadnutia
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory konaného 

dňa 17.2.2022 vo Vajnoroch

Uznesenie č. 259/2022 zo 
dňa 17. februára 2022 

Návrh na zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 
Bratislava-Vajnory č. 235/2021 zo dňa 10. novembra 2021, ktorým schválilo 

názvy nových ulíc 
na území mestskej časti Bratislava-Vajnory v lokalite Pri majeri

A. s ch v a ľ  u j  e

zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 235/2021
zo dňa 10. 11. 2021 pod písmenom A takto:

pôvodný text
1. komunikácii na pozemkoch s pare. č. 2145/95, 2145/96 a 2145/25 vybudovanej pozdĺž 

Vajnorského potoka, napájajúcej sa na jestvujúcu ulicu s názvom Rybničná a končiacej 
pred areálom rodinného dvojdomú (pare. č. 2145/88 a 2145/89) určuje názov Ulica 
pri pekárni

2. komunikácii vybudovanej na pozemkoch s pare. č. 2091/9, 2091/25 a 2091/26 v tvare 
„L“, začínajúcej komunikáciou rovnobežnou s ulicou Rybničná na pozemku s pare. č. 
2091/9, pokračujúcej na časti pozemku s pare. č. 2091/25 a končiacej na komunikácii 
kolmej na ulicu Rybničná na pozemku s pare. č. 2091/26 určuje názov Ulica pri majeri

3. komunikácii vybudovanej na pozemkoch s pare. č. 2094/33, 2094/21 a 2094/20 v tvare 
„O“, začínajúcej komunikáciou kolmou na ulicu Rybničná na pozemkoch s pare. č. 
2094/33 a 2094/21, pokračujúcej komunikáciou na pozemku pare. č. 2094/20 pri 
„malom rybníku“ a končiacej opäť pri pozemku pare. č. 2094/21 určuje názov Ulica 
pri rybníku.

sa nahrádza novým textom

1. komunikácii na pozemkoch s pare. č. 2145/95, 2145/96 a 2145/25 vybudovanej pozdĺž 
Vajnorského potoka, napájajúcej sa na jestvujúcu ulicu s názvom Rybničná a končiacej 
pred areálom rodinného dvojdomú (pare. č. 2145/88 a 2145/89) určuje názov Pri 
pekárni

2. komunikácii vybudovanej na pozemkoch s pare. č. 2091/9, 2091/25 a 2091/26 v tvare 
„L“, začínajúcej komunikáciou rovnobežnou s ulicou Rybničná na pozemku s pare. č.
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2091/9, pokračujúcej na časti pozemku s pare. č. 2091/25 a končiacej na komunikácii 
kolmej na ulicu Rybničná na pozemku s pare. č. 2091/26 určuje názov Pri majeri

3. komunikácii vybudovanej na pozemkoch s pare. č. 2094/33, 2094/21 a 2094/20 v tvare 
„O“, začínajúcej komunikáciou kolmou na ulicu Rybničná na pozemkoch s pare. č. 
2094/33 a 2094/21, pokračujúcej komunikáciou na pozemku pare. č. 2094/20 pri 
„malom rybníku“ a končiacej opäť pri pozemku pare. č. 2094/21 určuje názov Pri 
rybníku.

B. p o v e r u j e

starostu mestskej časti Bratislava-Vajnory postúpiť schválený materiál na Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy.

Prítomní: 8 (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián
Zeman, Matej Zeman)

Menovité hlasovanie:
Za: 7 (Debnárová, Grebeči, Vajda, Molnárová, Pokrivčáková, Uhlár, Marián Zeman)
Proti: O
Zdržal sa: 1 Matej Zeman

Ing. Michal Vlček 
starosta

v Bratislave, 18.2.2022
za správnosť vyhotovenia: Veronika Feketeová
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Výpis zo zasadnutia Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy formou 
videokonferencie cez Microsoft Teams 

zo dňa 25.01.2022

K hodu 3
Návrhy na pomenovanie ulíc v MC Vajnory
Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní predloženého návrhu a 
diskusii prijala nasledovné uznesenie.

Uznesenie:
Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy odporúča mestskej časti BratislavaVajnory 
úpravu prijatého uznesenia predložených návrhov na pomenovania ulíc ,v súlade s Pravidlami 
slovenského pravopisu upravujúceho používanie predložkových názvov ulíc a odporúča použitie 
názvu:

1. Pri majeri Hlasovanie:
Prítomní: 9 Za: 9 Proti: O Zdržal sa: O

2. Pri pekárni Hlasovanie:
Prítomní: 9 Za: 9 Proti: O Zdržal sa: O

3. Pri rybníku Hlasovanie:
Prítomní: 9 Za: 9 Proti: O Zdržal sa: O

Za správnosť opisu:
Mgr. Katarína Lukyová, v. r. 
tajomníčka komisie

Ing. Mgr. Andrej Svorenčík, M.S., PhD., v. r. 
predseda komisie



Výpis z online zasadnutia Komisie pre kultúru, m édiá a ochranu kultúrneho 
dedičstva MsZ (formou videokonferencie) dňa 13.04.2022

K bodu 4
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Vajnory

Stanovisko:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava- 
Vajnory.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 Za: 7 Proti: O Zdržal sa: O

Uznesenie:
Komisia pre kultúm, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ odporúča riaditeľovi magistrátu 
zabezpečiť urýchlenú procesnú prípravu a vyvesenie predmetného návrhu VZN z dôvodu 
blížiaceho sa moratória tak, aby návrh VZN mohlo prerokovať mestské zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí v apríli 2022.
Hlasovanie:
Prítomní: 7 Za: 7 Proti: O Zdržal sa: O

Za správnosť opisu:
Mgr. Katarína Lukyová, v. r. Ing. Matej Vagač, v. r.
taj omníčka komisie predseda komisie



Situačný plán č . l  (príloha k VZN /2 0 2 2 )  

pom en ovan ie  ulíc v M Č  Bratislava - Vajnory

"Pri pekárni", "Pri m ajeri" , "Pri rybníku"

BRATISLAVA

in fo rm a č n ý  sy s té m  k a ta s t r a  n e h n u te ľ n o s t í  ©  Ú rad  g e o d é z ie ,  k a r to g ra f ie  a k a ta s t r a  S lo v e n sk e j re p u b lik y , d e c e m b e r  2 0 2 1

L okalizačný  u ličný  s y s té m  <J) H lav n é  m e s to  SR B ra tis lav a , d e c e m b e r  2 0 2 1  

V y ho tov il: O d d e le n ie  d á to v ý c h  a  p r ie s to ro v ý c h  a n a lý z , ap ríl 2 0 2 2


