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NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITE ĽSTVA 
 
 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní 
 

A. s ch v a ľ u j e 

 
návrh na pomenovanie novovzniknutých verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava – 
Vajnor, takto : 

- novovzniknutá ulice kolmé na jestvujúcu ulicu s názvom Tibenského na „názov1“ 
a „názov2“ 
 

B.  p r e d k l a d á 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Návrh na 
pomenovanie verejných priestranstiev  

-  novovzniknutá ulice kolmé na jestvujúcu ulicu s názvom Tibenského na „názov1“ 
a „názov2“ 

- ulice kolmé na jestvujúcu ulicu s názvom Tibenského na „názov1“ a „názov2“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UZNESENIE MIESTNEJ RADY 
 

Miestna rada po prerokovaní  
 

o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu  prerokovať návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti 
Bratislava – Vajnory. 
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Dôvodová spáva. 

      Mestská časť Bratislava – Vajnory vydala stavebné povolenie na stavbu s názvom: „Obytný 
súbor – Tibenského ulica Bratislava“ – dva bytové domy zo dňa 9.7.2015 na pozemkoch parc. č. 
1694/285, 1694/278 s príslušným technickým vybavením územia na priľahlých pozemkoch spolu 
s obslužnou komunikáciou. Toho času stavebník požiadal stavebný úrad o vydanie kolaudačného 
rozhodnutia na všetky stavebné objekty stavby. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o novovzniknutú ulicu 
kolmú na jestvujúcu ulicu s názvom Tibenského, Mestská časť žiada o vyjadrenie sa k názvu NÁZOV 
1 novovzniknutej ulice.  

Ďalšou novovzniknutou ulicou, na pozemky ktorej máme toho času prijatý návrh na vydanie 
územného rozhodnutia na stavbu rodinných domov a príslušnej technickej vybavenosti územia  je 
budúca komunikácia na pozemkoch parc. č. 1694/297 paralelne s ulicou popísanou vyššie. Z dôvodu, 
že  očakávame v blízkej budúcnosti výstavbu komunikácie a rodinných domov aj  tejto lokalite, 
mestská časť Bratislava – Vajnory žiada o vyjadrenie sa k názvu NÁZOV 2 novovzniknutej ulice.   




