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NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 

 

Miestne zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu  

 

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 parc. 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 dvojdomu (parc. č. 2145/88 a 2145/89) 

určuje názov Ulica pri pekárni 

2. komunikácii vybudovanej na pozemkoch s parc. č. 2091/9, 2091/25 a 2091/26 

v tvare „L“, začínajúcej komunikáciou rovnobežnou s ulicou Rybničná na 

pozemku s parc. č. 2091/9, pokračujúcej na časti pozemku s parc. č. 2091/25 

a končiacej na komunikácii kolmej na ulicu Rybničná na pozemku s parc. č. 

2091/26 určuje názov Ulica pri majeri 

3. komunikácii vybudovanej na pozemkoch s parc. č. 2094/33, 2094/21 a 2094/20 

v tvare „O“, začínajúcej komunikáciou kolmou na ulicu Rybničná na pozemkoch 

s parc. č. 2094/33 a 2094/21, pokračujúcej komunikáciou na pozemku parc. č. 

2094/20 pri „malom rybníku“ a končiacej opäť pri pozemku parc. č. 2094/21 

určuje názov Ulica pri rybníku.  

sa nahrádza novým textom 

1. komunikácii na pozemkoch s parc. 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 dvojdomu (parc. č. 2145/88 a 2145/89) 

určuje názov Pri pekárni 

2. komunikácii vybudovanej na pozemkoch s parc. č. 2091/9, 2091/25 a 2091/26 

v tvare „L“, začínajúcej komunikáciou rovnobežnou s ulicou Rybničná na 

pozemku s parc. č. 2091/9, pokračujúcej na časti pozemku s parc. č. 2091/25 

a končiacej na komunikácii kolmej na ulicu Rybničná na pozemku s parc. č. 

2091/26 určuje názov Pri majeri 

3. komunikácii vybudovanej na pozemkoch s parc. č. 2094/33, 2094/21 a 2094/20 

v tvare „O“, začínajúcej komunikáciou kolmou na ulicu Rybničná na pozemkoch 

s parc. č. 2094/33 a 2094/21, pokračujúcej komunikáciou na pozemku parc. č. 

2094/20 pri „malom rybníku“ a končiacej opäť pri pozemku parc. 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.  
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Dôvodová spáva 

     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory na svojom zasadnutí dňa          

10. 11. 2021 prijalo uznesenie č. 235/2021, ktorým schválilo názvy nových ulíc na území 

mestskej časti Bratislava-Vajnory v lokalite Pri majeri. Materiál bol dňa 16. 11. 2021 

postúpený na Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy so žiadosťou o prerokovanie 

v mestskej rade a následne v mestskom zastupiteľstve. Náš návrh na pomenovanie nových 

ulíc bol prerokovaný dňa 25. 01. 2022 v Názvoslovnej komisii hlavného mesta SR Bratislavy 

formou videokonferencie, ktorej sa za našu mestskú časť zúčastnila Gabriela Zemanová, 

spracovateľka materiálu. Po uvedení predloženého návrhu a diskusii najmä k použitiu slova 

„ulica“ pri názve, Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy vychádzajúc zo Zásad 

určovania názvov verejných priestranstiev v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave 

(Čl. 2 Forma názvu bod 2.) odporučila mestskej časti Bratislava-Vajnory úpravu prijatého 

uznesenia predložených návrhov na pomenovanie ulíc v súlade s Pravidlami slovenského 

pravopisu upravujúceho používanie predložkových názvov ulíc a odporučila použiť názvy:  

 

1. Pri majeri 

2. Pri pekárni 

3. Pri rybníku 

   
 


