Zápisnica

z rokovania Názvoslovnej komisie,
mestská časť Bratislava-Dúbravka,
dňa 23.06.2022 od 17.00 hod
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, počet platných hlasov 4, ospravedlnený 1
Rokovanie otvoril predseda komisie Mgr. Alexej Dobroľubov
Otvorenie zasadnutia a schválenie programu rokovania
1. Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia názvoslovnej komisie
2. Prediskutovanie materiálov plánovanej výstavby a vzniku nových ulíc v MČ
Bratislava-Dúbravka
3. Analýza aktuálneho stavu evidencie uličného systému a zmeny v legislatíve
4. Návrhy nových pomenovaní ulíc, hlasovanie
5. Rôzne
Bod 1: Kontrola úloh z predchádzajúceho zasadnutia názvoslovnej komisie
Členovia komisie považujú nové návrhy názvov ulíc, ktoré predložili na rokovanie MZ za
dostatočné.
1. 1.
1. 2.
1. 3.

Ulica v lokalite „ Agátová, projekt Agáty“ : Ulica Pod kopčekmi
Ulica v lokalite „ Polianky, projekt Čerešne“ : Ulica Maríny Paulínyovej
Ulica v lokalite „Hanulova, projekt Zelené Záluhy“ ponechať Hanulova

V názve Ulice Pod kopčekmi je zohľadnené stanovisko Ministerstva kultúry SR
zo dňa 09.06.2022 k pravopisu písanej podoby ulice v tvare „Pod kopčekmi“.

Bod 2: Prediskutovanie materiálov plánovanej výstavby a vzniku nových ulíc v MČ
Bratislava-Dúbravka
Komisia berie na vedomie materiály k plánovanej výstavbe v MČ Bratislava – Dúbravka.
Bod 3: Analýza aktuálneho stavu evidencie uličného systému a zmeny v legislatíve
Tajomíčka komisie p.Šimovcová informovala členov Názvoslovnej komisie o záveroch
z celoslovenského školenia zamestnancov oddelenia Register adries, ktoré absolvovala
začiatkom júna v Tatranskej Lomnici.
Bod 4: Hlasovanie o nových názvoch ulíc

Komisia sa dohodla, že názov ulice v lokalite pod Štadiónom FK Dúbravka pre výstavbu
rodinných domov, ktoré zastrešuje OZ Dúbravské záhrady, navrhuje ako predĺženie už
existujúcej ulice K Horánskej Studni.
Hlasovanie komisie: prítomní: 4 za: 4 proti: 0 zdržali sa: 0 nehlasovali: 0
Ostatné lokality už boli riešené na predchádzajúcich zasadnutiach Názvoslovnej komisie

Bod 5: Rôzne
•
•
•

Komisia preverí aktuálne možnosti označovania záhradkárskych oblastí kvôli
uľahčeniu orientácie iným spôsobom, ako zavedením uličného systému.
Komisia odporúča v budúcom období pomenovávať nové ulice po známych vedcoch
a akademikoch – napr. akademik a matematik Štefan Schwarz.
PhDr. Klačka zdôraznil význam zachovania pôvodných pomenovaní, ktoré
pochádzajú z chorvátčiny, v názvosloví nových ulíc Dúbravke.
Napr. slovo „gát“ – vinohradnícky domček, „lug“- pomenovanie lúky, pasienku.

Predseda komisie poďakoval členom komisie za účasť.

Mgr. Alexej Dobroľubov
predseda komisie

V Bratislave dňa 23.06.2022
Zapísala: Mgr. Marta Šimovcová

