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Návrh uznesenia 
 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
A) Súhlasiť s pomenovaním novovzniknutých ulíc v mestskej časti Bratislava-Dúbravka: 
 
      1. 1. Ulica v lokalite „Agátová, projekt Agáty“ : Pod Kopčekmi  
      1. 2. Ulica v lokalite „Polianky, projekt Čerešne“ : Ulica Maríny Paulínyovej 
       
B) Požiadať starostu,  

aby predmetný návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v mestskej časti     
Bratislava-Dúbravka zaslal primátorovi hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy za účelom jeho prerokovania v  Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 

 
--- 

 
Návrh 

na  pomenovanie  novovzniknutých  ulíc v mestskej  časti                
Bratislava-Dúbravka 

 
 V súlade s § 2b ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov sa predkladá návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka v lokalitách so stavebnou činnosťou, v ktorých je potrebné určiť  nové  
názvy ulíc. 

Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 241/2021 zo 
dňa 14.12.2021 bola zriadená dočasná Názvoslovná komisia mestskej časti Bratislava-Dúbravka, 
za účelom  posúdenia návrhov na pomenovanie alebo premenovanie názvov ulíc a iných 
verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

Názvoslovná komisia mestskej časti Bratislava-Dúbravka na svojom zasadnutí 
dňa 28.02.2022 prerokovala pomenovanie dvoch novovzniknutých ulíc. 

Návrhy názvov novovzniknutých ulíc po prerokovaní v Miestnej rade mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka a v Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Dúbravka v zmysle 
§ 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
podliehajú ešte schváleniu Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy vo forme všeobecne  záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy. 
 
Návrhy názvov novovzniknutých ulíc:  
 

1.1. Lokalita „Agátová, projekt Agáty“:            
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         Návrh názvu novovzniknutej ulice:  

Pod Kopčekmi 
 

            Odôvodnenie: 
 

      Pôvodné historické pomenovanie lokality boli „Dúbravské glance“ tzn. holé nezalesnené 
kopce, ktoré boli zalesňované – vysádzaním stromčekov žiakmi škôl v rokoch 1954 -1955. 
Preklad slova „glanec“ z chorvátčiny do slovenčiny je „kopec“. Tento historický fakt 
zohľadňuje návrh pre pomenovanie tejto novej ulice.  

 
   1. 2. Lokalita „Polianky, projekt Čerešne“: 
            
            Návrh názvu novovzniknutej ulice:  
            Ulica Maríny Paulíniovej  
 
            Odôvodnenie: 
 

Marína Paulínyová ( 1897 – 1945 ) bola slovenská diplomatka, žurnalistka, tlmočníka, 
zdravotníčka a propagátorka Slovenska, podpredsedníčka Česko-slovenského červeného kríža. 
Prezývaná bola aj „Štefánik v sukni“. Počas okupácie organizovala pomoc pre zajatých 
československých vojakov v zajatí nacistickej tretej ríše.  

 
--- 

 
Stanovisko komisie 

 
Názvosloslovná komisia odporúča miestnej rade schváliť nové názvy ulíc tak, ako je 

uvedené v predloženom materiáli.  
 

Hlasovanie komisie:       prítomní:4    za:4    proti:0     zdržali sa:0        nehlasovali:0  

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesko-slovensk%C3%BD_%C4%8Cerven%C3%BD_kr%C3%AD%C5%BE&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cesko-slovensk%C3%BD_%C4%8Cerven%C3%BD_kr%C3%AD%C5%BE&action=edit&redlink=1
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