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Návrh  uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 
I. prerokovalo 

 
návrh na zriadenie dočasnej Názvoslovnej komisie 
 
II. zriaďuje 

 
dočasnú Názvoslovnú komisiu v nasledovnom zložení: 

• Mgr. Alexej Dobroľubov - predseda komisie  
• Mgr. Marta Šimovcová - tajomníčka komisie 
• Tomáš Husár   - člen komisie 
• Ing. Iveta Petrušková  - člen komisie   
• Mgr. Matej Nagy  - člen komisie 
• PhDr. Jozef Kľačka  - člen komisie 

 
 
 

Dôvodová správa 
k návrhu na zriadenie Názvoslovnej komisie 

 
Podľa § 15 ods. 1 – 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov „Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné 
poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb 
zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné 
zastupiteľstvo. 
 
S citovaným ustanovením zákona o obecnom zriadení sa navrhuje zriadiť dočasná Názvoslovná 
komisia, ktorá zabezpečí proces prípravy určenia názvu ulíc v mestskej časti                   
Bratislava-Dúbravka, a to aj s prihliadnutím na prebiehajúcu a plánovanú výstavbu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uznesenie MR  č. 128/2021 
zo dňa 30.11.2021 

Miestna rada  
odporúča 
 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka  
 

A. prerokovať 
 
návrh na zriadenie dočasnej Názvoslovnej komisie 
 

A. zriadiť 
 
dočasnú Názvoslovnú komisiu v nasledovnom zložení: 
 

• Mgr. Alexej Dobroľubov - predseda komisie  
• Mgr. Marta Šimovcová - tajomníčka komisie 
• Tomáš Husár   - člen komisie 
• Ing. Iveta Petrušková  - člen komisie   
• Mgr. Matej Nagy  - člen komisie 
• PhDr. Jozef Kľačka  - člen komisie 

 
Hlasovanie :         prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 


	mestská  časť  Bratislava-Dúbravka
	________________________________________________________________
	Materiál na 16. zasadnutie
	miestneho  zastupiteľstva  
	dňa 14. decembra 2021
	Návrh
	na zriadenie dočasnej Názvoslovnej komisie mestskej časti             Bratislava-Dúbravka
	________________________________________________________________________________________
	Materiál obsahuje:
	Predkladateľ:           
	1. Návrh uznesenia
	RNDr. Martin Zaťovič                             
	starosta miestneho úradu        
	2. Dôvodovú správu
	k návrhu na zriadenie Názvoslovnej komisie
	3. Uznesenie MR č. 128/2021 zo dňa 30.11.2021
	Zodpovedný: 
	Ing. Rastislav Bagar
	prednosta miestneho úradu
	Spracovateľ:
	Mgr. Mária Čajková
	organizačné oddelenie                                  
	december  2021
	Návrh  uznesenia
	Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
	I. prerokovalo
	návrh na zriadenie dočasnej Názvoslovnej komisie
	II. zriaďuje
	dočasnú Názvoslovnú komisiu v nasledovnom zložení:
	 Mgr. Alexej Dobroľubov - predseda komisie 
	 Mgr. Marta Šimovcová - tajomníčka komisie
	 Tomáš Husár   - člen komisie
	 Ing. Iveta Petrušková  - člen komisie  
	 Mgr. Matej Nagy  - člen komisie
	 PhDr. Jozef Kľačka  - člen komisie
	Dôvodová správa
	k návrhu na zriadenie Názvoslovnej komisie
	Podľa § 15 ods. 1 – 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov „Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
	S citovaným ustanovením zákona o obecnom zriadení sa navrhuje zriadiť dočasná Názvoslovná komisia, ktorá zabezpečí proces prípravy určenia názvu ulíc v mestskej časti                   Bratislava-Dúbravka, a to aj s prihliadnutím na prebiehajúcu a plánovanú výstavbu.
	Uznesenie MR  č. 128/2021
	zo dňa 30.11.2021
	Miestna rada 
	odporúča
	Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
	A. prerokovať
	návrh na zriadenie dočasnej Názvoslovnej komisie
	A. zriadiť
	dočasnú Názvoslovnú komisiu v nasledovnom zložení:
	 Mgr. Alexej Dobroľubov - predseda komisie 
	 Mgr. Marta Šimovcová - tajomníčka komisie
	 Tomáš Husár   - člen komisie
	 Ing. Iveta Petrušková  - člen komisie  
	 Mgr. Matej Nagy  - člen komisie
	 PhDr. Jozef Kľačka  - člen komisie
	Hlasovanie :         prítomní:7       za:7           proti:0          zdržali sa:0       nehlasovali:0 
	Uznesenie bolo prijaté.

