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Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

materiál na rokovanie
Miestneho zastupiteľstva
dňa 11.06.2013





Návrh 

na pomenovanie 

3 novovzniknutých ulíc v lokalite ,,Slanec“; 
1 novovzniknutej ulice v lokalite „Koziarka“; 
4 novovzniknutých ulíc v lokalite „AHOJ“
; všetky v katastrálnom území Vinohrady




Predkladá: 						      		Materiál obsahuje:                                                                      Ing. Ľudovít Kollárik                         				1. Návrh uznesenia  
prednosta MÚ BNM							2. Dôvodovú správu
3. Mapy so zakreslením                   
    a pomenovaním ulíc
4. Prieskum mienky občanov bývajúcich v lokalitách Slanec, Koziarka a AHOJ
												


Spracovateľ:                                  					Stanovisko právnej
Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková   		                        skupiny:		
poverená vedením oddelenia podnikateľského,
právneho a správy majetku							


Na rokovanie prizvať:
						   



Jún 2013

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo


A)   schvaľuje

I. návrh na pomenovanie 3 novovzniknutých ulíc s názvom:
1. Ul. Krasňanská, 
2. ul. Vlašská, 
3. ul. Rýnska 
v lokalite ,,Slanec“, katastrálne územie Vinohrady

II. návrh na pomenovanie 1 novovzniknutej ulice s názvom: 
1. Na Koziarke 
v lokalite ,,Koziarka“, katastrálne územie Vinohrady

III. návrh na pomenovanie 4 novovzniknutých ulíc s názvom:
1. ul. Pinotová, 
2. ul. Laurotová, 
3. ul. Rubinetová,
4. ul. Sliačska 
v lokalite ,,AHOJ“, katastrálne územie Vinohrady

B)   b e r i e   n a    v e d o m i e 

Prieskum mienky občanov bývajúcich v lokalitách Slanec, Koziarka a AHOJ vo veci pomenovania novovzniknutých ulíc

C)   ukladá
prednostovi úradu predložiť materiál po odsúhlasení na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy.


a)  bez pripomienok


b)  s pripomienkami






Dôvodová správa:

Podľa ust. § 2b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.

Z uvedeného dôvodu predkladáme Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto návrh na pomenovanie novovzniknutých ulíc v lokalitách:

	„Slanec“, ktorá sa nachádza v  smere pri lese Pekná cesta smerom na Krasňany, kde končí k.ú. Vinohrady a začína k.ú. Rača. V uvedenej lokalite sú doteraz pomenované ulice s názvami po vínach, t.j. z uvedeného dôvodu názvy ulíc „ul. Vlašská, ul. Rýnska“. Názov ul. Krasňanská je navrhnutý v smere pri lese Pekná cesta smerom na Krasňany. 


Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite „Slanec“ bol podaný zo strany spol. G-MANAGEMENT, s.r.o. ako zastupujúcej spoločnosti stavebníka GEON, a.s., realizujúcej stavbu „Technická infraštruktúra zóny Horný Slanec“.

	„Koziarka“, pričom doteraz v danej lokalite nie je pomenovaná žiadna ulica. Vzhľadom na lokalitu „Koziarka“, ktorá je známou záhradkárskou oblasťou boli na Miestnej rade dňa 21.05.2013 prerokované dve alternatívy názvu novovytvorenej ulice: a) Na Koziarke a b) Pri potoku, pričom Miestna rada odporučila názov „Na Koziarke“.


	Na základe občianskej požiadavky obyvateľov v lokalite „Koziarka“ bol podaný podnet na pomenovanie ulice. Dňa 09.04.2013 bola vykonaná miestna obhliadka v teréne.

	 „AHOJ“, pričom pri výbere názvov jednotlivých ulíc sa dodržala tradícia pomenovať jednotlivé ulice podľa vinných odrôd (ul. Pinotová – ide o ulicu s prístupom z hornej sliačskej, ul. Laurotová – ulica s prístupom so Sliačskej aj z Pinotovej, ul. Rubinetová – ulica s prístupom z Neronetovej, rovnobežná s ulicou Merlotovou, ul. Sliačska – návrh na pomenovanie ulice až po koniec, pozemok parc. č. 19229/85). 


Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite „AHOJ“ inicioval poslanec Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Nové Mesto Ing. Peter Szuscik. Návrh na pomenovanie ulíc taktiež vychádza z občianskej požiadavky obyvateľov v danej lokalite. Miestna obhliadka v teréne bola vykonaná dňa 30.04.2013. 


	; uvedené v súlade s prieskumom mienky občanov bývajúcich v daných lokalitách, ktorý je prílohou tohto materiálu. 

	Všetky ulice sú komunikáciami 3. triedy.


	

