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NÁVRH UZNESENIA 

 

Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava - Ružinov 

po prerokovaní 

 

 

A. r u š í  

 

uznesenie miestneho zastupiteľstva Bratislava – Ružinov č. 97/VII/2015 zo dňa 

23. 6. 2015, ktorým bol schválený návrh na pomenovanie ulíc v lokalite Pharos. 

 

 

 

B. s c h v a ľ u j e 

 

návrh na pomenovanie ulice, ktorá sa nachádza v mestskej časti Bratislava – 

Ružinov v katastrálnom území Trnávka, v zóne PHAROS a je vymedzená 

pozemkami parc. č. 15689/182, 15771/398, 15771/399, 15771/407, 15771/414, 

15772/170, 15772/190, 15772/230, 15772/241, 15774/49, 15774/76, 16099/664, 

22228/10, 22225/25, 22225/26 a 22225/27 s názvom Pri letisku. 

 

 

 

C. u k l a d á 

 

prednostovi, JUDr. Michalovi Sygútovi 

predložiť pomenovanie ulice, ktorá sa nachádza v mestskej časti Bratislava – 

Ružinov v katastrálnom území Trnávka, v zóne PHAROS a je vymedzená 

pozemkami parc. č. 15689/182, 15771/398, 15771/399, 15771/407, 15771/414, 

15772/170, 15772/190, 15772/230, 15772/241, 15774/49, 15774/76, 16099/664, 

22228/10, 22225/25, 22225/26 a 22225/27 s názvom Pri letisku na schválenie 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy, prostredníctvom 

magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

T: ihneď po podpise starostom 

 

 

 

 

 

 

 



D ô v o d o v á  s p r á v a 

 

Dňa 23. 6. 2015 schválilo miestne zastupiteľstvo Bratislava – Ružinov uznesenie 

č. 97/VII/2015, ktorým boli pomenované ulice v zóne Pharos v mestskej časti 

Bratislava – Ružinov, v katastrálnom území Trnávka na Pharos I a Pharos II. 

Návrh pomenovania týchto ulíc bol predložený na schválenie mestskému 

zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy. 

 

Hlavné mesto SR Bratislava pripravilo návrh všeobecne záväzného nariadenia 

s s vyhlásením nových názvov ulíc vo viacerých mestských častiach, aj 

v mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktorý bude zaradený na rokovanie dňa 27. 

10. 2016. 

 

Tento návrh VZN bol prerokovaný v Komisii kultúry a ochrany historických 

pamiatok pri mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy. Komisia 

neschválila názvy ulíc Pharos I a Pharos II s odôvodnením, že pomenovať ulice 

(námestia, verejné priestranstvá) názvami obchodných spoločností môže byť 

neželaným precedensom. 

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok pri mestskom zastupiteľstve 

hlavného mesta SR Bratislavy odporučila mestskej časti Bratislava – Ružinov 

zmeniť pomenovanie týchto ulíc. 

 

Stanovisko komisie kultúry a ochrany historických pamiatok pri mestskom 

zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy bolo konzultované so spoločnosťou 

DEVELOPMENT 4, a. s., ktorá o pomenovanie ulíc v zóne Pharos bola 

požiadala mestskú časť Bratislava – Ružinov dňa 29. 4. 2015. Na jej návrh 

pomenovať tieto ulice jedným názvom, a to názvom Pri letisku, bolo dňa 17. 

10. 2016 v komisii územného plánovania, životného prostredia a dopravy prijaté 

uznesenie, ktorým bol tento návrh schválený. 

 

Predkladám tento návrh uznesenia – zrušiť uznesenie č. 97/VII/2015, ktorým 

boli pomenované ulice v zóne Pharos v mestskej časti Bratislava – Ružinov, 

v katastrálnom území Trnávka na Pharos I a Pharos II a schváliť nový názov 

na ulicu Pri letisku a prosím o jeho podporu. 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy bude dňa 27. 10. 2016 

schvaľovať návrh všeobecne záväzného nariadenia s s vyhlásením nových 

názvov ulíc. Ak by miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov 

dnes neschválilo nové pomenovanie ulice, na rokovaní mestského zastupiteľstva 

by nebolo možné zmeniť názov iba pozmeňovacím návrhom mestských 

poslancov. Spoločnosť Development 4, a. s. čaká na schválenie názvu ulice už 

vyše jeden a pol roka. 


