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N á v r h   u z n e s e n i a

miestna rada

odporúča

miestnemu zastupiteľstvu

s c h v á l i ť

I. návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice názvom:
,, Na Ahoji “
 

II. návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice názvom:
,, Na Briežkoch “

III. návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice názvom:
,, Pod Mníšskou horou “

všetky v lokalite ,, Ahoj - Briežky “, katastrálne územie Vinohrady

IV. ukladá prednostovi Miestneho úradu predložiť materiál po odsúhlasení na Magistrát hlavného 
mesta SR Bratislavy.

a)  bez pripomienok

b)  s pripomienkami
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Dôvodová správa:

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
podľa  §  2b,  ods.  1  a vyhlášky  Ministerstva  vnútra  SR  č.31/2003  Z.z.  ktorou  sa  ustanovujú 
podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, obec určuje 
a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev.

Z uvedeného dôvodu predkladáme Miestnej rade mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
návrh na pomenovanie 3 nových ulíc v lokalite „Ahoj - Briežky“, katastrálne územie Vinohrady.

Dňa 25.11.2014 vydala mestská časť Bratislava – Nové Mesto kolaudačné rozhodnutie 
č. ÚKaSP-ŠSU-2014/113-ZUM, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.12.2014, pre stavebníka: 
spoločnosť Dúbravka Centrum, spol.s.r.o., Cesta na Senec 2A, Bratislava.
V lokalite  Ahoj  –  Briežky  bolo  vydané  stavebné  povolenie  na  výstavbu  rodinných  domov, 
celkovo  na   45  pozemkoch,  s vybudovanou  príjazdovou  komunikáciou  s napojením  na  ulicu 
Sliačsku,  kanalizáciou,  vodovodnou prípojkou,  káblovou  telefónnou  prípojkou.  Územie  je  už 
zasieťované s vybudovanými cestami a chodníkmi, čaká sa na výstavbu prvých domov. 
Parcely majú výmeru od necelých šiestich po viac než desať árov. Celé územie má viac než 2,7 
hektára, sčasti je ohraničené vinicami, z druhej strany zasa menšou zástavbou rodinných domov 
a prístupovou cestou do lesa pod Kamzíkom.
Ulice s navrhovaným názvom ,,Na Ahoji“ a ,,Pod Mníšskou horou“ sú napojené na príjazdovú 
komunikáciu zo Sliačskej ulice, ulica s navrhovaným názvom ,, Na Briežkoch “ je napojená na 
novú ulicu s navrhovaným názvom ,,Na Ahoji “.
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