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N�vrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka

s ch v a ľ u j e

n�vrh zmeny n�zvu časti ulice pre nebytov�  budovu s�pisn� č�slo 1165 na R�ntgenovej ulici 
č. 24 na Z�porožsk� ulicu č. 5.
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D�vodov� spr�va

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka predklad�me na 
prerokovanie v s�lade s � 2b a � 2c z�kona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden� v znen� 
neskorš�ch predpisov n�vrh na zmenu n�zvu R�ntgenovej ulice pre nebytov� budovu, s�pisn� 
č�slo 1165 v k.�. Petržalka. Vlastn�k nebytovej budovy je Hlavn� mesto SR Bratislava.
Z d�vodu predĺženia p�vodnej pomenovanej ulice Z�porožsk�, ktor� sa uskutočnilo v r�mci 
novej v�stavby Petržalky v tejto lokalite sa horeuveden� nebytov� budova situačne nach�dza 
na predĺženej ulici Z�porožsk�.

D�vodom na predloženie n�vrhu je skutočnosť, že sa dotknut� nebytov� budova 
orientačne nenach�dza na trasovan� R�ntgenovej ulici, ktor� prech�dza od križovatky pred 
Železničnou stanicou Petržalka, popri železničnej trati, mimo umiestnenia budovy.

N�zvoslovn� komisia Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka, na 
zasadnut� dňa 26.05.2010 odporučila uskutočniť zmenu n�zvu ulice pre nebytov� budovu.

Mestsk� časť Bratislava-Petržalka v zmysle uznesenia Legislat�vno-pr�vnej komisie 
MsZ č. 3 z 13.2.2006 n�sledne vyd� pre nebytov� budovu s�pisn� č�slo 1165 rozhodnutie o
zrušen� orientačn�ho č�sla 24 na ulici R�ntgenova a z�roveň urč� nov� orientačn� č�slo 5 
na ulici Z�porožsk�
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Z�znam zo zasadnutia n�zvoslovnej komisie
mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 26.05.2010

Pr�tomn� :
predsedn�čka - Ing.Viera Kimerlingov� 

členovia        - RNDr. Viera Palkov�
- Ing. Ernest Huska
- Mgr. Michal Novota
- PhDr. Ľudmila Farkašovsk�
- PhDr. Denisa Paulenov�
- Ing. arch. Jozef Vasek
- Ing. arch. Alena Briganov�

tajomn�čka    - Anna Farkov�

Program:
K bodu 1. N�vrh na premenovanie ulice.

Stanovisko n�zvoslovnej komisie:
N�zvoslovn� komisia Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka, na 

zasadnut� dňa 26.05.2010 bola obozn�men� s n�vrhom na premenovanie ulice. 
N�zvoslovn� komisia Miestneho �radu mestskej časti Bratislava-Petržalka odporučila 
uskutočniť zmenu n�zvu ulice nebytovej budovy, s�pisn� č�slo 1165, na R�ntgenovej ulici, č. 
24, katastr�lne �zemie Petržalka, ktorej vlastn�kom je Hlavn� mesto SR Bratislava. Z d�vodu 
predĺženia p�vodnej pomenovanej ulice Z�porožsk�, ktor� sa uskutočnila v r�mci novej 
v�stavby Petržalky v tejto lokalite sa horeuveden� nebytov� budova situačne nach�dza na 
predĺženej ulici Z�porožsk�.

Zap�sala: A. Farkov� 
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