Zápisnica
zo zasadnutia Názvoslovnej komisie pri MsZ v Stupave, konaného dňa 18. 10. 2017

Prítomní:
Predseda komisie:
Podpredseda komisie:
Členovia komisie:
Neprítomní:
Hostia:

p. Katarína Macáková, p. Roman Vigh, p. Milan Peschl,
p. Agneša Riglerová, p. Svetozár Prokeš, p. Milan Greguš.
p. Svetozár Prokeš.
p. Milan Peschl.
p. Roman Vigh, p. Milan Greguš, p. Agneša Riglerová,
p. Katarína Macáková.
p. Roman Maroš, p. Martina Töröková, sl. Tóthová,
p. Jakub Čevela — všetci ospravedlnení.
---

Program:
1.
2.
3.
4.

Zahájenie zasadnutia predsedom komisie.
Návrh vlastníka komunikácií v lokalite „Pod Kopcami“ na pomenovanie nových ulíc.
Rôzne.
Ukončenie zasadnutia komisie predsedom komisie.

K bodu 1:
Predseda komisie p. Svetozár Prokeš privítal zúčastnených a zahájil rokovanie názvoslovnej
komisie.
K bodu 2:
Prerokovanie návrhu vlastníka komunikácií na pomenovanie ulíc v lokalite „Pod Kopcami“.
Predložený návrh podľa priložených situácií: Ul. Pod Kopcami, Tichá ul., Zelená ul., Ul. Na
lúkach.
• Názvoslovná komisia po posúdení predloženého návrhu dospela k názoru, aby
nová obytná zóna mala nosnú komunikačnú os pomenovanú odvodením od
historického chotárneho názvu „Kopce“.
Tento zámer je v súlade
s rešpektovanou miestnou praxou, v rámci ktorej sú navrhované hlavné ulice
v nových zástavbách pomenovávané podľa starých chotárnych názvov. Zámerom
je týmto spôsobom zachovať pre budúcnosť historický odkaz a špecifiká danej
lokality. Navrhovaný názov ulice „Pod Kopcami“ je v súlade s topografiou
lokality — v širšom okruhu sa už nachádza ulica s vžitým názvom „Na Kopcoch“,
ktorá je situovaná v teréne nad predmetnou lokalitou.
• Komisia súčasne dospela k názoru, že pomenovanie ďalších ulíc v lokalite, by
malo niesť spoločného menovateľa pri určovaní ich názvu. Z uvedeného pohľadu
prijala komisia záver, že spoločným prvkom pre určovanie nových ulíc v tejto
lokalite bude vzdanie holdu tradičným remeslám, ktorými sa obyvatelia Stupavy
v minulosti živili a prezentovali. Predmetná lokalita bola historicky vo veľkej
časti využívaná ako trávnaté pasienky pre hospodárske zvieratá. Preto návrhy
komisie pre novonavrhované ulice s odporúčaním na schválenie v mestskom
zastupiteľstve znejú:

•

Ul. Pod Kopcami, Pastierska ul., Džbankárska ul., Obuvnícka ul.
priložených situácií.

— podľa

K bodu 3:
V bode rôzne členovia komisie diskutovali o možných návrhoch prípadných ďalších nových
ulíc v predmetnej lokalite. Zostáva naďalej prioritou vzdávať hold tradíciám, rodákom a
osobnostiam, ktorí preslávili svojou činnosťou mesto Stupava.
K bodu 4:
Predseda komisie p. Svetozár Prokeš poďakoval zúčastneným členom komisie za účasť a
zasadnutie komisie ukončil.

Zapísala:
p. Katarína Macáková
tajomník Názvoslovnej komisie

