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1.2 

Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 
 

s c h v aľ u j e  
 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení 

názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Ružinov, Bratislava-Devín, 

Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Vajnory, Bratislava-Karlova 

Ves s účinnosťou od 1.12.2016. 



Dôvodová správa 
 
 

Na základe § 6 a § 2b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov sa určujú názvy ulíc a verejných priestranstiev 
všeobecne záväzným nariadením obce.  

 
A. Všeobecná časť 

1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov uznesením č. 97/VII/2015 
zo dňa 23.06.2015  schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc názvami Ulica PHAROS 1, 
Ulica PHAROS 2. 

2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín uznesením č. 33/2015 
zo dňa 22.06.2015 schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc názvami Pri Lesostepi, Pri 
Parku, Kamenná, Ostricová, Halštatská, Nad Záhradami. 

3. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica uznesením č. 
57/2015 zo dňa 29.6.2015 schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc názvami Chvojnícka, 
Rudavská. 

4. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesením č. 148/2015 
zo dňa 1.12.2015 schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc názvami Zuzany Chalupovej, 
Jána Lajčáka, Andreja Hadíka, Oranžová, Béžová. 

5. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory uznesením č. 107/2015 zo 
dňa 14.10.2015 schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc názvami Pračanská, Uhliská, 
Nové Šuty. 

6. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uznesením č. 
174/2016 zo dňa 16.02.2016 schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc Rudolfa Mocka, 
Milana Kolibiara a uznesením č. 151/2015 zo dňa 15.12.2015 schválilo pomenovanie 
novovzniknutých ulíc názvami Zlatohríbová, Pôvabnicová, Dubáková, Plávková. 
 
B. Osobitná časť 

K bodu 1. 

Mestská časť Bratislava-Ružinov navrhla pomenovať novovzniknuté ulice PHAROS 
1, PHAROS 2 z  dôvodu že ulice sa nachádzajú v lokalite obchodnej zóny PHAROS  

K bodu 2. 

Mestská časť Bratislava-Devín navrhla pomenovať novovzniknuté ulice 
z nasledujúcich dôvodov:  
a) v lokalite Záhrady 

Pri lesostepi - ulica susedí priamo s devínskou lesostepou, 
Pri parku - v rámci realizácii rodinných domov je tu navrhovaná aj výstavba parku pre 

verejnosť, 
Kamenná - devínsky kameň bude použitý pri stavbe oporných múrov, 
Ostricová - jedná sa o mohutnú, hustú, trsnatú, stále zelenú trávu, ktorá sa nachádza 

v danom území, 



Halštatská - pri zahájení zemných prác tu archeológovia našli časť sídliska, kde podľa 
analýz bolo zistené že jedna je zo staršej doby železnej- halštatskej, druhá 
z mladšej doby železnej-laténskej. Ide o bohaté a vzácne nálezisko ktoré dotvára 
celkový význam oppida na Devíne, 

b) novovybudovaná komunikácia k 15 RD (rovnobežná s Lomnickou ul.) 
Nad záhradami - lokalita sa nachádza nad obytným súborom, Záhrady. 

K bodu 3.  

Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica navrhla pomenovať novovzniknuté ulice 
Chvojnícka a Rudavská z  dôvodu že ulice sa nachádzajú v lokalite Vápenického potoku a 
nové názvy ulíc navrhujú pomenovať podľa názvov potokov na Záhorí. 

K bodu 4. 

Mestská časť Bratislava-Petržalka navrhla pomenovať novovzniknuté ulice 
z nasledujúcich dôvodov: 

a) v lokalite Južné mesto zóna „B“ 
Zuzany Chalupovej (5. februára 1925 - 1. augusta .2001) - najznámejšia insitná 

maliarka z Kovačice. Jediná slovenská zástupkyňa ambasadorka Unesco. 
Zastupovala Srbsko so svojimi výstavami na všetkých Svetových výstavách Expo 
od 90.rokov. 

Jána Lajčiaka (26. júla 1875, Pribylina – 28. októbra .1918) - Významný slovenský 
filozof, teológ a intelektuál. Zameriaval sa na kultúrny život Slovenska. 

Andreja Hadíka,(16. októbra 1711, Žitný ostrov – 12.marec 1790, Viedeň)-Bol 
uhorský gróf a rakúsky poľný maršal slovenského pôvodu. Z jeho počinu z roku 
1757 keď obsadil Berlín s minimálnymi stratami sa vyvinul frazeologizmus, 
husársky kúsok. 

b) v lokalite Južné mesto zóna „C“ 
Oranžová- podľa zaužívaného pomenovania ulíc v danej lokalite, 
Béžová -. predĺženie už schválenej ulice. 

K bodu 5. 

Mestská časť Bratislava-Vajnory navrhla pomenovať novovzniknuté ulice z 
nasledujúcich dôvodov: 

Pračanská - ide o predĺženie už schválenej ulice Pračanská. 
Uhliská - ide o nepomenované ulice, krátke odbočky z pravej strany bez prepojenia z 

ulice Uhliská. 
Nové Šuty - je miestnym historickým lokálnym názvom tejto lokality s názvom 

ŠUTY. 

K bodu 6. 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves navrhla pomenovať novovzniknuté ulice 
z nasledujúcich dôvodov: 

a) v lokalite Staré Grunty - obytný súbor Slnečnice 
Ulica Rudolfa Mocka a Milana Kolibiara – nachádzajú sa v blízkosti pracovísk 

Slovenskej technickej univerzity ako aj Univerzity Komenského a 



vysokoškolských internátov. Doc. RNDr. Rudolf Mock, CSc. a prof. RNDr. Milan 
Kolibiar, DrSc. pôsobili na pôde Univerzity Komenského. 

b) v lokalite Sitina – časť nad ulicami Pod lesom a Na Sitine 
Zlatohríbová, Pôvabnicová, Dubáková - pokračovanie v pomenovávaní ulíc podľa 

názvov húb. 
 

c) v lokalite Sitina - Staré Grunty 
Plávková - pokračovanie v pomenovávaní ulíc podľa názvov húb. 
 

Stanovisko Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ zo dňa 8.9.2016 odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť názvy ulíc tak, ako sú 
uvedené v návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava – Ružinov, 
Bratislava – Devín, Bratislava – Záhorská Bystrica, Bratislava – Petržalka, Bratislava – 
Vajnory a Bratislava – Karlova Ves, okrem názvov ulíc v mestskej časti Bratislava – Ružinov 
PHAROS 1 a PHAROS 2. 
 

Vyvesenie na úradnej tabuli a zverejnenie na internetovej stránke hlavného mesta: 

V dňoch od 20.9.2016 do 16.10.2014 bol návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc 
v mestských častiach Bratislava - Ružinov, Bratislava - Devín, Bratislava - Záhorská Bystrica, 
Bratislava -Petržalka, Bratislava – Vajnory a Bratislava - Karlova Ves vyvesený na úradnej 
tabuli hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zverejnený na internetovej stránke 
hlavného mesta www.bratislava.sk. Počas obdobia na uplatnenie pripomienok od 20.9.2016 
do 29.9.2016 nebola podaná žiadna pripomienka k návrhu všeobecne záväzného zariadenia. 
 

Stanovisko gestorskej Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ zo dňa 6.10.2016 berie na 
vedomie, že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava – Ružinov, 
Bratislava – Devín, Bratislava – Záhorská Bystrica, Bratislava – Petržalka, Bratislava – 
Vajnory a Bratislava – Karlova Ves neboli podané žiadne pripomienky. 
 

Skrátenie postupu pri príprave všeobecne záväzného nariadenia: 

Podľa § 9 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných 
nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy primátor rozhodol o skrátení 
postupu pri príprave všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava - Ružinov, 
Bratislava - Devín, Bratislava - Záhorská Bystrica, Bratislava -Petržalka, Bratislava – Vajnory 
a Bratislava - Karlova Ves, nakoľko tento návrh všeobecne záväzného nariadenia sa netýka 
záujmov mestských častí, teda návrh všeobecne záväzného nariadenia nebol zaslaný 
na zaujatie stanoviska miestnym zastupiteľstvám mestských častí. 



 

Stanovisko MsR: 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 386/2016 zo dňa 
14.09.2016 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Ružinov, Bratislava-Devín, 
Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Vajnory a Bratislava-
Karlova Ves s účinnosťou od 1.11.2016. 



Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .../2016 
z 6. júla 2016 

o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach  
Bratislava - Ružinov, Bratislava - Devín, Bratislava - Záhorská Bystrica, Bratislava -

Petržalka, Bratislava – Vajnory a Bratislava - Karlova Ves 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 2b 
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona 
č. 453/2001 Z. z., § 6a ods. 2 písm. 1) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. a čl. 7 
ods. 6 písm. x) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších 
predpisov sa uznieslo: 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len „nariadenie“) určuje názvy novovzniknutých ulíc, ktoré vznikli 
výstavbou pozemných komunikácií v mestských častiach Bratislava - Ružinov, Bratislava - 
Devín, Bratislava - Záhorská Bystrica, Bratislava - Petržalka, Bratislava – Vajnory a 
Bratislava - Karlova Ves. 

(2) Navrhované názvy ulíc boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava - Ružinov uznesením č. 97/VII/2015 zo dňa 23.06.2015, Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava - Devín uznesením č. 33/2015 zo dňa 22.06.2015, Miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica uznesením č. 57/2015 zo dňa 
29.6.2015, Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka uznesením č. 
148/2015 zo dňa 1.12.2015, Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Vajnory 
uznesením č. 107/2015 zo dňa 14.10.2015, Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava - Karlova Ves uznesením č. 174/2016 zo dňa 16.02.2016 a uznesením č. 151/2015 
zo dňa 15.12.2015. 

§ 2 
Určenie názvov ulíc  

(1) V mestskej časti Bratislava-Ružinov sa pre  novovzniknutú ulicu určuje názov: 

a) Ulica PHAROS 1, 

b) Ulica PHAROS 2. 

(2) V mestskej časti Bratislava-Devín sa pre novovzniknuté ulice určujú názvy: 

a) v lokalite „Záhrady“: 



1. Pri lesostepi, 
2. Pri parku, 
3. Kamenná, 
4. Ostricová, 
5. Halštatská, 

b) v lokalite na súkromnej komunikácií 
1. Nad záhradami 

(3) V mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica sa pre novovznikuté ulice určujú 
názvy:  

a) Chvojnícka, 

b) Rudavská. 

(4) V mestskej časti Bratislava-Petržalka sa pre novovznikuté ulice určujú názvy:  

a) v lokalite Južné mesto zóna „B“: 
1. Zuzany Chalupovej, 
2. Jána Lajčáka, 
3. Andreja Hadíka. 

b) v lokalite Južné mesto zóna „C“: 
1. Oranžová, 
2. Béžová. 

(5) V mestskej časti Bratislava-Vajnory sa pre novovznikuté ulice určujú názvy: 

a) Pračanská, 

b) Uhliská, 

c) Nové Šuty. 

(6) V mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa pre novovznikuté ulice určujú názvy: 

a) v lokalite Staré Grunty-obytný súbor Slnečnice: 
1. Ulica Rudolfa Mocka 
2. Ulica Milana Kolibiara 

b) v lokalite Sitina-časť nad ulicami Pod lesom a Na sitine: 
1. Zlatohríbová ulica, 
2. Pôvabnicová ulica, 
3. Dubáková ulica. 

c) v lokalite Sitina – Staré Grunty severozápadným smerom: 
1. Plávková ulica. 

§ 3 
Spoločné ustanovenia 



Presné vymedzenie ulíc, ktorých názvy sú určené v § 2, je znázornené v situačných 
plánoch č. 1 až č. 8, ktoré tvoria prílohu tohto nariadenia.  

Označenie ulíc určených týmto nariadením vykoná na vlastné náklady hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislava. 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zapíše názvy ulíc určených týmto 
nariadením do evidencie názvov ulíc. 

§ 4 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.novembra 2016. 

 
 

JUDr. Ivo Nesrovnal 
primátor 



















Uznesenie miestnych zastupiteľstiev 
 

 



 



Miestne zastupiteľstvo – Zasadnutie 22.06.2015  
Bod č. 10: Návrh na pomenovanie novovybudovaných ulíc v mestskej časti Bratislava - Devín  

 

 

Uznesenie 33/2015 

 

 

Znenie uznesenia 

 
 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Devín A. s c h v a ľ u j e pomenovanie ulíc v 
Mestskej časti Bratislava - Devín Lokalita Záhrady: „Pri lesostepi“, „Pri parku“, „Kamenná“, 
„Ostricová“, „Halštatská“ Súkromná komunikácia k 15 RD „Nad záhradami“ B. o d p o r ú č 
a Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť pomenovanie ulíc v 
Mestskej časti Bratislava – Devín tieto názvy: Lokalita Záhrady: „Pri lesostepi“, „Pri parku“, 
„Kamenná“, „Ostricová“, „Halštatská“ súkromná komunikácia k 15 RD „Nad záhradami“  

 

 

Hlasovanie 

 
 
Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0  



 



 



 



 







Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy zo zasadnutia dňa 14.09.2016 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Ružinov, Bratislava-Devín, 
Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Vajnory, Bratislava-Karlova 
Ves 

Kód uzn.: 1.2. 
3.6. 

Uznesenie 386/2016 
zo dňa 14.09.2016 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 

 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava-Ružinov, Bratislava-Devín, 
Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Vajnory a Bratislava-Karlova Ves s 
účinnosťou od 1. 11. 2016. 

- - - 

 
 



 

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok 
Mestského zastupite ľstva hlavného mesta SR Bratislavy 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie zo d ňa 06. 10. 2016 
 
 
K bodu 1 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej republiky 
Bratislavy o ur čení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava – 
Ružinov, Bratislava – Devín, Bratislava – Záhorská Bystrica, Bratislava – Petržalka, 
Bratislava – Vajnory a Bratislava – Karlova Ves – v yhodnotenie pripomienkového 
konania  
 
Stanovisko  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie na vedomie, že k návrhu 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení 
názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava – Ružinov, Bratislava – Devín, 
Bratislava – Záhorská Bystrica, Bratislava – Petržalka, Bratislava – Vajnory a Bratislava – 
Karlova Ves neboli podané žiadne pripomienky. 
 

 
Hlasovanie:  
Prítomní:  6 Za: 6  Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
        Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
                        predsedníčka  komisie 
 
 
 
 
 
 
Za správnosť: 
PhDr. Žofia Halmová, v. r. 
tajomníčka komisie 
 
 
 
 


