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Kód uzn. 3.6 
1.2 

Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 
 

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

názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava–Petržalka, Bratislava–Rača, 

Bratislava–Vajnory, s účinnosťou od 15. 5. 2017. 



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 – Petržalka uznesením č. 224/2016 
zo dňa 20.09.2016 schválilo zlúčenie ulíc názvom Bosákova. 

2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Rača uznesením 
č. 213/20/09/16/P zo dňa 20.9.2016 schválilo pomenovanie novovzniknutej ulice názvom 
Malokrasňanská ulica. 

3. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory uznesením 220/2016 zo 
dňa 15.12.2016 schválilo pomenovanie  novovzniknutých ulíc názvom Pri nadjazde a Pri 
potoku. 
 
B. Osobitná časť 

K bodu 1. 
Mestská časť Bratislava – Petržalka navrhla pomenovať novovzniknutú ulicu 

z nasledujúcich dôvodov:  
 
Bosáková, zlúčenie novej ulice v lokalite Jantárová cesta – Bosákova – Černyševského 

– Lužná. 

K bodu 2. 
Mestská časť Bratislava – Rača navrhla pomenovať novovzniknutú ulicu 

Malokrasňanská ulica z dôvodu vybudovania „Obytného súboru Malé Krasňany“. 

K bodu 3.  
Mestská časť Bratislava – Vajnory navrhla  pomenovať novovzniknuté ulice 

z nasledujúcich dôvodov: 
 
Pri nadjazde – ulica sa nachádza v lokalite kde je vybudovaný nadjazd, 
 
Pri potoku – v minulosti blízkosti tejto ulice tiekol potok. 
 

Stanovisko Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ zo dňa 5.4.2017 odporúča: 
� Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť všeobecne 

záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení 
názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava – Petržalka, 
Bratislava – Rača a Bratislava – Vajnory, 

� prerokovať všeobecne záväzné nariadenie na rokovaní mestského zastupiteľstva 
27.04.2017 z dôvodov blížiacich sa volieb do VÚC. 



 

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

V dňoch od 04.04.2017 do 18.04.2017 bol návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc 
v mestských častiach Bratislava – Petržalka, Bratislava – Rača a Bratislava – Vajnory 
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 04.04.2017 do 18.04.2017 nebola podaná žiadna pripomienka k návrhu 
všeobecne záväzného zariadenia. 
 

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 – Petržalka, 
Bratislava – Rača a Bratislava – Vajnory, 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. 

Podľa § 6 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných 
nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy rozhodol primátor o skrátení lehoty 
na vyvesenie z 24 dní na 15 dní, nakoľko podľa § 2d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení nemožno od vyhlásenia volieb do orgánov územnej samosprávy do ich vykonania 
určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva.  
 

Stanovisko MsR: 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 543/2017 zo dňa 
12.04.2017 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 – Petržalka, Bratislava – Rača a 
Bratislava – Vajnory s účinnosťou od 15.06.2017. 
 

Stanovisko gestorskej Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ dňa 19.4.2017 berie na 
vedomie, že k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava - Petržalka, 
Bratislava - Rača a Bratislava - Vajnory neboli podané žiadne pripomienky. 



Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .../2017 
z ... 2017 

o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach  
Bratislava – Petržalka, Bratislava – Rača a Bratislava – Vajnory 

 
 

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 – Petržalka, Bratislava – 
Rača a Bratislava – Vajnory.  

(2) Navrhované názvy ulíc boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava – Petržalka uznesením č. 224/2016 zo dňa 20.09.2016, Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava – Rača uznesením č. 213/20/09/16/P zo dňa 20.09.2016, Miestny 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Vajnory uznesením 220/2016 zo dňa 15.12.2016. 

§ 2 
Určenie názvov ulíc  

(1) V mestskej časti Bratislava – Petržalka sa pre novovzniknutú ulicu určuje názov: 

a) v lokalite „Jantárová cesta – Bosáková – Černyševského – Lužná“: 
1. Bosákova. 

(2) V mestskej časti Bratislava – Rača sa pre novovzniknutú ulicu určuje názov: 

a) Malokrasňanská ulica. 

(3) V mestskej časti Bratislava – Vajnory sa pre novovzniknuté ulice určuje názov:  

a) Pri nadjazde, 

b) Pri potoku. 



§ 3 
Spoločné ustanovenia 

(1) Presné vymedzenie ulíc, ktorých názvy sú určené v § 2, je znázornené v situačných 
plánoch č. 1 až č. 3, ktoré tvoria prílohu tohto nariadenia.  

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

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

§ 4 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15.júna 2017. 

 
 

JUDr. Ivo Nesrovnal 
primátor 





 





Uznesenie miestnych zastupiteľstiev 

 



 





KOMISIA KULTÚRY A OCHRANY HISTORICKÝCH PAMIATOK 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 
 
 

 
 

 
 

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie zo d ňa 05.04.2017 
 
 
K bodu 1  
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ur čení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských častiach  Bratislava - Petržalka , Bratislava - Rača 
a Bratislava -Vajnory 
 
Uznesenie  
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

� odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských častiach  Bratislava - Petržalka , Bratislava - Rača 
a Bratislava -Vajnory, 

� odporúča  prerokovať  všeobecne záväzné nariadenie na rokovaní mestského zastupiteľstva 
27.04.2017 z dôvodov blížiacich sa volieb do VÚC. 

 
Hlasovanie:  
Prítomní: 9 Za: 9   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
         
 
 

Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
                        predsedníčka  komisie 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
PhDr. Žofia Halmová, v. r. 
tajomníčka komisie 
 



 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení 
názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava–Petržalka, Bratislava–Rača 
a Bratislava–Vajnory 

Kód uzn.: 1.2. 
3.6. 

Uznesenie 543/2017 
zo dňa 12.04.2017 

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–Petržalka, Bratislava–Rača a Bratislava–
Vajnory, s účinnosťou od 15. 06. 2017. 
 

 
- - -



 

KOMISIA KULTÚRY A OCHRANY HISTORICKÝCH PAMIATOK 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
K bodu  
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o ur čení názvov 
novovzniknutých ulíc v mestských častiach  Bratislava - Petržalka , Bratislava - Rača 
a Bratislava -Vajnory 
 
 
 
Uznesenie:  
 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ dňa 19.4.2017 berie na vedomie, že k 
návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach Bratislava - Petržalka, Bratislava - 
Rača a Bratislava - Vajnory neboli podané žiadne pripomienky. 
 
Hlasovanie  per rollam : 
 
 
Prítomní: 10 Za: 10   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
         
 
 

Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
                        predsedníčka  komisie 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
PhDr. Žofia Halmová, v. r. 
tajomníčka komisie 
 

 


