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Kód uzn. 3.6
1.2
Návrh uznesenia
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu
schvaľuje
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení
názvov novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení názvu
ulice v mestských častiach Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce,
Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Jarovce a Bratislava-Vrakuňa s účinnosťou od 01.01.2018.

2

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-Staré Mesto uznesením č. 11/2017
zo dňa 7.2.2017 schválilo pomenovanie novovzniknutého verejného priestranstva „Námestie
Mateja Korvína“, uznesením č. 174/2016 zo dňa 6.12.2016 novovzniknuté verejné
priestranstvo „Steinov dvor“ a uznesením č. 172/2016 zo dňa 6.12.2016 novovzniknuté
verejné priestranstvo „Messerschmidtovo námestie“.
2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesením č. 301 zo dňa
25.4.2017 schválilo premenovanie „Starhradskej ulice“ na „Ulicu Ladislava Chudíka“.
3. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rusovce uznesením č. 291 zo dňa
6.4.2017 schválilo pomenovanie novovzniknutej ulice „Ulicu Laury Henckelovej“.
4. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uznesením č. 19/22 zo
dňa 13.6.2017 schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc „Na Roličkách“, „Ulica svätého
Urbana“ a „Pod Vtáčnikom“.
5. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Jarovce uznesením č. 272/2017 zo
dňa 28.6.2017 schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc „Granitová ulica“, „Krištáľová
ulica“, „Nefritová ulica“, „Topásová ulica“ a „Tyrkysová ulica“.
6. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa uznesením
č. 315/XIX/2017 zo dňa 27.6.2017 schválilo zrušenie názvu ulice „Blatúchová ulica“, ktorá
zanikne úplne a určilo nový názov pre novovzniknutú ulicu názov „Begóniová ulica“.

B. Osobitná časť
K bodu 1.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto navrhla pomenovať novovzniknuté verejné
priestranstvo z nasledujúcich dôvodov:
Námestie Mateja Korvína – výrazný vplyv panovníka na vzdelanosť v Uhorsku, a tým
aj na vzdelanosť na území Bratislavy a Slovenska, založil akadémiu s názvom
Academia Istropolitana.
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Steinov dvor - veľkopodnikateľská rodina Steinovcov v priestore medzi ulicami
Blumentálska, Bernolákova a Legionárska založila pivovar takmer pred 150
rokmi. Ich pivovar sa zaradil medzi najväčšie v Hornom Uhorsku.
Messerschmidtovo námestie – sochár Franz Xaver Messerschmidt (1736 – 1783)
žijúci a pôsobiaci posledných 6 rokov svojho života v Bratislave v dome na
predmestí Zuckermandel. Tvorca série „Charakterových hláv“, ktoré vznikli
v Bratislave.

K bodu 2.
Mestská časť Bratislava-Petržalka navrhla premenovať Starhradskú ulicu na Ulicu
Ladislava Chudíka z dôvodu :
Ladislav Chudík - slovenský herec a divadelný pedagóg žijúci dlhé roky na ulici
Starhradská.

K bodu 3.
Mestská časť Bratislava-Rusovce navrhla pomenovať novovzniknutú ulicu z dôvodu:
Laura Henckelová - grófka Laura Henckel von Donnersmarkt vlastnila kaštieľ
v Rusovciach medzi rokmi 1872 – 1906. Povolila prvý archeologický výskum,
čím umožnila začiatok dlhodobého archeologického výskumu lokality Gerulata,
ktorý pokračuje dodnes. Nechala vybudovať mauzóleum (dnešná kaplnka)
v parku, ktoré premiestnili na cintorín.

K bodu 4.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto navrhla
z nasledujúcich dôvodov:

pomenovať novovzniknuté ulice

ulica Na Roličkách – v minulosti významná vinohradnícka oblasť v lokalite Roličky.
Ulica svätého Urbana – svätý Urban je patrónom a ochrancom vinohradníkov.
ulica Pod Vtáčnikom – ulica v lokalite Vtáčnik.

K bodu 5.
Mestská časť Bratislava-Jarovce navrhla pomenovať novovzniknuté ulice v lokalite
Jantár II z dôvodu:
Granitová ulica, Krištáľová ulica, Nefritová ulica, Topásová ulica, Tyrkysová ulica –
pokračovanie pomenovania ulíc v lokalite Jantár I podľa nerastov.
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K bodu 6.
Mestská časť Bratislava-Vrakuňa navrhla zrušiť názov Blatúchová ulica ústiacu
z Priehradnej ulice z dôvodu lepšej orientácie sa v lokalite Horné Diely a pomenovať novú
ulicu názvom Begóniová ulica v súlade s ulicami už pomenovanými v tejto lokalite podľa
rastlín.

Dňa 22.2.2017 bol na Magistrát hl. m. SR Bratislavy doručený list z Klubu seniorov
pri Židovskej náboženskej Obci, v ktorom jeho členovia žiadajú pomenovať novovzniknuté
verejné priestranstvo Námestie Mateja Korvína ako Námestie Antona Srholca.

Dňa 23.5.2017 bolo na Magistrát hl. m. SR Bratislavy doručené vyjadrenie spolu
s petíciou, v ktorom vyjadrujú obyvatelia ulice Starhradská svoj nesúhlas s premenovaním
ulice na Ulicu Ladislava Chudíka.
Stanovisko Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ zo dňa 4.10.2017:
- navrhuje názov Messerschmidtovo námestie zmeniť na Námestie F.X.
Messerschmidta,
- neodporúča názov Námestie Mateja Korvína v navrhovanom priestore,
- nesúhlasí s pomenovaním Steinov dvor v navrhovanom priestore,
- odporúča jednoznačne v celom materiáli upraviť názov ulice Na Roličkách,
- neodporúča schváliť premenovanie Starhradskej ulice na ulicu Ladislava
Chudíka,
- odporúča pomenovať po Ladislavovi Chudíkovi iný verejný priestor v Petržalke,
- k ďalším predloženým návrhom (Bratislava – Rusovce, Bratislava – Vrakuňa
a Bratislava – Jarovce) nemá pripomienky, odporúča mestskému zastupiteľstvu
ich schváliť.
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 a verejných priestranstiev, zmene názvov
ulíc a zrušení názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Petržalka,
Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Jarovce a Bratislava-Vrakuňa,
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.
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Vyvesenie na úradnej tabuli a zverejnenie na internetovej stránke hlavného mesta:
V dňoch od 16.10.2017 do 31.10.2017 bol návrh všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc
a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení názvu ulice v mestských častiach
Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto,
Bratislava-Jarovce a Bratislava-Vrakuňa 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 16.10.2017 do 31.10.2017
bola podaná jedna pripomienka k návrhu všeobecne záväzného zariadenia.
Stanovisko gestorskej Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:
-

-

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ zo dňa 7.11.2017:
berie na vedomie Pripomienky občanov k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých
ulíc a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení názvu ulice v mestských
častiach Bratislava – Staré Mesto, Bratislava – Petržalka, Bratislava – Rusovce,
Bratislava – Nové Mesto, Bratislava – Jarovce a Bratislava – Vrakuňa,
navrhuje zmeniť názov Messerschmidtovo námestie na Námestie F.X.
Messerschmidta,
navrhuje vypustiť z návrhu VZN názov Námestie Mateja Korvína a Steinov dvor,
navrhuje o zmene názvu Starhradskej ulice nerokovať.

Stanovisko mestskej rady
Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 631/2017 zo dňa
23.11.2017 Mestská rada po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu
hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a
verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení ulice v mestských častiach
Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové
Mesto, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Vrakuňa.

6

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. .../2017
z ... 2017
o určení názvov novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc
a zrušení názvu ulice v mestských častiach
Bratislava-Staré Mesto , Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové
Mesto, Bratislava-Jarovce a Bratislava-Vrakuňa

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 ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy (ďalej len „nariadenie“) určuje názvy novovzniknutých ulíc a verejných
priestranstiev, ktoré vznikli výstavbou pozemných komunikácií v mestských častiach
Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce, Bratislava-Nové Mesto,
Bratislava-Jarovce a Bratislava-Vrakuňa.
(2) Navrhované názvy ulíc a verejných priestranstiev boli schválené Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 11/2017 zo dňa 7.2.2017,
uznesením č. 174/2016 zo dňa 6.12.2016 a uznesením č. 172/2016 zo dňa 6.12.2016,
Miestnym zastupiteľstvom mestskej Bratislava-Petržalka uznesením č. 301 zo dňa 25.4.2017,
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Rusovce uznesením č. 291 zo dňa
6.4.2017, Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uznesením č.
19/22 zo dňa 13.6.2017, Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Jarovce
uznesením č. 272/2017 zo dňa 28.6.2017 a Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa uznesením č 315/XIX/2017 zo dňa 27.6.2017.
§2
Určenie názvov ulíc
(1) V mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa pre novovzniknuté verejné priestranstvá
určujú názvy:
a) Námestie Mateja Korvína,
b) Steinov dvor,
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c) Messerschmidtovo námestie.
(2) V mestskej časti Bratislava-Petržalka sa ruší názov Starhradská ulica a určuje
názov:
a) Ulica Ladislava Chudíka.
(3) V mestskej časti Bratislava-Rusovce sa pre novovzniknutú ulicu určuje názov:
a) Ulica Laury Henckelovej.
(4) V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa pre novovzniknuté ulice určujú názvy:
a) ulica Na Roličkách,
b) Ulica svätého Urbana,
c) ulica Pod Vtáčnikom.
(5) V mestskej časti Bratislava-Jarovce sa pre novovzniknuté ulice určujú názvy:
a) Granitová ulica,
b) Krištáľová ulica,
c) Nefritová ulica,
d) Topásová ulica,
e) Tyrkysová ulica.
(6) V mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sa ruší názov Blatúchová ulica a určuje pre
novovzniknutú ulicu názov:
a) Begóniová ulica
§3
Spoločné ustanovenia
(1) Presné vymedzenie ulíc, ktorých názvy sú určené v § 2, je znázornené v situačných
plánoch č. 1 až č. 9, 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.
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§4
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

9

11

12

13

14

15

16

17

18

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

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie zo dňa 04. 10. 2017

K bodu 4
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
o určení názvov novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc
a zrušení názvu ulice v mestských častiach Bratislava – Staré Mesto, Bratislava –
Petržalka, Bratislava – Rusovce, Bratislava – Nové Mesto, Bratislava – Jarovce
a Bratislava – Vrakuňa
Uznesenie
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:
- navrhuje: názov Messerschmidtovo námestie zmeniť na Námestie F.X.
Messerschmidta,
- neodporúča názov Námestie Mateja Korvína v navrhovanom priestore,
- nesúhlasí s pomenovaním Steinov dvor v navrhovanom priestore,
- odporúča jednoznačne v celom materiáli upraviť názov ulice Na Roličkách,
- neodporúča schváliť premenovanie Starhradskej ulice na ulicu Ladislava Chudíka,
- odporúča pomenovať po Ladislavovi Chudíkovi iný verejný priestor v Petržalke,
- k ďalším predloženým návrhom (Bratislava – Rusovce, Bratislava – Vrakuňa
a Bratislava – Jarovce) nemá pripomienky, odporúča mestskému zastupiteľstvu ich
schváliť.
Hlasovanie:
Prítomní: 11 Za: 9

Proti: 0

Zdržal sa: 2

Ing. Katarína Šimončičová, v. r.
predsedníčka komisie

Zapísala:
PhDr. Žofia Halmová, v. r.
tajomníčka komisie
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Pripomienky občanov zo zverejnenia
Odosielateľ
Mgr. Július Plichta
Jadrová 11
82102 Bratislava

Vec: Pripomienka k všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy
o určení názvov novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev,
zmene názvov ulíc a zrušení názvu ulice v mestských častiach Bratislava - Staré Mesto ,
Bratislava - Petržalka,
Bratislava - Rusovce, Bratislava - Nové Mesto, Bratislava - Jarovce a Bratislava - Vrakuňa

A. Všeobecná časť., bod 5.

Názov ulice "Granitová ulica" nekorešpoduje s názvami okolitých ulíc (Diamantová,
Jantárová, Opálová,
Smaragdová, Zafírová, Nefritová, Topásová, Tyrkysová)

Prosím zmeniť pôvodný návrh ulice "Granitová" na názov ulice ako doteraz tj
polodrahokam alebo drahokam
napríklad Rubínová, Akvamarínová, Ametystová, Perlová a pod.

Vopred Vám ďakujem za odpoveď
S pozdravom
Mgr.Július Plichta
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KOMISIA KULTÚRY A OCHRANY HISTORICKÝCH PAMIATOK
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Výpis zo zápisnice z rokovania komisie zo dňa 07. 11. 2017

K bodu 3
Pripomienky občanov k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a verejných
priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení názvu ulice v mestských častiach Bratislava
– Staré Mesto, Bratislava – Petržalka, Bratislava – Rusovce, Bratislava – Nové Mesto,
Bratislava – Jarovce a Bratislava – Vrakuňa

Uznesenie
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ:
- berie na vedomie Pripomienky občanov k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých
ulíc a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení názvu ulice v mestských
častiach Bratislava – Staré Mesto, Bratislava – Petržalka, Bratislava – Rusovce,
Bratislava – Nové Mesto, Bratislava – Jarovce a Bratislava – Vrakuňa,
- navrhuje zmeniť názov Messerschmidtovo námestie na Námestie F.X.
Messerschmidta,
- navrhuje vypustiť z návrhu VZN názov Námestie Mateja Korvína a Steinov dvor,
- navrhuje o zmene názvu Starhradskej ulice nerokovať.
Hlasovanie:
Prítomní: 8
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa :1

Ing. Katarína Šimončičová, v. r.
predsedníčka komisie
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Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR
Bratislavy 07. 12. 2017

Uznesenie 631/2017
zo dňa 23.11.2017
Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
prerokovať materiály:
8. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určení názvov
novovzniknutých ulíc a verejných priestranstiev, zmene názvov ulíc a zrušení ulice v
mestských častiach Bratislava-Staré Mesto, Bratislava-Petržalka, Bratislava-Rusovce,
Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Vrakuňa
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