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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

schvaľuje
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení
názvov novovzniknutých ulíc a námestia a o zmene názvu námestia v mestských častiach
Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Petržalka a Bratislava-Nové
Mesto s účinnosťou 1. januára 2014.

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- Záhorská Bystrica uznesením č.
266/2013 z 26.2.2013 schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc názvami Bystrické sady,
Čerešňový sad, Slivkový sad, Jabloňový sad a Hruškový sad.
2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Jarovce uznesením č. 282/2013 z
20.2.2013 schválilo pomenovanie novovzniknutej ulice názvom Zadarská.
3. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesením č. 360/2013
zo 25.6.2013 schválilo zmenu názvu verejného priestranstva „Námestie povstania českého
ľudu“ na názov „Námestie republiky“.
4. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uznesením
č. 17/20/2013 z 11.6.2013 schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc názvami Krasňanská,
Vlašská, Rýnska, Na Koziarke, Pinotová, Laurotová, Rubinetová a Sliačska
uznesením č. 11/33/2012 z 26.6.2012 schválilo pomenovanie námestia názvom Námestie pri
zimnom štadióne.
B. Osobitná časť
K bodu 1.
V mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica sa obytný súbor nachádza v lokalite,
v ktorej sa v minulosti pestovali ovocné stromy, z čoho vyplynul i samotný názov obytného
súboru „Záhorské sady“ a následne i názvy novovzniknutých ulíc.
K bodu 2.
V mestskej časti Bratislava-Jarovce názov ulice „Zadarská“ nadväzuje na názvy ulíc
Slavónska a Osijecká, pričom zastupiteľstvo zohľadnilo to, že v mestskej časti žije veľa
obyvateľov, ktorí sa hlásia k chorvátskej menšine, aktívne tu pôsobia chorvátske kultúrne
spolky a súbory. Názov ulice odvodený od chorvátskeho mesta Zadar.
K bodu 3.
V mestskej časti Bratislava-Petržalka názov verejného priestranstva „Námestie
republiky“ zodpovedá historickej udalosti. V súčasnosti je toto verejné priestranstvo známe
ako „Námestie povstania českého ľudu“, ale v skutočnosti to nie je oficiálnym pomenovaním
a nenachádza sa ani v aktuálnom zozname ulíc a verejných priestranstiev Bratislavy.

K bodu 4.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto navrhla pomenovať novovzniknuté ulice
z nasledujúcich dôvodov:
a) v lokalite „Slanec“
Krasňanská – smer pri lese Pekná cesta smerom na Krasňany,
Vlašská, Rýnska – pokračovanie pomenovania ulíc v lokalite po vínach,
b) v lokalite „Koziarka“
Na koziarke – pomenovanie vyplýva z názvu známej záhradkárskej oblasti, v ktorej sa
nachádza.
c) v lokalite „AHOJ“
Pinotová, Laurotová, Rubinetová, – tradícia pomenovania ulíc podľa vinných odrôd,
Sliačska – predĺženie existujúcej ulice.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto navrhuje pomenovať verejnú plochu názvom
Námestie pri zimnom štadióne z dôvodu jeho umiestnenia pred Zimným štadiónom Ondreja
Nepelu.

Stanovisko MsR:
Mestská rada uznesením č. 1025/2013 zo dňa 27.11.2013 neodporúča schváliť zmenu
názvu verejného priestranstva „Námestie povstania českého ľudu“ na názov „Námestie
republiky“.

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č.
/2013
z
/2013
o určení názvov novovzniknutých ulíc a námestia a o zmene názvu námestia v mestských
častiach Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Petržalka a
Bratislava-Nové Mesto.

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. w) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších
predpisov uznieslo:
§1
Úvodné ustanovenie
(l) Toto všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy (ďalej len „nariadenie“) určuje názvy novovzniknutých ulíc, ktoré vznikli
výstavbou pozemných komunikácií a námestia a mení názov námestia v mestských častiach
Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Jarovce, Bratislava-Petržalka a Bratislava-Nové
Mesto.
(2) Navrhované názvy ulíc a námestí boli schválené Miestnym zastupiteľstvom
mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica uznesením č. 266/2013, Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Jarovce uznesením č. 282/2013, Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesením č. 360/2013, Miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uzneseniami č. 17/20 a č. 11/33.
§2
Určenie názvov ulíc a námestí
(1) V mestskej časti Bratislava-Záhorská Bystrica sa pre novovzniknuté ulice určujú
názvy:
a) Bystrické sady,
b) Čerešňový sad,
c) Slivkový sad,
d) Jabloňový sad,
e) Hruškový sad.
(2) V mestskej časti Bratislava-Jarovce sa pre novovzniknutú ulicu určuje názov:
Zadarská.
(3) V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa pre novovzniknuté ulice určujú názvy:
a) v lokalite „Slanec“, katastrálne územie Vinohrady:

1. Krasňanská,
2. Vlašská,
3. Rýnska,
b) v lokalite „Koziarka“, katastrálne územie Vinohrady:
Na Koziarke,
c) v lokalite „Ahoj“, katastrálne územie Vinohrady:
1. Pinotová,
2. Laurotová,
3. Rubinetová,
4. Sliačska.
(4) V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa pre pomenovanie verejnej plochy pred
Zimným štadiónom Ondreja Nepelu v Bratislave určuje názov:
Námestie pri zimnom štadióne.
(5) V mestskej časti Bratislava-Petržalka sa pre verejné priestranstvo „Námestie
povstania českého ľudu“ určuje nový názov:
Námestie republiky.
§3
Spoločné ustanovenia
(1) Presné vymedzenie ulíc a námestí, ktorých názvy sú určené v § 2, je znázornené
v situačných plánoch č. 1 až č. 7, ktoré tvoria prílohu tohto nariadenia.
(2) Označenie ulíc a námestí určených týmto nariadením vykoná na vlastné náklady
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
(3) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zapíše názvy ulíc a námestí
určených týmto nariadením do evidencie názvov ulíc a verejných priestranstiev.
§4
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2014.

Milan Ftáčnik
primátor
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Uznesenie č. 1025/2013
zo dňa 27. 11. 2013
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 a námestia a o zmene názvu námestia
v mestských častiach Bratislava-Záhorská Bystrica, Bratislava-Jarovce a Bratislava-Nové
Mesto, s účinnosťou 1. januára 2014.
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