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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 a ľ u j e  
 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 

určení názvov novovzniknutých ulíc a zmene názvu ulice v mestských častiach Bratislava-

Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto s účinnosťou od 15. 11. 2018. 
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Dôvodová správa 
 

 

Na základe § 4 ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zákona č. 70/2018 Z. z. sa určujú názvy ulíc a verejných 
priestranstiev všeobecne záväzným nariadením obce.  

 

A. Všeobecná časť 

1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesením č. 420 zo dňa 
12.12.2017 schválilo premenovanie ulice Čapajevova na „Ulicu Ondreja Štefanka“ 

2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves uznesením 
č. 196/2016 zo dňa 26.04.2016 schválilo pomenovanie ulice na „Ulicu Michala Greguša“. 

3. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uznesením č. 24/24 zo 
dňa 10.04.2018 schválilo pomenovanie ulíc v lokalite Ahoj - Briežky „Na Ahoji“, 
„Na Briežkoch“ a „Pod Mníšskou horou“. 

 

B. Osobitná časť 

K bodu 1. 

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka navrhla premenovať ulicu z nasledujúcich dôvodov:  

 

a) pomenovanie spadá do logického celku okolia pomenovania ulíc v Petržalke 
b) odkaz na dolnozemských Slovákov 
 

Ondrej Štefanko: 18.03.1949 – 20.02.2008; maturoval na slovenskom lýceu v Nadlaku 
od roku 1974 pôsobil ako predseda Literárneho krúžku Ivana Kraska v Nadlaku, 
neskôr bol súbežne predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov 
v Rumunsku (1990 – 1994 a 2003 – 2007). Bol predsedom Únie slovenských 
spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov v zahraničí (1993 – 1996). Bol 
šéfredaktorom časopisov Naše snahy (1990 – 1995 a od 2004 až do svojej smrti), 
Rovnobežné zrkadlá – Oglinzi paralele (od 1994 až do jeho smrti), Dolnozemský 
Slovák (od 1996 až do jeho smrti) a Naše snahy plus (od 2004 až do jeho smrti). Od 
roku 1994 bol riaditeľom vydavateľstva Ivana Krasku. 

Od roku 2009 sa na jeho pamiatku každý rok na jar udeľuje v Nadlaku Cena Ondreja 
Štefanka za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej 
v slovenskom zahraničnom svete. 
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K bodu 2. 

 

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves navrhla pomenovať novovzniknutú ulicu na 
Ulicu Michala Greguša z dôvodu : 

 

Michal Greguš:  22.12.1926 – 30.01.2002; popredný slovenský matematik, pedagóg, 
diplomat a organizátor vedy. Bol významným matematikom a pedagógom. S menom 
prof. Greguša sa spája vznik Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, ktorej sa stal prvým 
dekanom. Svojou pedagogickou prácou ovplyvnil celý rad súčasných profesorov, 
docentov či kandidátov vied. Za vedecké zásluhy sa stal členom SAV aj ČSAV. 

 

K bodu 3. 

 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto navrhla pomenovať novovzniknuté ulice 
v lokalite Ahoj – Briežky z nasledujúcich dôvodov: 

 

Na Ahoji: zaužívaný názov danej lokality, 

Pod Mníšskou horou: ulica sa nachádza pod Mníšskou horou, 

Na Briežkoch: názov podľa danej lokality. 
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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 zmene názvu ulice v mestských častiach 
Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto, 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. 

Vyvesenie na úradnej tabuli a zverejnenie na internetovej stránke hlavného mesta: 
V dňoch od 27.06.2018 do 20.07.2018 bol návrh všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc 
a zmene názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves 
a Bratislava-Nové Mesto vyvesený na úradnej tabuli hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a zverejnený na internetovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk. 

Stanovisko Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ zo dňa 20.06.2018 prijala 

nasledovné uznesenie: 

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy predložený Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých 
ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves 
a Bratislava-Nové Mesto schváliť. 

 
Stanovisko mestskej rady 
 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 654/2018 zo dňa 13.09.2018 
Mestská rada po prerokovaní materiálu odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného 
mesta SR Bratislavy prerokovať materiál Návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc 
a o zmene názvu ulice v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova 
Ves a Bratislava-Nové Mesto. 

Stanovisko Gestorskej komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 
Gestorská komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ prijala nasledovné 

uznesenie: 

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 a  o zmene názvu ulice v mestských častiach  Bratislava-
Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto neboli podané žiadne 
pripomienky. 
Traja z hlasujúcich členov komisie  podali návrh na  účinnosť vzn od 1.1.2019. 
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Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .../2018 

z ... 2018 

o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach  
Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 4 
ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
zákona č. 70/2018 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 sa uznieslo: 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „Bratislava“) týmto 
všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) určuje názvy novovzniknutých ulíc 
a existujúcej ulice, ktoré vznikli výstavbou pozemných komunikácií v mestských častiach  
Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto a mení názov ulice v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka. 

(2) Názvy ulíc boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-
Petržalka uznesením č. 420 zo dňa 12.12.2017, Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves uznesením č. 196/2016 zo dňa 26.04.2016 a Miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uznesením č. 24/24 zo dňa 10.04.2018. 

§ 2 
Určenie názvov ulíc  

(1) V mestskej časti Bratislava-Petržalka sa mení názov Čapajevova ulica na: 

Ulica Ondreja Štefanka. 

(2) V mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa určuje názov:  

Ulica Michala Greguša. 

(3) V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa určujú názvy ulíc: 

a) Na Ahoji, 

b) Na Briežkoch, 
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c) Pod Mníšskou horou. 

 

§ 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 Bratislava. 

(3) Bratislava zapíše názvy ulíc určených týmto nariadením do evidencie názvov ulíc. 

§ 4 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2018. 

 

 

JUDr. Ivo Nesrovnal 

primátor 
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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 20 06. 2018 

 
 
 
 
 
 
K bodu 4  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach  
Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto 
 
Uznesenie: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ odporúča Mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta SR Bratislavy predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu 
ulice v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové 
Mesto schváliť. 
 
Hlasovanie:  
Prítomní: 8 Za: 8  Proti: 0     Zdržal sa: 0   
 
 
 

Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
                    predsedníčka  komisie 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
PhDr. Žofia Halmová, v. r. 
tajomníčka komisie 
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KOMISIA KULTÚRY A OCHRANY HISTORICKÝCH PAMIATOK 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 
 
 

 
Uznesenie komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ 

 
 
K bodu  
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach  
Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto 
 
Uznesenie: 
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 a  o zmene názvu ulice v mestských častiach  Bratislava-
Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto neboli podané žiadne pripomienky. 
 
 
 
Hlasovanie per rollam: 
 
Hlasovalo:  9  Za: 9   Proti: 0     Zdržal sa: 0   
 
Traja z hlasujúcich členov komisie  podali návrh na  účinnosť vzn od 1.1.2019. 
         
 
 

Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
                    predsedníčka  komisie 
 
 
 
 
 
 
Zapísala: 
PhDr. Žofia Halmová, v. r. 
tajomníčka komisie 
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Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR 
Bratislavy 27. 09. 2018 

 

Uznesenie 654/2018 
zo dňa 13.09.2018 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 
  

odporúča 
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
 
prerokovať materiály: 
 
3. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach Bratislava-
Petržalka, Bratislava-Karlova Ves a Bratislava-Nové Mesto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


