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hodinách na magistráte, na oddelení vnútornej správy. 
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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-Devínska Nová Ves uznesením 
č. 31/2/2019 zo dňa 12.02.2019 schválilo pomenovanie novej ulice „Ulica Antona Srholca“. 
 
B. Osobitná časť 

K bodu 1. 
Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves navrhla pomenovať ulicu z 

nasledujúceho dôvodu: 
Anton Srholec bol slovenský rímskokatolícky kňaz a salezián, spisovateľ 

a charitatívny  pracovník, zakladateľ a riaditeľ resocializačného centra RESOTY. 
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Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .../2019 
z ... 2019 

o určení názvu novovzniknutej ulice v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves 

 

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 názov novovzniknutej ulice, ktorá vznikla 
výstavbou pozemnej komunikácie v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves. 

(2) Názov ulice bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Devínska 
Nová Ves uznesením č. 31/2/2019 zo dňa 12.02.2019. 

§ 2 
Určenie názvov ulíc  

V mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves sa určuje názov ulice: 

Ulica Antona Srholca. 

§ 3 
Spoločné ustanovenia 

(1) Presné vymedzenie ulice, ktorej názov je určený v § 2, je znázornené v situačnom pláne 
č. 1, ktorý tvorí prílohu tohto nariadenia.  

(2) Označenie ulice určenej týmto nariadením vykoná na vlastné náklady Bratislava. 

(3) Bratislava zapíše názov ulice určený týmto nariadením do evidencie názvov ulíc. 

§ 4 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2019. 

 
Ing. arch. Matúš Vallo  

primátor 
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Uznesenie miestnych zastupiteľstiev 

 


