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Kód uzn. 3.6 

1.2 
Návrh uznesenia 

 

 

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-

Jarovce, Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Rača s účinnosťou od 01. 11. 2019. 

 

 

 



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-Jarovce uznesením č. 44/2019 

zo dňa 19.06.2019 schválilo pomenovanie novej ulice „Chalcedónová“. 

2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves uznesením č. 

65/4/2019 zo dňa 10.04.2019 schválilo pomenovanie novej ulice „Ulica Leopolda Jablonku“. 

3. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača uznesením 98/18/06/19/P zo 

dňa 18.06.2019 schválilo pomenovanie existujúcej ulice „Rušňová ulica“. 

 

B. Osobitná časť 

K bodu 1. 

 

Mestská časť Bratislava-Jarovce navrhla pomenovať novovzniknutú ulicu 

Chalcedónová z nasledujúceho dôvodu: 

 

V danej lokalite sa nachádzajú ulice podobného významu, pomenované podľa nerastov. 

 

K bodu 2. 

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves navrhla pomenovať ulicu z nasledujúceho 

dôvodu: 

Leopold Jablonka (1896 Hronec-1962 Devínska Nová Ves)  

V roku 1929 bol zvolený za správcu Obecnej ľudovej školy Masarykovej v Devínskej 

Novej Vsi. Aktívne pôsobil v mimoškolskom vzdelávaní, ako kultúrny pracovník a 30 rokov 

bol kronikárom Devínskej Novej Vsi. 

 

 

 



K bodu3. 

 

Mestská časť Bratislava-Rača navrhla pomenovať ulicu Rušňová z nasledujúceho 

dôvodu: 

Existujúca nepomenovaná asfaltová komunikácia slúžila pre prístup do starého 

rušňového depa Bratislava východ. Zároveň ako symbolický názov prístupovej komunikácie 
do železničného múzea. 

 
 

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

V dňoch od 18.09.2019 do 24.10.2019 bol návrh všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc  

v mestských častiach Bratislava-Jarovce, Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Rača 

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 18.09.2019 do 28.09.2019 nebola podaná pripomienka k návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia. 

Stanovisko Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ zo dňa 
04.09.2019 prijala nasledovné uznesenie: 

Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po prerokovaní 
materiálu v súlade so stanoviskom Názvoslovnej komisie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy: 

-schváliť pomenovanie „Ulica Leopolda Jablonku“ v mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves a „Rušňová ulica“  

-v mestskej časti Bratislava-Rača a neschváliť pomenovanie „Chalcedónová 
ulica“ v mestskej časti Bratislava-Jarovce. 

Stanovisko  Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy: 

Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 27.08.2019 prijala 
nasledovné uznesenia: 

 
Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy nemá výhrady k návrhu 

mestskej časti Bratislava-Rača na pomenovanie ulice s názvom „Rušňová ulica“. 

 
Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy nemá výhrady k návrhu 

mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na pomenovanie ulice s názvom „Ulica 
Leopolda Jablonku“. 

 

Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy odporúča zvážiť pomenovanie 
ulice s názvom „Chalcedónová ulica“ v mestskej časti Bratislava-Jarovce podľa predloženého 

návrhu, nakoľko nesúvisí s bezprostredným okolím, v ktorom nie sú použité názvy po 
nerastoch. Komisia odporúča v predmetnej lokalite použitie názvu, ktorý by mal väzbu na 
miestne reálie, históriu, prípadne geológiu. 



Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .../2019 

z ... 2019 

o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach  Bratislava-

Jarovce,  Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Rača 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 4 

ods. 5 písm. a) prvého bodu 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, 
ktoré vznikli výstavbou pozemných komunikácií v mestských častiach  Bratislava-Jarovce, 

Bratislava-Devínska Nová Ves a Bratislava-Rača. 

(2) Názvy ulíc boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava -
Jarovce uznesením č. 44/2019 zo dňa 19.06.2019, Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves uznesením č. 65/4/2019 zo dňa 10.04.2019 a Miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Rača uznesením 98/18/06/19/P zo dňa 18.06.2019. 

§ 2 

Určenie názvov ulíc  

(1) V mestskej časti Bratislava-Jarovce sa určuje názov ulice: 

Chalcedónová ulica. 

 

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

Ulica Leopolda Jablonku. 

 

(3) V mestskej časti Bratislava-Rača sa určuje názov ulice: 

Rušňová ulica. 

  



 

§ 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 určené týmto nariadením do evidencie názvov ulíc. 

§ 4 

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2019. 

 

 

Ing. arch. Matúš Vallo  

primátor 



Uznesenie miestnych zastupiteľstiev 

 

 



 

  





 





 


