
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. 145/12/2019 zo dňa 11.12.2019 schválilo pomenovanie nových ulíc „Ulica Antona Moyša“, 

„Ulica Tomislava P. Kolakoviča“, „Ulica Zdenky Schelingovej“, „Ulica Mateja Encingera“, 

„Ulica Michala Bučiča“, „Ulica Na sútoku“ a „Ulica Pod Rakytami“. 

2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uznesením č. 09/12 zo 

dňa 24.09.2019 schválilo pomenovanie novej ulice „Nová Koziarka“. 

3. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Lamač uznesením 109/2019/VIII zo 

dňa 19.09.2019 schválilo pomenovanie nových ulíc „Jána Langoša“, „Milana Šimečku“, „Ivana 

Kadlečíka“, „Vladimíra Jukla“, „Dominika Tatarku“, „Danky Košanovej“, „Petra Legnera“ a 

„Jána Holíka“. 

4. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesením  č. 170 zo dňa 

19.12.2019 schválilo pomenovanie nových ulíc „Ulica závodu Matador“, „Pri smaltovni“, 
„Ulica Gustáva Mallého“, „Ulica Josepha Poppera“ a „Ulica Antona Durvaya“. 

 

 

B. Osobitná časť 

K bodu 1. 

 

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves navrhla pomenovať novovzniknuté ulice  

z nasledujúceho dôvodu: 

 

Ulica Antona Moyša:  

Anton Moyš (1969-1957) – rímskokatolícky kňaz farnosti Devínska Nová Ves 

a Dúbravka – farár a organizátor kultúrneho a náboženského života v obci. Na území 

Devínskej Nevej Vsi zachránil mužov, ktorých zajali maďarské vojská pri vzniku prvej 
republiky. 

 



Ulica Tomislava P. Kolakoviča:  

Tomislav P. Kolakovič (1906-1990) – Stjepan Tomislav Kolakovič, rodným menom 

Poglajen – chorvátsky kňaz, člen jezuitského rádu. Výrazne sa angažoval 

v evanjelizačnej činnosti, kládol zásadný dôraz na aktívne žité kresťanstvo. Usiloval sa 

o väčšie zapojenie laikov do života cirkvi na Slovensku aj v Čechách. 

Ulica Zdenky Schelingovej: 

Zdenka Schelingová (1916-1955) – rehoľníčka z Inštitútu milosrdných sestier Svätého 

kríža. Zdravotná sestra v Humennom a v Štátnej nemocnici v Bratislave až do zatknutia 

dňa 29.02.1952. Podieľala sa na príprave úteku väznených katolíckych kňazov. Prvý 

pokus bol úspešný, druhý nie. Sestru uväznili v Justičnom paláci v Bratislave, podrobili 

vyšetrovaniu spojeného s mučením. Odsúdená na 12 rokov odňatia slobody, 10 rokov 

straty občianskych práv. Prešla viacerými väznicami, až ju ako ťažko chorú presunuli 

z Prahy do Trnavskej nemocnice, kde  skonala v nedožitých  39 rokoch. Dňa 14.09.2003 

bola Sv. Otcom Jánom Pavlom II. v Bratislave blahorečená. 

Ulica Mateja Encingera: 

Matej Encinger – rodák a starosta Devínskej Novej Vsi okolo roku 1888, zaslúžil sa 

o vznik prvej ľudovej školy. 

Ulica Michala Bučiča: 

Michal Bučič – starosta v rokoch 1934-1938, obdobie Slovenského štátu, ukrýval 

židovské rodiny a bol zakladateľom banky v Devínskej Novej Vsi. 

Ulica Na sútoku: 

Na sútoku – Mláka je potok pretekajúci územím bratislavskej mestskej časti Devínska 

Nová Ves. Vzniká spojením dvoch potokov (Mláky a Mástskeho potoka), postupne 

priberá iné toky a zároveň odvodňuje Devínske jazero. Medzi miestami, kde sa do nej 

vlievajú Lamačský a Dúbravský potok, sa nachádzajú čističky odpadových vôd. 

 

K bodu 2. 

 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto navrhla pomenovať novovzniknutú ulicu „Nová 
Koziarka“ z nasledujúceho dôvodu: 

Nová Koziarka – lokalita sa nachádza v časti vrchu Koziarka. 

 

 

K bodu 3. 

 

Mestská časť Bratislava-Lamač navrhla pomenovať novovzniknuté ulice  

z nasledujúceho dôvodu: 



ulica Jána Langoša:  

Ján Langoš (1946-2006) - disident, fyzik, minister vnútra ČSFR, poslanec NR SR, 
zakladateľ Ústavu pamäti národa. 

ulica Milana Šimečku: 

Milan Šimečka (1930-1990) – filozof, spisovateľ, signatár Charty 77, politický väzeň, 

jeden z hlavných intelektuálnych protagonistov novembra 1989. 

ulica Ivana Kadlečíka: 

Ivan Kadlečík (1938-2014) – prozaik, básnik, novinár, disident. 

ulica Vladimíra Jukla: 

Vladimír Jukl (1925-2012) – Rímskokatolícky kňaz, spoluzakladateľ tajnej cirkvi, ktorá 
nespolupracovala s komunistickým režimom. 

ulica Dominika Tatarku: 

Dominik Tatarka (1913-1989) – spisovateľ, publicista, disident, signatár Charty 77. 

ulica Danky Košanovej: 

Danka Košanová (1953-1968) – študentka, obeť  okupantov z 21.08.1968, zastrelená na 
schodoch Univerzity Komenského v Bratislave. 

ulica Petra Legnera: 

Peter Legner (1952-1968) – študent, obeť okupantov z 22.08.1968, zastrelený na 
Šafárikovom námestí. 

ulica Jána Holíka: 

Kpt. Ján Holík (1923-1968) – Dunajský kapitán Ján Holík utrpel smrteľné zranenia, keď 

ho pri Univerzite Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave do tváre zasiahli dve 
guľky. Zomrel na mieste. 

 

K bodu 4. 

Mestská časť Bratislava-Petržalka navrhla pomenovať novovzniknuté ulice  

z nasledujúceho dôvodu: 

 

Ulica závodu Matador – nachádza sa v oblasti bývalého závodu Matador. 

ulica Pri smaltovni – nachádza sa pri bývalom objekte smaltovne. 

Ulica Gustáva Mallého:  

Gustáv Mallý – maliar (1879 Viedeň-1952 Bratislava). Počas pobytu v Petržalke (od roku 

1911) pôsobil ako učiteľ kreslenia na súkromnej maliarskej škole. K jeho žiakom patrili o. i. aj 

Š. Polkoráb, Ľ. Fulla, K. Sokol či C. Majerník. S Petržalkou sa viaže aj viacero jeho obrazov 

(Park v Petržalke, Odpočinok pod stromami či Tanec v Ovsišti). 



 

Ulica Josepha Poppera:  

Joseph Popper – významný bratislavský hospodár, emigrant. Rodina Popperovcov pred 

druhou svetovou vojnou hospodárila na rozľahlých poliach na juh od  vtedajšieho Prešporku. 

Keď ríšska armáda násilne zabrala tieto územia, bol Joseph Popper aj s rodinou nútený 

emigrovať do Anglicka a neskôr do Austrálie. Svoj život a útek zaznamenal do denníka 

s názvom Farma na Dunaji. Rodina Popperovcov je priamo spojená s územím dnešného 
Južného mesta. 

Ulica Antona Durvaya:  

Anton Durvay – bohatý bratislavský mešťanosta, ktorý založil tehelňu v Petržalke 

v blízkosti Kopčianskej ulice v druhej polovici 19. storočia, v roku 1883. Túto lokalitu si vybral 

zámerne. Geologický prieskum, ktorý si nechal vykonať, potvrdil veľmi kvalitnú surovinu – 

zeminu na výrobu tehál, ktoré boli označené iniciálkami majiteľa A.D. Durvayova tehelňa 
zamestnávala veľkú časť obyvateľov Petržalky. 



Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .../2020 

z ... 2020 

o určení názvov novovzniknutých ulíc v mestských častiach  Bratislava-Devínska Nová 

Ves,  Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Lamač a Bratislava-Petržalka 

 

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-Devínska 

Nová Ves,  Bratislava-Nové Mesto, Bratislava-Lamač a Bratislava-Petržalka. 

(2) Názvy ulíc boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-
Devínska Nová Ves uznesením č. 145/12/2019 zo dňa 11.12.2019, Miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uznesením č. 09/12 zo dňa 24.09.2019, Miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Lamač uznesením 109/2019/VIII zo dňa 19.09.2019 

a Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesením č. 170 zo dňa 
19.12.2019. 

§ 2 

Určenie názvov ulíc  

(1) V mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves sa určujú názvy ulíc: 

a) Ulica Antona Moyša, 

b) Ulica Tomislava P. Kolakoviča, 

c) Ulica Zdenky Schelingovej, 

d) Ulica Mateja Encingera, 

e) Ulica Michala Bučiča, 

f) Ulica Na sútoku, 



g) Ulica Pod Rakytami. 

 

(2) V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa určuje názov ulice: 

a) Nová Koziarka. 

 

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

a) Ulica Jána Langoša, 

b) Ulica Milana Šimečku, 

c) Ulica Ivana Kadlečíka, 

d) Ulica Vladimíra Jukla, 

e) Ulica Dominika Tatarku, 

f) Ulica Danky Košanovej, 

g) Ulica Petra Legnera, 

h) Ulica Jána Holíka. 

 

(4) V mestskej časti Bratislava Petržalka sa určujú názvy ulíc: 

a) Ulica závodu Matador, 

b) Pri smaltovni, 

c) Ulica Gustáva Mallého, 

d) Ulica Josepha Poppera, 

e) Ulica Antona Durvaya.  



 

§ 3 
Spoločné ustanovenia 

(1) Presné vymedzenie ulíc, ktorých názvy sú určené v § 2, je znázornené v situačných 
plánoch č. 1 až č. 4, 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. júna 2020. 

 

 

Ing. arch. Matúš Vallo  

primátor 



Uznesenie miestnych zastupiteľstiev 

 



 

  







 







 


