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1.2 

Návrh uznesenia 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu 
 
 

s c h v aľ u j e  
 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení 

názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu námestia v mestskej časti Bratislava-Devín 

s účinnosťou od 1. decembra 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-Devín uzneseniami č. 204/2014 
zo dňa 10.02.2014 a č. 215/2014 zo dňa 07.04.2014 schválilo pomenovanie novovzniknutých 
ulíc názvami K zlatému rohu, Kavyľová, Zelené terasy, Bociania, Včeláriková, Galská, Zlaté 
schody, Habánska, Výria, Sonntagova a Solúnska. 

2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devín uznesením č. 210/2014 
zo dňa 07.04.2014 schválilo zmenu názvu verejného priestranstva „Námestie práce“ na názov 
„Námestie sv. Cyrila a Metoda“. 

 
 

B. Osobitná časť 

K bodu 1. 

Mestská časť Bratislava-Devín navrhla pomenovať novovzniknuté ulice 
z nasledujúcich dôvodov: 

a) v lokalite „Zelené terasy“ 
K zlatému rohu – historický názov časti predmetného územia určeného Územným 

plánom hlavného mesta na málopodlažnú zástavbu obytného územia, 
Kavyľová – stepná tráva, ktorá sa nachádza na danom území, 
Zelené terasy – verejnosti známy názov pri vzniku prípravy výstavby v danom území, 
Bociania – pomenovanie podľa fauny nachádzajúcej sa na teritóriu Devína, 
Včeláriková – pomenovanie podľa pestro sfarbeného operenca, ktorý sa vyskytoval aj 

v samotnom Devíne, 
Galská – pomenovanie podľa divej ruže, ktorá rastie v štátnej chránenej rezervácií na 

Devínskej Kobyle. 
b) v lokalite „Zlaté schody“ 

Zlaté schody – zaužívané pomenovanie celej tejto lokality, bývalá záhradkárska 
a rekreačná oblasť, 

Habánska – v Devíne bolo veľa keramikárov, ktorí svoje remeslo prevzali po 
Habánoch, 

Výria - pomenovanie podľa fauny nachádzajúcej sa na teritóriu Devína, 
c) Sonntagova – meno Sonntag sa spája s vinohradníctvom v Devíne, kde patril medzi 

prvých, ktorý vo veľkom začali s výrobou ríbezľového vína. Ríbezľové víno je i dnes 
neodmysliteľnou súčasťou Devína. Sonntagova pivnica sa v Devíne zachovala a stále 
slúži vinárom, 

d) Solúnska – pomenovanie podľa mesta Solún odkiaľ pochádzali Cyril a Metód, vyslanci 
a misionári, ktorí patria k významným postavám našej a európskej kultúry, politiky 
a diplomacie. Podľa archeologických nálezov existovala cirkevná škola na hrade 
Devín, kde Cyril a Metod vychovávali svojich pomocníkov, nástupcov a budúcich 
kňazov, 



K bodu 2. 

V mestskej časti Bratislava-Devín názov verejného priestranstva „Námestie sv. Cyrila 
a Metoda“ je pomenovaný podľa vyslancov a misionárov Cyrila a Metoda. Miestne 
zastupiteľstvo schválilo premenovanie verejného priestranstva na základe Petície za 
premenovanie Námestia práce v Devíne na Námestie sv. Cyrila a Metoda. 

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

V dňoch od 22.5.2014 do 15.6.2014 bol návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc 
a o zmene názvu námestia v mestskej časti Bratislava-Devín vyvesený na úradnej tabuli 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a zverejnený na internetovej stránke 
hlavného mesta www.bratislava.sk. Počas tohto obdobia nebola podaná žiadna pripomienka 
k návrhu všeobecne záväzného zariadenia. 

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 o zmene názvu námestia v mestskej časti 
Bratislava-Devín, 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. 

Stanovisko Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ zo dňa 14.05.2014 odporúča: 
a) Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc a o zmene názvu námestia v mestskej časti Bratislava-Devín 
schváliť, 

b) upraviť celý názov Námestia sv. Cyrila a Metoda na Námestie svätých Cyrila 
a Metoda. 

Stanovisko MsR: 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 1136/2014 zo dňa 
12.06.2014 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy prerokovať návrh všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc a o zmene názvu námestia v mestskej časti Bratislava-Devín  



Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č.     /2014 
z      /2014 

o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu námestia v mestskej časti 
Bratislava-Devín 

 
 

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 sa 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 mení názov námestia v mestskej časti Bratislava-Devín. 

(2) Navrhované názvy ulíc a námestia boli schválené Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava–Devín uznesením č. 204/2014, č. 210/2014 a č. 215/2014. 

§ 2 
Určenie názvov ulíc a námestia 

(1) V mestskej časti Bratislava- Devín sa pre novovzniknuté ulice určujú názvy 

a) v lokalite Zelené terasy: 
1. K zlatému rohu, 
2. Kavyľová, 
3. Zelené terasy, 
4. Bociania, 
5. Včeláriková, 
6. Galská, 

b) v lokalite Zlaté schody: 
1. Zlaté schody, 
2. Habánska, 
3. Výria, 

c) Sonntagova, 

d) Solúnska. 

(2) V mestskej časti Bratislava-Devín sa pre verejné priestranstvo „Námestie práce“ 
určuje nový názov: 

Námestie sv. Cyrila a Metoda.  



§ 3 
Spoločné ustanovenia 

(1) Presné vymedzenie ulíc a námestia, ktorých názvy sú určené v § 2, je znázornené 
v situačných plánoch č. 4 až č. 7, ktoré tvoria prílohu tohto nariadenia.  

(2) Označenie ulíc a námestia určených týmto nariadením vykoná na vlastné náklady 
hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

(3) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zapíše názvy ulíc a námestia 
určených týmto nariadením do evidencie názvov ulíc a verejných priestranstiev. 

§ 4 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.12.2014 

 

 

 
Milan Ftáčnik 

primátor 



Uznesenia miestnych zastupiteľstiev 





 



 









 


