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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 aľ u j e  
 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení 

názvov novovzniknutých ulíc a lávky v mestských častiach Bratislava – Podunajské 

Biskupice, Bratislava – Rusovce, Bratislava – Nové Mesto a Bratislava – Staré Mesto 

s účinnosťou od 15. októbra 2015. 



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 - Podunajské Biskupice uznesením 
č. 58/2014-2018 z 14.04.2015 schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc názvami 
Ligurčeková, Jastrabinová, Kapsičková, Vratičová, Špaldová, Ulica akad. mal. Jozefa Nagya, 
Achátová, Citrínová, Granátová, Korálová, Malachitová, Ametystová, Akvamarínová, 
Murárska, Farmárska. 

2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Rusovce uznesením č. 479 
z 30.10.2014 schválilo pomenovanie novovzniknutých ulíc Vojtecha Ondroucha, Aladára 
Radnótiho, Pri Pieskovom hone, Pri Rusovskom ramene. 

3. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uznesením č. 3/18 
zo 14.04.2015 schválilo pomenovanie novovzniknutej ulice Na Vtáčniku. 

4. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto uznesením č. 70/2014 
z 20.05.2014 schválilo pomenovanie novovzniknutej ulice Satinského ulica a  uznesením 
č. 44/2015 z 28.04.2015 odporúča pomenovanie premostenia Staromestskej ulice 
(železobetónový nadchod - chodník) pri Vtáčej veži Albertova lávka. 

B. Osobitná časť 

K bodu 1. 

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

a) v lokalite „Vinohradnícka – Hydinárska“  
Ligurčeková, Jastrabinová, Kapsičková, Vratičová – podľa názvov byliniek, 

b) v lokalite medzi ulicami „Závodná – Svornosti“  
Špaldová - podľa druhu pšenice, 

c) v lokalite medzi ulicami „Hydinárska – Ulica svornosti“  
Ulica akad. mal. Jozefa Nagya – podľa akademického maliara Jozefa Nagya, ktorý žil 

a tvoril v Podunajských Biskupiciach ako umelec v slobodnom povolaní a zomrel 
3.1.2013 v rodnom dome v Podunajských Biskupiciach. Bol členom Slovenskej 
výtvarnej únie, patril medzi zakladajúcich členov Spoločnosti maďarských 
výtvarných umelcov na Slovensku, získal mnohé ocenenia za svoju tvorbu a bol 
čestným občanom Podunajských Biskupíc. 

Achátová, Citrínová, Granátová, Korálová, Malachitová, Ametystová, Akvamarínová 
– podľa prírodných vzácnych kameňov, 

Murárska, Farmárska – podľa názvov remesiel. 



K bodu 2. 

Mestská časť Bratislava–Rusovce navrhla pomenovať novovzniknuté ulice 
z nasledujúcich dôvodov: 

a) v lokalite „Tehelný hon“  
Vojtecha Ondroucha – podľa bádateľa, ktorý venoval svoj profesionálny život štúdiu 

a výskumu rímskeho vojenského tábora Gerulata. Bol historik, archeológ, 
numizmatik a vysokoškolský pedagóg. Ako archeológ spracoval poznatky 
o Gerulate v Rusovciach, o pamiatkach v Jarovciach a Čuňove, ako aj o rímskej 
stanici v Stupave. 

Aladára Radnótiho - podľa bádateľa, ktorý venoval svoj profesionálny život štúdiu 
a výskumu rímskeho vojenského tábora Gerulata. Bol maďarský archeológ pre 
rímsko - provinciálne obdobie. Pracoval ako štipendista v Maďarskom inštitúte 
pre Rím, od roku 1938 v Maďarskom národnom múzeu. Viedol výskumy 
v Brigetiu (Komárno, Maďarsko), Gerulate (Bratislava - Rusovce), Matrici 
(Százhalombatta, Maďarsko) a Porolissume (Zalau, Rumunsko). 

b) v lokalite „Pieskový hon“  
Pri Pieskovom hone, Pri Rusovskom ramene - návrhy boli inšpirované pôvodnými 

miestnymi názvami. 

K bodu 3. 

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto navrhuje pomenovanie novovzniknutej ulice 
v lokalite „Koliba – Vtáčnik“, katastrálne územie Vinohrady, názvom „Na Vtáčniku“. 

K bodu 4. 

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto navrhuje pomenovanie novovzniknutej ulice, 
ktorá vznikne vedľa novej nemocnice sv. Michala po odstránení trafostanice a komunikácia 
bude priechodná, povrchovo primerane upravená s názvom „Satinského ulica“ - podľa herca, 
komika, dramatika a spisovateľa Júliusa Satinského, ktorý je spätý s Bratislavou. Býval na 
Dunajskej ulici, kde má dnes sochu. Na Dunajskej ulici tiež navštevoval Strednú pedagogickú 
školu nachádzajúcu sa pôvodne v blízkosti novovzniknutej ulice.  

Mestská časť Bratislava–Staré Mesto odporúča pomenovať železobetónové 
premostenie nad Staromestskou ulicou pri Vtáčej veži názvom „Albertova lávka“ - podľa 
vojvodu a nemeckého princa Alberta Kazimíra Augusta Sasko - Tešinského. Albert Sasko-
Tešinský sa stal z rozhodnutia kráľovnej Márie Terézie v apríli roku 1766 jej miestodržiteľom 
v Uhorsku so sídlom v Prešporku. Mal sídliť v kráľovskom paláci na Hrade. Kráľovský palác 
na Hrade nevyhovoval podmienkam pohodlného bývania. Albert sa preto rozhodol vybudovať 
pri východnej fasáde stredovekého kráľovského paláca nový objekt. Kým stavba prebiehala, 
dočasne sa s manželkou ubytoval v paláci grófa Esterházyho na Kapitulskej ulici pri 
hradbách. Pre uľahčenie pešieho prechodu medzi Hradom a jeho bytom vybudovali drevenú 
lávku (mostík) ponad priekopu, na dne ktorej teraz prebieha Staromestská ulica. Približne na 
mieste Albertovho dreveného mostíka pri Vtáčej veži je vybudovaná betónová lávka, ktorá 
spája Židovskú ulicu s parkanom mestského opevnenia za bývalým palácom Esterházyovcov. 
Nadchod nebol nikdy oficiálne pomenovaný. S blížiacim sa 250. výročím príchodu kniežaťa 
Alberta (zakladateľa svetoznámej grafickej zbierky Albertina) do Prešporka ako 



miestodržiteľa a na návrh Petržalského okrášľovacieho spolku z 11.12.2014, MČ Staré Mesto 
komisia kultúry navrhla pomenovať nadchod nad Staromestskou ulicou.  

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

V dňoch od 10.08.2015 do 10.09.2015 bol návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých ulíc 
a lávky v mestských častiach Bratislava – Podunajské Biskupice, Bratislava – Rusovce, 
Bratislava – Nové Mesto a Bratislava – Staré Mesto 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 lávky v mestských častiach Bratislava – 
Podunajské Biskupice, Bratislava – Rusovce, Bratislava – Nové Mesto a Bratislava – Staré 
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. 

Stanovisko Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ zo dňa 09.09.2015 odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy návrh všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov novovzniknutých 
ulíc a lávky v mestských častiach Bratislava – Podunajské Biskupice, Bratislava – Rusovce, 
Bratislava – Nové Mesto a Bratislava – Staré Mesto. 

Stanovisko MsR: 

Uznesením Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 148/2015 zo dňa 
10.9.2015 Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvov 
novovzniknutých ulíc a lávky v mestských častiach Bratislava – Podunajské Biskupice, 
Bratislava – Rusovce, Bratislava – Nové Mesto a Bratislava – Staré Mesto. 



Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č.     /2015 
z      /2015 

o určení názvov novovzniknutých ulíc a lávky v mestských častiach Bratislava - 
Podunajské Biskupice, Bratislava – Rusovce, Bratislava - Nové Mesto a Bratislava - 

Staré Mesto 
 
 

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 lávky v mestských častiach Bratislava–Podunajské 
Biskupice, Bratislava–Rusovce, Bratislava–Nové Mesto a Bratislava–Staré Mesto. 

(2) Navrhované názvy ulíc boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava - Podunajské Biskupice uznesením č. 58/2014-2018 z 14.04.2015, Miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Rusovce uznesením č. 479 z 30.10.2014, 
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uznesením č. 3/18 
z 14.04.2015, Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto uzneseniami 
č. 70/2014 z 20.05.2014 a č. 44/2015 z 28.04.2015. 
 

§ 2 
Určenie názvov ulíc   

(1) V mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice sa pre novovzniknuté ulice 
určujú názvy: 

a) Ligurčeková,  

b) Jastrabinová, 

c) Kapsičková, 

d) Vratičová, 

e) Špaldová, 

f) Ulica akad. mal. Jozefa Nagya, 

g) Achátová, 

h) Citrínová, 

i) Granátová, 



j) Korálová, 

k) Malachitová, 

l) Ametystová, 

m) Akvamarínová, 

n) Murárska, 

o) Farmárska. 

(2) V mestskej časti Bratislava - Rusovce sa pre novovzniknuté ulice určujú názvy: 

a) Vojtecha Ondroucha, 

b) Aladára Radnótiho, 

c) Pri pieskovom hone, 

d) Pri Rusovskom ramene. 

(3) V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa pre novovzniknutú ulicu určuje názov 
v lokalite „Koliba - Vtáčnik“, katastrálne územie Vinohrady: 

Na Vtáčniku. 

(4) V mestskej časti Bratislava - Staré Mesto sa pre pomenovanie novovzniknutej ulice 
určuje názov: 

Satinského.  

(5) V mestskej časti Bratislava - Staré Mesto sa pre pomenovanie lávky určuje názov: 

Albertova lávka. 

 
§ 3 

Spoločné ustanovenia 

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

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

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

§ 4 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2015. 
 
 
 
 

JUDr. Ivo Nesrovnal 
primátor 



 
Uznesenia miestnych 

zastupiteľstiev





 



 



 





 



 



 



 





 



 



 



 


