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Dôvodová správa         

Dňa 29.10.2019 požiadala spoločnosť BLESSING s. r. o., Studená 2, 821 04 Bratislava, ktorá 

v lokalite Bratislava – Rača Rinzle stavia miestnu verejnú komunikáciu a vnútroareálovú  

komunikáciu, na ktorú bolo vydané právoplatné stavebné povolenie č.j. 

14759/2097/2016/UPSP-PR a 5 rodinných domov, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné 

povolenie č.j. 14964/250/2018/UPSP-PR a č. j. 14963/226/2018/UPSP-PR o pomenovanie 

novovybudovanej komunikácie. Žiadateľ navrhol možnosti: „Nová Alstrova“, „Pod 

Vinohradmi“, „Strapcová“. 

Žiadateľ vo svojej žiadosti  vo výkresovej časti žiadal pomenovať aj časť komunikácie, ktorá 

bude nadväzovať na Alstrovu ulicu. Táto časť však bude súčasťou verejnej komunikácie, 

ktorá bude pokračovať smerom na Peknú cestu a bude pomenovaná samostatne (parcely č. 

1683/736, 1683/530 a parcela evidencie E 2013). Navrhujeme preto pomenovať len 

novovybudovanú komunikáciu na parc. č. 1683/131.  

 

Podľa článku 18 ods. 4 písm. t) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy: „Miestnemu 

zastupiteľstvu je vyhradené predkladať mestskému zastupiteľstvu návrh na pomenovanie 

alebo zmenu názvu ulíc a iných verejných priestranstiev.“ 

 

 Podľa článku 7 ods. 6 písm. w) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy: „Mestskému 

zastupiteľstvu je vyhradené určovať a meniť nariadením Bratislavy názvy ulíc a iných 

verejných priestranstiev na návrh mestskej časti.“  

 

27.8.2019 vznikla Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy ako odborný poradný 

orgán primátora hlavného mesta. Názvoslovná komisia sa uznáša na názore expertného 
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charakteru, ktorý je zohľadňovaný v procese určovania názvov verejných priestranstiev 

v Bratislave, v súlade so Zásadami určovania názvov verejných priestranstiev v hlavnom 

meste SR Bratislave (ďalej len „Zásady“) - viď príloha. 

Vzhľadom na pravidlá určené v Zásadách názvy „Nová Alstrova“ a „Pod Vinohradmi“ 

nespĺňajú  podmienku stanovenú v článku 4 bod 3 Zásad „Neprípustné sú názvy, ktoré sú 

príliš dlhé, gramaticky nesprávne, alebo ľahko zameniteľné za iný, už existujúci názov 

verejného priestranstva v meste“. Na základe uvedeného podmienkam uvedeným v Zásadách 

vyhovuje iba názov “Strapcová“. 

 

 

 

Skutkový stav: 

Viď príloha 

 

Stanovisko komisie: 

 

Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy odporúča MZ MČ 

schváliť návrh na pomenovanie ulice nachádzajúcej sa na parc. č. 1683/131 v lokalite 

mestskej časti Bratislava – Rača Rinzle názvom „Strapcová“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

- Žiadosť a snímky z katastrálnej mapy 

- Zásady určovania názvov verejných priestranstiev v hlavnom meste SR Bratislave 

- Výpis z Krátkeho slovníka slovenského jazyka 4 z r.2003- kodifikačná príručka- zdroj: 

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 

 

 

 
 


