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Dôvodová správa         

Spoločnosť BENCONT DEVELOPMENT a.s., Polus Tower 1, Vajnorská 100/A, 831 04 

Bratislava, ktorá je v lokalite „Obytný súbor Rínok Rača“ v Bratislave – Rači stavebníkom 

miestnych komunikácii, na ktoré bola podaná žiadosť o stavebné povolenie dňa 13.7.2018 

požiadala dňa 13.10.2020 o pomenovanie novobudovaných komunikácií a to komunikácie 

A a komunikácie  B. Komunikácie by mali byť vybudované na parc. č. č. 1537/4, 1537/95, 

1537/96.  

Spoločnosť navrhla názvy pre komunikáciu A „Na Rínku“ a pre komunikáciu B „Na 

Vinárskych“. 

 

Tu navrhujeme ulice pomenovať nasledovne: 

Komunikácia A  - Rudroffova ulica/alt. ulica Vojtecha Rudroffa 

Komunukácia B – Tereziánska ulica/alt. ulica Márie Terézie 

 

Vojtech Rudroff - Národovec a bojovník za slovenskú samostatnosť, priekopník modernej 

pastorácie a okresný školský dekan. Narodil sa 10. apríla 1875 v Lomnici. Za farára do 

Račišdorfu ho menovali 3. decembra 1908; pôsobil tu celých 33 rokov, až do svojej smrti. 

Zomrel 23. januára 1942 vo veku 67 rokov a pochovaný je na tunajšom cintoríne. 

 

Mária Terézia – Za jej panovania sa uskutočnili viaceré pokrokové reformy, ktoré zabezpečili 

hospodársky pokrok a aj rozvoj bratislavského vinohradníctva a obchodu s vínom. Panovníčka 

v roku 1767 udelila dekrét Márie Terézie, ktorým priznala Račianskej Frankovke štatút nápoja 

vhodného na cisársky stôl.  

 

Spoločnosť Potočné s.r.o., Vavrinecká 13, 831 52 Bratislava, ktorá vybudovala v lokalite 

„Potočné“ prístupové komunikácie vetva A a vetva B na parc. č.  č. 2613/28, 5385/28, 5385/29, 

5385/30, 5385/31, 5385/32, 5385/34, 5385/35, 5366/18, 5379/4, 5382/5, 5385/13, 5366/5, 

5385/4 a 5365/13, k.ú. Rača požiadala o pomenovanie ulice vytvorenej týmito dvoma vetvami. 

Kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby „Technická infraštruktúra lokality Potočné“ 

Bratislava – Rača č. 21215/3128/2019/SU-FEK nadobudlo právoplatnosť 17.01.2020. Zároveň 

spoločnosť navrhla názov „Pri pieskovom potoku“ alebo „Fialková ulica“.  

 

V lokalite Potočné sú skolaudované prístupové komunikácie sprístupňujúce v časti A - 6 

pozemkov pôvodných vlastníkov-fyzických osôb určené na výstavbu rodinných domov /jeden 

dom je už vo výstavbe a v časti B sa pripravujú projekty na výstavbu 28 objektov.  

 Preto je potrebné vytvorenie nových ulíc. Bolo by absolútne neprehľadné všetky uvedené 

nehnuteľnosti priradiť k ulici Potočná, kde môže prísť po ľavej strane k výstavbe ďalších 10 

rodinných domov v zmysle platného územného plánu a medzi orientačným číslom 35 a 37 nie 

je žiadna rezerva, čiže všetky RD by museli byť 35 A,B,C,D,E,F. 

Vzhľadom na skutočnosť, že vetva A, ktorá sa nachádza v priamom napojení na Ulicu Potočná 

bude pri budúcej urbanizácii územia možné predĺžiť až po komunikáciu a Ulicu Podkarpatská 

odporúčame   tejto časti určiť samostatný názov ulice. 

Vetva A sa nachádza na pozemkoch parc. č. 2613/32, 5382/7, 5379/15, 5385/30,31,32 CKN 

a 5365/28, 29 a 2613/29 /bez LV v CKN/ - 5385/1 EKN . 

Vetva B obsluhuje novovzniknutú lokalitu pracovne v povoľovacom procese nazývanú 

„Potočné“ s budúcimi 28 objektami. 

Nachádza sa na pozemkoch parc. č. 5366/20 CKN ako skolaudovaná časť a dve odbočky, ktoré 

sú v povoľovacom procese na pozemkoch parc. č. 5350/20,26, 5359/17, 5359/20, 5365/27, 

5366/50 CKN a 5350/23, 5350/17, 5365/24, 5365/21, 5366/46, 5366/30 CKN. 
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Vzhľadom k tomu, že v bezprostrednej blízkosti týchto komunikácii sa už nachádza ulica 

s názvom „Piesková ulica“ názov navrhovaný stavebníkom by mohol viesť k neželanej 

zameniteľnosti týchto názvov. Zároveň existuje Fialkové údolie (Staré mesto) ako aj ulica 

Fialová (Petržalka), a teda názov Fialková ulica by mohol rovnako viesť k zameniteľnosti 

názvov.  

 

Navrhujeme nasledovné pomenovania ulíc: 

 Vetva A na pozemkoch parc. č. 2613/32, 5382/7, 5379/15, 5385/30,31,32 CKN a 5365/28, 29 

a 2613/29 /bez LV v CKN/ - 5385/1 EKN – Kopaničiarska ulica 

Vetva B na pozemkoch parc. č. 5366/20 CKN a dve odbočky, ktoré sú v povoľovacom procese 

na pozemkoch parc. č. 5350/20,26, 5359/17, 5359/20, 5365/27, 5366/50 CKN a 5350/23, 

5350/17, 5365/24, 5365/21, 5366/46, 5366/30 CKN – ulica Pod Zemným Vrchom 

 

Tieto názvy sú odvodené od geografických bodov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti 

novovzniknutých ulíc. Zemný vrch je vrch v Malých Karpatoch. Názvom „Kopaničiarske“ sa 

označuje širšia lokalita, kde sa novopomenované ulice nachádzajú.  

 

 

 

Skutkový stav: 

Viď príloha 

 

Stanovisko komisie: 

 

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

schváliť návrh na pomenovanie ulíc nachádzajúcich sa v lokalite „Potočné“ v mestskej 

časti Bratislava – Rača,  a to  

a) Komunikácia vetva A vybudovaná na pozemkoch parc.č. 2613/32, 5382/7, 5379/15, 

5385/30,31,32 CKN a 5365/28, 29 a 2613/29 a 5385/1 EKN, k.ú. Rača názvom ......... 

b) Komunikácia vetva B vybudovaná na pozemkoch parc.č.. 2613/32, 5382/7, 5379/15, 

5385/30,31,32 CKN a 5365/28, 29 a 2613/29 CKN ako skolaudovaná časť a dve 

odbočky, ktoré sú v povoľovacom procese na pozemkoch parc.č. 5350/20,26, 5359/17, 

5359/20, 5365/27, 5366/50 CKN a 5350/23, 5350/17, 5365/24, 5365/21, 5366/46, 

5366/30 CKN názvom ......... 

 

2. MZ MČ Bratislava-Rača schváliť návrh na pomenovanie ulíc nachádzajúcich sa 

v lokalite „Obytného súboru Rínok Rača“ v mestskej časti Bratislava – Rača, ktoré 

budú vybudované na parc. č. 1537/4, 1537/95, 1537/96 CKN, k.ú. Rača a to : 

a) Komunikácia A názvom .......... 

b) Komunikácia B názvom ......... 

 

Prílohy: Žiadosť a snímky z katastrálnej mapy 


