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1.       

      

Návrh uznesenia 

 

 
Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

 

1. MZ MČ Bratislava-Rača 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 „ulica 

Eduarda Praschaga“ 

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 „Vinárska ulica“. 

 

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 „Kopaničiarska ulica“ 

b) Komunikácia B názvom „ulica Pod Zemným vrchom“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Dôvodová správa 

 

Podľa §6a ods. 2 písm. l) zákona č. 377/1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave je 

Bratislave vyhradené určovať názvy ulíc a verejných priestranstiev.  

 

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 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“).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Materiál 

 

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“. 

 

Ná základe odporučenia Komisie  životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy  

navrhujeme ulice pomenovať nasledovne: 

Komunikácia A  - ulica Eduarda Praschaga 

Komunukácia B – Vinárska ulica 

 

Eduard Praschag - je autorom architektonického návrhu Nemeckého kultúrneho domu, ktorý bol 

vybudovaný z iniciatívy Nemeckého vinohradníckeho spolku (r. 1942). Na konci druhej svetovej 

vojny boli z Rače vysťahovaní všetci obyvatelia nemeckej národnosti. Po nútenom odchode v roku 

1945 sa usadil v meste Leoben neďaleko mesta Graz v Rakúsku. Vybudoval uznávanú 

architektonickú firmu s mnohými realizovanými dielami v Rakúsku, v ktorej neskôr pracovali aj 

obaja jeho synovia. Aj keď rodný dom Praschagovcov od sedemdesiatych rokov už v Rači nestojí, 

na Slovensko nezanevrel. Napriek železnej opone sa stále stýkal so svojou rodinou 

Hulanských. Zomrel v roku 1996 v Leobene vo veku 85 rokov. 

(zdroj: racaweb.sk, Autor: Ján Bednarič) 

Obytný súbor „Rínok Rača“ je vybudovaný v areáli bývalých Vinárskych závodov, názov 

Vinárska ulica chce nadviazať na túto históriu miesta. Štátny podnik Vinárske závody bol uvedený 

do prevádzky  v roku 1963 ako jeden z najmodernejších a najväčších závodov v bývalom 

Československu. 

 

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. 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





4. Stanoviská stálych komisií    
materiál: Návrh na pomenovanie ulíc v lokalite mestskej časti Bratislava – Rača 

v lokalite „Potočné“ a v lokalite „Rínok Rača“ 
    

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia životného 

prostredia, výstavby, 

územného plánu a 

dopravy 

1.   Komisia životného prostredia, výstavby, územného plánu a dopravy 

odporúča 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 ulica Eduarda Praschaga 

b) Komunikácia B názvom Vinárska ulica 

 

2.   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 Kopaničiarska ulica 

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 ulica Pod 

Zemným Vrchom 

A 

 

 

 



 

  


