
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 1/2019 

z 07.02.2019 

o určení názvov novovzniknutých ulíc a o zmene názvu ulice v mestských častiach  
Bratislava-Petržalka, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava-Nové Mesto  

a Bratislava-Staré Mesto 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 4 
ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
zákona č. 70/2018 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 ustanovenia 

(1) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „Bratislava“) týmto 
všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) určuje názvy novovzniknutých ulíc, 
ktoré vznikli výstavbou pozemných komunikácií v mestských častiach  Bratislava-Karlova Ves 
a Bratislava-Nové Mesto, mení názov ulice v mestskej časti Bratislava-Petržalka a mení názov 
časti ulice v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

(2) Názvy ulíc boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-
Petržalka uznesením č. 420 zo dňa 12.12.2017, Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves uznesením č. 196/2016 zo dňa 26.04.2016, Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto uznesením č. 24/24 zo dňa 10.04.2018 a Miestnym 
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č.77/2018 zo dňa 22.05.2018. 

§ 2 
Určenie názvov ulíc  

(1) V mestskej časti Bratislava-Petržalka sa mení názov Čapajevova ulica na: 

Ulica Ondreja Štefanka. 

(2) V mestskej časti Bratislava-Karlova Ves sa určuje názov:  

Ulica Michala Greguša. 

(3) V mestskej časti Bratislava-Nové Mesto sa určujú názvy ulíc: 

a) Na Ahoji, 

b) Na Briežkoch, 



c) Pod Mníšskou horou. 

(4) V mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa mení názov časti ulice: 

a) Námestie T. G. Masaryka 

 

 

 

§ 3 
Spoločné ustanovenia 

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

(2) Označenie ulíc určených týmto nariadením vykoná na vlastné náklady Bratislava. 

(3) Bratislava zapíše názvy ulíc určených týmto nariadením do evidencie názvov ulíc. 

§ 4 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júna 2019. 

 

 

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r. 

primátor 









 


