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NÁVRH   UZNESENIA 
  
Miestne zastupiteľstvo  
MČ Bratislava-Ružinov  
po prerokovaní  
 
 
A.                                                  b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
 
návrh na pomenovanie ulice, ktorá vznikne v  objekte Dunajské predmestie – polyfunkčný 
súbor v lokalite nachádzajúcej sa v mestskej časti Ružinov, v katastrálnom území Nivy a je 
vymedzená parc. č. 15413/16 o rozlohe 511 m², 15413/22 o rozlohe 1913 m², 15413/26 
o rozlohe 1207 m², 15413/64 o rozlohe 846 m², 15413/59 o rozlohe 792 m² s názvom: 
„Púčiková ulica“ . 
                                                      
 
 
 
B.                                                            s ch v a ľ u j e  
 
 
návrh na pomenovanie  ulice, ktorá vznikne v  objekte Dunajské predmestie – polyfunkčný 
súbor v lokalite nachádzajúcej sa v mestskej časti Ružinov, v katastrálnom území  Nivy  a  je   
vymedzená parc. č. 15413/16 o rozlohe 511 m², 15413/22 o rozlohe 1913 m², 15413/26 
o rozlohe 1207 m², 15413/64 o rozlohe 846 m², 15413/59 o rozlohe 792 m² s názvom: 
„Púčiková ulica“ .  
 
 
 
C.                                                                 o d p o r ú č a 
 
 
Dušanovi Pekárovi, starostovi 
 
predložiť návrh pomenovanie ulice, ktorá vznikne v objekte Dunajské predmestie -  
polyfunkčný súbor v lokalite nachádzajúcej sa v mestskej časti Ružinov, v  katastrálnom 
území  Nivy a je vymedzená parc. č. 15413/16 o rozlohe 511 m², 15413/22 o rozlohe 1913 m², 
15413/26 o rozlohe 1207 m², 15413/64 o rozlohe 846 m², 15413/59 o rozlohe 792 m² s 
názvom: „Púčiková ulica“  
na  schválenie  Mestskému zastupiteľstvu hlavného  mesta  SR Bratislavy,  prostredníctvom  
Magistrátu  hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 
 
                                                                                           T : ihneď po podpise starostom                                                                 
 
 
 



   

3 

 

Dôvodová správa 
 

Návrh na pomenovanie ulice v MČ Bratislava–Ružinov v  
objekte Dunajské predmestie - polyfunkčný súbor 

 
 

      Spoločnosť TRAJEKT PLUS, a.s. požiadala mestskú časť Bratislava–Ružinov (ďalej len 
„mestská časť“) listom zo dňa 15.02.2016 o pomenovanie ulice, ktorá vznikne v  objekte 
Dunajské predmestie – polyfunkčný súbor v lokalite nachádzajúcej sa v mestskej časti, 
v katastrálnom území Nivy s názvom „Ružová“.  
      Listom zo dňa 24.02.2016 mestská časť vyzvala spoločnosť TRAJEKT PLUS, a.s.,                     
o doplnenie  prehľadnej identifikácie územia dotknutých pozemkov s parcelnými číslami,                    
o  katastrálnu mapu s  farebne  vyznačenou  časťou  pomenúvanej komunikácie a 
o fotodokumentáciu. Na odporúčanie Magistrátu hl. m. SR  Bratislavy mestská časť tiež 
požiadala spoločnosť TRAJEKT PLUS, a.s., aby poslali iný návrh na pomenovanie ulice, 
nakoľko by mohlo dochádzať k zámene s existujúcim názvom ulice Ružová dolina. 
      Listom zo dňa 14.03.2016 spoločnosť TRAJEKT PLUS, a.s., doplnila požadovanú 
identifikáciu územia  a v  liste zo dňa 20.04.2016  zaslala nový návrh na pomenovanie ulice, 
ktorá vznikne v  objekte Dunajské predmestie – polyfunkčný súbor v lokalite nachádzajúcej 
sa v mestskej časti, v katastrálnom území Nivy. Po dohode so spoločnosťou TRAJEKT 
PLUS, a.s., bol predložený návrh na pomenovanie ulice: „Novoružinovská ulica“.  
Návrh pomenovania „Novoružinovská ulica“ bol ako súčasť príslušného materiálu 
prerokovaný 17.05.2016 na porade starostu mestskej časti a dňa 07.06.2016 prerokovaný               
na Miestnej rade mestskej časti. Členovia Miestnej rady v diskusii:   

• upozornili, že navrhovaný názov nekorešponduje s názvami už existujúcich ulíc v danej 
lokalite (napríklad Lúčna, Senná, Motýlia, Uhorková, Rosná, Stará Černicová), 

• vyjadrili pochybnosť, či budúca príslušná ulica bude mať taký význam, aby niesla 
v názve názov mestskej časti. 

Vzhľadom na uvedené, bol materiál predkladateľom (zástupca starostu Mgr. Martin Pener) 
stiahnutý z rokovania. Predkladateľ a zástupcovia spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s., 
následne pripravili nové návrhy pomenovania budúcej ulice, ktoré boli predmetom 
spoločného stretnutia dňa 20.10.2016. Z viacerých predložených návrhov sa obidve strany 
zhodli na návrhu „Mätová ulica“. 
      Listom zo dňa 31.10.2016 spoločnosť TRAJEKT PLUS, a.s., zaslala žiadosť                             
na pomenovanie ulice názvom „Mätová ulica“, ktorá by mala byť pomenovaná v objekte 
Dunajské predmestie – polyfunkčný súbor.  
 
      Dňa 06.12.2016 zasadala Komisia územného plánovania,  životného prostredia a dopravy, 
kde bol prerokovávaný materiál na pomenovanie ulice v MČ Bratislava–Ružinov v objekte 
Dunajské predmestie - polyfunkčný súbor. 
Komisia na svojom rokovaní prijala nasledovné stanovisko:   
„Komisia sa oboznámila s materiálom „Návrh na pomenovanie ulice v mestskej časti 
Bratislava–Ružinov v objekte Dunajské predmestie – polyfunkčný súbor“, t. j. s návrhom 
pomenovania ulice na Mätová ulica. Komisia neodporúča uvedený návrh pomenovania ulice 
schváliť. Komisia žiada príslušný referát pripraviť na ďalšie zasadnutie  komisie okruh 
možných názvov ulíc pre túto lokalitu“. 
 
13.12.2016 bol materiál stiahnutý z rokovania Miestneho zastupiteľstva. 
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      Na základe vyššie uvedeného prebehlo elektronickou formou rokovanie so spoločnosťou 
TRAJEKT PLUS, a.s., kde mestská časť vyzvala spoločnosť, aby do najbližšieho rokovania 
komisie navrhla názvy pre danú ulicu. 
      Dňa 24.1.2017 zasadala Komisia územného plánovania,  životného prostredia a dopravy, 
za prítomnosti aj zástupcu spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s., kde bol prerokovávaný materiál 
na pomenovanie ulice v MČ Bratislava–Ružinov v objekte Dunajské predmestie - 
polyfunkčný súbor. Z viacerých predložených  názvov rešpektujúcich historické skutočnosti 
danej lokality, aj charakter názvov ostatných ulíc sa obidve strany zhodli na návrhu 
„Púčiková ulica“, ktorá bude situovaná v lokalite nachádzajúcej sa v mestskej časti, 
v katastrálnom území Nivy, na parcelách 15413/16 o rozlohe 511 m², 15413/22 o rozlohe 
1913 m², 15413/26 o rozlohe 1207 m², 15413/64 o rozlohe 846 m², 15413/59 o rozlohe 792 
m² . 
      
V zmysle § 2b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev patrí do pôsobnosti 
obce. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, 
na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, 
názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženstvo alebo národnostné cítenie, jazykovo 
nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.  
 
Podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy čl. 7, ods. 6, písmeno x) je v kompetencii 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy určovať a meniť nariadením 
Bratislavy názvy ulíc a iných verejných priestranstiev na návrh mestskej časti .  
 
Podľa čl. 18 ods. 4 písm. u)  Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti je vyhradené predkladať mestskému zastupiteľstvu návrh na pomenovanie 
alebo zmenu názvu ulíc a iných verejných priestranstiev. 
 
       
Odôvodnenie navrhnutého názvu na pomenovanie ulice z hľadiska historického pôvodu : 
 
Púčiková - názov odvodený z rastlinnej ríše, nerozvinutý list alebo kvet, korešponduje 
s okolitými názvami ulíc (Lúčna, Jarná, Senná, Rosná, Uhorková, Motýlia...) 
 
      Zámer pomenovať vyššie uvedenú komunikáciu názvom „Púčiková ulica“ bol 
konzultovaný s Magistrátom hl. mesta Bratislavy, oddelením vnútornej správy a bol 
odporúčaný ako vhodné pomenovanie. 
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