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                         1.2. 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské  zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy  po prerokovaní materiálu 

 

s c h v a ľ u j e 

 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvov 

námestí    v   mestských  častiach    Bratislava-Ružinov   a   Bratislava-Staré Mesto    s   účinnosťou   

1.  augusta  2012. 



 
 

Dôvodová správa 
 
 
 

Na základe § 6 a § 2b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov sa určujú názvy ulíc a verejných priestranstiev všeobecne záväzným 
nariadením obce.  

 
 

 
A. Všeobecná časť 
 

1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti  Bratislava-Ružinov uznesením č.  181/XI/2012 
z 15.5.2012 schválilo zmenu mena verejného priestranstva v okolí súčasného Námestia M. R. 
Štefánika na Nábrežie M. R. Štefánika. 

2. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 92/2011 
z 8.11.2011  schválilo zmenu mena verejného priestranstva   Predstaničné námestie na Námestie 
Franza Liszta. 
 
 
 
B. Osobitná časť 
 
K bodu 1. 
 Námestie M. R. Štefánika bolo schválené všeobecne záväzným nariadením hl. m. SR 
Bratislavy č. 5/2011 z 30.6.2011. Aktivitami Matice slovenskej a občanov SR  prišli primátorovi 
hlavného mesta desiatky listov s návrhom na pomenovanie nábrežia Dunaja po generálovi 
Štefánikovi. Keďže je nežiaduce, aby  rovnakým menom boli pomenované dve priestranstvá 
/duplicita/, mesto odstúpilo listy a súčasne navrhlo mestskej časti, aby bolo rozšírené existujúce 
námestie tohto mena. Svojou veľkosťou by zodpovedalo historickej dôležitosti Štefánikovej 
osobnosti. V tomto znení bol aj pripravený materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva.  
Z iniciatívy Komisie mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly mestskej časti Bratislava-Ružinov 
a diskusiou na rokovaní miestneho zastupiteľstva bolo schválené  premenovanie navrhovaného 
priestranstva na Nábrežie M. R. Štefánika. 
 
K bodu 2. 
 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto  pristúpilo k uvedenej zmene názvu verejného 
priestranstva z viacerých dôvodov. V minulom roku sme si pripomenuli 200-té výročie narodenia 
tohto významného uhorského hudobného skladateľa, klaviristu, dirigenta a učiteľa.  V Dóme sv. 
Martina, ktorý bol jeho obľúbeným miestom, sa konala séria koncertov. Už ako deväťročný  
hudobník koncertoval Liszt v Bratislave – v paláci Leopolda De Pauliho /Ventúrska ulica 11/. Na 
budove paláca je umiestnená pamätná tabuľa, pripomínajúca jeho koncerty, keďže sa do Bratislavy 
rád vracal. 
Navrhované verejné priestranstvo sa nachádza pred hlavnou železničnou stanicou, je dôstojným 
a vhodným miestom pre osobnosť Franza Liszta. Už v roku 1899 sa v tejto štvrti elegantných 
rodinných domov nachádzala Liszt Ferenc utca, ktorá je dnes obyvateľom známa ako Čajkovského 
ulica. Zmena názvu námestia nebude mať vplyv na zmeny trvalého pobytu, obyvateľom sa adresa 
nezmení. Na dotknutom priestranstve sa nachádzajú budovy  stanice, polyfunkčných objektov 
a stánok rýchleho občerstvenia. 
 
 
 



N á v r h 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. ......./2012 

z  28.  júna  2012 
o zmene názvov námestí  v mestských častiach  Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré Mesto 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 2b zákona 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona č. 453/2001 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. x) Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 3 sa uznieslo: 
 

§ 1  
Úvodné ustanovenie 

 
(l) Toto všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

(ďalej len „nariadenie“) mení názvy námestí  v mestských častiach Bratislava-Ružinov a Bratislava-
Staré Mesto. 
 
 (2) Navrhované zmeny názvov námestí boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej 
časti Bratislava-Ružinov uznesením č.  181/XI/2012 z 15. mája 2012 a Miestnym zastupiteľstvom 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto unesením č. 92/2011 z  8. novembra 2011. 
 

§ 2 
Zmena názvov námestí 

 
(1)  V mestskej časti Bratislava-Ružinov sa mení názov Námestia M. R. Štefánika, ktoré sa 

nachádza v katastrálnom území Nivy a je vymedzené budovami EUROVEA, Starým mostom, 
Mostom Apollo a riekou Dunaj, na názov  
Nábrežie M. R. Štefánika.  

(2)  V mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa mení názov Predstaničného námestia na 
názov  
Námestie Franza Liszta. 
 

§ 3 
Spoločné ustanovenia 

(1) Presné vymedzenie námestí je znázornené v situačných plánoch č. 1 a č. 2, ktoré tvoria 
prílohu tohto nariadenia.  

(2) Označenie námestí vykoná v mestských častiach Bratislava-Ružinov a Bratislava-Staré 
Mesto na vlastné náklady hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. 

(3) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava zapíše nové názvy námestí určené týmto 
nariadením do evidencie názvov ulíc a verejných priestranstiev. 
 

§ 4 
Účinnosť  

Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1. augusta  2012.  
                    Milan Ftáčnik 

                    primátor 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zmene názvov námestí v mestských častiach Bratislava-Ružinov a  Bratislava-Staré Mesto 
 
          
                  

Uznesenie č. 559/2012 
zo dňa 14. 06. 2012 

 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy  
schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o zmene názvov  námestí v mestských častiach Bratislava-Ružinov a  Bratislava-
Staré Mesto,   s účinnosťou   1.  augusta   2012. 
 
      - - - 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZNESENIA  MESTSKÝCH  ČASTÍ 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov  

 
Uznesenie   č.   181/XI/2012  

zo dňa 15. 05. 2012  
 
13.   Návrh na pomenovanie rozšíreného námestia M. R. Štefánika  
 
miestne  zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
A.                                                              s ch v a ľ u j e  
 
pomenovanie verejného priestranstva, ktoré v súčasnosti zahŕňa Námestie M.R. Štefánika     
a  územie,  ktoré  je  vymedzené  budovami  Eurovea, Starým  mostom,  Mostom  Apollo  
a  riekou  Dunaj  (parc. č. 9182/2, 9182/9, 9182/11, 9193/577, 9193/6, 9193/586,  9190/2, 
9193/203, 9191/1, 9191/2, 9193/7) na Nábrežie M. R. Štefánika  
 
B.                                                                 u k l a d á  
 
Ing. Lýdii Adamovi čovej, prednostke  
 
predložiť pomenovanie  verejného  priestranstva v Mestskej časti  Bratislava - Ružinov, ktoré  v   
súčasnosti   zahŕňa   Námestie  M. R. Štefánika  o územie,  ktoré je vymedzené budovami   
Eurovea,   Starým   mostom,   Mostom   Apollo   a  riekou  Dunaj s  názvom      
Nábrežie  M.  R.  Štefánika  na schválenie  Mestskému zastupiteľstvu hlavného  mesta    
SR  Bratislavy,  prostredníctvom  Magistrátu  hlavného mesta SR Bratislavy  
                                                                                   T : ihneď po podpise starostom  
 
                                                                                                    Ing. Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                                                starosta               
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 



 

 
 
 
 
 



 
 

 


