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Kód uzn. 3.6 

1.2 
Návrh uznesenia 

 
 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 
 

odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o zmene názvu časti námestia v mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou 
od 15. 11. 2019. 
 

 
 



Dôvodová správa 
 

 

Na základe § 4 ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení zákona č. 70/2018 Z. z. sa určujú názvy ulíc a verejných 
priestranstiev všeobecne záväzným nariadením obce.  

 

A. Všeobecná časť 

1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 100/2019 
zo dňa 24.09.2019 schválilo premenovanie časti Námestia Slovenského národného povstania 
na „Námestie Nežnej revolúcie“. 

 

B. Osobitná časť 

K bodu 1. 

 

Mestská časť Bratislava-Staré mesto navrhla premenovať časť Námestia Slovenského 
národného povstania na „Námestie Nežnej revolúcie“ z nasledujúceho dôvodu: 

 

Blíži sa 30. výročie Nežnej revolúcie, ktoré pripomína boj za slobodu a demokraciu. 

Nežná revolúcia má podobne ako protifašistický odboj významné postavenie v našich 
dejinách a zaslúži si tento odkaz udržať pre budúce generácie. 

 

Vyvesenie na úradnej tabuli a zverejnenie na internetovej stránke hlavného mesta: 
V dňoch od 01.10.2019 do 24.10.2019 bol návrh všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti námestia v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto vyvesený na úradnej tabuli hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a zverejnený na internetovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk.  

Stanovisko Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ zo dňa 

03.10.2019 prijala nasledovné uznesenie: 

 

 

Stanovisko  Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy: 
Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní Návrh na 

premenovanie časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie a po následnej diskusii prijala 
nasledovné uznesenie: 



 
Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy súhlasí s predloženým návrhom 

premenovania časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie v území len pred Starou 
tržnicou. 



Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .../2019 

z ... 2019 

o zmene názvu časti námestia v mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 4 
ods. 5 písm. a) prvého bodu 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 nový názov časti námestia 
v mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto. 

(2) Nový názov časti námestia bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 100/2019 zo dňa 24.09.2019. 

§ 2 
Určenie názvov ulíc  

(1) V mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa pre časť námestia Slovenského 
národného povstania určuje nový názov: 

Námestie Nežnej revolúcie. 

§ 3 
Spoločné ustanovenia 

(1) Presné vymedzenie námestia, ktorého názov je určený v § 2, je znázornené 
v situačnom pláne č. 1, ktorý tvorí prílohu tohto nariadenia.  

(2) Označenie námestia určeného týmto nariadením vykoná na vlastné náklady 
Bratislava. 

(3) Bratislava zapíše názov námestia určený týmto nariadením do evidencie názvov ulíc. 

 

 



§ 4 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. novembra 2019. 

 

 

Ing. arch. Matúš Vallo  

primátor 



Uznesenie miestnych zastupiteľstiev 
 



 


