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Kód uzn. 3.6 
1.2

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

S c h v a ľ u j e

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene 

názvu časti námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s tičinnosťou 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 hoj za slobodu a demokraciu.

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

Skrátenie postupu pri príprave všeobecne záväzného nariadenia:

Podľa § 5 Pravidiel platí že, primátor požiada starostu mestskej časti o zaujatie stanoviska 
miestneho zastupiteľstva k návrhu nariadenia. Podľa §9 Pravidiel o skrátení postupu pri príprave 
nariadenia, rozhodne primátor na základe odôvodneného návrhu spracovateľa. Nakoľko návrh 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu 
časti námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, sa netýka záujmov ostatných mestských 
častí, rozhodol som o skrátení postupu pri príprave všeobecne záväzného nariadenia, teda návrh 
všeobecne záväzného nariadenia nebude zaslaný na zaujatie stanoviska miestnym zastupiteľstvám 
mestských častí.

Vyvesenie na úradnej tabuli a zverejnenie na internetovej stránke hlavného mesta:

V dňoch od 01.10.2019 do 24.10.2019 hol 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 intemetovej stránke hlavného mesta www.hratislava.sk.

http://www.hratislava.sk


Počas obdobia stanoveného na pripomienkovanie občanmi, bolo doručených 89 
pripomienok.

Stanovisko Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ:

Komisia kultiiry a ochrany historických pamiatok MsZ zo dňa 02.10.2019 prijala 
nasledovné stanovisko:

Komisia pre kulttim, médiá a ochranu kulttirneho dedičstva MsZ po prerokovaní materiálu 
v stilade so stanoviskom Názvoslovnej komisie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
odportiča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť predložený návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu 
časti námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Stanovisko mestskej rady

Mestská rada po prerokovaní materiálu odportiča 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 tičinnosťou od 
15.11.2019.

Uznesenie Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 27.08.2019

Návrh na premenovanie časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revoMcie Názvoslovná 
komisia hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní Návrh na premenovanie časti Námestia SNP 
na Námestie Nežnej revoMcie a po následnej diskusii prijala nasledovné uznesenie:

Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy stihlasí s predloženým návrhom 
premenovania časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revoMcie v tizemí len pred Starou 
tržnicou.

Uznesenie Gestorskej komisie pre kultúru, média a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ (per 
roliam) zo dňa 14.12.2019

Gestorská komisia Komisia pre kulttim, média a ochranu kuhtirneho dedičstva MsZ zo dňa 
14.12.2019 prijala nasledovné uznesenie:

Komisia pre kultúm, médiá a ochranu kultúmeho dedičstva MsZ po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie domčené pripomienky občanov a v súlade so stanoviskom 
Názvoslovnej komisie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť predložený Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti námestia v 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.



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) Štattitu 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 revoMcie.

§3
Spoločné ustanovenia

(1) Presné vymedzenie námestia, ktorého názov je určený v § 2, je znázomené 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



Situačný plán č . l  {príloha k VZN /2 0 1 9 )  
lokalizácia námestia v MČ Bratislava - Staré Mesto

BRATISLAVA

"Námestie Nežnej revolúcie"

N ám eáie SÍÍ^enského 
 ̂národnéhi lama

Námestie '  
ežnej revolúcie
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Uznesenie miestnych zastupiteľstiev

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

í u ~ m  "  n r mHLyH

V Ý P I S

z uznesení 10. zasadnutia M iestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava- 
Staré M esto v 8. volebnom období, konaného 24. septembra 2019

14. Návrh na zmctiu názvu časti Námestia SNP na Námestie Nežnel revolúcie

Llznesenie ŕ. 100/2019

M iestne zastup iteľstvo  m estskej časti B ralislava-S laré M esto

A. s c h v a ľ u j e

návrh  na zmenLi názvu  časti N ám estia  SN P na N ám estie Nežnej revolúcie. N áv rh  sa týka priestoru 

pred  Starou tržnicou. P resné vym edzenie časti N ám estia  SNP, ktorej sa N ávrh  týka je  znázom ené 

v situačnom  pláne, k to rý  tvo rí prílohu tohto N ávrhu;

B. p r c c1 k I a d á

M estském u zastup iteľstvu  h lavného  m esta Slovenskej republiky  B ratislavy návrh na  zm enu názvu 

časti N ám estia  SN P n a  N ám estie  Nežnej revolúcie.

B ratislava, 26 .09.2019

ing. arch, Z uzana ,\U F R IC H 'ľO V Á , v.r. 
starostka m estskej časti

O veril: M gr. Ján  Lazar
p rednosta  m iestneho  úradu

Spracoval: Ing. S chm id tova

Podateľňa úradu Telefón Bankové spojenie IČO Internet
Vajanského nábr. 3 02 /59246  111 1526-012/0200 00 603 147 wViTW.starem eS to .sk
814 21 Bratislava



KOMISIA PRE KULTÚRU, MÉDIÁ A OCHRANU KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Výpis zo zasadnutia komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva
MsZ 

zo dňa 02.10.2019 

K hodu 4
Návrh Všeohecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o zmene názvu časti námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní 
materiálu a následnej diskusii prijala stanovisko:

Stanovisko:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúmeho dedičstva MsZ po prerokovaní 
materiálu v súlade so stanoviskom Názvoslovnej komisie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 
Bratislavy schváliť predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti námestia v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie:
Prítomní: 5 Za: 4 Proti: 1 Zdržal sa: O

Za správnosť opisu:
Mgr. Katarína Lukyová v. r. Ing. Matej Vagač v. r.
tajomníčka komisie predseda komisie



KOMISIA PRE KULTURU, MÉDIA A OCHRANU KULTÚRNEHO DEDIČSTVA
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Výpis z rokovania na diaľku (per roliam) komisie pre kultúru, médiá a ochranu 
kultúrneho dedičstva MsZ dňa 14.10.2019

K hodu
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o zmene názvu časti námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Komisia kultúry, ochrany historických pamiatok a mediálna komisia MsZ po hlasovaní per 
roliam prijala nasledovné uznesenie:

Uznesenie:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúmeho dedičstva MsZ po prerokovaní 
materiálu berie na vedomie domčené pripomienky občanov a v súlade so stanoviskom 
Názvoslovnej komisie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť predložený Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o zmene názvu časti 
námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Hlasovanie per roliam:
Zúčastnení hlasovania: 10 Za: 9 Proti: O Zdržal sa: 1

Za správnosť opisu:
Mgr. Katarína Lukyová, v. r. Ing. Matej Vagač, v. r.
tajomníčka komisie predseda komisie
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Výpis z rokovania na diaľku (per rollam) Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR 

Bratislavy dňa 03.10.2019 

 

 

K bodu  

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

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

Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy po hlasovaní per rollam prijala 

nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie:  

Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy odporúča schváliť 

predložený Návrh Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

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

 

Hlasovanie per rollam:  

Zúčastnení hlasovania: 9  Za: 9    Proti: 0 Zdržal sa: 0  

 

 

 

Za správnosť opisu:  

Mgr. Katarína Lukyová, v. r.   Mgr. Mirek Karas  

tajomníčka komisie   podpredseda komisie  

Bratislava 07.10.2019  

 

 



12 

 

 

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  
o zmene názvu časti námestia v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Kód uzn.; 1.2. 
3.6. 

Uznesenie 65/2019 
zo dňa 10.10.2019 

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 


