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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. 

 

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 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.  
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Počas obdobia stanoveného na pripomienkovanie občanmi, bolo doručených 89 

pripomienok. 

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

Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ zo dňa 02.10.2019 prijala 

nasledovné stanovisko: 

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho 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. 

 

Stanovisko mestskej rady 

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. 

 

Uznesenie Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 27.08.2019 

Návrh na premenovanie časti Námestia SNP na Námestie Nežnej revolúcie 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. 

 

Uznesenie Gestorskej komisie pre kultúru, média a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ (per 

rollam)  zo dňa 14.10.2019 

Gestorská komisia Komisia pre kultúru, média a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ zo dňa 

14.10.2019 prijala nasledovné uznesenie: 

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ po prerokovaní 

materiálu berie na vedomie doručené 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.  

 


