
Dôvodová správa 

 

 

Na základe § 4 ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení 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 133/2018, 
ktoré bolo prijaté dňa 18.09.2018 schválilo premenovanie časti námestí na „Park na 

Kollárovom námestí“, „Park na Jakubovom námestí“, „Park na Kmeťovom námestí“, „Park na 
Námestí slobody“. 

 

B. Osobitná časť 

 

K bodu 1. 

 

 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto navrhla premenovať časti námestí na parky  

z nasledujúceho dôvodu: 

 

Premenovanie časti námestí v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na parky z dôvodu 

zachovania a záchrany zelene a parkov na rastlom teréne (priepustný zemský povrch).  

V priestore lokalít navrhovaných názvov parkov, sa nenachádza žiadna obytná budova. 

Zmena pomenovania verejného priestranstva teda nebude mať vplyv na zmenu trvalého pobytu 
žiadnej fyzickej a právnickej osoby. 

  

 

  



Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .../2021 

z ... 2021 

o zmene názvu častí verejných priestranstiev 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, podľa § 6a ods. 2 písm. l) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 

republiky Bratislave 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“) mení názvy častí verejných 

priestranstiev v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

(2) Názvy častí verejných priestranstiev boli schválené Miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 133/2018, ktoré bolo prijaté dňa 
18.09.2018. 

 

 

§ 2 

Určenie názvu verejného priestranstva  

(1) V mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa menia názvy častí verejných 
priestranstiev: 

a) Kollárovo námestie na názov Park na Kollárovom námestí, 

b) Jakubovo námestie na názov Park na Jakubovom námestí, 

c) Kmeťovo námestie na názov Park na Kmeťovom námestí, 

d) Námestie slobody na názov Park na Námestí slobody. 

 

 



 

§ 3 
Spoločné ustanovenia 

(1) Presné vymedzenie verejných priestranstiev, ktorých názov je určený v § 2, je 
znázornené v situačných plánoch č. 1 – 4, ktoré tvoria prílohu tohto nariadenia.  

(2) Označenie verejných priestranstiev určených týmto nariadením vykoná na vlastné 
náklady Bratislava. 

(3) Bratislava zapíše názvy verejných priestranstiev určených týmto nariadením do 

evidencie názvov ulíc. 

 

 

§ 4 

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júna 2021. 

 

 

Ing. arch. Matúš Vallo  

primátor



Uznesenie miestnych zastupiteľstiev











 


