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22.1
Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovani materiálu

schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určeni názvu 
novovzniknutého námestia v mestskej časti Bratislava-Jarovce s účinnosťou od 01.01.2022.



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-Jarovce uznesením č. 154/2021 
zo dňa 21.06.2021 schválilo pomenovanie novovzniknutého námestia Námestie pri sýpke.

B. Osobitná časť 

K bodu 1.:

Mestská časť Bratislava-Jarovce navrhla pomenovať novovzniknuté námestie 
z nasledujúceho dôvodu:

Námestie sa nachádza v blízkosti obytného súboru, ktorý bol 
vybudovaný rekonštrukciou pôvodnej sýpky.

Uznesenie Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy:

Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 22.09.2021 súhlasí s 
predloženým návrhom na pomenovanie novovzniknutého námestia „Námestie pri sýpke“ v 
mestskej časti Bratislava-Jarovce.

Stanovisko Komisie pre knitúrn, médiá a ochrann knitúrneho dedičstva MsZ:

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ zo dňa 6.10.2021, v 
súlade s Názvoslovnou komisiou hlavného mesta SR Bratislavy, odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určeni názvu novovzniknutého námestia v mestskej časti 
Bratislava-Jarovce.

Skrátenie postnpn pri priprave všeobecne záväzného nariadenia:

Podľa §9 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných 
nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy primátor rozhodol o skrátení 
postupu pri príprave všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určeni názvu novovzniknutého námestia v mestskej časti Bratislava-Jarovce



z dôvodu, že návrh všeobecne záväzného nariadenia sa netýka záujmov ostatných mestských 
častí, teda návrh všeobecne záväzného nariadenia nebol zaslaný na zaujatie stanoviska 
miestnym zastupiteľstvám mestských časti.

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

V dňoch od 09.11.2021 do 16.12.2021 je návrh všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určeni názvu novovzniknutého námestia 
v mestskej časti Bratislava-Jarovce vyvesený na úradnej tabuli hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a zverejnený na internetovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk.

Počas obdobia na uplatnenie pripomienok od 09.11.2021 do 19.11.2021 nebola podaná 
žiadna pripomienka k návrhu všeobecne záväzného nariadenia.

Stanovisko gestorskej komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ:

Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ zo dňa 24.11.2021 
berie na vedomie, že k predloženému Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určeni názvu novovzniknutého námestia v mestskej časti 
Bratislava-Jarovce neboli doručené žiadne pripomienky a neodporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určeni názvu novovzniknutého námestia v mestskej časti 
Bratislava-Jarovce.

Uzueseuie Mestskej rady hlavuého mesta SR Bratislavy:

Mestská rada zo dňa 02.12.2021 po prerokovani materiálu odporúča Mestskému 
zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy schváliť návrh všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určeni názvu 
novovzniknutého námestia v mestskej časti Bratislava-Jarovce s účinnosťou od 01. 01. 2022.

http://www.bratislava.sk


Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej repnbliky Bratislavy
č. .../2021
z ... 2021

o nrčeni názvn novovzniknntého námestia v mestskej časti Bratislava-Jarovce

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 4 
ods. 5 pism. a) prvého bodu zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v zneni zákona č. 70/2018 Z. z., § 6a ods. 2 pism. 1) zákona Slovenskej národnej rady 
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v zneni zákona č. 535/2008 
Z. z. a čl. 7 ods. 6 pism. w) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v zneni 
neskorších predpisov sa uznieslo:

§ 1
Úvodné nstanovenia

(1) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „Bratislava“) týmto 
všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) určuje názov novovzniknutého 
námestia, ktoré vzniklo výstavbou pozemnej komunikácie v mestskej časti Bratislava-Jarovce

(2) Názov námestia bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava- 
Jarovce uznesením č. 154/2021 zo dňa 23.06.2021

§ 2
Určenie názvn námestia

V mestskej časti Bratislava-Jarovce sa určuje názov námestia:

Námestie pri sýpke.

§ 3
Spoločné nstanovenia

(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 zapiše názov námestia určený týmto nariadením do evidencie názvov ulic.

. § 4
Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Ing. arch. Matúš Vallo 

primátor
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Výpis zo zasadnutia Názvoslovnej komisie hlavného mesta SR Bratislavy formou
videokonferencie cez Microsoft Teams zo dňa 22.09.2021

K bodu 2
Návrh na pomenovanie novovzniknntého námestia v MC Jarovce
Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovani predloženého návrhu a 
diskusii prijala uznesenie.

Uznesenie:
Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy súhlasí s predloženým návrhom na 
pomenovanie novovzniknutého námestia „Námestie pri sýpke“ v mestskej časti Bratislava- 
Jarovce.
Hlasovanie:
Prítomní: 6 Za: 6 Proti: O Zdržal sa: O

Za správnosť opisu:
Mgr. Katarína Lukyová, v. r. Ing. Mgr. Andrej Svorenčik, M.S., PhD., v. r.
tajomníčka komisie predseda komisie



Stanovisko z online zasadnutia Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho
dedičstva MsZ (formou videokonferencie) dňa 06.10.2021

K bodu 2
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o určení názvu novovzniknntého námestia v mestskej časti Bratislava-Jarovce

Stanovisko:
Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho dedičstva MsZ, v súlade s Názvoslovnou 
komisiou hlavného mesta SR Bratislavy, odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určeni názvu novovzniknutého námestia v mestskej časti Bratislava-Jarovce. 
Hlasovanie:
Prítomní: 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



Stanovisko z online zasadnutia Komisie pre kultúru, médiá a ochranu kultúrneho
dedičstva MsZ (formou videokonferencie) dňa 24.11.2021

K bodu 1
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určeni 
názvu novovzniknutého námestia v mestskej časti Bratislava-Jarovce

Stanovisko:
a) Komisia pre kultúru, médiá a ochranu kultúmeho dedičstva MsZ berie na vedomie, že k 

predloženému Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určeni názvu novovzniknutého námestia v mestskej časti Bratislava-Jarovce neboli 
doručené žiadne pripomienky
Hlasovanie:
Pritomni: 7 Za: 7 Proti: O Zdržal sa: O

b) Komisia pre kultúm, médiá a ochranu kultúmeho dedičstva MsZ v súlade s Názvoslovnou 
komisiou hlavného mesta SR Bratislavy, odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť 
predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy o určeni názvu novovzniknutého námestia v mestskej časti Bratislava-Jarovce. 
Hlasovanie:
Pritomni: 7 Za: 2 Proti: 3 Zdržal sa: 2 Stanovisko neprijaté.

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



Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej repnbliky 
Bratislavy o nrčeni názvn novovzniknntého námestia v mestskej časti Bratislava- 
Jarovce

Kód uzn.: 3.6.
1. 2 .

22 . 1.

Uznesenie 247/2021

zo dňa 02.12.2021 

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

schváliť návrh všeobecne závázného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
určení názvu novovzniknutého námestia v mestskej časti Bratislava-Jarovce s účinnosťou od 
01 . 01 . 2022 .
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S i tu a č n ý  p lán  č . l  (pr í loha  k VZN / 2 0 2 1 )  

lokalizácia  n á m e s t i a  v  MČ Bratis lava - Jaro v ce BRATISLAVA

" N á m e s t i e  pri sýpke"

N ám estie pri sýpke
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