
Vyhodnotenia pripomienok právnických a fyzických osôb k návrhu všeobecne 
záväzného nariadenia  

o určení názvu verejného priestranstva v mestskej časti  Bratislava-Staré Mesto 
 
1. Pripomienky fyzických osôb a právnických osôb 
 
Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ďalej len „hl. m. SR Bratislavy“ v dňoch od 13.04.2022 
do 28.04.2022. Fyzické osoby a právnické osoby mohli uplatniť pripomienku v dňoch od 
13.04.2022 do 24.04.2022. 
Postup podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“): 
 
Ods. 4:  
(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej 
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej 
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej 
lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie 
alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na 
ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 
zdôvodnené. 
 
Ods. 6: 
(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je 
zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil 
pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. 
 
Ods. 7: 
(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri 
dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. 
 
Poznámky:  
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy , ďalej 
len „VZN“ (v prípade iného VZN bude toto nariadenie citované). Mestské zastupiteľstvo 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ďalej len „MsZ“. 
Návrh vyhodnotenia V – vyhovelo, 
Návrh vyhodnotenia N – nevyhovelo, 
D – dôvod, 
Kom. – komisia. 
Do 24. apríla 2022 bola doručená poštou alebo elektronickou poštou 1 pripomienka. 
 (Upozornenie: prevod textu z dokumentov v PDF formáte bol uskutočnený strojovo. 
Originály PDF dokumentov sú k dispozícii k nahliadnutiu na oddelení vnútornej správy, 
Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 814 99 
Bratislava). 
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19.04.2022 J.L Dňa 13. 4. 2022 bol na úradnej tabuli 
hlavného 
mesta SR Bratislavy vyvesený návrh 
Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení 
názvu verejného priestranstva v mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, podľa 
ktorého sa má pomenovať priestranstvo na 
Radlinského ulici názvom „Park Antona 
Srholca“. Voči tomuto návrhu vznášam 
nasledovné pripomienky: 
• pomenovanie pásu zelene na Radlinského 
je zbytočné, vzhľadom na to, že 
priestranstvo nie je dostatočne významné 
na to, aby potrebovalo názov a je 
minimálna šanca, že sa takýto názov vžije 
a bude ľuďmi používaný, 
• toto pomenovanie je nekoncepčné, keďže 
má pomenovať priestranstvo ako park, 
hoci parkom nie je; ide o zelený pás pri 
ceste, akých je v Bratislave množstvo – a 
to i výrazne väčších –, pričom takéto 
priestranstvá sa za parky nepovažujú a ani 
sa tak nepomenúvajú; zároveň 
pomenovanie tohto priestranstva vytvára 
precedens, podľa ktorého pomaly každý 
kúsok zelene v meste možno nazvať 
parkom a aj ho pomenovať,  
• pomenovanie tohto priestranstva po 
Antonovi Srholcovi je nedôstojné jeho 
pamiatky, vzhľadom na to, že ide o 
významnú osobnosť a teda aj priestranstvo, 
ktoré bude niesť Srholcovo meno, by malo 
byť významné; som toho názoru, že zelený 
pás na Radlinského ulici takým 
významným miestom jednoznačne nie je, 
• jestvuje vhodnejšia možnosť 
pomenovania priestranstva po Antonovi 
Srholcovi, a to premenovanie ideologicky 
nazvanej Májkovej ulice (podľa takmer 
neznámeho interbrigadistu a komunistu 
Josefa Májka), ktorá sa priamo dotýka 
Blumentálskeho kostola, kde Srholec 
pôsobil; zároveň podotýkam, že 
premenovanie Májkovej ulice sa zvažovalo 
už po Nežnej revolúcii, no nakoniec k nej 
nedošlo, no bolo by vhodné k nej pristúpiť, 
keďže je vhodné postupne odstrániť z 
mesta pozostatky komunistického režimu 
v zabudnutých ideologických názvoch 
verejných priestranstiev. S pozdravom 
J.L. 
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Pripomienka nebola 
zapracovaná 
z dôvodu, že 
predstavuje 
subjektívny názor 
pripomienkujúceho. 
V zmysle čl. 2 ods. 
1 zásad určujúcich 
spôsob realizácie a 
postupu pri 
navrhovaní, 
prerokovávaní, 
schvaľovaní 
názvov ulíc, 
námestí, trhovísk, 
nábreží, mostov, 
tunelov, parkov, 
štvrtí, sídlisk, 
areálov (ďalej len 
„verejných 
priestranstiev“), 
ako aj základných 
požiadaviek pre 
prehľadnú 
orientáciu v 
hlavnom meste SR 
Bratislave súčasťou 
každého názvu je 
výraz označujúci 
druh priestoru, 
napr.: ulica, 
námestie, rad, 
cesta, chodník, 
park, sad, alej, lom, 
nábrežie a pod.. 
Park je umelo 
vytvorený otvorený 
priestor, ktorý slúži 
najmä na 
prechádzky 
a krátkodobé 
zotavenia. Máme za 
to, že priestranstvo 
spĺňa všeobecnú 
definíciu parku.  
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 Text Dňa 13. 4. 2022 bol na úradnej tabuli hlavného 
mesta SR Bratislavy vyvesený návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu 
verejného priestranstva v mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto, podľa ktorého sa má 
pomenovať priestranstvo na Radlinského ulici 
názvom „Park Antona Srholca“. 

Voči tomuto návrhu vznášam nasledovné 
pripomienky: 
• pomenovanie pásu zelene na Radlinského 
jezbytočné, vzhľadom na to, že priestranstvo nie 
je dostatočne významné na to, aby potrebovalo 
názov a je minimálna šanca, že sa takýto názov 
vžije a bude ľuďmi používaný, 
• toto pomenovanie je nekoncepčné, keďže 
mápomenovať priestranstvo ako park, hoci 
parkom nie je; ide o zelený pás pri ceste, akých 
je v Bratislave množstvo – a to i výrazne väčších 
–, pričom takéto priestranstvá sa za parky 
nepovažujú a ani sa tak nepomenúvajú; zároveň 
pomenovanie tohto priestranstva vytvára 
precedens, podľa ktorého pomaly každý kúsok 
zelene v meste možno nazvať parkom a aj ho 
pomenovať, 
• pomenovanie tohto priestranstva po 
AntonoviSrholcovi je nedôstojné jeho pamiatky, 
vzhľadom na to, že ide o významnú osobnosť a 
teda aj priestranstvo, ktoré bude niesť Srholcovo 
meno, by malo byť významné; som toho názoru, 
že zelený pás na Radlinského ulici takým 
významným miestom jednoznačne nie je, • 
jestvuje vhodnejšia možnosť pomenovania 
priestranstva po Antonovi Srholcovi, a to 
premenovanie ideologicky nazvanej Májkovej 
ulice (podľa takmer neznámeho interbrigadistu a 
komunistu Josefa Májka), ktorá sa priamo 
dotýka Blumentálskeho kostola, kde Srholec 
pôsobil; zároveň podotýkam, že premenovanie 
Májkovej ulice sa zvažovalo už po Nežnej 
revolúcii, no nakoniec k nej nedošlo, no bolo by 
vhodné k nej pristúpiť, keďže je vhodné 
postupne odstrániť z mesta pozostatky 
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komunistického režimu v zabudnutých 
ideologických názvoch verejných priestranstiev. 

S pozdravom 

J.L. 
| 
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