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Návrh

uznesenia

M i e s t n e z a s t u p i t e ľ s t v o m e s t s k e j č a s t i Br a t i s l a v a – S t a r é M e s t o

A.schvaľuje
Návrh na zmenu názvu časti Vajanského nábrežia na Námestie T. G. Masaryka; Návrh sa týka
popisného čísla 2 a priestoru okolo pamätníka československej štátnosti (socha T. G. Masaryka),
presné vymedzenie časti Vajanského nábrežia, ktorej sa Návrh týka, je znázornené v situačnom pláne,
ktorý tvorí prílohu tohto Návrhu,

B.predkladá
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Návrh na zmenu názvu
časti Vajanského nábrežia na Námestie T. G. Masaryka.

Dôvodová

správa

Navrhuje sa pomenovať verejné priestranstvo v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto po
Tomášovi Garrigueovi Masarykovi.
T. G. Masaryk bol zakladateľom a prvým prezidentom Československej republiky. V tomto
roku si pripomenieme 100. výročie vzniku Československej republiky. 28. október 1918 je
jeden z najvýznamnejších dní v novodobej histórii Slovenska. Demokratická a humanistická
tradícia prvej Československej republiky je pre občanov Slovenskej republiky významným
zdrojom národnej hrdosti a občianskeho sebavedomia. Čelnými postavami vzniku
Československej republiky boli T. G. Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš. Po
M. R. Štefánikovi sú v Bratislave pomenované dve verejné priestranstvá – Štefánikova ulica
a Nábrežie M. R. Štefánika. Po T. G. Masarykovi nie je dosiaľ v hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave pomenované žiadne verejné priestranstvo.
Navrhované Námestie T. G. Masaryka sa nachádza v centre mesta. Tvorí samostatnú časť
Vajanského nábrežia. Ide o priestor pred budovou Slovenského národného múzea (SNM)
vymedzený Vajanského nábrežím, Fajnorovým nábrežím a budovou SNM. V priestore
navrhovaného Námestia T. G. Masaryka sa nachádza socha T. G. Masaryka a pamätník
československej štátnosti.
V priestore navrhovaného námestia sa nenachádza žiadna obytná budova. Zmena
pomenovania verejného priestranstva teda nebude mať vplyv na zmenu trvalého pobytu
žiadnej fyzickej osoby. Dotkne sa iba sídla Slovenského národného múzea, ktoré sa nachádza
na Vajanského nábreží 2. Presné vymedzenie časti Vajanského nábrežia, ktorej názov sa má
zmeniť na Námestie T. G. Masaryka, je znázornené v situačnom pláne, ktorý je prílohou
návrhu.
Podľa § 4 ods. 5 písm. a) bod 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) obec ustanoví
nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny. Podľa § 2b ods. 3
zákona o obecnom zriadení „Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s
prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné
sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské alebo
národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzhľadom na históriu obce.“
Podľa § 6a ods. 2 písm. l) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov je Bratislave vyhradené určovať
názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. Mestskému zastupiteľstvu je podľa Čl. 7 ods. 6
písm. w) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „štatút“)
vyhradené „určovať a meniť nariadením Bratislavy názvy ulíc a iných verejných
priestranstiev na návrh mestskej časti“. Podľa Čl. 18 ods. 4 písm. t) štatútu je miestnemu
zastupiteľstvu vyhradené „predkladať mestskému zastupiteľstvu návrh na pomenovanie alebo
zmenu názvu ulíc a iných verejných priestranstiev.“

S poukazom na uvedené skutočnosti predkladatelia navrhujú miestnemu zastupiteľstvu
schváliť predložený návrh a podľa Čl. 18 ods. 4 písm. u) štatútu predložiť mestskému
zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Situačný plán
Príloha k Návrhu na zmenu názvu časti Vajanského nábrežia na Námestie T. G. Masaryka
(vymedzenie časti Vajanského nábrežia, ktorej sa týka návrh na zmenu názvu ulice)

