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starosta         Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
                            Bratislava- Petržalka  
       
                 s c h v a ľ u j e    
 
Prerokované:  
v Názvoslovnej komisii   Alternatíva 1.:  
MČ BA-Petržalka 18.6.2009  Navrhnúť mestskému zastupiteľstvu     
na porade starostu 5.10.2009   hl.mesta Bratislavy uskutočniť   
MR 13.10.2009                          verejnú anketu obyvateľov Bratislavy a na 
                                                                        základe jej výsledku rozhodnúť  
                                                                        o premenovaní Nového mostu na Most SNP 
   
                                                                       Alternatíva 2.:   
                                                                       Navrhnúť mestskému zastupiteľstvu hl.mesta 

                                                           SR Bratislavy  zmeniť názov Nového mosta na  
                                                           Most SNP                                                                    

 
                                                                      Alternatíva 3.:   
                                                                      Navrhnúť mestskému zastupiteľstvu hl.mesta SR  
                                                                      Bratislavy nemeniť názov Nového mosta na Most  
                                                                      SNP. 
 
 
Spracovateľ:      
Lýdia Lackovičová 
vedúca Kancelárie starostu  
 
 



 
 
 
 
     Dôvodová správa  
 
 
 
 V priebehu mesiaca máj a jún prichádzali na miestny úrad mestskej časti Bratislava-
Petržalka žiadosti Okresných výborov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov  
s výzvou premenovať Nový most na Most SNP – OV SZPB Galanta, Rožnava, Banská 
Bystrica, Brezno, Ružomberok, Svidník, Trenčín, Rimavská Sobota, Bardejov a Bratislava . 
 
 Žiadosti boli rozhodnutím na porade starostu predložené Názvoslovnej komisii MÚ 
MČ Bratislava-Petržalka, ktorá 18.6.2009 prijala nasledovné stanovisko :  

Požiadavka na premenovanie Nového mosta opäť na Most SNP bola vznesená 
zaslanými výzvami starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka od Oblastných výborov 
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. 
Názvoslovná komisia Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka prerokovala 
podnety a výzvy a odporúča formou verejnej ankety a diskusie preveriť mienku bratislavčanov 
na premenovanie Nového mosta na Most SNP. 
Upozorňujeme na skutočnosť, že pri prvom premenovaní mosta nebolo vyžadované stanovisko 
mestskej časti Bratislava-Petržalka a vzhľadom k tomu, že objekt mosta nie je verejné 
priestranstvo, ani ulica v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, nepatrí mestskej 
časti, nie je potrebné vyjadrenie ani odporúčanie. 
 

Dňa 8.9.2009 p. Pavlovičová, riaditeľka magistrátu, odstúpila  MÚ MČ Bratislava-
Petržalkav zmysle čl.7, odst.6, písm.u Štatútu hlavného mesta SR, (Mestskému zastupiteľstvu 
je vyhradené : určovať a meniť nariadením hlavného mesta názvy ulíc a iných verejných 
priestranstiev na návrh mestskej časti.) výzvy 16 Okresných výborov SZPB na  premenovanie 
Nového mosta na Most SNP.   

 
 
Miestna rada mestskej časti na svojom rokovaní dňa 13.10.2009 prerokovala Návrh na 

premenovanie Nového mosta na Most SNP a prijala odporúčanie miestnemu zastupiteľstvu 
mestskej časti Bratislava-Petržalka nemeniť názov Nového mosta na Most SNP.  

 
 
 

 
  
 
 
 
 


