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N á v r h  u z n e s e n i a  
 

Mies tne  zas tup i t eľs tvo  mes tske j  čas t i  B ra t i s l ava  –  S ta ré  Mes to  
 
A .  s c h v aľ u j e   
 

Návrh na zmenu názvu  verejného priestranstva Predstaničné námestie na “Námestie Franza 
Liszta“.   

 
B .  p r e d k l a d á  
 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Návrh na zmenu 
názvu  verejného priestranstva Predstaničné námestie  na “Námestie Franza Liszta“. 
 
 
 
 



D ô v o d o v á  s p r á v a  
 
Franz Liszt (maďarsky: Liszt Ferencz) (22. október 1811, Raiding, Maďarsko  – 31. júl 1886, 
Bayreuth, Nemecko) bol významný maďarský hudobný skladatel, klavirista, dirigent a učiteľ. V 
roku 1820 v Bratislave, ako deväťročný koncertoval v paláci Leopolda De Pauliho.  Na budove 
paláca je  umiestnená pamätná tabuľa pripominajúca jeho koncerty. Koncertmi mladý Liszt 
nadchol bohatých uhorských magnátov, ktorí mu ponúkli financovanie hudobného vzdelania 
v zahraničí. Bratislavské koncerty tak, ako uvádza aj pamätná  tabuľa, odštartovali jeho 
triumfálnu cestu.    V roku 2011 si pripomíname 200-té výročie Lisztovho narodenia, v dňoch 
10.4.2011 – 15.5.2011 sa pri tejto príležitosti  v Dóme sv. Martina, ktorý bol jeho obľúbeným 
miestom, uskutočnila koncertná séria. Frant Liszt nikdy nezaprel svoju uhorskú vlasť, rád sa 
vracal do Bratislavy, hlásil sa i k nemeckej a francúzskej kultúre, uchvátili ho talianske umelecké 
pamiatky. Po roku 1820 bol Franz Liszt v Bratislave ešte veľakrát. 
 
Navrhované verejné priestranstvo sa náchadza pred hlavnou želežničnou stanicou , je dôstojným 
a vhodným miestom pre osobnosť Franza Liszta, aj vzhľadom k tomu, že už v roku 1899 
pomenovali v Prešporku na počesť Franza Liszta ulicu v práve vznikajúcej štvrti elegantných 
rodinných domov neďaleko Hlavnej stanice. Vtedajšia Liszt Ferenc utca je dnes obyvateľom 
známa ako Čajkovského ulica. Predstaničné námestie by získalo menom Franza Liszta slušný a 
priliehavý názov, ktorý bude ešte atraktívnejší po plánovanej prestavbe. Zmena  na Námestie 
Franza Liszta nebude mať vplyv na zmeny trvalého pobytu, obyvateľom  sa vznikom námestia 
adresa nezmení. Na navrhovanom priestranstve sa nachádzajú budovy stanice(súp.č. 3215, 3216), 
polyfunkčných objektov (súp.č. 6750) a stánok rýchleho občerstvenia(súp.č.6812). Presné 
vymedzenie verejného priestranstva je znázornené v situačnom pláne, ktorý je súčasťou prílohy. 
Námestie je vymezené parcelami, parc.č. 23093/1,23093/4,23096/1, 23096/2, 23096/3, 23096/4, 
23096/5, 23096/10, 23096/11, 23096/12, 23096/15, 23096/30, 
 
Podľa § 2b zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len        
„zákon o obecnom zriadení“) obec určuje a mení nariadením názvy ulíc a iných verejných 
priestranstiev. 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 je Bratislave vyhradené určovať názvy ulíc a iných verejných 
priestranstiev.  Mestskému zastupiteľstvu je  podľa Čl. 7 ods. 6 písm. x) 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. u) štatútu je miestnemu zastupiteľstvu vyhradené predkladať 
mestskému zastupiteľstvu návrh na pomenovanie alebo zmenu názvu ulíc a iných verejných 
priestranstiev. 
 
Podľa § 2d zákona o obecnom zriadení odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej rady 
Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho 
odvolaní, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, miestneho 
referenda alebo sčítania obyvateľov, domov a bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnúť o 



územnej zmene, určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného 
verejného priestranstva ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb. 
 
Podľa Čl. 1 ods. 2 úst. zákona č. 330/2011 Z.z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady 
Slovenskej republiky voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú 10. marca 2012. 
 
Podľa Čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky v spojitosti s § 25 ods. 2 zákona č. 
333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky voľby vyhlasuje predseda 
Národnej rady Slovenskej republiky. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási voľby 
a určí deň volieb najneskôr 110 dní pred ich konaním. Vyhlásenie volieb sa uverejňuje v Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky a na internetovej stránke ministerstva. 
 
S poukazom na uvedené skutočnosti predkladateľ navrhuje miestnemu zastupiteľstvu schváliť 
predložený návrh a podľa Čl. 18 ods. 4 písm. u) štatútu predložiť mestskému zastupiteľstvu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  



Príloha k Návrhu  na zmenu názvu verejného priestranstva na Námestie Franza Liszta 
 
Návrh na zmenu názvu  verejného priestranstva Predstaničné námestie, vymedzeného parcelami 
parc.č. 23093/1,23093/4,23096/1, 23096/2, 23096/3, 23096/4, 23096/5, 23096/10, 23096/11, 
23096/12, 23096/15, 23096/30,  na “Námestie Franza Liszta“.   
 
 
 
 


