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    Dôvodová správa 
 
      Primátorovi mesta Trenčín bola dňa 04.09.2013 doručená petícia občanov mesta Trenčín  za 
pomenovanie priestoru pred Posádkovým klubom Trenčín (bývalá jama, priestor medzi Ul. 
Hviezdoslavova, Jaselská a Vajanského) na Námestie sv. Cyrila a Metoda.   
 
      Občania žiadajú o prerokovanie podpísanej petície v Mestskom zastupiteľstve v Trenčíne. Svoju 
požiadavku na pomenovanie priestoru odôvodňujú tým, že rok 2013 je rokom 1150. výročia príchodu 
sv. Cyrila a Metoda na naše územie a schválením tohto názvu sa občania nášho mesta verejne prihlásia 
k cyrilo-metodskému duchovnému dedičstvu a historickému odkazu našich predkov, ako je to 
deklarované aj v preambule Ústavy Slovenskej republiky.  
 
     Pri vybavovaní petície sa postupuje podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení 
neskorších predpisov. Podľa § 5 ods. 9 toho zákona „ak je predmetom petície činnosť orgánov územnej 
samosprávy, jej poslancov alebo štatutárneho orgánu organizácie, ktorej zriaďovateľom je orgán 
územnej samosprávy, petíciu vybavuje príslušný orgán územnej samosprávy.“  
 
       Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne sa informáciou o predmetnej petícii zaoberalo na zasadnutí 
konanom dňa 19.09.2013. Na tomto zasadnutí bolo prijaté uznesenie  č. 924, podľa ktorého  zobralo na 
vedomie  informáciu o doručení Petície občanov mesta Trenčín za pomenovanie priestoru pred 
Posádkovým klubom Trenčín (bývalá jama, priestor medzi Ul. Hviezdoslavova, Jaselská a Vajanského) 
na Námestie sv. Cyrila a Metoda s tým, že sa petíciou  bude opätovne zaoberať a vybaví ju v súlade so 
zákonom č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov. 
 
      Keďže v čase prerokovania informácie o predloženej petícii boli vyhlásené voľby do orgánov 
samosprávnych krajov a teda nebolo možné podľa § 2d určiť nový názov verejnému priestranstvu („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.“), opätovne predkladáme návrh na prerokovanie predmetnej petície a schválenie všeobecne 
záväzného nariadenia.   
      
     Petičnú požiadavku (t.j. pomenovať priestor pred Posádkovým klubom Trenčín (bývalá jama, priestor 
medzi Ul. Hviezdoslavova, Jaselská a Vajanského) na Námestie sv. Cyrila a Metoda) môže vybaviť 
výlučne mestské zastupiteľstvo. Podľa zákona o obecnom zriadení o označovaní ulíc a iných verejných 
priestranstiev rozhoduje obec resp. mesto. Právna úprava vyžaduje, aby sa takýto postup realizoval 
formou všeobecne záväzného nariadenia. Je potrebné spomenúť aj to, že žiadosť o pomenovanie 
verejného priestranstva bola ešte pred doručením petície prerokovaná vo výbore mestskej časti STRED 
dňa 20.05.2013 a dňa 17.06.2013. VMČ na zasadnutí konanom dňa 17.06.2013 odporučil pomenovanie 
verejného priestranstva názvom Nám. A. Dubčeka (návrh na takéto pomenovanie bol predložený 
občianskym združením Rovnosť –bratstvo-sloboda). Dňa 11.09.2013 podala p. Viera Bezunková návrh 
na  pomenovanie verejného priestranstva názvom „Rímske námestie.“  
  
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  
 
n e v y h o v u j e  
 
petícii za pomenovanie priestoru pred Posádkovým klubom Trenčín  (bývalá jama, priestor medzi Ul. 
Hviezdoslavova, Jaselská a Vajanského)  na Nám. sv. Cyrila a Metoda až do právoplatného ukončenia 
všetkých súdnych sporov dotýkajúcich sa tohto priestoru, ktoré sú vedené medzi spoločnosťami Tatra 
Real Trade, a.s. a Mestom Trenčín, s tým, že po právoplatnom ukončení všetkých súdnych sporov 
dotýkajúcich sa tohto priestoru, ktoré sú vedené medzi spoločnosťami Tatra Real Trade, a.s. a Mestom 
Trenčín sa bude týmto Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne zaoberať len v prípade, ak bude predložená 
nová petícia (z ktorej bude zrejmé trvanie záujmu obyvateľov mesta na pomenovaní tohto priestoru) 
alebo ak tak uváži Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne na základe iného podnetu. 


