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Návrh uznesenia 

Miestne zastupitel'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

A. schval'uje 

pomenovanie novovzniknutej ulice - "ulica Júliusa Satinského" medzi Cintorínskou ulicou 
a Dunajskou ulicou, vedl'a novej nemocnice sv. Michala, za podmienky, že budova 
trafostanice bude z novovzniknutej ulice kompletne odstránená, komunikácia bude 
priechodná, povrchovo primerane upravená a na vstupoch označená tabul'ou s názvom 
ulice. 

B. predkladá 

Mestskému zastupitel'stvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy návrh na 
určenie názvu novej ulice "ulica Júliusa Satinského" medzi Cintorínskou ulicou 
a Dunajskou ulicou, vedl'a novej nemocnice sv. Michala, za podmienky, že budova 
trafostanice bude z novovzniknutej ulice kompletne odstránená, komunikácia bude 
priechodná, povrchovo primerane upravená a na vstupoch označená tabul'ou s názvom 
ulice. 
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Dôvodová správa 

Predkladatel' navrhuje uznesením schváliť návrh na pomenovanie novovzniknutej ulice -
"ulica Júliusa Satinského" a následne podJ'a Čl. 18 ods. 4 písm. u) Štatútu hlavného mesta 
Bratislavy predložiť Mestskému zastupiteJ'stvu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy návrh na určenie názvu novej ulice - "ulica Júliusa Satinského" s účinnosťou 
tohto určenia ku dňu 01.12.2014, resp. 01.01.2015. 

Herec, komik, dramatik a spisovateJ' Július Satinský (20.08.1941-29.12.2002) je spätý 
s Bratislavou. Býval na Dunajskej ulici, kde má dnes sochu. Na Dunajskej ulici tiež 
navštevoval Strednú pedagogickú školu nachádzajúcu sa pôvodne v blízkosti 
novovzniknutej ulice pomenovanej po ňom. S Milanom Lasicom vytvorili legendárnu 
humoristickú dvojicu. Po smrti obJ'úbeného umelca vytvorili jeho priatelia a obdivovatelia 
Cenu Júliusa Satinského, ktorú predstavuje sklenená čučoriedka. 

"Ulica Júliusa Satinského" by vznikla medzi Cintorínskou ulicou a Dunajskou ulicou, vedJ'a 
novej nemocnice sv. Michala a viedla by od zástavky trolejbusov Rajská smerom na 
Dunajskú ulicu, kde by vyústila pri soche Júliusa Satinského. 

Podl'a ust. § 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 
vzhl'adom na históriu obce. 

PodJ'a ust. § 6a ods.2 písm. I) 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 zastupiteJ'stvu je podJ'a 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. 

Podl'a Čl. 18 ods. 4 písm. u) štatútu je miestnemu zastupitel'stvu vyhradené predkladať 
mestskému zastupitel'stvu návrh na pomenovanie alebo zmenu názvu ulíc a iných 
verejných priestranstiev. 

PodJ'a ust. § 2d zákona o obecnom zriadení odo dňa vyhlásenia referenda, volieb do 
Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky alebo 
J'udového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do 
orgánov územnej samosprávy, miestneho referenda alebo sčítania obyvateJ'ov, domova 
bytov nemožno až do ich vykonania rozhodnú' o uzemnej zmene, určiť alebo zmeniť 
názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani 
rozhodnúť o zmene číslovania stavieb. 

V kontexte vyššie uvedeného ust. § 2d zákona o obecnom zriadení a v relácií s apeláciou 
starostky mestskej časti bratislava-Staré Mesto pani PhDr. Tatiany Rosovej na generálnu 
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riaditeľku kancelárie ministerstva vnútra Slovenskej republiky pani JUDr. Dušanu 
Višňovskú a jej následnú odpoveď (Prílohy č. 1 a 2) sa zákaz, obmedzenie v období 
volieb týka len určenia názvu ulice v období volieb, nie však dátumu prijatia všeobecne 
záväzného nariadenia o určení názvu ulice, ergo pokial' mestské zastupiteľstvo hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy príjme všeobecne záväzné nariadenie o určení 
názvu" ulice v období vymedzenom v ust. § 2d zákona o obecnom zriadení, pričom 
účinnosť zmeny názvu ulice by pripadla na deň, ktorý nespadá do tohto obdobia, je takýto 
postup v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

Mestskej časti dostala súhlas s označením tejto novovzniknutej ulice "ulica Júliusa 
Satinského" od MUDr. Viery Satinskej (manželka) a Lucii Satinskej (dcéra) za podmienky, 
že budova trafostanice bude z novovzniknutej ulice kompletne odstránená, komunikácia 
bude priechodná, povrchovo primerane upravená a na vstupoch označená tabul'ou s 
názvom ulice, na základe čoho mestská časť túto podmienku premietla do uznesenia. 

Prílohy Návrhu na určenie názvu novej ulice - "ulica Júliusa Satinského": 

1.) List starostky mestskej časti kancelárii ministerstva vnútra zo dňa 03.04.2014 

2.) Odpoveď kancelárie ministerstva vnútra na list starostky zo dňa 29.04.2014 
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~. Táňa Rosová 

" 

Vážená pani. JUDr. Dušana Višňovská, 

starostka me;;tskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Bratislava, 03. apríla 2014 

Dovoľte mi, aby som sa Vás požiadala o usmernenie vo veci určenia názvu 
novej ulice -"ulica Júliusa Satinskélw". 

Podľa § 2b zákona Slovenskej národnej rady c. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení (ďalej len "zákon o obecnotn zriadeni''l 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 názuy po 
.žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnosť, náboženské 
alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé 
vzhľadom na históriu obce. 

Podl'a§ 6a ods.2 písm. 1) zákona Slovenskej národnej rady c. 37711990 
Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave je Bratislave 
vyhradené určovať názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. 
Mestskému zastupitel'stvu je podl'aČI. 7 ods. 6 písm. xJ Štatútu hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len "štatút") vyhradené 
určovať a meniť nariadenim Bratislavy názvy ulíc a iných verejných 
priestranstiev na návrh mestskej časti. 

Podl'a Čl. 18 ods. 4 písm. uj štatútu je miestnemu zastupitel'stvu 
vyhradené predkladať mestskému zastupiteľstvu návrh na pomenovanie 
alebo zmenu názvu ulíc a iných verejných priestranstiev. 

Podl'a § 2d zákona o obecnom zriadení odo dna vyhlásenia referenda, 
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, vofieb prezidenta 
Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do 
Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, 
miestneho referenda alebo sčítania obyvateľov, domova 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. 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 341/2013 
Z.z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na 
sobotu 24. mája 2014. 
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~ Táňa Rosová starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Vzmysle žiadosti podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej 
republiky p. JUDr. Roberta Kalíňáka, z 21.marca 2014, číslo podacie KM
QPVA-2014/001233 a na základe vyššže uvedeného, si Vás dovo/im 
požiadať o usmernenie vo veci. 

Predmetne sa jedná o súlad príslušnej legislatívy s oprávnením Miestneho 
zastupiteľstva Bratislava - Staré mesto prerokovať predmetný návrh a 
následne predložiť na určenie názvu ulice Mestskému zastupiteľstvu 

hlavného mesta. Slovenskej republiky Bratislavy. Podmienkou príslušného 
Uznesenia / Uznesení (ako mestskej časti Bratislava " Staré mesto, 
rovnako ako aj ffiavného mesta SR Bratislava) by bola stanovená 
účinnosť tohto určenia názvu ulice »ulica Júliusa Satinského", stanovená 
na obdobie napr. ku dňu 01.12.2014, resp. 01.01.2015. To znamená, po 
termínoch vykonania volieb do Európskeho parlamentu, ako aj 
komunálnych volieb, kde je predpokladaný termín ich vyhlásenia 
a konania v mesiaci november 2014. V prípade vyhlásenia, iných volieb, 
resp. naplnenia Ustanoveni.§ 2d zákona o obecnom zriadení, by 
predmetné ustanovenie Uznesení stratilo platnosť. 

S úctou 

JUDr. Dušana Višňovská 
Generálna riaditel'ka kancelárie ministra vnútra' 
Kancelária ministra vnútra 
Pribinova 2 
81272 Bratislava 
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Generálna riaditeľka 
kancelárie rrúnistra vnútra 

Slovenskej republiky 

JUDr. D\1šana Višňovská 

Vážená pani starostka, 

Bratislava 29. apríla 2014 
Číslo: KM-OPS-I07/2014 

po oboznámení sa s obsahom Vášllo listu zo dňa 3. apríla 2014 Vá,m vo vecí určenía 
názvu novej ulice - "ulica Júliusa SatinsMho" zasielame nasledujúce usmerneníe. 

Podl'a ustanovenia § 2dzákona Slovenskej národn~ rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov (d'alej len "zákon o obecnom zriadení") odo dňa 
vyhláseníareferenda, volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta 
Slovenskej republiky alebo ľudového hlasovania o jeho odvolani, volieb do Európskeho 
parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, miestnello referenda alebo sčítania 
obyvateľov, domov a bytov nemožno až do icll vykonaoia rozhodnúť o úzellÚlej zmene, určiť 
alebo zmenít' názov obce alebo jej časti, určiť názov ulice alebo iného verejného priestraostva 

ani rozhodnúť o zmene číslovaoia stavieb. 

Vychádzajúc zo znenia tohto ustanovenía níet pochýb o tom, že zákaz/obmedzeníe sa 
týka len určenia názvu ulice, níe však dátumu prijatia všeobecne záväZného uariadenía 
o určení názvu ulice. V daoej právnej veci zastávame názor, že pokiaľ by Mestské 
zastupitel'stvo hlavného mesta· Slovenskej republil.)' Bratislavy prijalo všeobecne 2;áväZné 
nariadeníe o určení názvu Ulice v období vymedzenom v ustanovení § 2d zákona o obecnom 
zriadení, pričom účinnost' zmeny názvu ulice by pripadla na deň, ktorý nespadá do obdobia 
vymedzeneho v ustanovení § 2d zákona o obecnom zriadení, takého konanie by bolo v súlade 
s právnymi predpismi platnými na územi Slovenskej republiky. 

S úctou 

Vážená pani 

Táií.aRosová 
starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Bratislava 


