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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Po pomenovaní ulíc v mestských častiach Andice, Benice, Ploštín, Iľanovo, Okoličné, Bodice a 

Demänová prišli na rad i názvy ulíc v mestských častiach Stošice a Vitálišovce. Predložený návrh 

všeobecne záväzného nariadenia pomenováva ulice práve v uvedených mestských častiach Stošice 

a Vitálišovce. Súčasťou nariadenia je i pomenovanie novej ulice v mestskej časti Liptovská 

Ondrašová. 

Názvy ulíc určené týmto nariadením sú do dnešného dňa v mestských častiach používané, ale neboli 

zlegalizované nariadením mesta  tak, ako to určuje § 2b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení a § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z. o označovaní ulíc a iných 

verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb. Podľa uvedenej vyhlášky v obci, v ktorej je viac ulíc 

alebo verejných priestranstiev, musí mať každá ulica názov a každá budova súpisné a orientačné 

číslo. 

Navrhnuté názvy ulíc vychádzajú z doteraz používaných názvov ulíc tak, že rešpektujú zvykové právo 

obyvateľov mestskej časti. Nové názvy navrhla názvoslovná komisia na svojom pracovnom rokovaní 

dňa 9. apríla 2014. Poslanci mestského zastupiteľstva uvedených mestských častí boli s návrhom 

VZN ako aj s procesom jeho prijímania oboznámení.  

Názvoslovná komisia na svojom pracovnom rokovaní navrhla ponechať zaužívané názvy ulíc 

v mestskej časti Vitálišovce – Žiarska ulica, Vitálišovská ulica.  

V mestskej časti Vitálišovce sú v súčasnosti pomenované ulice Brezie, Nad Brezím (VZN č. 5/2008), 

Zadná ulica a Zemianska ulica (VZN č. 1/2012). 

Názvoslovná komisia zároveň navrhla názvy pre nepomenované ulice v mestskej časti Stošice – 

Stošická ulica, Poľná ulica a Sadová ulica. Tieto vychádzajú z chotárnych a miestnych názvov. 

Jednu z nepomenovaných ulíc názvoslovná komisia navrhla pomenovať po zakladateľovi mestskej 

časti  Stojšova ulica. 

Stojš (od slovanského mena Stojslav) patril ku skupine kráľovských psiarov, ktorému kráľ Štefan V. 

niekedy v rokoch 1270-1272 daroval územný majetok, vyčlenený z chotára Okoličného. V roku 1273  

mu vlastníctvo tohto majetku potvrdil kráľ Ladislav IV. Na tomto majetku niekedy na konci 13. storočia 

vznikla dedina, ktorá získala meno po svojom zakladateľovi – Stoysfalua, Stoyshaza (vo voľnom 

preklade Stojšova Ves). Neskôr vlastnili dedinu Stojšovi potomkovia – zemania Klopanovci a ďalší 

zemania Vitálišovci a Toltovci. 

V mestskej časti Stošice sú v súčasnosti pomenované ulice Vrchhrádok, Pod horou, Zalomená (VZN 

č. 5/2008), Podhoranská ulica (VZN č. 1/2012).  

Na základe požiadavky stavebného úradu a architektky mesta pomenovať cestnú komunikáciu 

sprístupňujúcu existujúce novostavby rodinných domov s jej plánovaným napojením na Ondrašovskú 

ulicu na konci k. ú. Liptovská Ondrašová, prerokovala názvoslovná komisia i pomenovanie 

novovzniknutej ulice v mestskej časti Liptovská Ondrašová. Ulicu navrhla pomenovať po významnom 

ondrašovskom rodákovi Vladimírovi Obrcianovi – Obrcianova ulica. 

Vladimír Fedor Obrcian (1919 Ondrašová – 1979 USA). Narodil sa 19. augusta 1919 v Ondrašovej. 

Vyrástol v rodine kolára Juraja Obrciana v dome na dnešnej Ulici Janka Matušku č. 23 (19). Po 

maturite začal v roku 1939 študovať techniku v Prahe, po zatvorení vysokých škôl Nemcami 

pokračoval v Bratislave. Tu na Slovenskej vysokej škole technickej  vyštudoval stavebné inžinierstvo. 

Krátko po februári 1948 emigroval do Nemecka, neskôr do USA. Tam sa stal vynikajúcim odborníkom 

na zakladanie stavieb a mechaniku zemín. Podieľal sa na výstavbe mnohých mostov, preslávil ho tzv. 

Verrazano-Narrows Bridge cez rieku Hudson. Projektoval  a čiastočne riadil stavbu mostov v Južnej 

Amerike i v Ázii. Pedagogicky pôsobil na univerzite v Bostone. V 60. rokoch 20. storočia získal 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAE&url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2F107478347411907964891%2Fabout%3Fgl%3Dsk%26hl%3Dsk&ei=JWVjU7f7IoqL7AaNt4DoCg&usg=AFQjCNGb4HeZM_50sdYj1hNgYQrZzaDjmA&bvm=bv.65788261,d.ZGU


ocenenie stavebný inžinier roka. Zomrel v roku 1979. Jeho pozostatky uložili na cintoríne 

v Ondrašovej, kde žiaľ, jeho medenú urnu odcudzili.  

V zmysle ods. (3) § 2b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sú okrem iného neprípustné 

názvy jazykovo nesprávne, preto sme požiadali listom Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra v Bratislave 

o stanovisko k navrhnutým názvom ulíc. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra listom zo dňa 30. 

apríla 2014 potvrdil jazykovú správnosť navrhovaných názvov. 

Dňa 22. mája 2014 sa uskutočnilo verejné stretnutie s občanmi mestských častí Stošice a Vitálišovce 

za účelom oboznámenia s navrhovanými názvami ulíc a v prípade ich schválenia v mestskom 

zastupiteľstve s následnou realizáciou pomenovania ulíc a orientačného číslovania objektov. Na 

stretnutí bolo navrhnuté zahrnúť do nariadenia pomenovanie uzavretej účelovej komunikácie.  

Vzhľadom k tomu, že je to súkromná účelová komunikácia uzavretá pre verejnosť, musia 

o pomenovanie účelovej komunikácie požiadať samotní vlastníci. 

V rámci pripomienkového konania prišli dve stanoviská ohľadom pomenovania ulice v mestskej časti  

Liptovská Ondrašová – stanovisko Pozemkového spoločenstva Komposesorát Ondrašová 

a stanovisko Občianskeho klubu mestskej časti Liptovská Ondrašová. Obidve stanoviská boli 

pozitívne a subjekty uvítali pomenovanie ulice práve po Vladimírovi Fedorovi Obrcianovi. 

Dňa 4. júna 2014  bol návrh nariadenia zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovom sídle mesta.  

Odporúčame mestskému zastupiteľstvu schváliť názvy ulíc v mestských častiach Liptovská 

Ondrašová, Stošice a Vitálišovce v zmysle predloženého návrhu. Všeobecne záväzné nariadenie je 

v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Dopad na rozpočet mesta : 

 

Predpokladaný dopad tohto VZN na rozpočet mesta za nákup a osadenie uličných tabúľ je vo výške  

455 € pre Stošice a 333 € pre Vitálišovce.  

Dopad na rozpočet sa predpokladá v roku 2015, pri realizácii prijatého VZN v teréne.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VZN č.  /2014 o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš 

Mesto Liptovský Mikuláš, na základe ustanovenia § 2b ods. 1 a  § 6 ods. 1 zákona  SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, čl. 3 ods. 1. štatútu 
mesta Liptovský Mikuláš a Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 
31/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných 
priestranstiev a o číslovaní stavieb, vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

č. .../2014/VZN 

o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš 

PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

(1) Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je 
naplnenie dikcie zákona, podľa ktorého v obci, v ktorej je viac ulíc alebo verejných 
priestranstiev, má každá ulica alebo verejné priestranstvo svoj názov.  

(2) Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie názvov ulíc 
v mestských častiach Liptovská Ondrašová, Stošice a Vitálišovce.  

(3) Účelom prijatia tohto všeobecne záväzného nariadenia je ľahšia a presná orientácia v 
meste a správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenie budovy, 
subjektu alebo osoby. 

(4) Názvy ulíc sú súčasťou systému orientácie v meste a majú prispieť k lepšej dostupnosti 
záchranných systémov, orientácii obyvateľov, turistov a návštevníkov mesta.  

(5) Pre účely ohlasovne pobytu mestského úradu v Liptovskom Mikuláši a Registra 
obyvateľov Slovenskej republiky sa bude používať skrátený tvar názvu, bez 
všeobecného podstatného mena „ulica“ napr. Obrcianova, Žiarska atď.  
 

DRUHÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
 Čl. 2 

Určenie názvov ulíc 

(1) Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš určuje týmto všeobecne záväzným 
nariadením, vydaným v súlade s § 2b ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov, nasledovné názvy ulíc :  

a) v mestskej časti Liptovská Ondrašová (príloha č.1)  
 

1. Obrcianova ulica 
(od Ondrašovskej ulice smerom východným po napojenie na Ondrašovskú ulicu  
na konci k. ú. Liptovská Ondrašová, komunikácia poza futbalové ihrisko 
k novostavbám rodinných domov) 

 
b) v mestskej časti Stošice (príloha č. 2) 
 

1. Poľná ulica 
(od Stošickej ulice po koniec navrhovanej zástavby m. č. Stošice – západ, poza 
areál bývalého poľnohospodárskeho družstva) 

 
2. Sadová ulica 

(od Stošickej ulice po koniec existujúcej zástavby, rovnobežná s Podhoranskou 
ulicou) 

 



VZN č.  /2014 o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš 

3. Stojšova ulica 
(od Stošickej ulice po  Podhoranskú ulicu) 

 
4. Stošická ulica 

(od hranice m. č. Stošice po koniec navrhovanej zástavby m. č. Stošice – sever, 
 v trase odbočenia zo štátnej cesty č. I/18 smerom na m. č. Stošice) 
 

c) v mestskej časti Vitálišovce (príloha č. 3) 
 
1. Vitálišovská ulica 

(odbočenie zo Žiarskej ulice smerom východným pomedzi zástavbu m. č. 
Vitálišovce  po napojenie na Žiarsku ulicu) 

 
2. Žiarska ulica  

(od hranice mestskej časti Podbreziny po koniec m. č. Vitálišovce, pokračovanie 
Žiarskej ulice v  m. č. Podbreziny smerom na Smrečany)  

 
 

 
(2) Neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia tvoria prílohy č. 1, 2, 3, kde sú graficky 

znázornené ulice mestských častí Liptovská Ondrašová, Stošice a Vitálišovce, schválené 

týmto VZN, vrátane názvov týchto ulíc.  

 
TRETIA ČASŤ 

ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA 
 
 

Čl. 3 
 
(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení dňa 26. júna 2014. 
 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej 
tabuli. 

 
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia 

na úradnej tabuli.  
 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Alexander Slafkovský 
           primátor mesta 
        Liptovský Mikuláš                    
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