Město Liptovský Mikuláš, na základe ustanovenia § 6 ods. 1 § a 2b ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znění neskorších predpisov, čl. 3 ods. 1. štatútu města Liptovský
Mikuláš v znění zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
31/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulic a iných veřejných
priestranstiev a o číslovaní stavieb v platnom znění, vydává pre územie města Liptovský Mikuláš
toto
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
SCHVÁLENÉ VZN BOLO
č. 9/ 2016/VZN
VYVESENÉ DŇA2 8 "06° ŽTOrčení názvu ulice na území města Liptovský Mikuláš
1 3' "07" ?0í6

ZVESENÉ DNA:
PODPIS:
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i

NJ

PRVÁ

ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Cl. 1
Predmet úpravy

(1)

Predmetom úpravy tohto všeobecne závazného nariadenia je premenovanie ulice s názvom Cesta
hrdinov, ktorá je přístupovou komunikáciou k národnej kultúrnej pamiatke (ďalej len „NKP") Háj
Nicovó.
(2) Názvy ulic sú súčasťou systému orientácie v meste a majů prispieť k lepšej dostupnosti
záchranných systémov, orientácii obyvateíov, turistov a návštevníkov města.
(3) Pre účely ohlasovne pobytu městského úřadu v Liptovskom Mikuláši a Registra obyvateíov
Slovenskej republiky sa bude používat' skrátený tvar názvu ulice, bez všeobecného podstatného
mena „ulica".
DRUHÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 2

Určenie názvu ulice
(1) Městské zastupitelstvo Liptovský Mikuláš týmto všeobecne závazným nariadením, určuje
premenovanie ulice nachádzajúcej sa v katastrálnych územiach Liptovský Mikuláš a Okoličné
s názvom Cesta hrdinov na ulicu s názvom:

Cesta generála P. Kunu
(přístupová komunikácia k NKP Háj Nicovó, m. č. Staré město, m. ó. Vitálišovce, k. ú. Liptovský
Mikuláš, k. ú. Okoličné)
(2) Neoddeliteínú súčasť tohto nariadenia tvoří příloha č. 1, kde je graficky znázorněná premenovaná
ulica spolu s názvom.

TRETIA CAST
ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA

Cl. 3
(1)

Městské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záváznom
nariadení dňa 23. júna 2016.

(2)

Toto všeobecne závazné nariadenie nadobúda platnost' dňom vyvesenia na úradnej tabuli.

(3)

Toto všeobecne závazné nariadenie nadobúda účinnost' pátnástym dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli.

Ing. Ján Blcháč, PhD.
primátor města

