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Dôvodová správa 

V zmysle § 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 v obci, v ktorej je viac ulíc alebo verejných priestranstiev, musí mať každá 
ulica názov a každá budova súpisné a orientačné číslo.  

V mestských častiach Demänová, Liptovská Ondrašová, Palúdzka, Ploštín, Staré Mesto 
a Vitálišovce si rozširujúca zástavba rodinných domov vyžiadala vznik nových ulíc. Na základe 
podkladov odboru územného rozhodovania a stavebného poriadku a útvaru hlavnej 
architektky mesta, názvoslovná komisia na svojom pracovnom stretnutí dňa 8. apríla 2019 
navrhla názvy pre novovzniknuté ulice, berúc do úvahy geografické hľadisko a osobnosti 
viažuce sa k daným lokalitám. 

V mestských častiach Demänová a Palúdzka, názvoslovná komisia pokračovala 
pomenovaním nových ulíc v zaužívanom spôsobe, ktorým je pomenovávanie nových ulíc po 
významných osobnostiach, následne v zmysle chotárnych názvov danej lokality:  

Ulica Daniela Šlachtu 

Daniel Šlachta, lyžiar, olympionik. Od mladosti sa venoval alpským disciplínam. V roku 1939 

štartoval na 1. ročníku Veľkej Ceny Demänovských jaskýň. V povojnových ročníkoch 1948 

a 1950 si odniesol víťazstvo. Reprezentoval Československú republiku na 5. Zimných 

olympijských hrách vo švajčiarskom St. Moritzi v roku 1948. V roku 1952 vyhral na 

Majstrovstvách ČSR zjazdovú kombináciu a o rok neskôr sa stal majstrom Československa 

v obrovskom slalome.  

Akademická ulica 

V mestskej časti sídli už viac ako 40 rokov Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika 

(predtým VVTŠ, Vojenská akadémia). 

 

Do doliny 

Ulica smeruje do Demänovskej doliny – centrum cestovného ruchu Nízkych Tatier. 

 

Za pastierňou 

Historický názov uvedený aj v kronike obce z r. 1934, budova tam donedávna stála. 

 

Ulica Sone Kovačevičovej  

Soňa Kovačevičová, rod. Žuffová, významná slovenská etnografka, editorka Etnografického 

atlasu Slovenska. V Palúdzke mala korene po otcovi Ing. Pavlovi Žuffovi, spolumajiteľovi 

fabriky Andrej Žuffa a synovia. V roku 1992 vydal Tranoscius jej jedinečnú publikáciu Liptovský 

Svätý Mikuláš - mesto spolkov a kultúry v rokoch 1830–1945. Okrem iného spolupracovala pri 

príprave expozície Kapitoly z histórie mesta Liptovský Mikuláš v Múzeu Janka Kráľa (1994).  

V mestských častiach Liptovská Ondrašová, Ploštín, Staré Mesto a Vitálišovce názvoslovná 
komisia vychádzala väčšinou z miestnych názvov daného územia s výnimkou Vitálišoviec: 

Veľké lúky, Lúky, Za poštou, Pod cestou, Hore Dielom. 

Mojšova ulica 
Mojš bol  v 15. storočí vlastník obce Mojšovce, dnešné Vitálišovce v k. ú. Okoličné. 
 

V zmysle ods. (3) § 2b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sú okrem iného 
neprípustné názvy jazykovo nesprávne, preto sme dňa 15. apríla 2019 požiadali listom 
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra v Bratislave o stanovisko k navrhnutým názvom ulíc. 
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra listom zo dňa 17. apríla 2019 potvrdil jazykovú správnosť 
navrhovaných názvov.  



 
 

Dňa 1. 2. 2019  boli vyhlásené v Zbierke zákonov voľby do Európskeho parlamentu, t. zn. 
nastalo volebné moratórium pre akékoľvek zmeny názvov mestských častí, ulíc, obcí a ich 
prečíslovanie. To bolo dôvodom posunutia a predloženia uvedeného návrhu nariadenia do 
júnového mestského zastupiteľstva (§ 2d Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení). 

Dňa 4. júna 2019 bol návrh nariadenia zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovom sídle 
mesta.  

Odporúčame mestskému zastupiteľstvu schváliť názvy ulíc v meste a mestských častiach 
Demänová, Liptovská Ondrašová, Palúdzka, Ploštín, Staré Mesto 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.  

V zmysle Vyhlášky MV SR č.  31/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní 
ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb, by mala byť orientačná tabuľa 
s názvom ulice (uličná tabuľa) umiestnená na pozemnú stavbu (budovu), ktorá sa nachádza 
najbližšie k miestu vyústenia ulice do stredu obce, a na budovu, ktorou sa ulica končí. Ak do 
ulice vyúsťuje iná ulica, označuje sa orientačnou tabuľou s názvom ulice aj najbližšia budova 
pri takomto vyústení ulice. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NÁVRH 
 

Mesto Liptovský Mikuláš, na základe ustanovenia § 4 ods. 5 písm.  a) bod 1 v spojení s 
§ 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 
v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

č. ../2019/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 je určenie názvov ulíc 
v  mestských častiach Demänová, Liptovská Ondrašová, Palúdzka, Ploštín, Staré Mesto 
a Vitálišovce. 

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

(3) 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. Daniela Šlachtu, atď. 
 
 

DRUHÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
Čl. 2 

Určenie názvov ulíc 
 

(1) Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš týmto všeobecne záväzným nariadením určuje 
nasledovné názvy ulíc:  

a) v Demänovej, katastrálne územie Demänová  (Prílohy 1 - 3 Demänová) 
 

1. Akademická ulica 
(Od Demänovskej cesty po objekt TATRALINE.) 
 

2. Ulica Daniela Šlachtu 
(Od Demänovskej cesty po poľnú cestu.) 
 

3. Do doliny 
(Od Demänovskej cesty po plochu záchytného parkoviska.) 
 

b) v mestskej časti Liptovská Ondrašová, katastrálne územie Liptovská Ondrašová 
(Príloha 4 Liptovská Ondrašová) 
 
1. Za poštou 

(Od Ulica Matúškova po otočku v obytnej zástavbe.) 
 

c) v mestskej časti Palúdzka, katastrálne územie Palúdzka  (Prílohy  5 - 6 Palúdzka) 



1. Za pastierňou
(Od Ulice Zoltána Palugyaya po výrobno-obslužný areál.)

2. Ulica Sone Kovačevičovej
(Od ulice č. 4 a naspäť.)

d) v mestskej časti Ploštín, katastrálne územie Ploštín (Prílohy 7 - 8 Ploštín)

1. Pod cestou
(Od Hlavná ulica po otočku v obytnej zástavbe.)

2. Hore Dielom
(Od Hlavná ulica  po otočku v obytnej zástavbe.)

e) v mestskej časti Staré Mesto, katastrálne územie Liptovský Mikuláš (Prílohy 9 - 10
Liptovský Mikuláš)

1. Veľké lúky
(Od Pod Stráňami po otočku v obytnej zástavbe.)

2. Lúky
(Od Pod Stráňami po otočku v obytnej zástavbe.)

f) v mestskej časti Vitálišovce, katastrálne územie Okoličné (Príloha 11 Vitálišovce)

1. Mojšova ulica
(Od Žiarskej ulice po obytnú zástavbu.)

(4) Neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia tvoria prílohy 1 až 11, situačné mapy mestských

častí Demänová, Liptovská Ondrašová, Palúdzka, Ploštín, Staré Mesto a Vitálišovce,
v ktorých sú graficky znázornené novovytvorené ulice spolu s názvami.

TRETIA ČASŤ 
ZÁVEREĆNÉ USTANOVENIA 

Čl. 3 

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení dňa 20. júna 2019.

(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.

 Ing. Ján Blcháč, PhD. 
    primátor mesta 
 Liptovský Mikuláš 



Príloha 1 Demänová 

 

 



Príloha 2 Demänová 

 

 



Príloha 3 Demänová 

 

 

 



Príloha 4 Liptovská Ondrašová 

 

 



Príloha 5 Palúdzka 

 

 



Príloha 6 Palúdzka 

 

 



Príloha 7 Ploštín 

 



Príloha 8 Ploštín 

 



Príloha 9 Staré Mesto 

 



Príloha 10  Staré Mesto 

 



Príloha 11 Vitálišovce 

 


