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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 Benice, Liptovská Ondrašová, Palúdzka, Ráztoky a Stošice si 
rozširujúca sa 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 30. júla 2020 navrhla názvy pre 
novovzniknuté ulice, berúc do úvahy geografické, katastrálne a historické hľadiská, resp. 
pôsobenie významných rodákov, prípadne iných osobností v  daných lokalitách. 

Názvoslovná komisia pokračovala pomenovaním nových ulíc v zaužívanom spôsobe, ktorým 
je pomenovávanie nových ulíc po významných osobnostiach alebo v zmysle chotárnych, 
historických názvov danej lokality:  

Pod Čamperom 

Pomenovanie je navrhnuté podľa štandardizovaného názvu poľa Čamper pod Dubovým 

v Palúdzke. 

 

Boltižiarova ulica 

Ján Boltižiar (  ⃰1903 Liptovská Ondrašová – † 1992 Liptovský Mikuláš). Fotograf, živnostník, 

výrobca fotopohľadníc.  Vyučil sa v Kremnici v škole pre sluchovo postihnutých žiakov, pretože 

už ako trojročný úplne stratil sluch. V remesle sa zdokonalil v Bratislave. Ako osemnásťročný 

sa vrátil do prázdneho rodičovského domu v Liptovskej Ondrašovej a otvoril si živnosť. Otec 

sa vysťahoval do Ameriky a matka mu už nežila.  V roku 1930 získal živnosť aj na 

obchodovanie s fotografickými potrebami. Ján Boltižiar bol veľkým nadšencom fototechniky, 

navštevoval výstavy a veľtrhy, sledoval časopisy a odborné knihy. Fotoateliér v Liptovskej 

Ondrašovej prevádzkoval do novembra 1949. Po nástupe komunizmu sa musel vzdať 

podnikania a zamestnal sa v komunálnych službách. Ako fotograf pracoval v ateliéroch v 

Liptovskom Mikuláši, Ružomberku a Liptovskom Hrádku. Ako prvý v Liptove sa už v roku 1954 

začal venovať aj farebnej fotografii.  

Čiernobiele fotografie Jána Boltižiara sú kronikou života nielen rodnej Ondrašovej, ale aj 

Liptovského Mikuláša. Fotografoval každodenný život, vzhľad obce i mesta, rôzne aktivity 

súčasníkov – školské slávnosti, divadelné predstavenia. Jeho početné pohľadnice boli 

originálnymi fotografiami s pečiatkou „Výroba foto pohľadníc: Ján Boltižiár, Lipt. Ondrášova“. 

 

Majlátova ulica 

Belo (Vojtech) Majlát / Béla Majláth (  ⃰1831 Liptovská Ondrašová – † 1900 Budapešť). Historik, 

archeológ, podžupan. Narodil sa v zemianskej rodine Alexandra Majlátha a Frideriky 

Pongrácovej.  Keď mal pol roka, s rodičmi sa odsťahoval do Miškovca. Tam absolvoval šesť 

rokov gymnázia, ročný právnický kurz v Temešvári, v Pešti jeden ročník polytechniky.  

V revolučných rokoch 1848-49 sa stal vojakom, počas obliehania Budína získal hodnosť 

poručíka. V Sedmohradsku, v Temešvári sa dostal do zajatia, ale podarilo sa mu ujsť.  Po 

jeden a polročnom ukrývaní sa vrátil do Liptova.  Tu sa nejaký čas zdržiaval u svojho starého 

otca Imricha Pongráca a bol zamestnaný ako inžiniersky praktikant u zememerača K. 

Spragela. V roku 1854 prevzal hospodárstvo po zosnulom starom otcovi.  

Belo Majláti mal s manželkou Annou Pongrácovou osem detí. Jeho vzdelanie, pôvod i lojalita 

k monarchii mu umožnili stať sa v roku 1867 hlavným notárom a v roku 1875 podžupanom 

Liptovskej župy. V tom čase sa venoval archeológii, čo u nižšej šľachty, v tých časoch, nebola 
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zriedkavosť. Stal sa spolupracovníkom Maďarskej akadémie vied, za Liptovskú župu 

pripravoval podklady pre medzinárodný archeologický a antropologický kongres v Budapešti, 

venoval sa však aj archeologickým bádaniam, prednáškam o svojich výskumoch (na Švihrovej 

pri Lipt. Petre) a publikovaniu nálezov z Liptova v uhorskej tlači. Liptovu tým urobil 

neoceniteľnú službu, pretože zviditeľnil dovtedy dosť prehliadaný sever krajiny. 

Veľký rozruch medzi uhorskými bádateľmi a milovníkmi histórie vyvolal v roku 1871 najmä jeho 

výskum v Liskovskej jaskyni. Okrem iných pozoruhodných objavov tu vykopal archaicky 

vyzerajúcu lebku človeka s výraznými nadočnicovými oblúkmi, ktorá sa považovala za prvý 

dôkaz existencie diluviálneho človeka v Uhorsku. Majlát tak položil základy speleoarcheológie 

a tým, že na nájdených ľudských pozostatkoch vykonal aj antropometrické merania, dal podnet 

na vznik interdisciplinárnej spolupráce, ktorá je dnes bežnou súčasťou takýchto výskumov. 

Vojtech Majlát bol aj zberateľom. Postupne, veľmi prácne hľadal a nakúpil množstvo 

bronzových predmetov z celého Liptova a vytvoril hodnotnú súkromnú zbierku. Pôvodne bola 

uložená v jeho ondrašovskej kúrii, dnes je súčasťou zbierok Maďarského národného múzea 

v Budapešti.  

Belo Majláth sa po odchode do dôchodku a na základe ponuky stať sa správcom knižnice 

Maďarského národného múzea, rozhodol z Liptova v roku 1879 odsťahovať. Prispela k tomu 

aj spoločenská situácia, keď v národne radikalizujúcom sa Liptove nenachádzal dostatočné 

spoločenské zázemie, ani príliš veľké uznanie.  

 

Adušova ullica 

Adeodat (Aduš) Pongrác (  ⃰1812 Liptovská Ondrašová – † 1889 Budapešť). Chovateľ koní, 

dragúnsky kapitán.  

Bol synom Alexandra Pongráca a Terézie, rod. Pongrácovej. Podľa dobových dokumentov bol 

jeho otec,  ale aj Adeodat veľmi dobrými gazdami, chovateľmi koní a vášnivými poľovníkmi. 

Na poľovačku chodievali na koni až do Pribyliny, pretože im patrila časť tunajšieho chotára. 

Adeodat sa stal dragúnskym kapitánom. Život prežil v Liptovskej Ondrašovej a Budapešti.  

S manželkou Vilmou, rodenou Pongrácovou mali päť dcér: Gizelu (manžel Martin Rutkaj),  

Irmu (manžel Gašpar Platy), Evu (manžel Tomáš Turanský), Amáliu, vydatú za Alojza 

Gebauera,  Petronelu, vydatú za župného lekára MUDr. Viktora Mihálika.  

Jediný Adušov syn Juraj Pongrác bol úplným opakom svojho otca. Jeho búrlivý život pripravil 

rodinu o celý majetok.  

 

Pri zátoke 

Pomenovanie vychádza z geografickej polohy celého turistického rezortu Maladinovo, s.r.o. 

V mestskej časti Stošice názvoslovná komisia nadviazala na existujúce ulice Poľná, Sadová, 

Lúčna, Nevädzová.... 

V zmysle ods. (3) § 2b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sú okrem iného 
neprípustné názvy jazykovo nesprávne, názvy po žijúcich osobách, dlhé názvy, názvy 
urážajúce mravnosť, atď.  Preto sme dňa 05. augusta 2020 požiadali listom Jazykovedný ústav 
Ľudovíta Štúra v Bratislave o stanovisko k navrhnutým názvom ulíc. Jazykovedný ústav 
Ľudovíta Štúra listom zo dňa 7. augusta 2020 potvrdil jazykovú správnosť navrhovaných 
názvov.  

Dňa 8. septembra 2020  bol návrh nariadenia zverejnený na úradnej tabuli mesta a webovom 
sídle mesta.  

Odporúčame mestskému zastupiteľstvu schváliť názvy ulíc v mestských častiach Benice, 
Liptovská Ondrašová, Palúdzka, Ráztoky a Stošice 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.  
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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. 
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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. ../2020/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 Benice, Liptovská Ondrašová, Palúdzka, Ráztoky a Stošice. 

(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. Žuffova, 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 Beniciach, katastrálne územie Benice  (Príloha 1 Benice) 
 

1. Pod Čamperom 
(Od ulice Pod hájikom po koniec zástavby rodinných domov.) 
 

b) v mestskej časti Liptovská Ondrašová, katastrálne územie Liptovská Ondrašová 
(Príloha 2 Liptovská Ondrašová) 
 
1. Boltižiarova ulica 

(Od ulice Pod Čerencom po Tehliarsku ulicu.) 
 

2. Majlátova ulica 
(Od ulice č. 1 po koniec zástavby rodinných domov.) 
 

3. Adušova ulica 
(Spojnica ulice č. 1, rovnobežná s ulicou č. 2.) 

 
c) v mestskej časti Palúdzka, katastrálne územie Palúdzka (Príloha 3 - Palúdzka) 
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1. Nové pomenovanie názvoslovná komisia nenavrhla, vzhľadom na návrh 
investorov predĺžiť existujúcu Žuffovu ulicu. 
 

2. Nové pomenovanie názvoslovná komisia nenavrhla, vzhľadom na návrh 

investorov predĺžiť existujúcu Glejársku ulicu. 

d) v mestskej časti Ráztoky, katastrálne územie Ráztoky (Príloha 4 - Ráztoky) 
 

1. Pri zátoke 
(Od Ráztockej ulice cez most ponad cestu č. II/ 584 po koniec zástavby spol. 
Maladinovo, s.r.o.  Názov je navrhnutý pre celé územie turistického rezortu, ďalšie 
členenie bude podľa popisných čísel.) 
 

e) v mestskej časti Stošice, katastrálne územie Okoličné (Príloha  5 - Stošice) 
 

1. Púpavová ulica 
(Od Podhoranskej ulice po koniec zástavby rodinných a bytových domov.) 
 

2. Margarétková ulica 
(Od ulice č. 3 po ulicu č. 1.) 
 

3. Podbeľová ulica 
(Od Podhoranskej ulice po ulicu č.1.) 
 

4. Šalviová ulica 
Od ulice č. 1 po koniec zástavby rodinných domov.) 
 

5. Medovková ulica 
(Od ulice č. 1 po koniec zástavby rodinných domov.) 
 

 

(4) Neoddeliteľnú súčasť tohto nariadenia tvoria prílohy 1 až 5, situačné mapy mestských 

častí Benice, Liptovská Ondrašová, Palúdzka, Ráztoky a Stošice, 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 24. septembra 2020. 
 

(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 
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Príloha 5 - Stošice
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