
Tolo VŠMb. záv. nariadenie bolo vYvesené Itňa rŠ" ~'06 - 1016 

Podpis lII'iBilll!a mula: ........... !!::. ................ .. 
Mesto Liptovský Mik~ láŠ, na základe ustanovenia § 6 ods. 1 § a 2b ods. 1 zákona SNR Č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, či. 3 ods. 1. štatútu mesta Liptovský 
Mikuláš v znení zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Č. 
3112003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných 
priestranstiev a o číslovaní stavieb v platnom znení, vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš 
toto 

VŠEOBECNE ZÄVÄZNÉ NARIADENIE 
Č. 91 2016NZN 

o určení názvu ulice na území mesta Liptovský Mikuláš 

PRVÁ ČASŤ 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Čl. 1 
Predmet úpravy 

(1) Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia je premenovanie ulice s názvom Cesta 
hrdinov, ktorá je prístupovou komunikáciou k národnej kultúrnej pamiatke (ďalej len "NKP") Háj 
Nicovô. 

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

(3) Pre účely ohlasovne pobytu mestského úradu v Liptovskom Mikuláši a Registra obyvatel'ov 
Slovenskej republiky sa bude používať skrátený tvar názvu ulice, bez všeobecného podstatného 
mena "ulica". 

DRUHÁ ČASŤ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

Čl. 2 
Určenie názvu ulice 

(1) Mestské zastupitel'stvo Liptovský Mikuláš týmto všeobecne záväzným nariadením, urcuJe 
premenovanie ulice nachádzajúcej sa v katastrálnych územiach Liptovský Mikuláš a Okoličné 
s názvom Cesta hrdinov na ulicu s názvom: 

Cesta generála P. Kunu 
(prístupová komunikácia k NKP Háj Nicovô, m. Č. Staré mesto, m. Č. Vitálišovce, k. Ú. Liptovský 
Mikuláš, k. Ú. Okoličné) 

(2) Neoddelitel'nú súčasť tohto nariadenia tvorí príloha Č. 1, kde je graficky znázornená premenovaná 
ulica spolu s názvom. 

TRETIA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Čl. 3 

(1) Mestské zastupitel'stvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení dňa 23. júna 2016. 

(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. 

1 3 -07- 2016 ,~) 

loto všeob. záv. nariadenie le účinne dňom .............. \ 
2 8 -06- 2016 

V lipt. Mikuláši dňa: .................. ·A~· ...... · .... ·· .. .. 
Podpis primátora mesta: ........... /t

T
·········· .. ···· 

I I 1'\ 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 

primátor fnesta 



Liptovský Mikuláš 


