VZN Č. 12/2017 o určení názvov ulíc na území mesta Liptovský Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš, na základe ustanovenia 2b ods. I a
6 ods. I zákona SNR
č. 36911990 Zb. o obecnom zriadenĺ v znení neskorších predpisov, či. 3 ods. I. Statútu
mesta Liptovský Mikuláš a Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
31I2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a mých verejných
priestranstiev a o číslovaní stavíeb v platnom znení, vydáva pre územie mesta
Liptovský Mikuláš
NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE
č. 12I2017NZN
o určení názvov ulic na území mesta Liptovský Mikuláš

PRVÁ ČASt
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl.1
Predmet úpravy
(1) Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie názvov ulíc
v mestských častiach Palúdzka a Stošice.
(2) Názvy ulíc sú súčast‘ou systému orientácie v meste a majú prispiet‘ k lepše] dostupnosti
záchranných systémov, orientácii obyvatel‘ov, turistov a návštevníkov mesta.
(3) Pre účely ohlasovne pobytu mestského úradu v Liptovskom Mikuláši a Registra
obyvateľov Slovenskej republiky sa bude používat‘ skrátený tvar názvu, bez
všeobecného podstatného mena „ulica‘ napr. Kračúnova, Agrárna, atd‘.

DRUHÁ ČASt
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
ČI.2
Určenie názvov ulic

(1) Mestské zastupitelstvo Liptovský Mikuláš týmto všeobecne záväzným nariadením určuje
nasledovné názvy ulíc:
a) v mestskej časti Palúdzka, k. ú. Palúdzka (Príloha 1 Palúdzka)
1.

Ulica Dušana Pálku
(Od Ulice Eduarda Penkalu po najbiižšiu križovatku. Obytné územie hromadnej
bytovej výstavby Palúdzka.)

2.

Kračúnova ulica
(Od ulice č. 1 po piáno vanú výstavbu)

3.

Ulica Antona Droppu
(Od ulice č. 2 po najbližšiu križovatku)

b) v mestskej časti Stošice, k. ú. Okoličné (Príloha 2 Stošice)
1. Aqrárnaulica
(Od Stojšovej ulice po Stojšovu ulicu. Obytné územie rodinných domov v areáli
bývalého hospodárskeho dvora.)
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2. Lúčna ulica
(Od ulice č. I po ulicu Č. I. Obytné územ/e rodinných domov v areáli bývalého
hospodárskeho dvora.)
3. Nevädzova ulica
(Od ulice č 2 po ulicu Č 1. Obytné územ/e rodinných domov v areáli bývalého
hospodárskeho dvora.)

(2) Neoddelitel‘nú súčast‘ tohto nariadenia tvoria prílohy Č. 1 a Č. 2, situačně plány mestských
častí Palúdzka a Stošice, v ktorých sú graficky znázornené novovytvorené ulice spolu
s názvami.
TRETIA ČASt
ZÁVEREÓNÉ USTANOVENIA

ČL3
(1) Mestské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa
záväznom nariadeni dňa 14. decembra 2017.

uznieslo na tomto všeobecne

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnost‘ dňom vyvesenia na úradnej
tabuli.
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnost‘ pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli.
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1. Ulíca Dušana Pálku
2. Kračúnova ulica
3 Ulica Antona Droppu
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