
Mesto Liptovský Mikuláš, na základe ustanovenia * 4 ods. 5 písm. a) bod I v spojení s
* 2b ods. I a 6 ods. I zákona SNR Č. 36911990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, Čl. 3 ods. 1. Statútu mesta Liptovský Mikuláš a Vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 3112003 Z. Z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulic a mých verejných priestranstiev a o Číslovaní stavieb
v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Č. 1612020NZN

o určení názvu verejného priestranstva na území mesta Liptovský Mikuláš

PRVÁ ČASt
ÚVODNĚ USTANOVFNIA

Čl. I
Predmet úpravy

(1) Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenia“) je
naplnenie dikcie zákona, podľa ktorého v obci, v ktorej je viac ulic alebo verejných
priestranstiev, má každá ulica alebo verejné priestranstvo svoj názov.

(2) Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie názvu verejného
priestranstva na ú2emi mesta Liptovský Mikuláš.

(3) Názvy verejných priestranstiev zdárazňujú a ochraňujú kultúrnu a historicků hodnotu
verejne pristupných miest alebo vyjadrujú úctu významným osobnostiam a udalostiam
podľa ktorých sú názvy určené.

(4) Názvy verejných priestranstiev sú súčasťou systému orientácie V meste a majú prispieť k
lepšej dostupnosti záchranných systémov, orientácfl obyvateľov, turistov a návštevníkov
mesta.

DRUHÁ ČASt
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. 2
Určenie názvov verejných priestranstiev

(1) Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš určuje týmto všeobecne záväzným nariadenim,
vydaným v súlade s 5 2b ods.1 zákona č.36911 990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, nasledovný názov verejného priestranstva:

Námestie Ustavy Slovenskej republiky
Pozemok je vymedzený zo západnej strany okrajom chodníka pri objekte Stavebného
bytového družstva L. M. na pozemku p. Č. KN C 3317/31,165 k. ú. Liptovský Mikuláš, zo
severnej strany okrajom spevnenej plochy pri objekte COOP Jednota na pozemkoch p. Č.
KN C 3317/50-52k ú. Liptovský Mikuláš, z východnej strany okrajom chodnika pri objekte
Dom Matice slovenskej na pozemku p. Č. KN C 331 7/54 k. ú. Liptovský Mikuláš, zjužnej
strany okrajom chodníka pri trávnatej ploche na pozemku p. Č. KN C 3317/151 k. ú.
Liptovský Mikuláš.

Čl. 3
Zásady používania názvov verejných priestranstiev

(1) Fn písomnom vyjadrovani sa používa plný nesknátený název verejného priestranstva tak,
ako je uvedený v či. 2 ods. (1) tohto nariadenia.
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Tato všcub. záv. narigdeni bo!o vyvesené dňa 1

PoiHs phniálora n:sta.



TRETIA ČASt
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Či. 4

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Miku‘áši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadeni dňa 17. decembra 2020.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úraclnej
tabuli.

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie
na úradnej tabuli.

nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia

‚J,

Ing. J/ BlbháČ, PhD.
pd)jnátor mesta

Lip6vský Mikuláš
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Ýi zav iariaden‘e u;nne duor‘
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