
Mesto Liptovský Mikuláš, na základe ustanovenia * 4 ods. 5 písm. a) bod I v spojení $
2b ods. I a 6 ods. I zákona SNR Č. 36911990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni

neskorších predpisov, Čl. 3 ods. 1. Statútu mesta Liptovský Mikuláš a Vyhlášky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. Z. ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o označovaní ulic a mých verejných priestranstiev a o Čislovaní stavieb
v zneni neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
Č. 1712020NZN

o určení názvov ulic na územi mesta Liptovský Mikuláš

PRVÁ ČASt
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Čl. I
Predmet úpravy

(1) Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie názvov ulic
v mestskej časti Falúdzka.

(2) Názvy ulic sú súčastou systému orientácie v meste a majú prispieť k lepšej dostupnosti
záchranných systémov, orientácii obyvateľov, turistov a návštevnikov mesta.

(3) Pre účely ohlasovne pobytu mestského úradu v Liptovskom Mikuláši a Registra
obyvateľov Slovenskej republiky sa bude použivať skrátený tvar názvu, bez všeobecného
podstatného mena ulica“ napr. B. Lichardusa, P. Vilikovského atď.

DRUHÁ ČASt
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Čl. 2
Určenie názvov ulic

(1) Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš týmto všeobecne záväzným nariadením určuje
nasledovné názvy ulic v mestskej časti Palúdzka, katastrálne územie Palúdzka:

1. Ulica Branislava Lichardusa (Príloha 1)
(Od UI. Pa v/a Straussa po kon/ac budúcej výstavby “Dostavba obytného súboru
Pa/údzka“.)

2. Ulica Pavla Vilikovského (Priloha 1)
(Od UI. Palúčanskej po kon/ac budúcej výstavby “Dostavba obytného súboru
Palúdzka ‘9.

3. Ulica J. M. OberuČa (Priloha 2)
(Od UI. Za past/erňou po hran/cu p. Č. KN C 1882/1 k. ú. Pa/údzka).

(2) Neoddelitefnú súčasť tohto nariadenia tvoria prílohy ‘1 až 2, situačné mapy mestskej časti
Palúdzka, v kterých sú graficky znázornené a očíslované novovytvorené ulice.

Toto všech. záv. naňadane holo vvesenú dňa .‚.‚:12 Q
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TRETIA ČASt
ZAVEREČNÉ USTANQVENIA

Či. 3

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadeni dňa 17. decembra 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.

-7-01- 2O2
Tolo všeob. záv. nariadenie je účinné dňom

Ing. iM Blcháč, PhD.
prljnátor mesta

Liptovský Mikuláš
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