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NÁVRH NA UZNESENIE

Mestská rada v Žiline
I.

odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí schváliť
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvov ulíc v meste Žilina –
v mestskej časti Zástranie.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú názvy ulíc v meste Žilina – v
mestskej časti Zástranie sa predkladá Mestskej rade v Žiline ako iniciatívny materiál Mestského
úradu v Žiline, ktorého vypracovanie vychádza:
1.

z potreby pomenovania ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie v súlade so
zákonom č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Návrh na pomenovanie ulíc v mestskej časti Žilina – Zástranie zaslala pani Anna Smikoňová,
poslankyňa MZ za 8. volebný obvod dňa 18. 2. 2013 primátorovi mesta Žilina Igorovi
Chomovi. (číslo záznamu C-10193).
V návrhu sa uvádza, že „na základe zápisnice zo schôdze Okresnej názvoslovnej komisie
v Žiline dňa 26. 2. 1986 boli pre Zástranie prijaté názvy ulíc, ktoré neboli oficiálne uvedené do
života. Obyvatelia tejto mestskej časti si želajú názvy podľa miestnych zvyklostí, k tejto téme
boli viaceré stretnutia pracovníkov stavebného odboru MÚ Žilina s občanmi na mestskom
úrade aj v KD Zástranie, pre občanov bola vyhlásená anketa a navrhnuté názvy sú na verejnej
tabuli mestskej časti Zástranie.“
Návrh na pomenovanie ulíc v mestskej časti Žilina – Zástranie je nasledovný:
pôvodný návrh
1986

nové názvy
2013

Bartolomejská
Jakubská
Jánska
Jozefská
Krajná
Matejská

Do Toboliny
Medzi plotmi
Stará dedina
Jaššov dvor
Do Magúr
Pod cintorínom

Michalská
Na salaš
Na Straník
Ondrejská
Peterská
Spodná
Stredná
Šikmá
Štefanská
Tienistá
Veterná
Vrchná
Zimná
(bez označenia)
(bez označenia)

Brodňanov dvor
(nie je v KN Zástranie)
Na Straník
Ondráškov dvor
Škorvánkov dvor
Kultúrna
Kubov dvor
Hore humnami
Belajov dvor
Na skotni
Na chotári
Kostolná
Jána Mičicu
Na vráta
Kožov dvor

Názvoslovná komisia pri Mestskom úrade v Žiline návrh prerokovala na svojom zasadnutí
5. 11. 2013 a uvedený návrh akceptuje s tým, že k miestnym názvom bude doplnené slovo
„ulica“, vzhľadom na to, že ide výlučne o pomenovanie ulíc, vychádzajúce z miestnych
názvov, ktoré používajú miestni občania.
Mesto Žilina určuje názvy ulíc podľa § 2b zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov všeobecne záväzným nariadením, pričom je táto zákonná podmienka
splnená týmto návrhom.
Návrh pomenovania ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie je prípustný vzhľadom na
jeho lokalizáciu, nie je duplicitný ani urážajúci mravnosť a náboženské cítenie, je jazykovo
správny a priliehavý v súvislosti s reáliami mesta.
Predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta je v súlade s Ústavou SR, ostatnými
všeobecne záväznými predpismi SR. Návrh zakladá finančný nárok na označenie ulíc tabuľami,
ktorých výroba a umiestnenie bude realizované v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014.
MATERIÁL

Všeobecne záväzné nariadenie
č. ......../2013
o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti Zástranie

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe samosprávnej pôsobnosti podľa §2b, § 4 ods. 1 a §
6 ods.1 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne
Zástranie.

záväzné nariadenie o určení názvov ulíc v meste Žilina – v mestskej časti

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina sa určujú názvy ulíc v meste Žilina – v
mestskej časti Zástranie.

Článok 2
Určenie názvov ulíc

1.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názvy ulíc v meste Žilina – v mestskej časti
Zástranie takto:





















Belajov dvor
Brodňanov dvor
Do Magúr
Do toboliny
Hore humnami
Jaššov dvor
Kostolná ulica
Kožov dvor
Kubov dvor
Kultúrna ulica
Medzi plotmi
Na chotári
Na skotni
Na Straník
Na vráta
Ondráškov dvor
Pod cintorínom
Stará dedina
Škorvánkov dvor
Ulica Jána Mičicu

2.
Grafické vymedzenie ulíc podľa predchádzajúceho bodu je špecifikované v prílohe č. 1
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Článok 3
Záverečné ustanovenie

1.

Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline, dňa ...........

2.

Nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mesta, t. j...............

3.

Vyvesené na úradnú tabuľu Mesta dňa .................

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

