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Návrh uznesenia

Uznesenie č._/2008


Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	schvaľuje


1.  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o určení a  zmene názvu ulíc v meste Žilina   




Dôvodová správa

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina
O určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina



Mesto Žilina na základe ust.§ 2b zákona SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje a mení týmto všeobecne záväzným  nariadením názvy ulíc Cesta k Paľovej búde a Univerzitná. 
Návrh na zmenu názvu ulice Cesta k Paľovej búde bol  iniciovaný  spoločnosťou  Slovenské centrum pre kvalitu. Mesto Žilina prijalo návrh Slovenského centra pre kvalitu a začalo proces posúdenia tohto návrhu z hľadiska opodstatnenosti, praktického riešenia, dopadov na právne vzťahy obyvateľov s trvalým pobytom alebo sídlom na dotknutej ulici ako aj na tradíciu používaného názvu ulice. Zároveň sa zaoberalo aj návrhom na určenie nového názvu ulice a jej priestorové vymedzenie. Nezanedbateľnou je aj skutočnosť, že predkladaným návrhom sa vyrieši v súčasnosti síce používaný názov  ulice Internátna, ktorá nebola určená  zákonom predpísaným spôsobom  a v úradnom zozname ulíc sa teda nenachádza. Táto ulica sa stane predloženým návrhom súčasťou ulice Univerzitnej .
     V záujme dosiahnutia spoločenského konsenzu pri tomto návrhu na vykonanie zmeny názvu a určenie nového názvu ulice mestský úrad inicioval stretnutie a prerokovanie predloženého návrhu s dotknutými inštitúciami, ktoré majú v na tejto ulici sídlo za účasti poslancov príslušného volebného obvodu. Na tomto spoločnom stretnutí po diskusií  všetci prítomní vyjadrili súhlas s predloženým návrhom.
     Obligatórnou súčasťou procesu určovania názvu ulíc býva aj posúdenie návrhu názvu prípadne jeho zmeny v názvoslovnej komisii. Názvoslovná komisia, vymenovaná primátorom mesta sa na svojom stretnutí dňa 14.3.2008 vyjadrila, že zmena názvu ulice je prípustná vzhľadom na to, že návrh  názvu ulice, nie je dlhý, duplicitný ani urážajúci mravnosť a náboženské cítenie, je jazykovo správny a  priliehavý v súvislosti s reáliami mesta v zmysle  § 2b odst.3/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a preto ho odporučila prijať.

Návrh VZN bol prerokovaný v príslušných komisiách mestského zastupiteľstva a mestskej rade, ktorá po prerokovaní odporúča  predložiť ho na rokovanie mestskému zastupiteľstvu a prijať ho.

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta v zákonom stanovenej lehote a predpísaným spôsobom.











Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina
č. ...../2008

O určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe samosprávnej pôsobnosti podľa § 4 ods.1 a § 6 ods.1 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie O určení a zmene názvu ulíc v meste Žilina.



Článok 1
Úvodné ustanovenie

Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina sa určuje a mení názov už existujúcich ulíc v meste Žilina.

Článok 2
Zmena názvu ulíc

	Mestské zastupiteľstvo v Žiline mení názov časti ulice a určuje nový názov ulice v meste Žilina takto:

mení sa názov časti ulice Cesta k Paľovej búde - /úsek od kríženia ulíc pri objekte so súpisným číslom 1783 po kríženie s ulicou Veľký diel / a stáva sa súčasťou ulice s novým názvom Univerzitná
určuje nový názov Univerzitná pre ulicu, ktorá ide od kríženia z ulice Vysokoškolákov prechádza cez kríženie s ulicou Cesta k Paľovej búde a končí na krížení s ulicou Veľký diel.

	Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina /ďalej len VZN/ je grafická príloha, ktorá vyznačuje zmenu názvu ulíc uvedenej v čl. 2 ods. 1. 


Článok 3
Záverečné ustanovenie

VZN O určení a  zmene názvu ulíc v meste Žilina bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline, dňa.........

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


	Vyvesené na úradnú tabuľu mesta dňa........ 




                                                                                                     Ivan Harman
                                                                                                primátor mesta Žilina

