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V Žiline dňa 30.11.2009
UZNESENIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

Uznesenie č.__/2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje

	Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov verejného priestranstva v meste Žilina sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline ako iniciatívny materiál, vypracovaný na návrh primátora mesta. 

Vypracovanie materiálu vychádza z požiadavky pomenovania verejného priestranstva v mestskej časti Rosinky názvom Park 17. novembra pri príležitosti 20. výročia udalostí zo dňa 17. novembra 1989, ako symbolu boja obyvateľov Žiliny za slobodu a demokraciu a na pamiatku pre budúce generácie. Predstavuje začiatok budovania nového mestského priestoru vo veľmi zaujímavej lokalite. Miesto bolo vybrané zámerne, nakoľko  predstavuje obrovský potenciál na vytvorenie skutočne nového mestského parku.
Dominantnou časťou nového parku je práve  parcela, kde až do roku 1990 bol umiestnený monument symbolizujúci bývalý režim. Zámer nepočíta s výmenou monumentu za monument ale s citlivým dotvorením tohto pohľadovo exponovaného miesta  z hľadiska mestotvorného a krajinárskeho. Symbolické výtvarné dielo pripomínajúce 17. november  bude jeho súčasťou.
To čo je však dôležitejšie je práve možný a veľmi prirodzený vznik nového mestského parku v danej lokalite, ktorý by mohol prebehnúť etapovite tak, ako je zdokumentované v grafickej prílohe dôvodovej správy. Celkový rozsah nového parku by bol pri variante B cca 11.000 m2 a pri konečnom variante C až cca 20.000 m2. Funkčne by sa malo jednať o „aktívny rekreačný  park“, nakoľko sa takmer  celý nachádza na vstupe na Vodné dielo s  veľkým pohybom ľudí. 

Určenie tohto názvu verejného priestranstva bolo prerokované v Názvoslovnej komisii, vymenovanej primátorom mesta, na stretnutí dňa 11.11.2009. Komisia prerokovala názov z hľadiska  historického, spoločenského a gramatického a nemá k jeho zneniu výhrady. Mesto Žilina určuje názvy ulíc podľa § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov všeobecne záväzným nariadením. Prerokovaním tohto návrhu a jeho schválením bude táto podmienka zákona splnená. Názov verejného priestranstva – „Park 17. novembra“ je prípustný vzhľadom na jeho dĺžku, nie je duplicitný ani urážajúci mravnosť a náboženské cítenie, je jazykovo správny a  priliehavý v súvislosti s reáliami mesta.

Fiškálny dopad tohto všeobecne záväzného nariadenia na rozpočet mesta je v tomto rozpočtovom roku zohľadnený v schválenom rozpočte na rok 2009. Návrh VZN bol prerokovaný v príslušných komisiách mestského zastupiteľstva (v Komisii kultúry, Komisii dopravy a komunálnych služieb a Komisii územného plánovania, výstavby a životného prostredia) a  na zasadnutí Mestskej rady v Žiline, ktorá odporúča mestskému zastupiteľstvu predložený návrh prerokovať a schváliť.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky,  podľa § 2b a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto 

Všeobecne záväzné nariadenie

o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina

č. ...../2009


Článok 1
Úvodné ustanovenie

Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina sa určuje názov verejného priestranstva v meste Žilina.


Článok 2
Určenie názvu verejného priestranstva


	Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názov verejného priestranstva v Mestskej časti Rosinky v meste Žilina 


Park 17. novembra vymedzený časťami ulíc Košická, Pri Celulózke a Osloboditeľov.       

	Grafické vymedzenie verejného priestranstva „Park 17. novembra“ uvedené v čl. 2 ods. 1 tvorí prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia. 



Článok 3
Spoločné a záverečné ustanovenie

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa dopĺňa 
	Príloha č. 2 a č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina o nový názov verejného priestranstva v mestskej časti Rosinky,
	názov prílohy č. 2  Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina o slová „a verejných priestranstiev“ na tvar „Zoznam ulíc a verejných priestranstiev v meste Žilina“,

názov prílohy č. 3  Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina o slová „a verejných priestranstiev“ na tvar „Vymedzenie mestských častí ulicami a verenými priestranstvami“.

	Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa.........


	Všeobecne záväzné nariadenie o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j........





                                                                                                                           
                                                                                                      Ivan Harman
                                                                                                primátor mesta Žilina

