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 


                                                Všeobecné záväzné nariadenie 

                    o určení názvu ulíc v meste Žilina v jeho mestských častiach (Pod univerzitou, Pod univerzitou I, Pod univerzitou II, úprave názvu ulice (Požiarnická), správneho priradenia ulice a orientačného čísla vchodu  (Černovská 1669/5) 

                                                  č. 3/2013



                                                                Článok 1    
                                                       Úvodné ustanovenie  

Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Žilina sa určujú  názvy ulíc, úprava ulice a správne priradenie ulice a orientačného čísla vchodu v meste Žilina a jeho mestských častiach.    



                                                             
                                                               Článok 2
                                    Určenie názvu ulíc v mestskej časti Bôrik



Mestské zastupiteľstvo v Žiline určuje názov ulíc v meste Žilina  a jeho mestských častiach takto:


	Pod univerzitou - /nová ulica/ v mestskej časti Bôrik, ktorá odbočuje z ulice Na Veľký Diel
	Pod univerzitou I - /nová ulica/ v mestskej časti Bôrik, ktorá odbočuje ako prvá v poradí z ulice Pod univerzitou
	Pod univerzitou II - /nová ulica/ v mestskej časti Bôrik, ktorá odbočuje ako druhá v poradí z ulice Pod univerzitou

Požiarnická - /stará ulica/ v mestskej časti Považský Chlmec, ktorá bola nesprávne upravená novým názvom vo VZN č. 19/2012 (Požiarnícka)
Černovská - /stará ulica/ v mestskej časti Vlčince, z ktorej je situovaný šiesty vchod bytového domu súpisné číslo 1669 a bude označený orientačným číslom vchodu 5





	Grafické vymedzenie ulíc:



grafická príloha č. 1, ktorá vyznačuje vymedzenie nových ulíc „Pod univerzitou, Pod univerzitou I, Pod univerzitou II“ uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. a), b), c) tohto nariadenia


príloha č. 2, ktorá vyznačuje úpravu ulice „Požiarnická“ uvedenú v čl. 2 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia


grafická príloha  č. 3, ktorá vyznačuje vymedzenie ulíc „Černovská a Sv. Bystríka“, medzi ktorými je orientovaný posledný šiesty vchod paneláku súpisné číslo 1669, uvedených v čl. 2 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia

                                                                                                                              
                                                            Článok 3
                                         Spoločné a záverečné ustanovenie


	Týmto všeobecne záväzným nariadením sa primerane dopĺňa v prílohe č.1, č. 2 a č. 3 Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina o pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bôrik, upravuje názov ulice v mestskej časti Považský Chlmec a pokračovanie starého názvu ulice v mestskej časti Vlčince.  


	Všeobecné záväzné nariadenie o určení názvu ulíc, úprave názvu ulice a správneho priradenia ulice a orientačného čísla vchodu bytového domu bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline, dňa 18.03.2013.


	Všeobecné záväzné nariadenie o určení názvu ulíc, úpravy názvu ulice a správneho priradenia ulice a orientačného čísla vchodu bytového domu v meste Žilina nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta t.j. 10.04.2013.






                                                                          Ing. Igor Choma
                                                                       primátor mesta Žilina                                                 
                                        



