Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, samosprávnej pôsobnosti podľa § 2b, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto  


Všeobecne záväznom nariadení

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

č. ...../2010


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 Námestie Žilinskej synody v mestskej časti Staré mesto v meste Žilina.


Článok 3
Vymedzenie verejného priestranstva


	Priestorový rámec Námestia Žilinskej synody vytvárajú existujúce objekty kostola evanjelickej cirkvi, gymnázia „Veľká okružná“, jazykovej školy a nárožia blokov obytných domov na ulici Legionárska.


	Ohraničenie námestia je vytvárané líniami priečelí týchto objektov, ich predĺžením kolmo na oproti stojace objekty. 


	Vymedzenie hranice verejného priestranstva je nasledovné:

	západná hranica bude od južného okraja priečelia gymnázia v pokračovaní líniou fasády gymnázia a jej predĺžení cez ulicu Martina Rázusa, kolmo po priečelie kostola,

severná hranica bude v línii južnej fasády kostola so vstupom a jej predĺžení cez ulicu Veľká okružná kolmo po uličnú čiaru protiľahlého bytového domu,
južná hranica bude od kríženia línie severného priečelia jazykovej školy s líniou priečelia gymnázia v pokračovaní líniou severnej fasády prízemia objektu jazykovej školy a jej predĺžením cez ulicu Veľká okružná kolmo po uličnú čiaru protiľahlého bloku bytových domov,
východná hranica bude na spojnici línií uličných čiar blokov bytových domov na ulici Veľká okružná, protiľahlých oproti gymnáziu, resp. kostolu – od kríženia s líniou severnej fasády jazykovej školy po kríženie s líniou čelnej fasády kostola.

	Grafické vymedzenie nového verejného priestranstva s názvom Námestie Žilinskej synody tvorí prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.



Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenie

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa primerane dopĺňa Príloha č. 2 a Príloha č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina o nový názov verejného priestranstva v mestskej časti Staré mesto.

	Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) 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 mesta Žilina o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) 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


