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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestská rada v Žiline 

 
I. odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbliţšom zasadnutí schváliť   

          

1.  Návrh Všeobecné záväzného nariadenia o určení názvu ulíc v meste Ţilina a jeho 
mestských častiach – úpravy niektorých názvov ulíc (pokračovanie ulíc Antona 

Bernoláka, Dunajská)      
 
 

 

DÔVODOVÁ  SPRÁVA   
 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje názov ulíc v meste Ţilina a jeho 

mestských častiach – (úpravy niektorých názvov ulíc) sa predkladá Mestskej rade v Ţiline ako 
iniciatívny materiál Mestského úradu v Ţiline, členov názvoslovnej komisie a občanov mesta 
Ţilina, ktorého vypracovanie vychádza: 

 
 

1. z potreby pomenovania a pokračovania ulice (Antona Bernoláka) v mestskej časti Hliny, 
ktorá vznikla zaniknutím bývalého námestia Ľudovíta Štúra, vybudovaním obchodného 
centra „Aupark“ na tomto priestranstve   

   
 

2. z potreby pomenovania a pokračovania ulice (Dunajská) v mestskej časti Trnové,   

z podnetu poslanca za tento volebný obvod a občanov tejto časti 
  

3.  z potreby pomenovania a úpravy niektorých názvov ulíc v meste Ţilina a jeho 
mestských častiach na podnet členov názvoslovnej komisie v meste Ţilina 

  

 
Určenie a návrhy týchto názvov ulíc bolo prerokované v Názvoslovnej komisii, vymenovanej 

primátorom mesta, na stretnutí dňa 23.05.2012. 
 
Mesto Ţilina 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. 

 
Novovzniknuté názvy (pokračovania) ulíc – Antona Bernoláka, Dunajská a návrhy zmien 
názvov niektorých ulíc v meste Ţilina a jeho mestských častiach sú prípustné vzhľadom na 

ich lokalizáciu, sú kontinuitou určovania názvov s uţ pouţitými názvami, nie sú duplicitné ani 
uráţajúce mravnosť a náboţenské cítenie, sú jazykovo správne a priliehavé v súvislosti 

s reáliami mesta. 
 
Predloţený návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta je v súlade s Ústavou SR, ostatnými 

všeobecne záväznými predpismi SR. Návrh zakladá finančné nároky na označenie ulíc,  
ktorých výroba a umiestnenia bude realizované v rámci schváleného rozpočtu na rok 2012. 

 
 



 

                                       Všeobecné záväzné nariadenie 
 

                                                    č. ......../2012 
                   o určení názvu ulíc v meste Ţilina a jeho mestských častiach 

- (úpravy niektorých názvov ulíc) 
                         (pokračovanie ulíc Antona Bernoláka, Dunajská)) 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Ţiline 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  
 

Všeobecné záväzné nariadenie o určení názvu ulíc v meste Ţilina a jeho mestských častiach – 
úpravy niektorých názvov ulíc, (pokračovanie ulíc Antona Bernoláka, Dunajská)  
 
 
                                                                 Článok 1     

                                                       Úvodné ustanovenie   

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením mesta Ţilina sa určuje názov ulíc a úprava niektorých 
názvov ulíc v meste Ţilina a jeho mestských častiach. 
 

                                                                
                                                               Článok 2 

                                                     Určenie názvu ulíc  

 

1. Mestské zastupiteľstvo v Ţiline určuje názvy ulíc v meste Ţilina a jeho mestských 

častiach takto: 
 

a) Antona Bernoláka /stará ulica/ – v mestskej časti Hliny, ktorú pretína ulica Veľká 
okruţná a pokračuje do priestranstva bývalého námestia Ľudovíta Štúra ako 
pokračovanie ulice Antona Bernoláka 

 
b) Dunajská /stará ulica/ - v mestskej časti Trnové, súbeţná ulica medzi ulicami Na Bárek 

a Do Brezníka, vyúsťuje takmer kolmo na ulicu Horná Trnovská ako pokračovanie ulice 
Dunajská 
 

c) Zoznam ulíc v meste Ţilina a jeho mestských častiach s navrhovanými zmenami 
 

  
2.    Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je:      

 

- grafická príloha č. 1, ktorá vyznačuje vymedzenie novej-(pokračovanie) ulice 
„Antona Bernoláka“ uvedenej v čl. 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia 

 
- grafická príloha č. 2, ktorá vyznačuje vymedzenie novej-(pokračovanie) ulice 

„Dunajská“  uvedenej v čl. 2 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia 

 
- príloha č. 3, ktorá obsahuje zoznam ulíc v meste Ţilina a jeho mestských častí 



 

 
                                                            Článok 3 

                                                Záverečné ustanovenie 

 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Ţiline, 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 Ţilina                                                  
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