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MESTO  STARÁ  ĽUBOVŇA 
__________________________________________________________________________________________ 

 

Mesto Stará Ľubovňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a  

článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, v nadväznosti na ustanovenie § 2b ods. 1 a § 11 ods. 

4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v 

súlade s vyhláškou č. 31/2003 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej  republiky v y d á v a toto 

všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo Mesta Stará 

Ľubovňa podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení   

 

Všeobecne záväzné 

 nariadenie č. 67  

                                

O URČENÍ NÁZVOV ULÍC A VEREJNÝCH 

PRIESTRANSTIEV  

V MESTE  STARÁ ĽUBOVŇA 
 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 05.10.2021 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 05.10.2021 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 05.10.2021 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 17.10.2021 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 18.10.2021 

 
Pripomienky zaslať: 

• písomne na adresu:  Mesto Stará Ľubovňa, Mestský úrad, Obchodná 1, 

064 01 Stará Ľubovňa                         

• elektronicky na adresu: katarina.zeleznikova@staralubovna.sk 

 valeria.imrichova@staralubovna.sk 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto 

ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie 

sú zdôvodnené. 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

Na rokovaní MsZ v Starej Ľubovni: 21.10.2021 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta: 22.10.2021 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 06.11.2021 

mailto:katarina.zeleznikova@staralubovna.sk
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O URČENÍ NÁZVOV ULÍC A VEREJNÝCH 

PRIESTRANSTIEV  

V MESTE  STARÁ ĽUBOVŇA 

 

  schválené uznesením č. 850 na MsZ č. XXII/2021 zo dňa 21.10.2021 

 

 

 Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Mesto Stará Ľubovňa na svojom území ako výkon originálnej  samosprávnej pôsobnosti 

prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia môže pre ulice a iné verejné 

priestranstvá určovať ich názvy. 

2. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej iba „VZN“) je určiť pre novo- 

vybudovanú  lokalitu rodinných domov, ktorá je územným plánom označená ako 

„Šibeničná hora“ nachádzajúca sa v urbanistickom obvode S 05, označenie pre ulice, 

ktoré v tejto lokalite vznikli. Nové ulice sú označené na mapovom podklade, ktorý je 

Prílohou č. 1 k tomuto VZN. 

  

Čl. 2 

Určenie názvu novovzniknutých ulíc 

1. Týmto VZN sa pre nové ulice, ktoré sa nachádzajú v lokalite „Šibeničná hora“, určuje 

označenie: 
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a) Mariánska ulica,  

b) Michalská ulica, 

c) Rastislavova ulica, 

d) Ľubomírska ulica. 

 

 

 

Čl. 3 

Záverečné ustanovenia 

1. Prílohou k tomuto VZN je Príloha č. 1 – mapový podklad označujúci presné zameranie 

nových ulíc.           

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 850 z rokovania MsZ v 

Starej Ľubovni č. XXII/2021 zo dňa 21.10.2021  a nadobúda účinnosť 15 – dňom od jeho 

vyvesenia.  

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ľuboš Tomko 

primátor mesta  
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