
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. 18/2009 

 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

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

Článok 2 
Určenie názvu verejného priestranstva 

 
 
1. 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.        
 

2. 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 

 
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa dopĺňa  

a) 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, 

b) 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“, 

c) 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“. 

 
2. 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 14.12.2009. 



3. 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. 31.12.2009. 

 
 
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                      Ivan Harman 
                                                                                                primátor mesta Žilina 
 


