
Všeobecné záväzné nariadenie mesta Spišské Vlachy č. 3 /2013 
o určení názvu námestia „Námestie biskupa Františka Tondru“  

 
 
     Mesto Spišské Vlachy v súlade s ustanovením § 2b a § 6 ods.1 zákona c. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 1 Vyhlášky Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní 
ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb,  v y d á v a  Všeobecne záväzné 
nariadenie mesta Spišské Vlachy o určení názvu námestia v meste Spišské Vlachy. 
 
 

§ 1 
Predmet 

     Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch týmto všeobecne záväzným nariadením 
mesta Spišské Vlachy  určuje názov námestia „Námestie biskupa Františka Tondru“ v meste 
Spišské Vlachy. 
 

§ 2 
Popis lokalizácie Námestia biskupa Františka Tondru 

 Námestie sa nachádza v centrálnej časti mesta Spišské Vlachy.  Tvorí ho historické 
šošovkovité námestie mesta, do ktorého sú zaradené verejné priestranstva s miestnymi 
názvami a to: Park pri evanjelickom kostole, park pri soche P. O. Hviezdoslava, kruhová 
križovatka s Immaculatou v strede križovatky, priestranstvo okolo starej radnice, park pred 
a za pomníkom SNP a areál Domu hasičov. Do námestia patria aj budovy a stavby a to: 
budova Slovenskej pošty, a.s., Evanjelický a. v. kostol, Immaculata, Radnica, kostolík 
Nanebovzatia Panny Márie, pamätník SNP a Dom hasičov.  
 Námestie je pomenované podľa spišského biskupa Františka Tondru, ktorý bol 
rodákom a prvým čestným občanom mesta Spišské Vlachy. Ako prvý biskup v novodobej 
histórii Spiša a dlhoročný predseda Konferencie biskupov Slovenska sa významnou mierou 
pričinil o povznesenie duchovného a morálneho života nielen na Spiši a na Slovensku, ale aj 
o propagáciu a reprezentáciu mesta doma a v zahraničí.  
 
     Súčasťou tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišské Vlachy je grafická príloha, 
ktorá vyznačuje lokalizáciu nového námestia v meste. 
 

§ 3 
Záverečné ustanovenie 

1.)  Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené dňa 10.06.2013 a zvesené dňa  
       25. 06.2013.  
2.)  Zmeny alebo doplnky tohto VZN možno urobiť len všeobecne záväzným nariadením. 
3.)  VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Spišských Vlachoch, dňa 28. 6. 2013  
      uznesením MsZ č. 291 /VI/2013. 
4.) Toto nariadenie bol vyvesené dňa 01.07.2013. Účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho 

vyhlásenia vyvesením na úradnej tabuli, t.j. 16.07. 2013. 
 
 
                                                                                             Ľubomír Fifik 
                                                                                             primátor mesta 
 


