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Dôvodová správa:
Dňa 25.2.2013 bol mestu Bardejov doručená správcom farnosti PaedDr. Floriánom
Potočňákom, ThLic., žiadosť na pomenovanie priestranstva, ktoré vzniklo vybudovaním
nového gréckokatolíckeho chrámu a úpravou priestoru v jeho okolí ako „ Námestie bl.
biskupov P. P. Gojdiča a V. Hopka“. Zo žiadosti citujem:
Rodiskom otca biskupa V. Hopka je obec Hrabské, ktorá sa nachádza v okrese Bardejov.
Biskup Pavol Peter Gojdič pôsobil v obci Cigelka, ktorá sa tiež nachádza v okrese Bardejov.
Obaja biskupi sú blízki gréckokatolíckym veriacim v našom meste a zaslúžia si, aby ich mená
pripomínali aj budúcim generáciám vernosť odkazu slovanských apoštolov sv. Cyrila
a Metoda.
Komisia spoločenských vecí a kultúry pri MsZ v Bardejove túto žiadosť prerokovala dňa
6.3.2013, vzala ju na vedomie a odporučila ju po vysporiadaní pozemku prerokovať
v Názvoslovnej komisii. Uznesením MsZ č. 8/2015 časť A II zo dňa 26.3.2015 bol schválený
pre Gréckokatolícku cirkev – Gréckokatolícku farnosť Blažených hieromučeníkov Pavla Petra
Gojdiča a Vasiľa Hopku prenájom časti mestského pozemku parcely CKN 2176/103
o výmere 725 m². Názvoslovná komisia po prerokovaní na zasadnutí dňa 6.5.2015 odporúčala
MsZ v Bardejove pomenovanie predmetného priestranstva ako „ Námestie bl. biskupov P. P.
Gojdiča a V. Hopka“ schváliť. Vzhľadom na to, že sa jednalo o dlhý názov námestia,
predkladateľom návrhu pomenovania nového námestia Gréckokatolíckym farským úradom
zastúpeným správcom farnosti PaedDr. Floriánom Potočňákom, ThLic., bol dňa 25.5.2015
listom postúpený nový návrh na pomenovanie námestia a to: Námestie hieromučeníkov
Gojdiča a Hopka. Názvoslovná komisia po prerokovaní na zasadnutí dňa 15.6.2015
odporúča MsZ v Bardejove pomenovať nové námestie v zmysle nového skráteného návrhu na
pomenovanie ako: Námestie hieromučeníkov Gojdiča a Hopka.
Encyklopédia Wikipédia uvádza, že hieromučeník (gr. άγιοµάρτυς) je v cirkvách
byzantského obradu označenie pre mučeníka, ktorý bol kňazom alebo biskupom. Liturgicky
sú hieromučeníci spomínaní spolu s mučeníkmi. K známym hieromučeníkom patrí napr.
rímsky pápež Kliment I. ale aj noví blažení gréckokatolíckej cirkvi Pavol Peter Gojdič, Vasiľ
Hopko a Metod Dominik Trčka.
Podľa § 2b zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec určuje a mení
nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. Názvy ulíc a iných verejných
priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na
veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, urážajúce
mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé
vzhľadom na históriu obce.
Zo stanovísk významných architektov na Slovensku možno uviesť niekoľko názorov, v
ktorých sa bližšie definuje čo predstavuje verejný priestor a verejné priestranstvo.
Š. Šlachta: „Verejný priestor je taký, v ktorom môže vznikať vzájomná komunikácia občanov
– ulice, námestia, Španielske schody v Ríme, verejné parky, nábrežia riek, korzá… Môže to
byť však aj priedomie, priestor pred kostolom, kde sa veriaci stretávajú pred omšou a
debatujú po nej. Verejný priestor je veľmi široký pojem a jeho definovanie závisí od
spoločnosti, ktorá ho vytvára.“
P. Rakšányi: „ Až teraz si dovolím tvrdiť, že verejný mestský priestor je lokalita, kde sa
zhromažďujú ľudia (obyvatelia, pracujúci aj cudzí návštevníci mesta), aby navzájom
komunikovali bez prekážok vzdialenosti, času, majetku, teda na verejnom mieste, s právom
prístupu pre všetkých záujemcov. “
Encyklopédia Wikipédia definuje námestie podobne ako ulicu, ako verejnú časť územia mesta
alebo inej obce spájajúcej budovy v urbanistickom kontexte, kde sa ľudia môžu slobodne

zhromažďovať, stretávať a prechádzať, ale od ulice sa líši tým, že je tvorené centrálnym
priestranstvom a okolité budovy majú zvyčajne reprezentatívny charakter, prípadne je
dotvorené prvkami drobnej architektúry.
Na základe uvedeného je návrhom predmetného VZN pomenovať ako„ Námestie
hieromučeníkov Gojdiča a Hopka“ priestranstvo vytvorené celou parcelou CKN 5167/189
a časťou parcely CKN 5167/103 vo výmere 725 m² podľa priloženého nákresu. Námestie
bude ohraničené ulicami J. Grešáka a Pod Vinbargom a ďalšou časťou parcely CKN
5167/103.
Navrhované VZN bude mať vplyv na zvýšenie rozpočtu mesta o potrebné
náklady súvisiace s vyhotovením a následne osadením informačnej tabule.
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. .../2015 o určení názvu
nového námestia: Námestie hieromučeníkov Gojdiča a Hopka

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove na základe ustanovenia § 6 ods.1 a v súlade s § 2b
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plne
rešpektujúc ďalšie právne predpisy, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
nariadenie):
Čl. I
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto nariadenia je určenie názvu námestia.
(2) Pri určovaní názvu námestia sa postupuje v zmysle osobitných predpisov.1)
Čl. II
Určenie názvu námestia
Týmto nariadením sa v meste Bardejov určuje názov námestia:
„ Námestie hieromučeníkov Gojdiča a Hopka „.
Čl. III
Popis a lokalizácia Námestia hieromučeníkov Gojdiča a Hopka
(1) Novovzniknuté námestie je vytvorené celou parcelou CKN 5167/189 a časťou parcely
CKN 5167/103 vo výmere 725 m². Je ohraničené ulicami J. Grešáka a Pod
Vinbargom a ďalšou časťou parcely CKN 5167/103.
(2) Grafické znázornenie námestia je vyznačené v prílohe tohto nariadenia.
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie
dňa 22.5.2015 a zvesený dňa 17.6.2015.

1) VZN mesta Bardejov č. 40/2002 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev, § 1 až 3
vyhlášky MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo
v Bardejove dňa 25.6.2015 uznesením č. ...../2015
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa
............. 2015 a zvesené dňa ..........2015.
(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli mesta..
(5) Schválený názov námestia zapíše Mesto Bardejov do evidencie názvov ulíc a verejných
priestranstiev v prílohe VZN 40/2002 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

