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Dôvodová správa:
V záujme rozvoja mesta Bardejov, berúc do úvahy súčasnú i budúcu výstavbu podľa
územného plánu mesta, vznikla potreba pomenovania novoupraveného priestranstva na
parcele CKN 992/4, ktoré je ohraničené Bazilikou sv. Egídia, hradobným múrom
oddeľujúcim Promenádny park, ulicou M.V.Miškovského a nehnuteľnosťami nachádzajúcimi
sa na parcelách CKN 983 ( rodinný dom, CKN 990/2 ( bývalá kolkáreň ) a CKN 990/1 (
cestovná kancelária SATUR ). Na základe písomného návrhu poslankyne MsZ JUDr. Evy
Hudákovej zo dňa 28.5.2015 je doporučenie pomenovať toto priestranstvo ako park po
významnom rodákovi ThDr. Emilovi Korbovi, kňazovi, básnikovi, publicistovi
a redaktorovi, pri príležitosti nedožitých 85. narodenín.
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. Názvy ulíc a verejných priestranstiev sú súčasťou systému
orientácie v meste a majú prispieť k lepšej dostupnosti záchranných systémov, orientácii
obyvateľov, turistov a návštevníkov mesta.
Materiál bol prerokovaný na porade primátora mesta dňa 15.6.2015 a na rokovaní
Názvoslovnej komisie tiež dňa 15.6.2015, ktorá odporučila pomenovať novoupravené
priestranstvo ako „Park Emila Korbu“.
Na základe uvedeného je návrhom predmetného VZN pomenovať priestranstvo na parcele
CKN 992/4 ako „Park Emila Korbu“.
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 parku: Park Emila Korbu

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 parku.
(2) Pri určovaní názvu parku sa postupuje v zmysle osobitných predpisov.1)
Čl. II
Určenie názvu parku
Týmto nariadením sa v meste Bardejov určuje názov parku: „ Park Emila Korbu „.
Čl. III
Popis a lokalizácia Parku Emila Korbu
(1) Novoupravený park sa nachádza na parcele CKN 992/4 a je ohraničený Bazilikou sv.
Egídia, hradobným múrom oddeľujúcim Promenádny park, ulicou M.V.Miškovského
a nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa na parcelách CKN 983 ( rodinný dom ), CKN
990/2 ( bývalá kolkáreň ) a CKN 990/1 ( cestovná kancelária SATUR ).
(2) Grafické znázornenie parku je vyznačené v prílohe tohto nariadenia.
Čl. IV
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie
dňa 8.6.2015 a zvesený dňa 24.6.2015.

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
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