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čení názvu ulice
,,Pod Vinbargom"

Na základe:
mimo plánu zasadnutí MsZ na II. polrok 2021

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo
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po prerokovaní schváľuje
schváľ
Návrh VZN Mesta Bardejov č. .../2021
o určení
ení názvu ulice ,,Pod Vinbargom"

Predkladá:
MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta
Spracovateľ:
Ing. Miroslav Bujda, ved. odd. SVV
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Ing. Miroslav Bujda, ved. odd. SVV

Prerokované:
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Prizvať:

V Bardejove 28.9.2021

Dôvodová správa:
Účelom prijatia tohto všeobecne záväzného nariadenia je ľahšia a presnejšia orientácia
v meste a správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenia budovy, subjektu
alebo osoby. Názvy ulíc sú súčasťou orientácie v meste a majú prispieť k lepšej dostupnosti
záchranných systémov, orientácii obyvateľov, turistov a návštevníkov mesta.
Podľa § 2b zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec určuje a mení všeobecne
záväzným 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.
Na sídlisku Vinbarg sa začína rozširovať bytová výstavba. Do užívania bol odovzdaný jeden
bytový dom, pripravuje sa výstavba ďalšieho bytového domu. Spoločnosť W-STAVOB
INVEST s.r.o., Dlhý rad 34, Bardejov postavila v danej lokalite novostavbu bytového domu
Tramín I. Listom požiadala mesto o určenie názvu ulice pre danú novostavbu. Názov ulice
môže mesto vyhlásiť iba všeobecne záväzným nariadením mesta.
Novostavby bytových domov sú prístupné z ulice, ktorá je predlžením ulice Pod Vinbargom.
Táto ulica bola pomenovaná pred rokom 1989. Jej ohraničenie je z križovatky s ulicami
Slovenská a Duklianska (pri Kúpeľskom moste) a je ukončená odbočkou na ulicu J. Grešáka.
Týmto VZN predĺžime ulicu pod Vinbargom z križovatky s ulicou J. grešáka po parcelu CKN
5149/182 (po budúci bytový dom Tramín II). Z tohto dôvodu predkladáme tento návrh VZN
mesta na pomenovanie ulice v tejto lokalite.
Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli mesta a na webovej
stránke mesta dňa 17.8.2021. K zverejnenému návrhu VZN nebol doručený žiadny
pozmeňujúci návrh. Taktiež bol prerokovaný v komisii spoločenských veci a kultúry pri MsZ
v Bardejove dňa 8.9.2021 a v MsR dňa 16.9.2021. Komisia svojím uznesením odporučila
orgánom mesta predložený návrh VZN schváliť. MsR odporučila MsZ návrh VZN schváliť.
Navrhované VZN bude mať dopad na rozpočet mesta – na vyhotovenie a osadenie tabule
s názvom ulice vo výške cca 300,- eur.
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Mesto Bardejov

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Bardejov č…../2021
o určení názvu ulice: “Pod Vinbargom“

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

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 ulice.
(2) Pri určovaní názvu ulice sa postupuje v zmysle osobitných predpisov.1)

Čl. II
Určenie názvu ulice
Týmto nariadením sa v meste Bardejov určuje názov ulice: „ Pod Vinbargom „.

Čl. III
Popis a lokalizácia ulice
(1) Týmto VZN dôjde k predĺženiu ulice Pod Vinbargom od križovatky s ulicou J.
Grešáka po parcelu CKN 5149/182.
(2) Grafické znázornenie ulice je vyznačené v prílohe tohto nariadenia.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo
v Bardejove dňa ......2021 uznesením č. ../2021.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej
tabuli mesta, t.j. ......2021
(3) Schválený názov ulice 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

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

