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Mestské zastupiteľstvo v Bardejove podľa 6 ods.1 a § 11 ods.4 písm.g) a na základe § 2b 
ods.1 zák.č. 369/l990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto 
 všeobecne záväznom nariadení: 
 
 

Článok l 
Základné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie)  ustanovuje podmienky, za ktorých 

mestské zastupiteľstvo  určuje a mení názvy ulíc a iných verejných priestranstiev v  meste. 
 
 

Článok 2 
Označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev 

 
1. Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev určuje mestské  zastupiteľstvo s prihliadnutím na 

históriu mesta, 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 mesta. 

2. Podnet na nový názov ulice alebo iného verejného  priestranstva alebo zmenu doterajšieho 
názvu môže podať  skupina obyvateľov mesta, poslanci mestského zastupiteľstva  alebo 
primátor. 

3. V prípade, že sa nový názov alebo zmena názvu ulice alebo  iného verejného priestranstva 
týka mestskej časti, vyžaduje  sa k rozhodnutiu mestského zastupiteľstva aj vyjadrenie  
výboru v mestskej časti. 

4. Pred rozhodnutím o určení, alebo zmene názvu ulice mesto  prerokuje navrhovaný názov 
spôsobom v meste obvyklým s  obyvateľmi mesta, alebo mestskej časti /vyvesením na  
úradnej tabuli mesta, zverejnením v mestskom televíznom  vysielaní, miestnej tlači a pod./ 

5. Mestské zastupiteľstvo na účely určovania názvov ulíc a  iných verejných priestranstiev, alebo 
ich zmien zriaďuje  názvoslovnú komisiu spravidla na celé funkčné obdobie. 

6. Postup a podrobnosti pri určovaní a zmene ulíc a iných  verejných priestranstiev ustanovuje 

osobitný predpis 1/. 
 

 
Článok 3 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Neoddeliteľnou súčasťou tohto nariadenia je zoznam názvov  ulíc a iných verejných 

priestranstiev (námestí a pod.) v  meste a jeho častiach, ktorý tvorí prílohu nariadenia. 
2. V prípade zistenia používania iných názvov ulíc alebo iných  verejných priestranstiev ako 

tých, ktoré schválilo mestské  zastupiteľstvo, môže byť fyzickej osobe alebo právnickej  

osobe uložená pokuta v súlade s osobitnými právnymi predpismi.2/ 

3. Toto nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo dňa  25.6.2002 a nadobúda účinnosť 15. 
dňom od jeho vyvesenia na  úradnej tabuli, t.j. dňom 10.7.2002. 

 
 
 

MUDr. Boris Hanuščak 
       primátor mesta 

 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Poznámky: 
l/ Vyhláška MV SR č. 347/1997 Z.z, ktorou sa ustanovujú  podrobnosti o označovaní ulíc a 
iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb 
2/ Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov Zákon č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha VZN č. 40 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 
 
 

Názvy ulíc v mestskej časti: 
Bardejov 
 
29.augusta 
9.mája 
Andraščíkova 
Andreja Svianteka 
B.S.Timravy 
Bardejovské Kúpele 
Bardejovská Zábava 
Baštová 
Bernolákova 
Bezručova 
Cintorínska 
Českej Lípy 
Dlhý rad 
Družstevná 
Duklianska 
Fraňa Kráľa 
Františkánov 
Fučíkova 
Gorkého 
Gorlická 
Gróner 
Gutgeselova 
Homolkova 
Hurbanova 
Hviezdoslavova 
Chyzerova 
J.Grešáka 
J.Jesenského 
Jána Bottu 
Jána Kalinčiaka 
Jána Švermu  

Janka Matušku 
Jiráskova 
Kacvinského 
Kellerova 
Kláštorská 
Komenského 
Kpt.Nálepku 
Krátky rad 
Kukorelliho 
Kukučínova 
Kúpeľná 
Kutuzovova 
Kuzmányho 
Laca Novomeského 
Ľudovíta Štúra 
M.V.Miškovského 
Martina Benku 
Mičkova 
Mihaľov 
Mikulovská 
Mlynská 
Mnichovský potok 
Moyzesova 
Na Hradbách 
Nábrežná 
Nám.arm.gen.L.Svobodu 
Nám.hieromučeníkov Gojdiča a Hopka 
Námestie SNP 
Námestie Svätej rodiny 
Nový sad 
Partizánska  

Pod brehom 
Pod Kalváriou 
Pod lipkou 
Pod papierňou 
Pod Šibeňou horou 
Pod Vinbargom 
Postajok 
Poštárka 
Poštová 
Pri štepnici 
Priemyselná 
Přerovská 
Puškinova 
Radničné námestie 
Rhodyho 
Sama Chalupku 
Sázavského 
Sládkovičova 
Slovenská 
Starý Blich 
Stöcklova 
Sv.Jakuba 
Šiancova 
Štefánikova 
T.Ševčenku 
Ťačevská 
Tehelná 
Toplianska 
Veterná 
Wolkerova 

  
Astrová ulica 
Azalková ulica 
Fialková ulica 
Klinčeková ulica 
Konvalinková ulica 
Ľaliová ulica 
Narcisová ulica 
Zvončeková ulica 

  

 
 
 
 
 



Názvy ulíc v mestskej časti:     
Bardejovská Nová Ves  
   
Brezová 
Čerešňová 
Dubová 
Dujava 
Giraltovská 
Jabloňová 
Krátka 
Kvetinová 
Lesná 
Lipová  

M.Vileca 
Nám.L.Berku 
Nová 
Orechová 
Pálenica 
Potočná 
Pri štadióne 
Vodárenská 
Záhradná  

Agátová ulica 
Buková ulica 
Gaštanová ulica 
Javorová ulica 
Jedľová ulica 
Jelšová ulica 
Smreková ulica 
Topoľová ulica 
Vŕbová ulica 
  

 
  

 
Názvy ulíc v mestskej časti: 
Dlhá Lúka 
 
Dlhá 
Hlavná 
Chmelník 
Kamenec 
Kostolná 
Majer 
Makovická 
Minerálna 
Pánska 
Pod Kútmi  

Rovná 
Sady 

 
Názvy verejných priestranstiev v mestskej časti Bardejov: 
 
Park Aloisa Jiráska 
Parčík Johna Lennona 
Promenádny park 
Park Emila Korbu 
 
Názvy mostov v mestskej časti Bardejov: 
 
Kúpeľský most 
Mokrolužský most 
Most Oroszova lávka 
Most Pod Vinbargom 
 
Názvy okružných križovatiek v mestskej časti Bardejov: 
 
Okružná križovatka Pod Vinbargom 
Okružná križovatka pri bocianovi 
Okružná križovatka pri hornej bráne 
Okružná križovatka pri tržnici 
Okružná križovatka pri západnej bráne 
Okružná križovatka priemyselná 



 
 


