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  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 názvov mostov.  
(2)  Pri určovaní názvov mostov sa postupuje v zmysle osobitných predpisov.1)  

 
Čl. II 

Určenie názvov mostov 
 

Týmto nariadením sa v meste Bardejov určujú názvy mostov: 
 
        (1) Kúpeľský most 
              / most cez rieku Topľa, súčasť ulice Slovenskej /  

 (2) Mokrolužský most 
  / most cez rieku Topľa, súčasť ulice Štefánikovej / 

        (3) Most Pod Vinbargom 
              / most cez rieku Topľa, prepojenie ulíc Kellerovej a Pod Vinbargom / 
        (4) Most Oroszova lávka 
              / most cez rieku Topľa pre peších medzi ulicami Kutuzovova a Toplianska  / 
 
 

Čl. III 
Záverečné ustanovenia 

 
 (1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské 
zastupiteľstvo v Bardejove dňa 24.09.2015 uznesením č. 70/2015. 
 
 (2) Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 
úradnej tabuli mesta, t.j. 13.10.2015.   
 
(3) Schválené názvy mostov zapíše Mesto Bardejov do evidencie názvov ulíc a verejných 
priestranstiev v prílohe  VZN č. 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. 141/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 31/2003 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o  označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb  
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