Materiál na pripomienkovanie:

Názov materiálu: Návrh VZN mesta Bardejov č. .../2019
o určení názvu ulice: „ Slnečná ulica „

OZNAM
V zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Mesto Bardejov dňa 8.1.2019 zverejňuje návrh Všeobecne záväzného
nariadenia č. .../2019 o určení názvu novej ulice v lokalite Bardejovská Nová Ves: Slnečná
ulica. Dňom zverejnenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme na adresu Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, písomne do
podateľne MsÚ Bardejov, elektronicky na e-mailovú adresu: ivan.lescisin@bardejov.sk alebo
ústne do zápisnice na oddelení SVV MsÚ Bardejov. Pripomienkou možno v lehote do
18.1.2019 navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu,
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejme, kto ju
predkladá. Na ostatne podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak
nie sú zdôvodnené (§ 6 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb.).

Dôvodová správa:

Účelom prijatia tohto všeobecne záväzného nariadenia je ľahšia a presná orientácia v
meste a správne vyjadrovanie bydliska, adresy, sídla alebo umiestnenie budovy, subjektu
alebo osoby.
Názvy ulíc sú súčasťou systému orientácie v meste a majú prispieť k lepšej dostupnosti
záchranných systémov, orientácii obyvateľov, turistov a návštevníkov mesta.
V záujme rozvoja mesta Bardejov, berúc do úvahy súčasnú i budúcu výstavbu podľa
územného plánu mesta, vznikla potreba pomenovania novej ulice pri futbalovom štadióne
v katastri Bardejovská Nová Ves vychádzajúca zo zmeny č. 24/2013 ÚPN mesta Bardejov.
Ulica, ktorá sa má pomenovať, sa napája na Priemyselnú ulicu a je vyznačená v grafickej
prílohe. Oddelenie ŽP požiadalo o pomenovanie novej ulice v katastrálnom území
Bardejovská Nová Ves dňa 12.10.2018.
Podľa § 4 odsek 5 bod a)1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec
ustanovuje nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev ako aj ich zmeny (§ 2b).
Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa určujú s prihliadnutím na históriu obce, na
významné nežijúce osobnosti, na veci, na lokalitu 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.
Vzhľadom na charakter okolitého prostredia a vzhľadom na pomenovanie projektu
SLNEČNÁ ALEJ, v zmysle ktorého sa zástavba realizuje a medzi obyvateľmi sa názov
zaužíval, javí sa vhodnou možnosťou pomenovať novú ulicu pod názvom: „ Slnečná ulica “ .
Navrhované VZN bude mať dopad na rozpočet mesta v súvislosti so zabezpečením
potrebných tabúľ s názvami ulíc vo výške cca.: 150 eur.
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. ..../2019 o určení názvu
novej ulice v katastri Bardejovská Nová Ves: Slnečná ulica

Mestské zastupiteľstvo v Bardejove na základe ustanovenia § 6 ods.1, § 4 odsek 5 bod a)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 názvov ulíc sa postupuje v zmysle osobitných predpisov.1)
Čl. II
Určenie názvu ulice
Týmto nariadením sa v meste Bardejov určuje názov ulice:
„ Slnečná ulica „

Čl. III
Popis a lokalizácia Slnečnej ulice
(1) Novovzniknutá ulica sa nachádza pri futbalovom štadióne v Bardejovskej Novej Vsi
a napája sa na Priemyselnú ulicu.
(2) Grafické znázornenie ulice je vyznačené v prílohe tohto nariadenia.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia
(1) VZN č. .../2019 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Bardejove dňa .. .. 2019 a účinnosť
nadobúda 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
(2) Schválený názov ulice 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. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

