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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 ods. 4 písm. m) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
a) schvaľuje 
 
aa) členstvo a zaradenie územia mesta Svidník do Občianskeho združenia Dukla, sídlo 

Obecný úrad Kružlová 8, 090 22 Kružlová, IČO: 37796089, 
 
ab) zaplatenie členského príspevku do Občianskeho združenia Dukla vo výške 0,50 

EUR/obyvateľa/rok, 
 
ac)  zaplatenie vstupného jednorazového príspevku do Občianskeho združenia Dukla vo 

výške 20,00 EUR, 
 
b) určuje   
 
zástupcovi primátora mesta Svidník a vedúcemu odboru výstavby, dopravy, životného 
prostredia a regionálneho rozvoja MsÚ vo Svidníku zabezpečiť potrebné administratívne 
úkony so vstupom mesta Svidník do Občianskeho združenia DUKLA, sídlo Obecný úrad 
Kružlová 8, 090 22 Kružlová, IČO: 37796089 v termíne do 30. apríla 2015.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 
 
Mesto Svidník sa v programovom období 2007 – 2013 úspešne uchádzalo o nenávratnú 
finančnú podporu z fondov Európskej únie. Boli zrealizované projekty na úseku 
infraštruktúry, vzdelávania, kultúry, životného prostredia a športu. Na ich prípravu 
a implementáciu mesto malo a aj má vytvorený tím odborných zamestnancov a taktiež 
využíva spoluprácu s externými organizáciami a zahraničnými partnermi. 
 
Získané skúsenosti plánujeme využiť pri  rozvoji mesta aj v nasledovnom programovom 
období 2014 – 2020. 
 
2. Rozbor príčin nedostatkov. 
 
Získanie nenávratných finančných zdrojov na podporu rozvojových zámerov mesta Svidník 
bude možné z jednotlivých programov a fondov Európskej únie aj v ďalšom programovom 
období 2014 – 2020. Okrem doterajších možnosti a programov Národnej stratégie 
regionálneho rozvoja SR jeden z programov – Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 
v rámci opatrenia LEADER ráta s inovatívnym prístupom k rozvoju vidieka na základe 
využívania  potenciálu územia a využitím prístupu zdola nahor. Na základe tohto prístupu 
vznikajú v danom území verejno-súkromné partnerstvá nazývané miestne akčné skupiny 
(ďalej len „MAS“). MAS vypracuje a implementuje stratégiu miestneho rozvoja (ďalej len  
„stratégia“), kde sú uvedené ciele, opatrenia a činnosti, ktoré má v pláne realizovať na danom 
území.  MAS  bude sama vyhlasovať výzvy, prijímať a posudzovať žiadosti/projekty na 
realizáciu jednotlivých činností stratégie, navrhovať schválenie/neschválenie žiadostí a 
predkladať žiadosti orgánu zodpovednému za konečné overenie oprávnenosti. MAS je 
zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko - hospodárskych 
záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna 
záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv 
 
3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 
 
Koncom roku 2013 pri občianskom združení DUKLA Kružľová vznikla MAS, ktorá združuje  
58 obcí a 38 subjektov podnikateľov a tretieho sektoru.  
 
Vzhľadom k tomu, že mesto Svidník ako prirodzený líder regiónu pod Duklou v tomto 
občianskom združení nebol, uskutočnilo sa v priebehu februára 2014 na rôznej úrovni viacero 
stretnutí zástupcov mesta a obcí za účelom  posilnenia pozície OZ vstupom mesta Svidník do 
jeho štruktúr. Na tento postup dal výbor OZ DUKLA súhlasné stanovisko dňa 3. marca 2015.  
 
V súvislosti so vstupom mesta Svidník do OZ DUKLA sa predkladá na rokovanie mestského 
zastupiteľstva tento materiál s návrhom, aby Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku schválilo 
vstup mesta Svidník do OZ DUKLA a následne prostredníctvom MAS zabezpečilo ďalšie 
zdroje na podporu takých projektov, ktoré budú mať dopad napr. na vytváranie pracovných 
miest a rozvoj celého regiónu.   
 


