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Návrh na uznesenie 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  a súlade s článkom 2 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Svidník  

 

a)   berie na vedomie 

 

      návrh na rekonštrukcie komunikácií a výstavbu parkoviska v meste Svidník, 

 

b)   schvaľuje  

   

ba)  rekonštrukciu chodníka na Ul. Sov.hrdinov od kruhového objazdu po most cez vodný 

tok Ondava, 

bb)   spracovanie zjednodušených projektových dokumentácii 

              bba) pre parkovisko Ul. Sov. hrdinov pre bytové domy za SPŠ Svidník, 

              bbb) pre chodník Ul. Stropkovská pred rodinnými domami,  

bc)  rekonštrukciu chodníka na Ul. Poštová, Dr. Goldbergera, Komenského, Polyvkova 

a Pavlovičova.  

 

c)   určuje  

 

zabezpečiť asfaltovú úpravu chodníkov na Ul. Poštová (512,10 m2), Dr. Goldbergera (237,90 

m2), Komenského (385,00 m2), Polyvkova (422,70 m2) a Pavlovičova (438,40 m2) v k.ú. 

Svidník v celkovom rozsahu 1996,10 m2 v termíne do 31. októbra 2016 v celkovej sume 

37546,65 EUR,  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 

 

V rámci mesta Svidník je nedostatok parkovísk a taktiež sú miestne komunikácie a chodníky, 

ktoré je potrebné rekonštruovať v nadväznosti na bezpečnosť cestnej premávky. Svoje 

komunikácie postupne opravuje aj PSK. 

 

Realizácia nových parkovísk a rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov vyžaduje 

spracovanie zjednodušených projektových dokumentácií, ktoré budú podkladom pre 

dodávateľov a zabezpečia dodržanie príslušných noriem na samotnú realizáciu stavieb. 

Následne po spracovaní zjednodušených projektových dokumentácií je možné uskutočniť 

výber zhotoviteľov zákaziek metódou verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou. 

 

V tejto súvislosti sa uskutočnil výber spracovateľa zjednodušených projektových dokumentácií 

(Parkovisko Ul. Sov. hrdinov pre bytové domy za SPŠ Svidník a Chodník  Ul. Stropkovská 

pred rodinnými domami), ktorý ich spracuje v termíne do 40 dní odo dňa doručenia objednávky, 

vrátane vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií (ODI OR PZ SR, Okresný úrad Svidník, 

odbor starostlivosti o životné prostredie, VVS, a.s., závod Svidník).   

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

Zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác upravuje zákon č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spôsob realizácie 

stavebných prác podľa finančných limitov sa môžu určiť po výpočte predpokladanej hodnoty 

zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky stavebných prác sa dá určiť projektantom na základe 

spracovanej projektovej dokumentácie.  

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 

 

Rekonštrukcia chodníka na Ul. Sov. hrdinov 

V mesiacoch jún – júl 2016  sa bude z finančného rozpočtu PSK realizovať rekonštrukcia cesty 

III. triedy v smere od kruhového objazdu v smere na Mestisko. V pláne je sfrézovanie 

asfaltového krytu, následná realizácia nového asfaltového povrchu. Súčasne by mal dodávateľ 

osadiť nové cestné obrubníky. V tejto súvislosti dôjde k poškodeniu už zlého stavu chodníka 

a preto je potrebná jeho úplná rekonštrukcia. Cena za realizáciu prác je vo výške 35571,74 

EUR. 

 

V súvislosti s pripravovanou investičnou výstavbou v meste Svidník je potrebné pripraviť 

zjednodušené projektové dokumentácie. 

 

Parkovisko Ul. Sov. hrdinov pre bytové domy za SPŠ Svidník.  

Cena za  spracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie je vo výške  1071,00 EUR. 

Predpokladá sa vytvorenie cca 30 parkovacích miest. 

 

Chodník  Ul. Stropkovská pred rodinnými domami. 

V súvislosti s realizáciou prípojok k rodinným domom, úpravou nástupných plôch pred 

rodinnými domami došlo k poklesu existujúceho chodníka. Je potrebná jeho celková 

rekonštrukcia, t.j. vybúranie panelov, asfaltového povrchu a osadenia nových obrubníkov. 

Odvodnenie povrchovej vody by bolo do existujúcej kanalizácie, ktorá bola v minulosti 



vybudovaná v predzáhradkách rodinných domov. Cena za spracovanie zjednodušenej 

projektovej dokumentácie je 817,00 EUR. 

 

Následne po spracovaní zjednodušených projektových dokumentácií sa uskutoční výber 

zhotoviteľov zákaziek metódou verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou. 

 

Na základe platných povolení mesta Svidník v súčasnosti sa realizuje pokládka optických sietí 

v meste Svidník. Následne po ich pokládke zabezpečujú investori úpravu chodníkov iba v časti, 

ktorá bola poškodená ich stavebnou činnosťou. Chodníky, v ktorých sa optické siete kladú sú 

v zlom stavebno technickom stave. Investori opravia časť chodníka (cca 20 – 25%) a ďalšia 

časť ostane v pôvodnom stave.  

 

V tejto súvislosti navrhujeme asfaltovú úpravu chodníkov na Ul. Poštová, Dr. Goldbergera, 

Komenského, Polyvkova a Pavlovičova, ktoré sú najviac poškodené (celková plocha je    

1996,10 m2) v termíne do 31. októbra 2016.  Úpravu chodníkov zabezpečia Technické služby 

Svidník. 

 

Tabuľka ( Opravy chodníkov podľa ulíc) 

 

Názov ulice Plocha v m2 Cena v EUR 

Poštová    512,10   9 632,60 

Dr. Goldbergera    237,90   4 474,90 

Komenského    385,00   7 241,85 

Polyvkova    422,70   7 951,00 

Pavlovičova    438,40   8 246,30 

Spolu 1 996,10 37 546,65 

 


