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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 

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o vyhodnotení Programu rozvoja mesta Svidník za roky 2016 a 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA  

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 

 

Dňa 30. decembra 2015 mestské zastupiteľstvo vo Svidníku uznesením č. 160/2015 schválilo 

Program rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022. Program rozvoja mesta Svidník, spolu 

s Územným plánom mesta Svidník, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie 

samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, 

podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v území, formuluje svoju 

predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami, investičnými projektmi a inými konkrétnymi 

aktivitami a spolu s návrhom na zdrojové krytie ich zabezpečenia. 

 

Program rozvoja mesta Svidník na roky 2016 - 2022 bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 

539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. 

 

Analytická časť Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 - 2022 sa venuje analýze 

územia. Opisuje mesto s jeho základnými geografickými údajmi a hlavnými socio-

ekonomickými charakteristikami, ktoré charakterizujú sociálny a ekonomický rozvoj mesta. 

Jej súčasťou je spracovanie súhrnnej analýzy rozvojového potenciálu mesta, vyhodnotenie 

jeho silných a slabých stránok a taktiež príležitostí a ohrození, s cieľom získania súhrnného 

pohľadu na reálnu situáciu mesta a možnosti jej rozvoja. 

 

Strategická časť vymedzuje oblasti možného rozvoja územia a jeho víziu. Je orientovaná na 

formulovanie strategického rozvoja mesta. Globálne ciele sú rozpracované do špecifických 

cieľov, ktoré majú stabilizačný prípadne rozvojový charakter. Stabilizačné ciele, a s tým 

súvisiace opatrenia, sú zamerané na riešenie súčasného stavu v jednotlivých oblastiach tak, 

aby nedošlo k prehlbovaniu jestvujúcich problémov. Opatrenia viažuce sa na rozvojové ciele 

sú zamerané na možnosti aktivácie potenciálu mesta a na podporu jeho dlhodobého rozvoja. 

 

Programová / plánovacia časť sa zaoberá riešením potrieb územia a plánovaním realizácie 

jednotlivých aktivít. Spracúva zoznam opatrení a aktivít určených na zabezpečenie realizácie 

Programu rozvoja mesta Svidník, ako aj časový harmonogram realizácie jednotlivých 

opatrení a aktivít. 

 

Realizačnú časť programu rozvoja mesta tvorí podrobný opis organizačného zabezpečenia 

riadenia, zodpovednosti a pravidiel spolupráce medzi jednotlivými orgánmi a subjektmi pri 

realizácií jednotlivých cieľov vyplývajúcich z Programu rozvoja mesta Svidník  2016 – 2022. 

 

Finančná časť hovorí o finančnom zabezpečení t.j. o zdrojoch financovania, ktoré je potrebné 

pre zabezpečenie realizácie jednotlivých aktivít a ich rozdelenie medzi finančné zdroje 

vnútorné (štátne a súkromné) a zdroje EÚ. 

 

Základným cieľom takto spracovaného Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022 

ako kľúčového strategického a rozvojového dokumentu v strednodobom horizonte je analýza 

hospodárskych a sociálnych daností a potrieb mesta a definovanie príslušných cieľov 

a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju mesta s ohľadom na potreby občanov mesta. 

 

Súčasťou Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022 je aj príloha č. 4: Akčný 

plán na n + 2 roky mesta Svidník. 

 



 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

Súčasťou Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022 je „Akčný plán na n + 2 

roky mesta Svidník“. Tento akčný plán sa postupne realizuje a plní. Problém je, že pri 

niektorých aktivitách nebola doposiaľ spracovaná projektová dokumentácia, ktorá je 

potrebná pri podávaní žiadosti o nenávratné finančné prostriedky. Mesto Svidník nemá veľa 

vlastných finančných zdrojov, preto je potrebné využívať mimorozpočtové zdroje, hlavne 

štrukturálne fondy Európskej únie. Je predpoklad, že v nasledujúcom programovacom 

období ich už bude menej a budú prísnejšie kritéria (hlavne väčšia spoluúčasť a menej na 

investičné akcie). 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 

 

Súčasťou Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022 je aj príloha č. 4: Akčný 

plán na n + 2 roky mesta Svidník. 

 

Plnenie Akčného  plánu  na  n + 2 roky mesta Svidník Programu rozvoja mesta Svidník za 

roky 2016 a 2017 za mesto Svidník je uvedené v prílohe. 

 

Akčný plán na n + 2 roky mesta Svidník je stanovený na roky 2016 – 2018. Následne v roku 

2019  sa uskutoční zhodnotenie akčného plánu, uskutoční sa aktualizácia  Programu rozvoja 

mesta Svidník na roky 2016 – 2022 a spracuje sa Akčný plán na  roky 2019 – 2020.  

 

Okrem akcii uvedených v prílohe na realizáciu v roku 2018 je v Programe rozvoja mesta 

Svidník za roky 2016 – 2022 plánované: 

 odvedenie dažďových vôd z verejných priestranstiev, 

 zateplenie ZUŠ Svidník, 

 zazelenanie mesta a regenerácia vnútroblokových sídlisk s uplatnením ekologických 

princípov tvorby a ochrany zelene, 

 budovanie oddychových zón pre obyvateľov a návštevníkov, 

 rozšírenie a úprava mestského cintorína, 

 rekonštrukcia mosta ul. Festivalová, 

 osvetlenie verejných budov a pamätníkov. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 

Akčný plán na n+2 mesta Svidník Programu rozvoja mesta Svidník  

Vyhodnotenie za roky 2016 a 2017 za mesto Svidník  

 
P.

č. 

Kód a názov projektu/aktivity Termín 

realizácie 

Predpokladaný 

rozpočtový náklad  

(tis. EUR) 

Plnenie  

1. Environmentálna politika   

1. 1.1.2.1. Podpora domáceho 

kompostovania 

2016 48,00 Podaná žiadosť 

o nenávratné finančné 

prostriedky 

2. 1.1.3.1. Monitorovanie 

a odstraňovanie vznikajúcich 

čiernych skládok 

2016- 2022 70,00 V roku 2016 bola 

poskytnutá dotácia 

z Environmentálneho 

fondu na odstránenie 

čiernej skládky vo výške 

27,4 tis. EUR 

3. 1.5.1.1 Zateplenie a 

modernizácia budov mesta 

(OD „/Vašuta“ a obchodné 

centrum „TREND“). 

2017- 2018 800,00 Projektová 

dokumentácia na 

rekonštrukciu „OD 

Vašuta“ sa spracováva. 

Bola spracovaná štúdia 

rekonštrukcie časti  OD 

„TREND“ na Rusínske 

centrum. 

4. 1.5.2.1 Spracovanie tepelných 

auditov verejných budov 

2017 150,00 Nebola vyhlásená výzva 

na predkladanie ŽoNFP 

5. 1.5.2.2 Aktualizácia koncepcie 

mesta v tepelnom 

hospodárstve. 

2017 10,00 Nebola vyhlásená výzva 

na predkladanie ŽoNFP 

II. Sociálna politika   

1. 2.1.1.1 Zriadenie Centra 

sociálnych služieb v 

priestoroch bývalej MŠ na Ul. 

Duklianskej vo Svidníku. 

2016–2017 220,00 Projekt zrealizovaný  

2. 2.1.1.2 Vybudovanie nového 

Komunitného centra. 

2017- 2018 250,00 Nie je spracovaná PD 

3. 2.1.1.4 Zriadenie Denného 

stacionára. 

2017- 2018 300,00 Projekt zrealizovaný 

4. 2.1.1.5 Zabezpečenie 

Diaľkového monitoringu a 

privolávača pomoci pre 

seniorov. 

2017 25,00 Nebola vyhlásená výzva 

na predkladanie ŽoNFP 

5. 2.3.1.1.Rekonštrukcia Domu 

smútku. 

2017 150,00 Nie je spracovaná PD 

6. 2.3.1.2 Rozšírenie a úprava 

mestského cintorína. 

2018 200,00 Nie je dopracovaná PD 

7. 2.3.1.3 Digitalizácia hrobových 

miest mestských cintorínov. 

2016 5,00 Projekt zrealizovaný 

8. 2.4.1.3 Výstavba bytov 

nižšieho štandardu, blok B,C. 

2016-2017 1800,00 Projekt zrealizovaný 

9. 2.5.1.1 MŠ Ľ. Štúra – 

Zateplenie (zateplenie 

obvodového plášťa a strechy s 

2016- 2018 240,00 Žiadosť o nenávratné 

finančné prostriedky 

bola podaná.  



komplexnou výmenou 

okenných a dverových výplní) 

10. 2.5.1.2 MŠ Ľ. Štúra - 

Modernizácia osvetlenia a 

dodávky teplej vody 

2016- 2018 129,00 Žiadosť o nenávratné 

finančné prostriedky 

bola schválená, 

predpoklad realizácie 

v roku 2018 (I. etapa), 

Na II. etapu bola Žiadosť 

o nenávratné finančné 

prostriedky podaná. 

11. 2.5.1.3 Rozšírenie kapacít 

vrátane úpravy areálu MŠ L. 

Štúra, detského ihriska a 

materiálno technické vybavenie 

MŠ 

2016- 2018 831,00 Žiadosť o nenávratné 

finančné prostriedky 

bola schválená, realizuje 

sa verejné obstarávanie,  

predpoklad realizácie 

v roku 2018. 

12. 2.5.1.4 MŠ Gen. Svobodu – 

Zateplenie (zateplenie 

obvodového plášťa a strechy s 

komplexnou výmenou 

okenných a dverových výplní) 

2016- 2017 320,00 Žiadosť o nenávratné 

finančné prostriedky 

bola schválená, realizuje 

sa verejné obstarávanie,  

predpoklad realizácie 

v roku 2018. 

13. 2.5.1.5 MŠ Gen. Svobodu - 

Modernizácia osvetlenia a 

dodávky teplej vody 

2016- 2017 91,00 Žiadosť o nenávratné 

finančné prostriedky 

bola schválená, realizuje 

sa verejné obstarávanie,  

predpoklad realizácie 

v roku 2018 

14. 2.5.1.6 MŠ Gen. Svobodu - 

Fitková fitnes škola 

2016- 2017 5,00 Projekt zrealizovaný. 

15. 2.5.1.7 MŠ Gen. Svobodu - 

Oáza oddychu, relaxu a 

pohybových aktivít "Detský 

raj" 

2016- 2017 15,00 Nebola schválená 

žiadosť o dotáciu, nová 

žiadosť sa podá po novej 

výzve. 

16. 2.5.1.8 MŠ 8. mája – 

Zateplenie (zateplenie 

obvodového plášťa a strechy s 

komplexnou výmenou 

okenných a dverových výplní) 

2016- 2018 120,00 Žiadosť o nenávratné 

finančné prostriedky 

bola schválená, realizuje 

sa verejné obstarávanie,  

predpoklad realizácie 

v roku 2018. 

17. 2.5.1.9 MŠ 8. mája - 

Modernizácia osvetlenia a 

dodávky teplej vody 

2016- 2018 56,00 Žiadosť o nenávratné 

finančné prostriedky 

bola schválená, realizuje 

sa verejné obstarávanie,  

predpoklad realizácie 

v roku 2018. 

18. 2.5.2.1 ZŠ Komenského - 

Modernizácia školskej knižnice 

2017- 2019 15,00 Žiadosť o dotáciu bude 

podaná po vyhlásení 

výzvy. 

19. 2.5.2.2 ZŠ Komenského - 

Zriadenie prírodovednej 

učebne 

2017- 2019 25,00 Žiadosť o nenávratné 

finančné prostriedky 

bola podaná. 

20. 2.5.2.3 ZŠ 8. mája - 

Modernizácia a obstaranie 

2017- 2018 135,00 Žiadosť o nenávratné 

finančné prostriedky 



jazykovej učebne, 

prírodovedných učební 

matematiky, chémie, biológie, 

fyziky a stavebnotechnické 

úpravy pre potreby 

modernizácii učební. 

bola podaná. 

21. 2.5.2.4 Rekonštrukcia a 

dostavba ihriska pri ZŠ 8. 

mája, Svidník. 

2017- 2018 154,00 Žiadosť o finančné 

prostriedky bola podaná, 

čakáme na výsledok. 

22. 2.5.2.5 ZŠ ul. Karpatská - 

Modernizácia vybavenia 

prírodovedných učební chémie, 

biológie a fyziky 

2017- 2018 50,00 Žiadosť o nenávratné 

finančné prostriedky 

bola podaná. 

23. 2.5.2.6 ZŠ ul. Karpatská 

Zriadenie jazykového 

laboratória. 

2017- 2018 10,00 Žiadosť o nenávratné 

finančné prostriedky 

bola podaná. 

24. 2.5.2.7 ZŠ ul. Karpatská 

Zriadenie školskej knižnice. 

2017- 2018 40,00 Žiadosť o nenávratné 

finančné prostriedky 

bola podaná. 

25. 2.8.1.3 Rekonštrukcia 

amfiteátra. 

2017- 2018 1000,00 Žiadosť o nenávratné 

finančné prostriedky 

bola podaná – program 

cezhraničnej spolupráce 

26. 2.8.2.2 Modernizácia Kina 

Dukla. 

2017 15,00 Žiadosť o nenávratné 

finančné prostriedky 

bola podaná – program 

cezhraničnej spolupráce 

27. 2.9.1.3 Rekonštrukcia 

prevádzkovej budovy 

futbalového štadióna. 

2017 - 

2018 

550,00 Nebola vyhlásená výzva 

na predkladanie ŽoNFP 

III. Hospodárska politika   

1. 3.1.1.1 Podnikateľské centrum 

Duklastav. 

2017 300,00 V roku 2018 má byť 

vyhlásená výzva na 

predkladanie žiadosti 

o dotáciu.  

2. 3.1.1.2 Podpora vybudovania 

priemyselného parku Svidník. 

2016- 2018 6200,00 V roku 2018 má byť 

vyhlásená výzva na 

predkladanie žiadosti 

o dotáciu. 

3. 3.2.2.3 Turistické informačné 

centrum 

2016- 2020 170,00 Žiadosť o nenávratné 

finančné prostriedky 

bola podaná – program 

cezhraničnej spolupráce 

4. 3.3.1.2 Digitálna mapa mesta 2017 132,00 Nebola vyhlásená výzva 

na predkladanie ŽoNFP 

5. 3.4.2.1 Modernizácia 

dopravného vybavenia a 

značenia, signalizácie a 

osvetlenia priechodov pre 

chodcov. 

2018 50,00 Projekt sa postupne 

realizuje. 

6. 3.5.1.1 Dostavba a 

rekonštrukcia letiska. 

2016- 2017 160,00 Nebola vyhlásená výzva 

na predkladanie ŽoNFP 

7. 3.7.1.1 Obnova verejného 

osvetlenia mesta. 

2016 750,00 Projekt zrealizovaný 



8. 3.7.1.2 Osvetlenie verejných 

budov a pamätníkov. 

2018 25,00 Nebola vyhlásená výzva 

na predkladanie ŽoNFP 

9. 3.7.1.3 Rekonštrukcia a 

rozšírenie kamerového 

monitorovacieho systému. 

2016- 2018 45,00 Bola podaná žiadosť 

o dotáciu na rok 2017 – 

výsledok nevieme, 

pripravuje sa žiadosť 

o dotáciu na rok 2018. 

10. 3.7.1.4 Rekonštrukcia 

mestského rozhlasu. 

2017 36,00 Nebola vyhlásená výzva 

na predkladanie ŽoNFP 

 

 


