
 

 
MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo:  8/2012 

 

Mesto Svidník,  

na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky  

a  

podľa § 2b a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 8/2012, 

ktorým sa určuje Park Ludvíka Svobodu v meste Svidník. 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:              22. máj 2012 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 22. máj 2012 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 22. máj 2012 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 22. jún 2012 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   

Pripomienky písomne:             Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Pripomienky 

elektronicky: 
            prednosta@svidnik.sk 

Pripomienky faxom: 054/7522 394 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:  28.6.2016 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 2.7.2012 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 15.07.2012 

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené: 185/2012 

 

 

 

 

 

 



 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník (ďalej len „nariadenie“) je 

určenie Parku Ludvíka Svobodu (skrátený názov Park L. Svobodu) v meste Svidník. 

 

Článok 2 

Určenie nového námestia, ktoré vzniká v meste Svidník 

  

Určuje sa Park Ludvíka Svobodu (skrátený názov Park L. Svobodu), ktorý predstavuje plochu 

ohraničenú 

a) južným priečelím štítovej steny stavby  bytového domu súpisné číslo 355 na parcele KN 

– C 511/1 na Ul. Sovietskych hrdinov, 

b) východným priečelím stavieb bytových domov súpisné čísla 355 a 356 na parcelách KN 

– C 511/1 a 511/2  na Ul. Sovietskych hrdinov, 

c) severným  priečelím štítovej steny stavby  bytového domu súpisné číslo 356 na parcele 

KN – C 511/2  na Ul. Sovietskych hrdinov, 

d) betónovým oplotením na parcele KN – C 512 oddeľujúcim parkovisko na Ul. 

Pionierskej, 

e) južným priečelím stavby súpisné číslo 413 na parcele KN – C 508/1, v súčasnosti 

obchodný dom, 

f) pravostranným obrubníkom cesty I/73 na parcele KN – E  1508 v smere Ladomirova  - 

Prešov, 

g) severným okrajom parkovacej plochy na parcele KN – C 517/1 pri Dome kultúry na Ul. 

Sovietskych hrdinov, 

ako je to graficky zakreslené v Prílohe č. 1. 

 

Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svidníku dňa 28. júna 2012 

uznesením č. 185/2012. 

 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť a platnosť dňa 15. júla 2012. 

 

 

 

 

                                                                                           Ing. Ján Holodňák, v.r. 

                                                                                               primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


