
 

 

 

 

 

 

Mesto Svidník,  na základe samostatnej pôsobnosti  podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov  

 

vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 8/2015, ktorým sa vyhlasujú Zmeny 

a doplnky č. 6 Územného plánu mesta Svidník a ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné 

záväzné nariadenie mesta Svidník č. 2/2009 v znení všeobecne záväzných  nariadení 

mesta Svidník č. 2/2010, č. 12/2011, č.3/2014, 6/2014 a 7/2014, ktorými bola vyhlásená 

záväzná časť Územného plánu mesta Svidník  

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) 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: 23.11.2015 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa: 23.11.2015 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 23.11.2015 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 08.12.2015 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 09.12.2015 

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

Pripomienky 

elektronicky: 
prednosta@svidnik.sk  

Pripomienky faxom: 054/7522394  

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa: 30.12.2015 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 12.01.2016 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom:  

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené: 174/2015 

 

MESTO SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo:  8/2015 
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Článok 1  

Úvodné ustanovenia 

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zmena funkčného využitia územia v:  

a)    lokalite  sídliska UTRA,  

a zmena regulatívov  podlažnosti  v lokalite  CMZ podľa grafickej  časti ZaD č.6 ÚPN mesta 

Svidník. 

 

Článok 2 

Záväzné regulatívy 

 

 1) Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia mesta  

  

Menované zásady a regulatívy sa dopĺňajú v nasledovnom rozsahu:  

a.  Obytné územie a zmiešané územie  

1.9) Jestvujúce plochy a zariadenia verejnej občianskej vybavenosti zachovať, postupne 

obnovovať a rekonštruovať včítane jestvujúcich opustených a funkčne 

nevyužívaných areálov a objektov. Nedobudovaný kultúrny dom na Centrálnej ulici 

dobudovať na areál „Domu európskej kultúry“, areál bývalého hotela Dukla na 

polyfunkčný areál vybavenosti a bývania. Jestvujúcu nefunkčnú výpravnú budovu 

na autobusovej stanici prebudovať na polyfunkčný objekt s prevahou občianskej 

vybavenosti. V CMZ realizovať nadstavbu a rekonštrukciu bývalého objektu Pošty 

pre občiansku vybavenosť.  

  

2) Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia  

Menované zásady a regulatívy sa dopĺňajú v nasledovnom rozsahu:  

a. V oblasti cestnej dopravy  

  

5) U jestvujúceho obytného územia so zástavbou bytových domov realizovať:  

 na sídlisku UTRA novú miestnu obslužnú komunikáciu k športovému areálu 

vo funkčnej triede C3 v kategórii MO 6,5/40.  

  

b. Dopravné zariadenia a služby, hromadná doprava osôb, pešia a cyklistická 

doprava  

  

4) V CMZ a v jestvujúcich obytných súboroch bytových domov DUKLA, okrsok H, UTRA 

dobudovať úrovňové parkoviská jednotlivých bytových domoch podľa samostatných 

dopravných štúdií a v rozsahu návrhu ZaD č. 6 ÚPN mesta Svidník pri rešpektovaní 

zásady, že každý bytový dom si musí doriešiť parkovanie na svojom 

pozemku. Nepovoľuje sa ďalšia výstavba garážových dvorov a ich rozširovanie okrem 

navrhovaných plôch vymedzených ÚPN mesta a ZaD č. 6 ÚPN mesta Svidník.   

  

 

 Ing. Ján Holodňák, v. r.                                                                                                                                                                     

        primátor mesta 

Poznámka: 

Nové plochy -  zachovávaný text 

Nové plochy  -  navrhovaný text 

 


