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Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupite�stvo vo Svidníku v zmysle § 2b ods. 1 a § 6 ods. 1 zákona SNR �. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
uznáša sa  
 
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Svidník �. 8/2012, ktorým sa ur�uje Park Ludvíka 
Svobodu v meste Svidník. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 
 

1. V zmysle §2b Ozna�ovanie ulíc a iných verejných priestranstiev zákona SNR �. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto ur�uje a mení nariadením 
názvy ulíc a iných verejných priestranstiev. V meste, v ktorom je viac ulíc alebo iných 
verejných priestranstiev, má každá ulica alebo iné verejné priestranstvo svoj názov. Názvy 
ulíc a iných verejných priestranstiev sa ur�ujú s prihliadnutím na históriu mesta, na 
významné nežijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, 
názvy dlhé, duplicitné, urážajúce mravnos�, náboženské alebo národnostné cítenie, 
jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé vzh�adom na históriu mesta. 

 
2. V súlade s architektonickým riešením námestia navrhujeme Mestskému zastupite�stvu vo 

Svidníku vytvorenie a administratívne ozna�enie parku vo Svidníku, ktorý by bol 
pomenovaný pod�a �estného ob�ana mesta Svidník Ludvíka Svobodu ako Park Ludvíka 
Svobodu (skrátený názov Park L. Svobodu) a bol by ohrani�ený 
a) južným prie�elím štítovej steny stavby  bytového domu súpisné �íslo 355 na parcele KN 

– C 511/1 na Ul. Sovietskych hrdinov, 
b) východným prie�elím stavieb bytových domov súpisné �ísla 355 a 356 na parcelách KN 

– C 511/1 a 511/2  na Ul. Sovietskych hrdinov, 
c) betónovým oplotením na parcele KN – C 512/0 odde�ujúcim parkovisko na Ul. 

Pionierska od jestvujúceho parku, 
d) južným prie�elím stavby súpisné �íslo 413 na parcele KN – C 508/1, v sú�asnosti 

obchodný dom, 
e) pravostranným obrubníkom cesty I/73 na parcele KN – E  1508 v smere Ladomirova  - 

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

Sovietskych hrdinov, 
ako je to graficky zakreslené v Prílohe �. 2. 

 
3. Ludvík Svoboda sa narodil 25. novembra 1895 v Hroznatíne v �eskomoravskej vyso�ine. 

Vyštudoval vyššiu po�nohospodársku školu. Rok po vypuknutí I. svetovej vojny bol ani 
nie 20 ro�ný povolaný do rakúsko-uhorskej armády a vyslaný na ruský front, kde padol do 
ruského zajatia, vstúpil do �eskoslovenských légií v Rusku a s nimi bojoval proti rakúsko-
uhorskej a nemeckej armáde za vytvorenie samostatného �eskoslovenska. V roku 1921 sa 
Ludvik Svoboda vrátil do �eskoslovenskej armády a stal sa dôstojníkom z povolania. Po 
rozbití �esko-Slovenska sa zú�astnil organizovania protifašistického hnutia na východnej 
Morave a v Krom��íži. V júni 1939 odišiel do Krakova, kde sa stal jedným zo 
zakladate�ov �eskoslovenskej vojenskej jednotky, s ktorou prišiel do ZSSR. Stal sa 
velite�om Prvého �eskoslovenského samostatného po�ného práporu, ktorý sa sformoval 
za�iatkom roku 1942 v Buzuluku. Tento prápor tvoril neskôr jadro Prvej �eskoslovenskej 
samostatnej brigády a Ludvík Svoboda bol jeho velite�om. Na jar 1944 sa brigáda stala 
základom 1. �sl. armádneho zboru v ZSSR. Ludvík Svoboda sa v hodnosti brigádneho 
generála stal jej velite�om na obdobie od septembra 1944 do apríla 1945. Spolu s 38. 
armádou �ervenoarmejcov generála plukovníka Moskalenka sa príslušníci I. �sl. 
armádneho zboru, ktorým generál Svoboda velil, zú�astnili �ažkých bojov Karpatsko-
duklianskej operácie, trvajúcej 80 dní. �eskoslovenskí vojaci vstúpili na Duklianskom 
priesmyku na pôdu svojej vlasti 6. októbra 1944. D�a 4. apríla 1945 bol vymenovaný za 
ministra národnej obrany v Košickej vláde. V roku 1950 bol z tejto funkcie odvolaný a bol 
menovaný za námestníka predsedu vlády a za predsedu �sl. štátneho výboru pre telesnú 
výchovu a šport. V roku 1951 bol zbavený obidvoch funkcií. Bol vyšetrovaný Štátnou 



bezpe�nos�ou a v novembri 1952 dokonca zatknutý a obvinený zo sabotáže výstavby �sl. 
armády pod�a sovietskeho vzoru. V roku 1954 bol rehabilitovaný. Stal sa ná�elníkom 
Vojenskej akadémie v Prahe, neskôr pracoval vo Vojenskom historickom ústave. Ludvík 
Svoboda bol od 30.3.1968 do 30.5.1975 prezidentom �SSR. Po�as pražskej jari patril 
k proreformnému krídlu a odmietol vymenova� robotnícko-ro�nícku vládu. Zomrel 
20.9.1979 v Prahe po dlhej a �ažkej chorobe. �udia pod Duklou meno Ludvíka Svobodu 
vyslovujú s úctou a v	akou najmä za vybojovanú, vytúženú slobodu. V povojnových 
rokoch prikázal na našom území opravova� rozbité mosty a cesty, odminováva� úrodné 
polia, obnovova� život pod Duklou. Najvä�ším darom pre našich ob�anov bolo postavenie 
barakovej nemocnice. Na jeho podnet ju �eskoslovenskí vojaci postavili hne	 po skon�ení 
vojny. Do užívania bola odovzdaná za�iatkom roku 1947. V	aka jeho osobnej 
angažovanosti, už ako prezidenta �SSR, bola vybudovaná nová nemocnica, nesúca jeho 
meno, ktorá slúži Svidní�anom a ob�anom širokého okolia od roku 1981. Jeho meno majú 
vo Svidníku vo svojom názve dve školy a ulica. Z iniciatívy Ludvíka Svobodu vzniklo 
Dukelské múzeum, dnes Múzejné oddelenie Svidník Vojenského historického múzea VHÚ 
Bratislava. V centre Svidníka je Ludvík Svoboda umelecky stvárnený v podobe sochy, 
ktorá bola slávnostne odhalená 4.10.1989. Obec Svidník mu udelila �estné ob�ianstvo 
21.4.1946 a mesto Svidník 23.5.1968. 

 
4. Navrhované verejné priestranstvo je dôstojným miestom pre osobnos� arm. gen. Ludvíka 

Svobodu.  Pomenovanie verejného priestranstva na Park Ludvíka Svobodu (skrátený názov 
Park L. Svobodu) nebude ma� vplyv na zmeny trvalého pobytu, obyvate�om mesta 
Svidník sa vznikom parku adresa nezmení. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MESTO  SVIDNÍK 
 

Všeobecne záväzné nariadenie �íslo:  8/2012 
 

Mesto Svidník,  
na základe samostatnej pôsobnosti pod�a �lánku 68 Ústavy Slovenskej republiky  

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

vydáva toto 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník �. 8/2012, 
ktorým sa ur�uje Park Ludvíka Svobodu v meste Svidník. 

 
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 
zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta d�a:              22. máj 2012 

Zverejnený na internetovej stránke mesta d�a: 22. máj 2012 

Dátum za�iatku lehoty na pripomienkové konanie: 22. máj 2012 

Dátum ukon�enia lehoty pripomienkového konania: 22. jún 2012 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskuto�nené d�a:   

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 zastupite�stva vo Svidníku d�a:   

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta d�a:  

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú�innos� d�om:  

Zvesené z úradnej tabule d�a:  

�íslo uznesenia, ktorým bolo schválené:  
 
 
 
 
 
 
 



�lánok 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Ú�elom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta Svidník (	alej len „nariadenie“) je 
ur�enie Parku Ludvíka Svobodu (skrátený názov Park L. Svobodu) v meste Svidník. 
 

�lánok 2 
Ur�enie nového námestia, ktoré vzniká v meste Svidník 

  
Ur�uje sa Park Ludvíka Svobodu (skrátený názov Park L. Svobodu), ktorý predstavuje plochu 
ohrani�enú 

a) južným prie�elím štítovej steny stavby  bytového domu súpisné �íslo 355 na parcele KN 
– C 511/1 na Ul. Sovietskych hrdinov, 

b) východným prie�elím stavieb bytových domov súpisné �ísla 355 a 356 na parcelách KN 
– C 511/1 a 511/2  na Ul. Sovietskych hrdinov, 

c) severným  prie�elím štítovej steny stavby  bytového domu súpisné �íslo 356 na parcele 
KN – C 511/2  na Ul. Sovietskych hrdinov, 

d) betónovým oplotením na parcele KN – C 512 odde�ujúcim parkovisko na Ul. 
Pionierskej, 

e) južným prie�elím stavby súpisné �íslo 413 na parcele KN – C 508/1, v sú�asnosti 
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 �. 1. 
 

�lánok 3 
Závere�né ustanovenia 

 
1. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupite�stvom vo Svidníku d�a 28. júna 2012 

uznesením �. xxx/2012. 
 
2. Toto nariadenie nadobúda ú�innos� a platnos� d�a 15. júla 2012. 
 
 
 
 
                                                                                           Ing. Ján Holod�ák, v.r. 
                                                                                               primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


