
B.     Zámena nehnuteľností medzi PSK a Mestom Svidník bez vzájomného finančného 
vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa  

 
Mesto Svidník požiadalo Prešovský samosprávny kraj o prevod budovy internátu vo 
vlastníctve PSK, správe Strednej priemyselnej školy, Svidník, s priľahlými pozemkami, 
z ktorých časť tvorí prístupová miestna komunikácia, chodníky, pozemky pri dvoch bytových 
domami a park.  

 
Mesto Svidník poskytne Prešovskému samosprávnemu kraju nehnuteľnosti vo vlastníctve 
Mesta Svidník a to budovu Školského klubu detí pri ZŠ na ul. Komenského v správe ZŠ 
Svidník s priľahlými pozemkami. Tento prevod sa bude realizovať formou zámeny 
nehnuteľností. 
 
 Po zrealizovaní zámeny nadobudne do výlučného vlastníctva PSK od Mesta Svidník budovu 
školského klubu súp. č. 63 s priľahlými pozemkami, ktorej časť v súčasnosti využíva 
Gymnázium Duklianskych hrdinov vo Svidníku ako kuchyňu a školskú jedáleň pre stravovanie 
svojich žiakov a zamestnancov na základe nájomnej zmluvy. Druhá časť budovy, ktorú 
v súčasnosti využíva Základná škola Komenského, bude po zámene využitá na rozšírenie 
priestorov školskej jedálne, lebo súčasná kapacita 74 miest nie je postačujúca, zriadenie 
knižnice s čitárňou a prednáškovej miestnosti pre cca 100 ľudí, ktorá bude slúžiť na besedy, 
prednášky a podobné spoločenské aktivity.   
 
V objekte nevyužívanej budovy internátu, súp. číslo 368 v správe Strednej priemyselnej školy 
Sovietskych hrdinov, ktorý preberá do vlastníctva Mesto Svidník, chce mesto  zriadiť centrum 
sociálnych služieb. Výhodou je existencia zelene v okolí budovy. Uprostred pozemkov, ktoré 
odovzdáva PSK Mestu Svidník sa nachádzajú dva bytové domy. Bytový dom na parc.  č. 647 je 
vo vlastníctve majiteľov bytov. Administratívna budova na parc. č. 646 je vo vlastníctve 
fyzickej osoby a v súčasnosti sa rekonštruuje na bytový dom. Mestské zastupiteľstvo vo 
Svidníku dňa 19. septembra 2013 v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a 
čl. II bod 1. Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Svidník z 10.3.2011 schválilo  
kúpu všetkých novovytvorených bytov, ktoré vzniknú rekonštrukciou stavby so súp. č. 432 s 
názvom Administratívna budova postavenej na pozemku KNC 646 v k.ú. Svidník na bytový 
dom podľa stavebného povolenia č. 1085-3661/2013 zo dňa 19.7.2013 a prislúchajúcich 
spoluvlastníckych podielov k pozemku KNC 646, a spoluvlastníckych podielov na spoločných 
častiach a spoločných zariadeniach domu.  
Následne v decembri 2013 bude mestským zastupiteľstvom prerokované podanie žiadosti o úver 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania a poskytnutie  dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a 
regionálneho rozvoja SR na kúpu stavby  „Rekonštrukcia AB na bytový dom“. Objekt bude mať 
41 bytov. 
Cez pozemok PSK je vedená jediná  verejná prístupová miestna komunikácia  k uvedeným 
objektom, ktorá slúži širokej verejnosti a jej údržbu zabezpečujú Technické služby mesta 
Svidník.  Podobne cez pozemok PSK parc. č.  649 je vedený prístupový chodník k uvedeným 
objektom. Technické služby zabezpečujú aj údržbu areálu, kde sa v súčasnosti nachádzajú 
bytové domy a klub mladých. Z uvedených objektov tiež zabezpečujú odvoz komunálneho 
odpadu.   

 


