
Svidnícky primátor je sociálnejší a solidárnejší ako primátor Stropkova... 

V týždenníku Dukla č.12, zo dňa 18.3.2013, na str. 3 v článku „Biznis či pomoc 

občanom?“,  ktorý je poznámkou k článku „Poslanci vo Svidníku berú peniaze z radnice 

mesačne!“ sa nachádza tvrdenie: „ Omnoho rozumnejšie sa financujú poslanci v susednom 

Stropkove. Poslanci nie sú takí pažraví a vystačia si so 40 eurovou odmenou. Tú však 

zinkasujú len vtedy, ak sa zastupiteľstvo koná. Z toho vyplýva, že poslanci v Stropkove sú 

oveľa sociálnejší a voči svojim občanom solidárnejší. Ostáva len dúfať, že si poslanci vo 

Svidníku vstúpia do svedomia a svoju odmenu za poslanecký post prehodnotia...“ Pri takomto 

veľmi zjednodušenom až plytkom porovnaní výšky odmien svidníckych a stropkovských 

poslancov  si dovolíme vysloviť názor, že primátor Svidníka je sociálnejší a voči občanom 

mesta Svidník solidárnejší ako primátor Stropkova voči Stropkovčanom, pretože 

svidnícky primátor má podstatne nižší plat. Ale takúto komparáciu v predmetnom periodiku 

už nenájdeme. Je to náhoda alebo zámer? Od novín s takou históriou a tradíciou (nedávno 

Dukla oslávila 35. výročie svojej existencie) by sme očakávali hlbšie poznanie súvislostí a 

určitú kvalitu pri použití metódy porovnávania úrovne práce orgánov susedných samospráv. 

Svoju reakciu smerujeme priamo na samotné noviny preto, lebo predpokladáme, že autorská 

značka (red) nie je prekladom anglického slovíčka červený/-á/-é, ale skratka redakcie.  

Vážená redakcia týždenníka Dukla,  pri svojej investigatívnej práci ste objavili 

Ameriku... Výška odmien poslancov sa schvaľuje na začiatku funkčného obdobia mestského 

zastupiteľstva, tzn. je známa už viac ako dva roky. Odmeny poslancov a plat primátora mesta 

Stropkov  je vecou mestského zastupiteľstva v Stropkove, preto by bolo nenáležité, aby sme 

ich hodnotili, alebo inak sa im ďalej venovali. Dovolíme si niekoľko poznámok k odmenám 

poslancov mestského zastupiteľstva (MsZ) vo Svidníku. Ak by ste urobili anketu o stanovení 

konkrétnej výšky odmien poslancov MsZ vo Svidníku zaplnili by ste obsah niekoľkých 

vydaní vašich novín a výsledok by bol asi taký: čo respondent,  to iná suma. Zjednotenie 

názorov by ste možno dosiahli pri sume 0,- eur. Viete ako sa hovorí: práca zadarmo = práca 

nadarmo. Veď vy tiež nepracujete zadarmo... A mohli by sme si dovoliť pokračovať 

niekoľkými šťavnatými poznámkami na hrubé gramatické a faktické chyby v článkoch, 

ktorých autormi sú redaktori vašich novín. V ostatnom vydaní je ich dosť, ale vieme, že ste 

tiež ľudia a mýliť sa je ľudské.  

Odpovede na otázky aké sú objektívne kritériá na určenie výšky odmien poslancov 

MsZ budete hľadať ťažko. Diskutuje sa o nich na začiatku každého volebného obdobia 

orgánov všetkých obecných a mestských samospráv na Slovensku. Oporu pri hľadaní 

odpovede sme našli v zákone o obecnom zriadení. A táto legislatívna norma nie je výmyslom 

primátora ani komunálnych poslancov, ale bola schválená v Národnej rade  Slovenskej 

republiky. Stanovuje základný plat primátora, ktorý je súčinom koeficientu určeného podľa 

počtu obyvateľov mesta a priemerného platu v národnom hospodárstve za predchádzajúci 

kalendárny rok. Ak primátor a MsZ sú dva najvyššie orgány mesta v rovnocennom postavení, 

samozrejme každý so svojimi kompetenciami, potom by odmena poslaneckého zboru ako 

celku mala byť totožná s platom primátora. Vychádzajúc z toho, že MsZ vo Svidníku tvorí 17 

poslancov, odmena 1 poslanca MsZ vo Svidníku = 1/17 platu primátora mesta Svidník. Tento 

kľúč k určeniu výšky odmien poslancov MsZ vo Svidníku poslanec Kaliňák navrhol už pred 

šiestimi rokmi, keď bol po prvý krát zvolený za poslanca mesta. Väčšinovú podporu tento 



návrh našiel začiatkom tohto funkčného obdobia MsZ. Vážená redakcia, ak nájdete 

pevnejšiu oporu pre objektívnejšie a nespochybniteľnejšie kritériá na ohodnotenie práce 

a určenie výšky odmien poslancov MsZ, samozrejme bez vkladania rôznych subjektívnych 

pohľadov  či  blábolov o pažravosti poslancov,  zverejnite ich. Budeme prví, ktorí budú  

ochotní  predložiť ich  na najbližšom rokovaní MsZ vo Svidníku.  

A ešte jedna poznámka na záver. Všetci žijeme v neľahkom období. So svojimi 

problémami sa borí každý, vrátane samospráv i vydavateľov a redakcií novín. Práca 

novinárov je neľahká aj preto, že nesú obrovskú zodpovednosť za vytváranie atmosféry medzi 

ľuďmi. Apelujem na to, aby ste čitateľov informovali čo najobjektívnejšie a pri akýchkoľvek 

tvrdeniach vychádzali z poznania a porovnávania čo najširšieho spektra informácií s dôrazom 

na vzájomné súvislosti. Pri vytváraní atmosféry v meste o tom, že svidnícki poslanci sú 

pažraví ...  sa môže stať, že v najbližších voľbách ľudia, ktorí majú určitú kvalitu a dokážu  

predkladať reálne riešenia, či zmysluplné návrhy a majú tiež určitú osobnú hrdosť,  

jednoducho kandidovať nebudú.  Súčasné MsZ má takých poslancov, akých si občania mesta 

zvolili. A vyberali z tých, ktorí boli ochotní kandidovať.  Výhrady môžu mať občania ku 

každému z nás, veď sme tiež ľudia a môžeme sa aj mýliť. Ale som presvedčený, že v tomto 

zbore je väčšina kvalitných ľudí a každý sa snaží pracovať na úrovni svojich schopností,  ako 

najlepšie vie. Aj keď pri sledovaní prezentácií našich názorov a predkladaní návrhov počas 

zasadnutí MsZ môžu mať občania rôzne pocity a dojmy, väčšinou dospejeme v danom čase k 

tomu najsprávnejšiemu záveru, ktorý mesto posúva ďalej dopredu. A v tom je krása 

demokracie. Či mesto postupuje dostatočne rýchlo alebo pomaly, by sme mohli dlho-dlho 

diskutovať. Mesto Svidník postupuje rýchlosťou a rozvíja sa s takou intenzitou na akú má... 

Ak ktorýkoľvek občan nesúhlasí, môže to zmeniť v najbližších komunálnych voľbách. 

Vladimír Kaliňák, Marcela Ivančová, Vladimír Žák poslanci MsZ Svidník 

 

 

   


