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NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 13b a  § 14  zákona SNR č.  369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien

1. zriaďuje

5- člennú mestskú radu,

2.  berie na vedomie,

že  prvým členom Mestskej  rady vo  Svidníku  je Peter  Pilip z dôvodu  výkonu  funkcie 
zástupcu primátora mesta,

3. volí 

za členov mestskej rady týchto poslancov:
a) Jána Hirčka,
b) Mgr. Marcelu Ivančovú,
c) Mgr. Vladimíra Kaliňáka,
d) Mgr. Pavla Olejára.



DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu.

Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. 
Plní  úlohy  podľa  rozhodnutia  mestského  zastupiteľstva.  Zároveň  plní  funkciu  poradného 
orgánu primátora.

Mestská rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutie zvoláva a 
vedie primátor alebo zástupca starostu, ak tak neurobí primátor. 

Zložením sľubu poslancami dňa 5. decembra 2014 skončila mestská rada zvolená dňa 23. 
decembra 2010 svoju činnosť a z tohto dôvodu je potrebné schváliť nových členov mestskej 
rady.

Prvým členom Mestskej rady vo Svidníku  je podľa § 13b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien z dôvodu výkonu funkcie zástupcu primátora 
mesta, zástupca primátora mesta Peter Pilip.

2. Rozbor príčin nedostatkov.

-

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení.

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien mestské 
zastupiteľstvo môže zriadiť mestskú radu. Tá je zložená z poslancov, ktorých volí mestské 
zastupiteľstvo  na  celé  funkčné  obdobie.  Mestskú  radu  a  jej  členov  môže  mestské 
zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.

Počet členov mestskej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení mestskej rady sa 
prihliada  na  zastúpenie  politických  strán,  politických  hnutí  a  nezávislých  poslancov  v 
mestskom zastupiteľstve.  Ak je  v  meste  zriadená mestská  rada,  zástupca  primátora  je  jej 
členom.  
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