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Zápisnica z 9. (neplánovaného) zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 2. októbra 2015 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku 

 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Peter Pilip, zástupca primátora mesta 

2. Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

3. Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 

Ospravedlnení: 

 

1. Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

2. Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 

Prizvaní: viď prezenčná listina 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

 b) Určenie zapisovateľa 

2.  Prerokovanie uznesení MsZ vo Svidníku č. 109/2015 a 110/2015 pred pozastavením  

  ich výkonu 

3. Záver 

  

1. Otvorenie 

  
 Ing. Ján Holodňák,  primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že na rokovaní sú prítomní traja členovia mestskej rady, 

 - svoju neúčasť na rokovaní ospravedlnili Mgr. Kamil Beňko a Mgr. Marcela Ivančová. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

  Ing. Ján Holodňák, primátor  mesta 

  - požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania, 

  - k návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky, 

  - členovia mestskej rady schválili predložený program rokovania. 

   
 b) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

  - za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
 K tomuto bodu členovia mestskej rady hlasovaním prijali uznesenie č. 94/2015, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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2.  Prerokovanie uznesení MsZ vo Svidníku č. 109/2015 a 110/2015 pred pozastavením  

  ich výkonu 

  Referoval: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 - zdôvodnil pozastavenie výkonu uznesení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - mám za to, že v zákone o obecnom zriadení nie je všetko taxatívne vymedzené, 

 - pri predložení tohto návrhu inšpiráciu som čerpal z iných miest, 

 - v mnohých mestách to funguje aj tak, že to nemajú nikde ošetrené, ale mestské 

    zastupiteľstvo je o služobných cestách informované, 

 - doteraz v oblasti služobných ciest sme mali malo informácií, 

 - tak ako primátor mesta, tak aj mestské zastupiteľstvo má svoje kompetencie. 

  
 Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - každá samospráva má rôzne smernice a nariadenia, 

 - je potrebné si uvedomiť, že v tomto prípade by išlo o zásah do výkonu funkcie 

   primátora mesta.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - nemali by sme si vzájomne vstupovať do kompetencií a obmedzovať sa, ale hľadať 

   riešenia v prospech občanov mesta.  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 

 - nemám problém s tým, aby mi zahraničné pracovné cesty podpisoval zástupca 

   primátora mesta a aby sa nadobudla vzájomná dôvera medzi poslancami a primátorom 

   mesta, budeme na mestskom zastupiteľstve predkladať správy zo zahraničných  

   služobných ciest.  

   K tomuto bodu členovia mestskej rady hlasovaním prijali uznesenie č. 95/2015, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Záver 

  

 Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 15.40 hod. ukončil. 

   

Zapisovateľka: Anna Vašková 

 
….......................................................................                                                  

                Ing. Ján Holodňák 

               primátor  


