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Zápisnica zo 16. (neplánovaného) zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 5. mája 2016 v zasadacej miestnosti Mestského úradu vo Svidníku 

 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Peter Pilip, zástupca primátora mesta 

2. Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady 

3. Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

4. Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

5. Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

 

Program: 

 

1.  Otvorenie 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestskej rady 

 b) Určenie zapisovateľa 

2.  Prerokovanie uznesení MsZ vo Svidníku č. 203/2016 a 205/2016 pred pozastavením  

  ich výkonu 

3.  Tvaromiestna obhliadka navrhovaných investícií poslancov Mestského zastupiteľstva 

  vo Svidníku 

4. Záver 

  

1. Otvorenie 

  
 Ing. Ján Holodňák,  primátor mesta 

 - otvoril a viedol rokovanie mestskej rady, 

 - konštatoval, že na rokovaní sú prítomní všetci členovia mestskej rady. 

  
 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. 151/2016, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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2.  Prerokovanie uznesení MsZ vo Svidníku č. 203/2016 a 205/2016 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, člen mestskej rady 

 - nesúhlasím s takýmto konštatovaním, je to svojský výklad pozastavenia výkonu 

    uznesenia, 

 - navrhovaný termín bol na prípravu materiálu a podkladov pre realizáciu investícií  

   a nie na zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva,  

 - vyhlásenie obchodných verejných súťaží má mnoho výkladov, mám dôkazy, že takouto  

   formou sa na Slovensku realizovali nejaké investičné akcie, 

 - pripadá mi to tak, akoby zo strany mesta nebol záujem realizovať akcie, ktoré 

   navrhli poslanci, 

 - keby sa uznesenie podpísalo, skrátil by sa celý proces realizácie, 

 - naformulujeme a navrhneme nové uznesenie.  

   Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - navrhovaným termínom sa myslelo spracovanie podkladov investičných akcií pre  

   rokovanie mestského zastupiteľstva,  

 - komu poskytuje právnik mesta svoje služby, prečo sme neboli upozornení  

   pri schvaľovaní týchto uznesení na rokovaní mestského zastupiteľstva? 

   Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - konštatovanie o pozastavení výkonu uznesenia v bode 1 je v rozpore s článkom 7  

   bod 4 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva. 

   Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - mám za to, že ak sa ukladajú úlohy, je na primátorovi mesta, komu pridelí túto úlohu 

   na vybavenie, 

 - uznesenie ako celok nie je úplne zlé, ale poukázali sme na chyby, ktoré nie sú  

   v súlade so zákonom o obecnom zriadení a verejnom obstarávaní, 

 - doteraz som nikomu neodmietol, ak o to požiadal, poskytnúť právnu radu, ale  

   v priebehu niekoľkých sekúnd pri schvaľovaní pozmeňujúceho alebo doplňujúceho  

   návrhu na rokovaní MsZ sa nedá posúdiť obsah predkladaného návrhu,  

 - taktiež si musíte uvedomiť moju pozíciu na zasadnutí mestského zastupiteľstva, kde  

   som ako prizvaná osoba, 

 - poradný hlas má hlavný kontrolór, ktorý zároveň vykonáva aj kontrolu plnenia  
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   uznesení. 

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - na všetky predkladané návrhy sa na rokovaní mestského zastupiteľstva nedá hneď  

   reagovať,  

 - mesto má záujem realizovať navrhované investičné akcie,  

 - uznesenie by som podpísal,  keby bolo ináč naformulované.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - chceme, aby sa vyčíslila sumu na realizáciu týchto investičných akcií, ktorú by sme 

   zakomponovali do rozpočtu,  

 - vedenie mesta má záujem tieto investície robiť, 

 - v budúcnosti bolo by dobré poslancom pripraviť pred rokovaním MsZ predtlač  

   uznesení.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - schváleným uznesením sme chceli poukázať na päť priorít a požadovali sme od 

   mestského úradu, aby vyčíslil sumy na ich realizáciu.  

   Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR MsÚ Svidník 

 - informoval o predbežnej hodnote investičných akcií, 

 - realizácia schválených investícií si vyžaduje spracovanie zjednodušených  

   projektových dokumentácií,  

 - aby sme sa mohli zapojiť do výziev, mesto musí mať spracované projektové 

   dokumentácie. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - má zmysel, aby TS vykonávali vysprávky v tých miestach, kde sa plánuje robiť 

   rekonštrukcia? 

 - poukázal na problém okolo prevádzky p. Jesenského, ktorým je potrebné sa zaoberať,  

 - je potrebné stanoviť si nejaké priority, pretože len vypracovanie projektovej 

   dokumentácie je veľmi nákladová položka, 

 - riešenie hľadať cez podporu najmenej rozvinutých okresov. 

   Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - teraz vieme riešiť ulicu Dukliansku a ulicu Dr. Goldbergera, len je potrebné presne 

   zadefinovať, čo chceme robiť, 

 - na ostatné akcie je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady 

 - ak došlo k pochybeniu pri schvaľovaní uznesení, p. prednosta mal hneď na rokovaní 
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   upozorniť p. primátora o tejto skutočnosti.  

  
 Reagoval: Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ Svidník 

 - pri prednesení uznesenia nie je možné okamžite to posúdiť, či je z právneho hľadiska 

   v poriadku, 

 - podotkol, že ak bola na zasadnutí MsZ 29. januára 2016 položená otázka ohľadom 

   uznesení, hneď na to reagoval.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - aká je situácia so zverejnením videozáznamu z rokovania mestského zastupiteľstva zo dňa 

   28.4.2016? 

   Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - na základe žiadosti Dr. Žáka v záujme ochrany osobnosti budú výroky o jeho osobe 

   zverejnené bez zvukového záznamu.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - podľa mňa je to neprípustný zásah do záznamu, o ktorom musí rozhodnúť súd, lebo 

   potom aj ja si požiadam, aby bola vymazaná časť, kde p. Hirčko rozpráva o mojom 

   synovi.  

   Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - v prípade záujmu vymazania časti záznamu z MsZ je potrebné si podať písomnú žiadosť. 

   Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady 

 - učinil už nejaké právne kroky Dr. Žák?  

 - pokiaľ nebudeme mať vyjadrenie súdu, tak potom videozáznam nezverejňujme.  

   Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - v tomto prípade v záujme ochrany osobnosti nemôžeme ináč postupovať,  

v tomto prípade chránime záujmy mesta. 
 - chránime mesto Svidník.  

  
 Reagoval: Mgr. Pavel Olejár, člen mestskej rady 

 - žiadam o stanovisko vo veci vymazania časti vo videozázname z rokovania MsZ, 

   kde p. Hirčko rozpráva o mojom synovi.  

  
 Poslanci Mgr. Pavel Olejár, Mgr. Marcela Ivančová a Mgr. Vladimír Kalinák v zmysle 

 zákona o slobodnom prístupe k informáciám požiadali o poskytnutie kópie z originálu 

 videozáznamu z rokovania MsZ zo dňa 28.4.2016. 

  
   Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - kópia videozáznamu môže byť poskytnutá len pre vlastnú potrebu s tým, že táto 

   nahrávka sa nemôže akýmkoľvek spôsobom rozširovať a publikovať.  
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4.  Tvaromiestna obhliadka navrhovaných investícií poslancov Mestského zastupiteľstva 

  vo Svidníku 

  
 Prítomní vykonali tvaromiestnu obhliadku priestorov Domu kultúry a priestorov  

 na Ul. Dr. Goldbergera za bytovým domom P 26 za účelom zriadenia parkoviska. 

  

5. Záver 

  

 Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 15.15 hod. ukončil. 

   

 

 

 

Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

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

                Ing. Ján Holodňák, v.r. 

               primátor  

 

 


