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Zápisnica z 13. (neplánovaného) zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku, 

konaného 11. januára 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. 164/2015 a 194/2015 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 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. 126/2015, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

2.  Prerokovanie uznesení MsZ vo Svidníku č. 164/2015 a 194/2015 pred pozastavením  

  ich výkonu 

  Referoval: Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník 
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 - zdôvodnil pozastavenie výkonu uznesení, ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili: 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - na webovej stránke mesta bol dňa 8.1.2016 zverejnený ako schválený rozpočet mesta 

   na rok 2016 so zapracovanými pozmeňujúcimi návrhmi,  

 - pred pozastavením výkonu uznesení nebol dodržaný zákonný termín,  

 - nesúhlasím s takouto argumentáciou, očakávali sme konkrétne veci,  

 - ohradzujem sa voči argumentácii, že poslanci tlačia na personálne zmeny, lebo 

   to vôbec nie je pravda. 

  
 Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ 

 - lehota pred pozastavením výkonu uznesení bola dodržaná v zmysle zákona č. 71/1967 

   Zb.  o správnom konaní. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - bola to zbytočná námaha, vieme, že problém je niekde inde, musíme sa pohnúť ďalej, 

 - zo strany mesta očakávali sme konkrétne návrhy, kde sa dá šetriť.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - očakávala som, že sa bude argumentovať tým, ako vieme ušetriť, 

 - celý rok netvoríme žiadnu rezervu, je to znak nedobrého gazdovania,  

 - vidíme ako sa upokojila a vyrovnala situácia v školách, takto zodpovedne by sa malo  

   správať celé hospodárenie mesta.  

  
 Mgr. Kamil Beňko, poslanec 

 - rozpočet je živý materiál, ktorý sa v priebehu roka stále dá opraviť, 

 - musíme ťahať jedným smerom.  

  
 Peter Pilip, zástupca primátora 

 - je potrebné sa zaoberať problémom, ktorý je niekde inde,  

 - treba nájsť spoločné riešenie, aby sme mohli ďalej fungovať.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - moje stanovisko je k číslam, ktoré boli schválené na mestskom zastupiteľstve, 

 - konkrétne návrhy neboli reálne.  

   K tomuto bodu členovia mestskej rady hlasovaním prijali uznesenie č. 127/2015, 

 ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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3. Záver 

  

 Ing. Ján Holodňák, primátor mesta 

 - poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 11.00 hod. ukončil. 

   

 

 

 

Zapisovateľka: Anna Vašková 

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

                Ing. Ján Holodňák 

               primátor  

 


