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Zápisnica z 34. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupiteľstva vo Svidníku, 

konaného 19. decembra 2017 

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
 

Prítomní:  

 

Ing. Ján Holodňák, primátor 

 

Poslanci MsZ: 

 

1. Mgr. Kamil Beňko      

2. MUDr. Peter Breznoščák      

3. Mgr. Nadežda Fedorková 

4. Ján Hirčko     

5. Mgr. Marcela Ivančová      

6. Mgr. Vladimír Kaliňák 

7. Mgr. Pavel Olejár      

8. PaedDr. Jozef Poperník      

9. PhDr. František Pochanič 

10. PhDr. Ján Vook     

11. Ing. Vladimír Žak 

12. Martin Ždiňak 

 

Ospravedlnení: 

 

1. Cyril Dudáš        

2. Peter Pilip       

3. MVDr. Michal Zozuľák       

 

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina 

     

 

Program: 

 

1.   Otvorenie  

 a)  Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva  

 b)  Voľba návrhovej komisie  

 c)  Určenie overovateľov zápisnice  

 d)  Určenie zapisovateľa  

2.   Návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 za účelom zabezpečenia financovania 
 

  chodu mestského úradu  

3.    Záver 
 

 

1. Otvorenie 

 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 
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 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zúčastňuje 11 poslancov, 

 - poslanci Cyril Dudáš, Peter Pilip a MVDr. Michal Zozuľák  

   ospravedlnili svoju neúčasť, 

 - poslanec Ing. Vladimír Žak príde počas rokovania.  

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - konštatoval, že program rokovania bol doručený pozvánkou, 

  - opýtal sa, či sú pripomienky k návrhu programu rokovania, 

  - k programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky.    

  
 b) Voľba návrhovej komisie 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol týchto poslancov: PhDr. Františka Pochaniča, 

    PaedDr. Jozefa Poperníka a Martina Ždiňaka. 

  
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 c) Určenie overovateľov zápisnice 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - za overovateľov zápisnice určil týchto poslancov:  

    Mgr. Vladimíra Kaliňáka a Mgr. Marcelu Ivančovú.  

  
 d) Určenie zapisovateľa 

  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  -  za zapisovateľku určil Annu Vaškovú. 

   
  Ing. Ján Holodňák, primátor 

  - predniesol návrh uznesenia. 

   
  Hlasovanie č. 1 – návrh uznesenia k bodu č. 1: 

  Prítomní: 11, za: 11, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

  Návrh bol schválený, uznesenie č. 448/2017 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

   
  Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

2.   Návrh 6. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 za účelom zabezpečenia 
 

 financovania chodu mestského úradu 

  Predkladal: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník  
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 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 V rozprave vystúpili:  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - aké je konkrétne čerpanie rozpočtu? 

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - na položke 13.1. Správa obce je zostatok cca 20 tis. Eur, 

 - na položke 5.3. Kamerový systém je cca 800 Eur. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - vyjadril sa k listu od Závodného výboru OZ SLOVES pri MsÚ Svidník, ktorý bol 

   adresovaný poslancom a primátorovi mesta, aby sa schválili peniaze na výplaty pre 

   zamestnancov mestského úradu, 

 - určite každý z nás chce konštruktívne a racionálne rozmýšľať ako vlastne ďalej, ale 

   už niekoľko rokov bojujeme s problémom, ktorý sa na mestskom úrade vôbec nerieší, 

 - podotkol, že možno by bolo dobré, aby odbory napísali takýto emotívny list primátorovi 

   mesta, že sa porušujú rozpočtové opatrenia, 

 - poslanci pravidelne interpelujú na prezamestnanosť na mestskom úrade, 

 - predseda odborovej organizácie je prítomný na každom jednom zastupiteľstve a mal 

   dostatok času, aby sa k tejto vecí vyjadril,  

 - prečo neboli informovaní poslanci a hlavne zamestnanci o zmene organizačnej 

   štruktúry na poste prednostu MsÚ? 

 - v rámci racionalizačného šetrenia sa mohli zredukovať osobné príplatky zamestnancov 

   mestského úradu,  

 - informoval ako boli preobsadené pracovné miesta po odchode pracovníkov do dôchodku, 

 - poznamenal, že realita je úplne iná, ako je prezentovaná p. primátorom.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - stále sa snažím vecí riešiť ľudsky, 

 - zamestnanec bol a bude u mňa na prvom mieste,  

 - za číslami počtu zamestnancov si stojím, 

 - ak chceme robiť akúkoľvek personálnu zmenu v prvom rade sa musia navýšiť 

   finančné zdroje na odstupné, resp. na odchodné, aby sme sa mohli so zamestnancami 

   vysporiadať. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - ozrejmila akú funkciu má mestské zastupiteľstvo, primátor mesta a mestská rada 
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   v zmysle zákona o obecnom zriadení v jednotlivých procesoch, ktoré sa týkajú 

   rozpočtu mesta,  

 - kameňom úrazu 6. zmeny rozpočtu je položka 13.1. Správa obce, ktorá sa týka veľmi 

   citlivej otázky,  

 - vyjadrila sa k mzdovej inventúre mestského úradu a personálnemu auditu,  

 - uviedla, že v niektorých prípadoch sa mzda referenta vyrovná mzde vedúceho odboru, 

 - bolo potrebné zobrať do úvahy aj možností navrhované v personálnom audite,  

 - myslím si, že nemôžme porovnávať čísla z roku 2010, alebo 2014, pretože sme nemali 

   toľko projektových zamestnancov, 

 - poukázala na výšku osobných príplatkov, ktorá v niektorých prípadoch je vyššia 

   ako tarifná mzda,  

 - porovnala výšku osobných príplatkov na mestskom úrade a na základných školách,  

 - v školstve dosahujú príplatky na pedagogického zamestnanca sumu 10-15 Eur,  

 - čo sa týka listu od odborov, je trochu škoda, že úloha odborov sa znížila na to, že poslanci 

   majú dať peniaze na mzdy pre zamestnancov mestského úradu,  

 - ako postupovali odbory v prípade riešenia problému s dochádzkou a v prípade 

   osobných ohodnotení zamestnancov? 

 - úlohou odborov je nielen žiadať peniaze na mzdy, ale zastupovať zamestnancov vo 

   všetkých krízových situáciách.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor  

 - myslím si, že organizačná štruktúra je dobre postavená,  

 - tvrdím, že stav pracovníkov na mestskom úrade je optimálny na tie kompetencie, 

   ktoré má mesto plniť zo zákona,  

 - zatriedenie zamestnancov do jednotlivých kategórii kontroloval aj hlavný kontrolór,  

 - osobné ohodnotenie je v kompetencií priameho nadriadeného,  

 - nie je dobré vyvolávať napätie medzi školami a mestom. 

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - prosím hlavného kontrolóra, aby sa vyjadril k čomu dospel pri kontrole, 

 - vo svojom vystúpení som sa vôbec nezmienila o prepúšťaní zamestnancov, 

 - nevyvolávam napätie medzi školami a mestom, iba som poukázala aké sú rozdiely 

   v osobných príplatkoch, pretože p. primátor často oponuje argumentom, že školám 

   sa mzdy zvyšovali.  

  
 Reagoval: Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník 

 - čo sa týka počtu zamestnancov, v roku 2017 boli presunutí 3 zamestnanci z položky 
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   kultúra a bol prijatý právnik do pracovného pomeru. 

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - povedal, že opatrovateľky majú nulový osobný príplatok a tiež si ho zaslúžia, 

 - niektorí zamestnanci MsÚ majú osobný príplatok vo výške tarifného platu.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - čo sa týka príplatku pre opatrovateľky, všetko je v rukách poslancov.  

  
 Do rokovacej miestnosti prišiel poslanec Ing. Vladimír Žak. 

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - prosil som p. primátora, aby urobil analýzu a predložil čísla, ktoré nejakým spôsobom 

   obhája situáciu a potrebu navýšenia balíka na mzdy, 

 - žiadnu analýzu sme nedostali,  

 - sú tri faktory nad, ktorými by sme sa mali zamyslieť, a to: projektoví zamestnanci, 

   zaraďovanie zamestnancov do platových tried a spôsob manažovania a hodnotenie  

   zamestnancov, 

 - v priebehu roka bol priestor na šetrení pri osobných príplatkoch,  

 - mali by sme sa zamyslieť nad prijímaním zamestnancov na projekty a ich prínos pre 

   mesto, nad ich náplňou a vyťaženosťou interných zamestnancov na mestskom úrade.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - veľmi zodpovedne sme prepočítavali koľko finančných prostriedkov pre rok 2017 

   potrebujeme,  

 - tá suma je nespochybniteľná a za tou analýzou si stojím,  

 - veľmi problematické by bolo siahnuť ľuďom na osobné ohodnotenia,  

 - myslím si, že v budúcnosti by bolo dobré osobné ohodnotenie dať aj do kolektívnej 

   zmluvy, 

 - počet projektových zamestnancov sa v priebehu roka mení a myslím si, že je dobré 

   v ťažkej chvíli podať ľuďom pomocnú ruku, 

 - gro pracovníkov cez projekty pracuje vo vonkajších priestoroch.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - absolútne nespochybňujem sociálny aspekt projektových zamestnancov, ale treba sa 

   zamyslieť nad ich účelnosťou a náplňou,  

 - mesačne mesto na nich dopláca cca 6500 Eur a sú tam aj ďalšie výdavky,  

 - vyjadril sa k osobným príplatkom na mestskom úrade, 

 - poukázal, že zamestnanci, ktorí pracujú na mestskom úrade 25 rokov majú nižší plat 
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   ako novoprijatí zamestnanci.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - pokiaľ nebudeme mať rovnaké čísla, tak ťažko sa nám bude na túto tému rozprávať.  

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - na chod mestského úradu sme schválili v minulom roku 720 tis. Eur, reálne čerpanie 

   bolo 750 tis. Eur, preto sme v tomto roku schválili 770 tis. Eur a pri 5. zmene rozpočtu 

   na rok 2017 sme navýšili na 805 tis. Eur, takže rozdiel je 85 tis. Eur,  

 - p. primátor nemôžeš nás stavať do takej pozície, že poslanci nechcú dať peniaze, práve 

   naopak, poslanci kladú otázky celé 3 roky, na ktoré nedostávajú žiadne odpovede, 

 - bolo povedané, že mesto malo niekoľko možností ako šetriť,  

 - na septembrovom zastupiteľstve som poukázal na niekoľko problémov a neplnení 

   uznesení a za niekoľko vecí sú zodpovední aj pracovníci mestského úradu, ako Antik,  

   B6, Ekoservis,  

 - za tri roky sa pre zamestnancov úradu neurobilo vôbec nič, 

 - čo sa týka listu od odborov, zaujímalo by ma, či podobné listy sa písali aj pri probléme 

   s dochádzkou? 

 - p. primátor postav sa pred svojich zamestnancov a priznaj si chybu, lebo keď to  

   neurobíš a poslanci to schvália, berú na seba všetku zodpovednosť, za ktorú ty 

   zodpovedáš. 

  
 Ján Hirčko, poslanec 

 - súhlasím s vyjadreniami svojich predrečníkov,  

 - myslím si, že na správu obce bolo schválených dosť peňazí len bolo potrebné  

   hospodáriť šetrnejšie,  

 - samotní zamestnanci úradu za svoju prácu musia dostať aj mzdu, preto budem hlasovať 

   za predložený návrh.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - poukázal, že na predchádzajúcom zasadnutí MsZ bolo pri 6. zmene rozpočtu 

   navrhovaných 11 položiek a teraz sú iba 2 položky,  

 - v súvislosti s listom od odborov, dochádzka, organizačná štruktúra, to čo bolo povedané, 

   sa dá s tým súhlasiť,  

 - za chod mesta je zodpovedný primátor mesta,  

 - vyjadril sa k zmenenej pracovnej dobe počas letných mesiacov,  

 - hlavný kontrolór upozorňovať počas roka na prekročenie položky na mzdy, ale táto 

   situácia sa zľahčovala.  
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 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - tvrdíme, že schválené finančné prostriedky na mzdy pre zamestnancov mestského 

   úradu sú nepostačujúce,  

 - navýšenie bolo z dôvodu presunu 3 zamestnancov z kultúry na Správu obce,  

 - myslím si, že 90 % zamestnancov je dobre zatriedených do platových tried, možno 

   treba posúdiť 10 %,  

 - nemám najmenší problém povedať, že za dochádzku je zodpovedný štatutár.  

  
 PhDr. František Pochanič, poslanec 

 - z ÚPSVaR je možné získať finančné prostriedky na projekty, kde mesto nebude mať 

   žiadne výdavky, 

 - môže sa to robiť cez menšie obecné služby alebo aktivačné služby a cez koordinátorov, 

   na ktorých nebudeme mať až také výdavky, 

 - odporúčam skoordinovať projekty.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - rozdiel medzi menšími obecnými službami, aktivačnými službami a šancou na  

   zamestnanie je vo výške mzdy, 

 - ak by sme to Rómom zobrali, bol by obrovský problém a všetci by boli pred mestským 

   úradom, ale neviem, či by nemali byť pred úradom práce.  

  
 MUDr. Peter Breznoščák, poslanec 

 - súhlasím s tým, čo bolo povedané, o tých úsporných opatreniach,  

 - mám taký pocit, ako by sa poslanci a primátor vôbec nechápali, 

 - žiadam ťa p. primátor, aby si prišiel s konkrétnymi návrhmi riešenia, zosúladil čísla 

   a pokúsil sa nájsť východisko z tejto situácie.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - predložené čísla, sú reálne čísla a reálne požiadavky na celý rok pre 41,5 zamestnancov.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - keď tu niekto stavia školy proti mestu, tak to nie sú poslanci, 

 - o týchto veciach sme sa nechceli verejne baviť, stačilo rokovať na mestskej rade, 

 - problém bolo potrebné riešiť počas roka a nezľahčovať situáciu,  

 - zdržím sa hlasovania.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - problém je potrebné seriózne riešiť, keď je to problém,  

 - tvrdím, že sme pripravili organizačnú štruktúru, stav zamestnancov je na takej úrovní, aby 
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   mestský úrad plnohodnotne plnil svoje kompetencie, 

 - ak poslanci majú pocit, že sú tam nejaké nezrovnalosti som pripravený o nich rokovať.  

  
 Mgr. Vladimír Kaliňák, poslanec 

 - p. primátor máš obdivuhodnú vlastnosť prejavovať ochotu a ústretovosť, 

 - hovoríš, že si ochotný sa stretnúť a rokovať, ale od júla tohto roku, keď sme rokovali 

   o organizačno-personálnom audite sa nič neudialo. 

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - v organizačnej štruktúre môžeme robiť posuny, ale počet pracovníkov a kompetencie 

   nám stále ostávajú tie isté, 

 - p. Ivančová sa v minulosti vyjadrila, že organizačná štruktúra nemôže byť dobrá,  

   lebo bola robená pred 20 rokmi, ale musím skonštatovať, že to bolo dobré urobené.  

  
 PhDr. Ján Vook, poslanec 

 - p. primátor za tri roky si nezvolal ani jedno stretnutie s poslancami, aby sme rokovali 

   ohľadom mestského úradu, 

 - poznamenal, že p. primátor neprišiel ani na stretnutie, ktoré zvolal k príprave rozpočtu 

   na rok 2018, 

 - poukázal na služobné cesty a odmeňovanie projektových zamestnancov.  

  
 Mgr. Marcela Ivančová, poslankyňa 

 - moje vyjadrenie k organizačnej štruktúre smerovalo k tomu, že za tých 20 rokov 

   pribudli nové funkcie, iné priority mesta, verejné obstarávanie, turizmus, atď..  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - dovolím si tvrdiť, že 80 % kompetencií sú oprávnené, 

 - čo sa týka cestovného ruchu, dobré je, že sme začali spolupracovať s RRA PSK. 

  
 Ing. Vladimír Žak, poslanec 

 - súhlasím takmer so všetkými názormi svojich kolegov, 

 - nesúhlasím s výrokom poslanca p. Olejára, že keď poslanci budú hlasovať za zmenu 

   rozpočtu, tak berú na seba všetku vinu zodpovednosti za pochybenia, ktoré sa na  

   úrade udiali,  

 - budem hlasovať za návrh, pretože zamestnanci majú platnú pracovnú zmluvu  

   za čo im patrí aj mzda.  

  
 Martin Ždiňak, poslanec 

 - faktom je, že rozpočet sa prekročí, 

 - prečo to riešime až teraz?  
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 - verím, že ak by sa to riešilo v priebehu roka, našli by sme cestu, 

 - podporím tento návrh, pretože zamestnanci si svoju prácu odpracovali a zaslúžia 

   si mzdu.  

  
 Ing. Ivan Sagan, hlavný kontrolór mesta 

 - v r. 2016 som vykonal kontrolu zatriedenia jednotlivých pracovníkov do tarifných tried 

   a platových stupníc, 

 - k návrhu správy som dodnes nedostal vyjadrenie od p. primátora, 

 - musím konštatovať, že žiadne pochybenia som nenašiel, jediné čo som vytkol bol 

   príplatok za riadenie, 

 - k súčasnej situácii je ešte jeden problém, o ktorom nebudem rozprávať, pretože sme  

   o tom ešte nekonzultovali s p. primátorom, 

 - na položke 13.1. Správa obce je zostatok okolo 22 tis. Eur, ale ešte nie sú zaúčtované 

   výdavky za november,  

 - za 11 mesiacov nám vychádza prebytok bežného rozpočtu viac ako 100 tis. Eur.  

  
 Ján Štefanišin, predseda ZV OZ SLOVES pri MsÚ Svidník 

 - informoval o zložení výboru, 

 - úlohou odborového zväzu je podieľať sa na zastupovaní zamestnancov pri  

   vyjednávaní kolektívnej zmluvy, 

 - veľký odliv členskej základne bol v čase, keď sa znížili platy o 5 %,  

 - závodný výbor vtedy konal a rokoval s vedením mesta, 

 - prečítal list ZV OZ SLOVES pri MsÚ Svidník adresovaný poslancom a primátorovi 

   ohľadom schválenia 6. zmeny rozpočtu na rok 2017 (list tvorí prílohu zápisnice). 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - zaujímalo by ma, aké listy ste napísali a čo žiadate od p. primátora? 

 - koľkokrát ste rokovali s vedením a p. primátorom o tomto probléme? 

 - aké riešenie bolo ponúknuté zo strany p. primátora? 

 - prečo ste neriešili a nezastali sa zamestnancov MsÚ pri probléme s dochádzkou?  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - požiadal predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh uznesenia. 

  
 PhDr. František Pochanič, predseda návrhovej komisie 

 - predniesol návrh uznesenia. 

  
 Hlasovanie č. 2 – návrh uznesenia k bodu č. 2: 

 Prítomní: 12, za: 4, proti: 0, zdržali sa: 8, nehlasovali: 0. 
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 Návrh uznesenia nebol schválený. 

  
 Menovité hlasovanie poslancov tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3.  Záver  

  
 Ing. Ján Holodňák, primátor 

 - poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a zasadnutie o 15.00 hod. ukončil. 

  

 Prílohou zápisnice sú závery z rokovania (uznesenia), výsledky hlasovania  

 

 a zvukovo-obrazový záznam. 

 

 

 Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r. 

  

 

 

 

   Ing. Ján Holodňák, v.r. 
   

  primátor mesta 

   

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

  

Mgr. Vladimír Kaliňák, v.r.  Mgr. Marcela Ivančová, v.r. 
…...................................................  …............................................................. 

poslanec MsZ  poslankyňa MsZ 

 

 

 

 


