
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného 5. decembra 2014   

v koncertnej miestnosti Základnej umeleckej školy vo Svidníku 
 

Prítomní:  
 
Ing. Ján Holod�ák, primátor 
 
Poslanci MsZ: 
 
1. Mgr. Kamil Be�ko      
2. MUDr. Peter Breznoš�ák      
3. Cyril Dudáš        
4. Mgr. Nadežda Fedorková     
5. Ján Hir�ko     
6. Mgr. Marcela Ivan�ová      
7. Mgr. Vladimír Kali�ák 
8. Mgr. Pavel Olejár      
9. Peter Pilip       
10. PhDr. František Pochani�       
11. PaedDr. Jozef Poperník      
12. PhDr. Ján Vook     
13. MVDr. Michal Zozu�ák       
14. Ing. Vladimír Žak 
15. Martin Ždi�ak 
 
   
Ostatní prítomní: vi� prezen�ná listina 
 
 
Program: 

 
1. Úvodné náležitosti 

 a) Otvorenie zasadnutia MsZ 

 b) Ur�enie zapisovate�a zápisnice zo zasadnutia MsZ 

 c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta 

 d) Zloženie s�ubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie osved�enia o zvolení 
      za primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

     zasadnutia MsZ novozvoleným primátorom 

 e) Zloženie s�ubu novozvolených poslancov MsZ a prevzatie osved�ení o zvolení 

     za poslanca MsZ 

 f) Príhovor novozvoleného primátora mesta 
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2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ 

3. Ur�enie overovate�ov zápisnice a vo�ba mandátovej a návrhovej komisie 

4. Správa mandátovej komisie o overení platnosti vo�ba primátora, poslancov MsZ 

 a o nezlu�ite�ností funkcií 

5. Poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvoláva� a vies� zasadnutia MsZ 

 v prípadoch stanovených zákonom 

6. Ur�enie sobášiacich 

7. Rôzne 

8. Záver 
 

  
1. Úvodné náležitosti 

 
 a) Otvorenie zasadnutia MsZ 

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - otvoril  zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní novozvolených poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zú�ast�ujú všetci novozvolení poslanci.   

 
 b) Ur�enie zapisovate�a zápisnice zo zasadnutia MsZ 

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

  
 c) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta 

 Predkladal: MVDr. Bohumil Ka�már, predseda mestskej volebnej komisie 

 - oboznámil prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, 

   konaných d�a 15. novembra 2014, 

 - písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 d) Zloženie s�ubu novozvoleného primátora mesta, prevzatie osved�enia o zvolení 
      za primátora mesta, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho 

     zasadnutia MsZ novozvoleným primátorom 
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 Ing. Ján Holod�ák, novozvolený primátor mesta 
  - pre�ítal text s�ubu primátora. 

 MVDr. Bohumil Ka�már, predseda mestskej volebnej komisie 

 - odovzdal novozvolenému primátorovi osved�enie o zvolení za primátora mesta. 

 Ing. Ján Holod�ák, novozvolený primátor mesta 
  - podpísal sa pod text s�ubu a v pamätnej knihe mesta, 

 - prevzal insígnie mesta. 

 Text s�ubu tvorí prílohu zápisnice. 

  
 e) Zloženie s�ubu novozvolených poslancov MsZ a prevzatie osved�ení o zvolení 
     za poslanca MsZ 

 PhDr. František Pochani�, novozvolený poslanec MsZ 

 - pre�ítal text s�ubu poslanca MsZ. 

 MVDr. Bohumil Ka�már, predseda mestskej volebnej komisie 

 - odovzdal novozvoleným poslancom MsZ osved�enie o zvolení za poslanca. 

 Novozvolení poslanci MsZ 
 - podpísali sa pod text s�ubu a v pamätnej knihe mesta. 

 Text s�ubu tvorí prílohu zápisnice. 

 f) Príhovor novozvoleného primátora mesta 

 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 - blahoželám všetkým poslancom, 

 - ob�ania nám dali dôveru, podporili a ocenili naše odborné vlastnosti, 

 - táto dôvera nech nás všetkých spája,  

 - aj napriek rôznym názorom, jediným cie�om je rozvoj nášho mesta,  

 - pred nami je ve�a dôležitých úloh a vízií,  

 - najdôležitejšia je však vzájomná komunikácia,  

 - dvere primátora sú otvorené pre všetkých dokorán. 
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2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ 
  
 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 - oboznámil prítomných s návrhom �alšej �asti programu rokovania. 

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 1 – k návrhu programu rokovania: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený. 

  
3. Ur�enie overovate�ov zápisnice a vo�ba mandátovej a návrhovej komisie 

  
 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 - za overovate�ov zápisnice ur�il:  

   Mgr. Nadeždu Fedorkovú a PhDr. Františka Pochani�a. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 - do mandátovej komisie navrhol poslancov: 

   Cyrila Dudáša, Mgr. Vladimíra Kali�áka a MVDr. Michala Zozu�áka. 

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 - do návrhovej komisie navrhol poslancov: 

   Jána Hir�ka, Mgr. Marcelu Ivan�ovú a Petra Pilipa. 

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 2 – k zloženiu návrhovej komisie: 

 Prítomní: 15, za: 13, proti: 0, zdržali sa: 2, nehlasovali: 0. 

 Návrhová komisia bola schválená. 

  
 Hlasovanie �. 3 – Mgr. Marcela Ivan�ová, predsední�ka návrhovej komisie: 

 návrh uznesenia k bodu �. 1: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 1/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Hlasovanie �. 4 – Mgr. Marcela Ivan�ová, predsední�ka návrhovej komisie: 

 návrh uznesenia k bodom �. 2 a 3: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 2/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
4. Správa mandátovej komisie o overení platnosti vo�ba primátora, poslancov MsZ 

 a o nezlu�ite�ností funkcií 
  
 Predkladal: MVDr. Michal Zozu�ák,  predseda mandátovej komisie 

 Obsah vystúpenia tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 K predloženej správe neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 5 – Mgr. Marcela Ivan�ová, predsední�ka návrhovej komisie: 

 návrh uznesenia k bodu �. 4: 

 Prítomní: 15, za: 15, proti: 0, zdržali sa: 0, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 3/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
5. Poverenie poslanca MsZ, ktorý bude oprávnený zvoláva� a vies� zasadnutia MsZ 

 v prípadoch stanovených zákonom 
  
 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 - poveril poslanca PhDr. Františka Pochani�a zvolávaním a vedením zasadnutí MsZ, 

   v prípade, ke� primátor, alebo jeho zástupca nemôžu, alebo nechcú z rôznych 

   dôvodov zvola�, alebo vies� rokovanie MsZ. 

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 6 – Mgr. Marcela Ivan�ová, predsední�ka návrhovej komisie: 

 návrh uznesenia k bodu �. 5: 

 Prítomní: 15, za: 14, proti: 0, zdržali sa: 1, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 4/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
6. Ur�enie sobášiacich 

  
 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 - ako sobášiacich navrhol týchto poslancov: Mgr. Kamil Be�ko, 

   Mgr. Nadežda Fedorková, Mgr. Marcela Ivan�ová, PhDr. František Pochani�, 
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   PaedDr. Jozef Poperník a MVDr. Michal Zozu�ák. 

  
 K predloženému návrhu sa vyjadrili: 

  
 MVDr. Michal Zozu�ák, poslanec 

 - vzdávam sa svojej nominácie za sobášiaceho.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 - ako �alšieho sobášiaceho navrhujem poslanca Mgr. Vladimíra Kali�áka. 

  
 K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 7 – Mgr. Marcela Ivan�ová, predsední�ka návrhovej komisie: 

 návrh uznesenia k bodu �. 6: 

 Prítomní: 15, za: 12, proti: 0, zdržali sa: 3, nehlasovali: 0. 

 Návrh bol schválený, uznesenie �. 5/2014 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
7. Rôzne 

   
 Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

  - pozval všetkých prítomných na podujatia, ktoré sa budú organizova� 

    v meste Svidník v mesiaci december 2014. 

  
8. Záver 

  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - po�akoval prítomným za ú�as� na rokovaní, pozval na slávnostný obed  

   a zasadnutie o 11.00 hod. ukon�il. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 
Prílohou zápisnice sú závery z rokovania, výsledok hlasovania a zvukovo-
obrazový záznam. 
 

 

 
 
 
 
 
Zapisovate�ka: Anna Vašková 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Ing. Ján Holod�ák  Mgr. Vladimír Šandala 
….............................................................  …............................................................. 

primátor mesta  prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

  

Overovatelia zápisnice:   
 
 
 
 
 

  

Mgr. Nadežda Fedorková  PhDr. František Pochani� 
….............................................................  …............................................................. 

poslanky�a MsZ  poslanec MsZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


