
Zápisnica z 3. (neplánovaného) zasadnutia Mestského zastupite�stva vo Svidníku, 
konaného 7. januára 2015   

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. Otvorenie 

 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

 b) Vo�ba návrhovej komisie 

 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

 d) Ur�enie zapisovate�a 

2. Návrh na vo�by �lenov komisií mestského zastupite�stva 

3. Rôzne 

4. Záver 
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1. Otvorenie 
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - otvoril a viedol zasadnutie MsZ, 

 - privítal na rokovaní prítomných poslancov a hostí, 

 - informoval, že rokovania sa zú�ast�uje 15 poslancov. 

  
 a) Schválenie programu rokovania mestského zastupite�stva 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - oboznámil prítomných s návrhom programu rokovania,  

  - odporu�il doplni� program rokovania o bod „rôzne“. 

  
  K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 b) Vo�ba návrhovej komisie 

  
  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - do návrhovej komisie navrhol poslancov: Cyrila Dudáša, 

  Ing. Vladimíra Žaka a MVDr. Michala Zozu�áka. 

  
 c) Ur�enie overovate�ov zápisnice 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  - za overovate�ov zápisnice ur�il poslancov: Mgr. Marcelu Ivan�ovú 

    a Petra Pilipa. 

  
 d) Ur�enie zapisovate�a 

  Ing. Ján Holod�ák, primátor 

  -  za zapisovate�ku ur�il Annu Vaškovú. 

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

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

  Návrh bol schválený jednomyse�ne,  

  uznesenie �. 30/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

2. Návrh na vo�by �lenov komisií mestského zastupite�stva 
  
 Predkladal: Ing. Ján Holod�ák, primátor mesta Svidník 

 - každý z poslancov mal predloži� 1 návrh, 

 - u každého poslanca bol 1 návrh akceptovaný, 
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 - z mojej strany bolo navrhnutých 5 �lenov, 

 - v predkladanom materiáli dochádza k zmene: v komisií na šetrenie s�ažností 

   Mgr. Andrej Kaputa je nahradený Bc. Jánom Troš�ákom, 

 - všetci delegovaní �lenovia vyjadrili súhlas. 

 Písomný materiál tvorí prílohu tejto zápisnice 

  
 V rozprave sa vyjadrili:  

  
 Ján Hir�ko, poslanec 

 - navrhujem rozšíri� Komisiu výstavby, územného rozvoja, dopravy a životného  

   prostredia na 7 �lennú, 

 - navrhujem doplni� túto komisiu o týchto odborníkov: Ing. arch. Jána Kimáka 

   a Imricha Bednára. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - predkladám pozme�ujúci návrh na zloženie Komisie finan�nej a správy majetku, a to: 

   Ing. Jaroslava Džambová, Mgr. Matúš Majda a Dr. Michal Varcholík.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - nako�ko Dr. Jozef Žak nie je ob�anom mesta, predkladám pozme�ujúci návrh 

   na zloženie Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež, a to: 

   PhDr. Mária Pajzinková, Mgr. Vladimír Zeliz�ák a Katarína Siváková.  

  
 Reagoval: Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - je nekorektné zo strany poslancov predklada� pozme�ujúce návrhy na tých �lenov, 

   ktoré boli navrhnuté z mojej strany. 

  
 Cyril Dudáš, poslanec 

 - predkladám pozme�ujúci návrh na zloženie Komisie výstavby, územného rozvoja, 

   dopravy a životného prostredia, a to: Ing. �udovít �urišin, Ing. Miron Mikita, ml. 

   a �uboš Kost, 

 - nebránim sa rozšíreniu tejto komisie, �ím viac odborníkov, o to �ahšie rozhodovanie. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - vzh�adom k tomu, že odznelo 5 pozme�ujúcich návrhov, žiadam vyhlási� prestávku.  

  
 Prestávka: od 14.10 hod. – 14.25 hod. 
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 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - odporú�am vo�by uskuto�ni� jednotlivo o každej komisii, 

 - poslanci súhlasili s týmto návrhom. 

  
 Hlasovanie �. 2 – návrh na vo�by �lenov Komisie finan�nej a správy majetku: 

 Ing. Marián Geci, Mgr. Matúš Majda, Dr. Michal Varcholík a Ing. Jaroslava Džambová: 

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

 Návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 3 – návrh na vo�by �lenov Komisie výstavby, územného rozvoja, 

 dopravy a životného prostredia: Ing. �udovít �urišin, Ing. Miron Mikita, ml., 

 �uboš Kost, Ing. arch. Ján Kimák: 

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

 Návrh bol schválený. 

  
 Vo�by �lenov Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport a mládež boli uskuto�nené  

 jednotlivo za každého �lena. 

  
 Hlasovanie �. 4 – návrh na vo�by �lena Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport 

 a mládež, a to: PhDr. Mária Pajzinková: 

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

 Návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 5 – návrh na vo�by �lena Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport 

 a mládež, a to: Mgr. Vladimír Zeliz�ák: 

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

 Návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 6 – návrh na vo�by �lena Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport 

 a mládež, a to: Dr. Jozef Žak: 

 Prítomní: 15, za: 6, proti: 0, zdržali sa: 9, nehlasovali: 0. 

 Návrh nebol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 7 – návrh na vo�by �lena Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport 

 a mládež, a to: Mgr. Marián Vítko: 

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

 Návrh bol schválený. 

  



 5 

 Hlasovanie �. 8 – návrh na vo�by �lena Komisie pre vzdelávanie, kultúru, šport 

 a mládež, a to: Katarína Siváková: 

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

 Návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 9 – návrh na vo�by �lenov Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej: 

 JUDr. Ivan Kole�ava, Ing. Martin Miš�ík a Ing. Tatiana Pav�u�uková: 

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

 Návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 10 – návrh na vo�by �lenov Komisie podnikate�skej �innosti a obchodu: 

 Marek Andrejko, Mgr. Ondrej Hal�ík, Mgr. Jozef Žižák a Ing. Juraj Leško: 

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

 Návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 11 – návrh na vo�by �lenov Komisie na ochranu verejného poriadku: 

 Ján Gibej, Valéria Hudáková a Mgr. Norbert Šak: 

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

 Návrh bol schválený. 

  
 Hlasovanie �. 12 – návrh na vo�by �lenov Komisie na šetrenie s�ažností: 

 PhDr. Jozef Rodák a Bc. Ján Troš�ák: 

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

 Návrh bol schválený. 

  
 Mgr. Vladimír Kali�ák, poslanec 

 - neporušíme tým predchádzajúce uznesenie, v ktorom sme schválili, že komisie budú 

   5 �lenné? 

  
 Reagoval: JUDr. Jozef Bujdoš, advokát 

 - predchádzajúce uznesenie nie je tak schválené, aby komisie boli výslovne iba 5 �lenné. 

  
 Hlasovanie �. 13 – návrh uznesenia k zrušeniu uznesenia mestského zastupite�stva 

 �. 10/2014 z 30. decembra 2014: 

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

 Návrh bol schválený nadpolovi�nou vä�šinou prítomných poslancov, 

 uznesenie �. 31/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
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 Hlasovanie �. 14 – návrh uznesenia k bodu �. 2: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 32/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  

3. Rôzne 
  

 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - ospravedl�ujeme sa, že nedopatrením bolo prijaté iné znenie uznesenia k návrhu 

   na vo�by hlavného kontrolóra mesta Svidník, ako bolo predložené v písomnom 

   materiáli poslancom, 

 - predkladám pôvodný návrh na hlasovanie. 

  
 V rozprave neboli vznesené žiadne pripomienky. 

  
 Hlasovanie �. 15 – návrh uznesenia k bodu �. 3: 

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

 Návrh bol schválený jednomyse�ne, uznesenie �. 33/2015 tvorí prílohu tejto zápisnice. 

  
 Mgr. Pavel Olejár, poslanec 

 - oznamujem, že vznikol poslanecký klub SMER-SD a NEKA.  

  
 PaedDr. Jozef Poperník, poslanec 

 - upozor�ujem zabezpe�i� a preveri� došlú poštu v de� uzatvárania prihlášok na  

   vo�bu hlavného kontrolóra, aby sa nezopakovala taká situácia ako pri vo�be ná�elníka 

   mestskej polície. 

  

4. Záver 
  
 Ing. Ján Holod�ák, primátor 

 - po�akoval prítomným za ú�as� na rokovaní a zasadnutie o 14.40 ukon�il. 

  

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

 

záznam. 
 
 
 
 
 
 



 7 

Zapisovate�ka: Anna Vašková 
  

 
 
 
 
 
 

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

primátor mesta  prednosta MsÚ 
 
 
 
 
 

  

Overovatelia zápisnice:   
 
 
 
 
 

  

Mgr. Marcela Ivan�ová  Peter Pilip 
….............................................................  …............................................................. 

poslanky�a MsZ  poslanec MsZ 
 
 


