Zápisnica z 33. (neplánovaného) zasadnutia Mestskej rady vo Svidníku,
konaného 13. a 14. novembra 2017 v zasadačke Mestského úradu vo Svidníku
Prítomní:
Ing. Ján Holodňák, primátor
Členovia MsR:
1.
2.
3.
4.

Peter Pilip, zástupca primátora mesta
Mgr. Kamil Beňko, člen mestskej rady
Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady
Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady

Ostatní prítomní: viď prezenčná listina
Program:
1. Otvorenie
a) Schválenie programu rokovania mestskej rady
b) Určenie zapisovateľa
2. Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 v programe 13.1 Správa obce
3. Záver
1. Otvorenie
Ing. Ján Holodňák, primátor mesta
- otvoril a viedol rokovanie mestskej rady,
- konštatoval, že na rokovaní sú prítomní štyria členovia mestskej rady.
a)

Schválenie programu rokovania mestskej rady
Ing. Ján Holodňák, primátor mesta
- požiadal o pripomienky k návrhu programu rokovania podľa pozvánky,
- k návrhu programu rokovania neboli vznesené žiadne pripomienky.

b)

Určenie zapisovateľa
Ing. Ján Holodňák, primátor mesta
- za zapisovateľku určil Annu Vaškovú.

K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 263/2017,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
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2. Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Svidník na rok 2017 v programe 13.1 Správa obce
Ing. Nikolaj Vlčinov, vedúci OFaSM MsÚ Svidník
- informoval, že sa blíži výplatný termín a v rozpočte v programe 13.1 Správa obce je
nedostatok mzdových prostriedkov pre zamestnancov mesta,
- konštatoval, že v tejto položke sú zahrnuté mzdové náklady pre 41,5 zamestnancov
mesta, primátora a hlavného kontrolóra,
- v priebehu roka došlo k prijatiu do zamestnania 1 zamestnanca a došlo k navýšeniu
miezd v zmysle zákona o 4 % od 1. januára 2017 a o 2 % od 1. septembra 2017,
- podľa aktuálnych potrieb mesta do konca roka je potrebné túto položku na mzdové
náklady pre zamestnancov mesta navýšiť o 106,7 tis. EUR.
Na základe požiadavky člena mestskej rady Mgr. Vladimíra Kaliňáka na rokovanie boli
prizvaní všetci vedúci odborov MsÚ a predseda odborovej organizácie.
Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady
- zaujímal sa, či vedúci odborov majú vedomosť o vzniknutej situácii?
- konštatoval, že rozpočet na tento rok bol schválený v januári a my sa týmto problémom
ideme zaoberať až teraz, dva dní pred výplatným termínom,
- zaujímal sa, či boli robené nejaké organizačné opatrenia v tomto smere?
- akým spôsobom sa zefektívnila práca na mestskom úrade?
- prečo tento problém sa rieši až teraz?
- nie je na poslancov vyvíjaný nátlak?
Ing. Ján Holodňák, primátor
- podotkol, že nebolo ani jedno zasadnutie MsZ, na ktorom by sa nežiadalo o navýšenie
finančných prostriedkov na mzdy pre zamestnancom mesta,
- uviedol, že schválený rozpočet bol podhodnotený,
- podľa mňa, ľudí, s ktorými by mal štatutár pracovať, by si mal vybrať sám, lebo nesie za
nich zodpovednosť,
- oproti roku 2010 je počet zamestnancov nižší, aj keď pribudli ďalšie kompetencie,
- akýkoľvek organizačný krok je odkázaný na vyplatenie odstupného alebo odchodného,
- informoval o krokoch a zmene, ktorá nastala na poste prednostu mestského úradu.
Mgr. Marcela Ivančová, členka mestskej rady
- požadovala súčasnú organizačnú štruktúru mestského úradu a k tomu ku každej pozícii
zodpovedajúce náplne práce.
Ján Štefanišin, predseda odborovej organizácie
- poznamenal, že zamestnanci by nemali byť tým článkom, ktorí by mali toto všetko znášať
a trpieť,
- svoje povinnosti si plnia zodpovedne, sú živiteľmi rodín a predsa nemôžu zostať bez
vyplatenej mzdy.
Peter Pilip, zástupca primátora
- zdôraznil, že každý zamestnanec si za svoju prácu zaslúži mzdu a taktiež aj odmenu,
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- otvorene poukázal na nespokojnosť s personálnym obsadením bývalého prednostu MsÚ
a jeho terajším funkčným zaradením,
- požiadal o promptné riešenia tejto otázky.
Primátor mesta odišiel z ďalšej časti rokovania.
Rokovanie mestskej rady viedol Peter Pilip, zástupca primátora.
Členovia mestskej rady poukázali na problém, ktorý vznikol s dochádzkou.
Konštatovali, že zo strany primátora vo verbálnej rovine je obrovská ochota robiť zmeny,
je obrovská ochota vychádzať v ústrety, len tie slová sa nemenia do reálnych činov
a skutkov.
Rokovanie mestskej rady bolo o 16.40 hod. prerušené.
Zasadnutie mestskej rady pokračovalo 14. novembra 2017 o 8.00 hod.
Ing. Ján Holodňák, primátor mesta
- privítal prítomných na rokovaní mestskej rady,
- konštatoval, že z rokovania sa ospravedlnila členka mestskej rady Mgr. Marcela Ivančová.
Peter Pilip, zástupca primátora
- požiadal v danej situácii nájsť také riešenie, aby zavládla vzájomná spokojnosť.
Ing. Ján Holodňák, primátor mesta
- zdôraznil, že situácia je veľmi zložitá a pre mesto nejednoduchá,
- povedal, že si treba uvedomiť, že ľudia odmietajú žabomyšie vojny,
- ukázali to aj výsledky volieb do VÚC,
- informoval o pracovnom zaradení bývalého prednostu MsÚ,
- konštatoval, že z jeho strany dohoda bola dodržaná, aj keď odozva bola veľmi zlá,
- uviedol, že primátor po svojom boku musí mať človeka, ktorý mu bude nápomocný,
či už s prípravou zasadnutí MsZ, projektami a ďalšími vecami.
Mgr. Vladimír Kaliňák, člen mestskej rady
- tri roky vieme, kde je príčina a dodnes tento stav nie je doriešený,
- gro manažovania je nielen pomenovať príčiny, ale nájsť z toho východiská
a ich zrealizovať,
- skutočnosť je taká, že reálne v chode mestského úradu nie je vidieť žiadnu organizačnú
zmenu (na tabuli na prvom pochodí je fotografia a menovka prednostu MsÚ),
- odkladáme plnenie dôležitých úloh na neskôr,
- na mestský úrad sa bezhlavo a nesystémovo prijíma ľudí do práce.
Ing. Ján Holodňák, primátor
- pripúšťam, že niektoré veci sa nedotiahli do konca (fotografia bývalého prednostu na
tabuli a menovky), ale tento stav čím skôr napravíme,
- dôjde k zmene organizačnej štruktúry mestského úradu, p. Šandala nebude riadiť žiaden
odbor a pokúsime sa vyriešiť aj výmenu kancelárie.
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K tomuto bodu členovia mestskej rady prijali uznesenie č. 264/2017,
ktoré tvorí prílohu tejto zápisnice.
3. Záver
Ing. Ján Holodňák, primátor
- poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie mestskej rady o 9.10 hod. ukončil.

Zapisovateľka: Anna Vašková, v.r.

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

Ing. Ján Holodňák, v.r.
primátor
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