ZÁPISNICA
z I. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Lipanoch,
ktoré sa konalo dňa 04.12.2014
Rokovanie prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva otvoril primátor Ing. Eduard
Vokál. V úvode sa poďakoval za dôveru, ktorá sa mu od obyvateľov mesta dostala za
posledných 24 rokov a za to, že sa mohol podieľať na rozvoji mesta. Poďakoval sa všetkým,
ktorí išli do tohoročných volieb a poblahoželal všetkým úspešným kandidátom. Zaželal im, aby
víťazstvo vo voľbách brali predovšetkým ako zodpovednosť voči mestu a jeho obyvateľom.
I.
Správa predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov
samosprávy mesta
O výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta informovala predsedníčka miestnej
volebnej komisie p. Sekeráková. V úvode vymenovala zloženie miestnej volebnej komisie:
predsedníčka Anna Sekeráková, členovia Martin Majtner, PhDr. Iveta Sekeráková, Igor Tomčík,
Michal Višňovský. Skonštatovala, že komisia skontrolovala volebné miestnosti a zaznamenala
bezproblémovú prípravu, po ukončení volieb pripravila správu, ktorú doručila na Obvodný úrad
v Prešove, odkiaľ komisiu kontaktovali a oznámili správnosť sčítania hlasov. Z celkového počtu
4895 voličov zapísaných v štyroch volebných okrskoch mesta sa volieb zúčastnilo 2579
oprávnených voličov, čo predstavuje 52,68%. Platných hlasov odovzdaných pre voľby primátora
bolo 2539. Kandidátka č.1 Ing. Daniela Bednárová získala celkom 273 hlasov, kandidátka č.2
Alena Berdisová získala celkom 34 hlasov, kandidát č.3 Ing. Vladimír Jánošík získal celkom
1393 hlasov, kandidát č.4 Jozef Kanuščák získal celkovo 74 hlasov a kandidát č.5 Ing. Eduard
Vokál získal celkom 765 hlasov. Na základe zistených výsledkov miestna volebná komisia
vyhlasuje, že primátorom mesta Lipany na volebné obdobie 2014-2018 po zložení zákonom
predpísaného sľubu sa stáva Ing. Vladimír Jánošík.
Miestna volebná komisia zaregistrovala 31 kandidátov na funkciu poslanca mestského
zastupiteľstva. Z celkového počtu 4895 voličov, kandidátom na funkciu poslanca bolo
odovzdaných 2513 platných hlasov. Poslancami MsZ sa po zložení zákonom predpísaného
sľubu stávajú:
1. PhDr. Viera Urdová s počtom platných hlasov
1191
2. Vladimír Babjak s počtom platných hlasov
1181
3. Mgr. Emil Jacko s počtom platných hlasov
975
4. Mgr. Ľudmila Verešpejová s počtom platných hlasov
922
5. Ing. Stanislav Reištetter s počtom platných hlasov
778
6. Peter Kandráč s počtom platných hlasov
774
7. Peter Fedák s počtom platných hlasov
754
8. Ľudovít Surgent s počtom platných hlasov
697
9. Ing. Peter Tejbus s počtom platných hlasov
679
10. Ing. Jozef Majtner s počtom platných hlasov
646
11. Ing. Miloš Kožuško s počtom platných hlasov
641
12. Anna Černická s počtom platných hlasov
606.
Predsedníčka volebnej komisie ďalej informovala, že zoznam náhradníkov tvorí prílohu
zápisnice. Doterajší primátor Ing. Eduard Vokál vyzval Ing. Vladimír Jánošíka, aby zložil sľub
primátora.
Sľub primátora mesta
Ing. Vladimír Jánošík, zložil tento sľub primátora mesta: „Sľubujem, na svoju česť a
svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta a Slovenskej
republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné
právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora uplatňovať podľa svojho najlepšieho
vedomia a svedomia.“ Sľub potvrdil podpisom. Následne novozvolenému primátorovi boli
odovzdané insígnie mesta Lipany a osvedčenie o zvolení za primátora.
II.

III.

Sľub poslancov mestského zastupiteľstva

Novozvolený primátor vyzval poslankyňu PhDr. Vieru Urdovú, aby v zastúpení
zvolených poslancov prečítala sľub poslanca mestského zastupiteľstva: „Sľubujem na svoju
česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy mesta, dodržiavať
Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského zastupiteľstva ich budem uplatňovať
podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Sľub potvrdili svojim podpisom prítomní
poslanci.
Po zložení sľubov zasadlo nové zastupiteľstvo. Za zapisovateľku bola určená p.
Dulinová, za overovateľov poslanci Mgr. Emil Jacko a Peter Fedák, návrhová komisia PhDr.
Viera Urdová, Anna Černická a Ľudovít Surgent. Zastupiteľstvo prerokovalo dva body programu
a to určenie sobášiacich a v bode rôzne poverenie zástupcu primátora.
Slávnostný príhovor
Primátor Ing. Jánošík sa prítomným v slávnostnej chvíli prihovoril. Nové zloženie
zastupiteľstva vzišlo zo slobodných demokratických volieb. Skonštatoval, že vždy sa niečo
končí, aby mohlo začať niečo nové. Osobne sa poďakoval Ing. Vokálovi za to, že v rozvoji
mesta môže pokračovať a zaželal mu úspech v ďalšom jeho pôsobení v novom zamestnaní.
Poďakoval sa za účasť vo voľbách a prejavil nádej v naplnení cieľov v prospech života
obyvateľov mesta, nech chodníky, školy, priemyselný park či aquapark nie sú len diela ale
miesta naplnené životom. Na záver poprial prítomným radostné, pokojné a požehnané vianočné
sviatky a v novom roku sa teší na prácu.
IV.

Určenie sobášiacich
Primátor ozrejmil, že doposiaľ funkciu sobášiacich zastával primátor mesta a poslankyňa
PhDr. Urdová a požiadal prítomných o schválenie tohto návrhu aj pre ďalšie volebné obdobie.
Po prerokovaní a hlasovaní poslancami: za 12, proti 0, zdržal sa 0, MsZ v Lipanoch prijalo:
Uznesenie 1/2014/V.
poveruje funkciou sobášiacich poslankyňu PhDr. Vieru Urdovú a primátora mesta Ing.
Vladimíra Jánošíka.
V.

VI.
Rôzne
Poverenie viceprimátora
Primátor mesta informoval, že na základe §13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení poverí PhDr. Vieru Urdovú zástupkyňou primátora mesta v rozsahu
uvedenom v Organizačnom poriadku Mestského úradu v Lipanoch odo dňa 04.12.2014.
Rozhodnutie prijal z dôvodu, že PhDr. Urdová zastávala túto funkciu dve posledné volebné
obdobia zodpovedne a tiež v záujme určitej politickej kultúry.
Poverená viceprimátorka sa primátorovi poďakovala za prejavenú dôveru, sľúbila, že
urobí všetko preto, aby pokračovala v záujme mesta a jeho občanov. Ing. Vokálovi sa
poďakovala za všetko, čo počas svojho pôsobenia urobil pre mesto a občanov.
Následne MsZ prijalo tieto uznesenia:
1. berie na vedomie správu predsedníčky miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do
orgánov samosprávy mesta,
2. konštatuje, že novozvolený primátor mesta Ing. Vladimír Jánošík zložil zákonom predpísaný
sľub primátora mesta,
3. konštatuje, že zvolení poslanci mestského zastupiteľstva Vladimír Babjak, Anna Černická,
Peter Fedák, Mgr. Emil Jacko, Peter Kandráč, Ing. Miloš Kožuško, Ing. Jozef Majtner, Ing.
Stanislav Reištetter, Ľudovít Surgent, Ing. Peter Tejbus, PhDr. Viera Urdová, Mgr. Ľudmila
Verešpejová, zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva,
4. berie na vedomie vystúpenie novozvoleného primátora,
5. poveruje funkciou sobášiacich poslankyňu PhDr. Vieru Urdovú a primátora mesta Ing.
Vladimíra Jánošíka,
6. berie na vedomie poverenie PhDr. Viery Urdovej zástupkyňou primátora mesta v rozsahu
uvedenom v Organizačnom poriadku Mestského úradu v Lipanoch odo dňa 04.12.2014
V.

Záver

Primátor navrhol poslancom spoločné pracovné stretnutie dňa 10.12.2014 o 15.00
hodine v zasadacej miestnosti k tvorbe zloženia komisií MsZ. Plánovaný termín II. zasadnutia
MsZ je 08.01.2015. Rokovanie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva bolo
ukončené o 16.15 hodine.

Ing. Vladimír Jánošík, v.r.
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