ZÁPISNICA
zo VII. slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Lipanoch
zo dňa 09.05.2015.

Prítomní: Anna Černická, Peter Fedák, Peter Kandráč, Ing. Miloš Kožuško, Ing. Jozef Majtner,
PeadDr. Gabriela Mochňáková, Ing. Stanislav Reištetter, Ing. Peter Tejbus, PhDr. Viera Urdová,
Mgr. Ľudmila Verešpejová.
V úvodnom programe vystúpili žiačky Základnej umeleckej školy v Lipanoch pod
vedením svojich učiteľov hrou na husle a spevom. Po ich vystúpení nasledovala štátna hymna
Slovenskej republiky. Prítomných uvítala a za vystúpenie žiakom poďakovala viceprimátorka
PhDr. Viera Urdová, následne odovzdala slovo primátorovi mesta Ing. Vladimírovi Jánošíkovi.
Primátor v úvode privítal prítomných na slávnostnom zastupiteľstve, pri príležitosti
50-teho výročia udelenia štatútu mesta Lipany. Vo svojom príhovore uviedol, že jubileum či
výročie je vždy dôvodom na oslavu, na zastavenie sa a zamyslenie i bilanciu. Ale hlavne na
poďakovanie a premýšľanie o budúcnosti. Je to sviatok, kedy si máme uvedomiť spolupatričnosť
k miestu, kde žijeme, ktoré sme zdedili a ktoré odkážeme budúcim generáciám. Preto aj 50-te
výročie nášho mesta si chceme uctiť práve takýmto spôsobom. Každý máme k tomuto miestu
nejaký vzťah, niečo veľmi osobné, čo nás oslovuje. Niektorí sa tu narodili a bývajú stovky
kilometrov ďaleko, ale v srdciach sú stále Lipianci, no sú aj takí, ktorí sa tu narodili, prežili celý
svoj život a Lipany sú pre nich celým svetom. Zdedili sme tento krásny kus zeme preto, aby sme
ho chránili a zveľaďovali. Naše mesto sa nerozvíjalo a nebude sa rozvíjať len tak samé od seba.
Je vecou všetkých občanov, nášho úsilia, spoločného záujmu, vzájomnej pomoci , ale hlavne
srdca ktoré do jeho rozvoja dávame, ako bude napredovať, rásť a vyzerať. Každý prispieval
a prispieva svojou prácou a úsilím k rozvoju nášho mesta. Poprial všetkým zdravie, chuť a elán
pracovať a zveľaďovať tento maličký kúsok zeme. V každom období však musel byť niekto, kto
chytil opraty, kormidlo či držal žezlo v rukách. Kto vzal zodpovednosť na seba a spolu s ľuďmi
okolo seba viedol, staval, zveľaďoval a vytváral dielo, ktoré už len krešeme a dotvárame.
Nebolo a nie je to jednoduché. Práve preto sa vedenie mesta rozhodlo, že Vám alebo
najbližším príbuzným, ktorí ste toto mesto viedli, s patričnou úctou poďakujeme. Ďalej primátor
poprial mestu k jeho jubileu rozvoj, napredovanie a veľa spokojných občanov.
Po tejto časti si primátor k sebe pozýval jednotlivých ocenených a spolu s prednostom úradu
v krátkom zhrnutí obdobia, v ktorom pôsobili vo vedení mesta každému z nich osobitne
poďakovali. Každý z ocenených bol obdarovaný Pamätnou plaketou za prácu, čas, snahu,
ochotu a úsilie, ktoré venovali rozvoju mesta v prospech spoluobčanov počas uplynulých rokov.
Prvým z ocenených bol Jozef Sýkora, ktorý vo funkcii predsedu MNV pôsobil v rokoch
1960-1964. Počas jeho pôsobenia bola zahájená výstavba troch bytoviek, boli zapojené nové
pouličné svetlá, a to najnovšej konštrukcie. Toto nové osvetlenie bolo prevedené svojpomocne v
akcii "Z". 1.7.1964 bolo zriadené oddelenie VB, kde náčelníkom bol p. Stančík.
Pamätnú plaketu in memoriam prevzala dcéra Amália Miženková.
Ďalším z ocenených bol Ján Gira, ktorý pôsobil vo funkcii predsedu MNV v rokoch 1964-1971.
V roku 1966 bola dokončená výstavba novej bezprašnej, asfaltovej cesty a výstavba kúpaliska.
Bol postavený nový skleník a po dlhých prieťahoch sa začalo so stavbou poštovej budovy.
Súčasne so stavbou kotolne sa začala výstavba 72 bytoviek. Zásluhou Mestského národného
výboru boli upravené cesty, respektíve ulice na bezprašné a to Poľná ulica - Kapituľa a
Kollárova ulica a predstanica - námestie pri železničnej stanici, kde je aj autobusové nástupište.
V roku 1969 sa začala budovať kanalizácia v Lipanoch a hlavná ulica bola kompletne napojená
na kanalizáciu. Začala sa výstavba nového betónového mosta cez rieku Torysa. Začiatkom júla

1970 bolo do prevádzky slávnostne odovzdané Poľnohospodárske odborné učilište s moderným
internátom. Bola spustená výstavba hotela a obchodných domov. Od 1. januára 1971 boli
zriadené v meste Technické služby. Pamätnú plaketu in memoriam prevzal syn Oliver Gira.
Ocenený in memoriam pán František Guza pôsobil vo funkcii predsedu MsNV v rokoch
1971-1984. Za jeho pôsobenia sa zriadila rýchločistiareň šatstva, vybudoval sa oporný múr od
Domu služieb až na Petrovenec. Pokračovala bytová individuálna výstavba a to v lokalite "Hija"
a v apríli 1974 boli vykopané základy pre novú bytovku. V auguste tohto roka prebehlo nové
pomenovanie ulíc, číslovanie domov a bytových jednotiek. Posledný júlový deň roku 1975 sa
začalo sa s prestavbou centra mesta. V tomto roku sa začal stavať Dom smútku. V máji 1976 sa
nasťahovali rodiny do nových 72 bytov. V auguste 1978 bola odovzdaná do užívania nová
sobášna sieň pri MsNV. 8. septembra 1978 miestna TJ Odeva oslávila slávnostné odovzdanie
umelého osvetlenia hracej plochy futbalového ihriska. 9.10.1981 bola slávnostne odovzdaná do
užívania administratívna budova MsNV.
Pamätnú plaketu in memoriam prevzala dcéra Mgr. Marta Miková, ktorá sa poďakovala za toto
ocenenie a podotkla, že otec by sa tomuto oceneniu veľmi potešil.
Medzi ocenenými bol aj pán Andrej Darák, ktorý pôsobil vo funkcii tajomníka MsNV. V roku 1979
z funkcie tajomníka MsNV odišiel a bol menovaný do funkcie riaditeľa Technických služieb v
Lipanoch. Spolupodieľal sa na príprave prestavby centra nášho mesta. Prestavba a jej realizácia
sa uskutočnila v čase kedy predsedom MsNV bol František Guza. Výstavba administratívnej
budovy MsNV sa realizuje na základe schváleného plánu investícií na rok 1978. Pri prestavbe
centra mesta sa zasanovalo 88 starých domov a postavilo sa 384 nových bytov. Základnú listinu
podpísali vtedajší funkcionári Mestského národného výboru (MsNV) František Guza, predseda
a Andrej Darák, tajomník. Pamätnú plaketu prevzal osobne p. Darák.
Pán Karol Cvanciger, ocenený in memoriam pôsobil vo funkcii predsedu MsNV v rokoch
1984-1986. Bol zvolený ako 52-ročný, vedúci prevádzky ČSAD v našom meste po Františkovi
Guzovi, ktorý odišiel do dôchodku. Pamätnú plaketu in memoriam prevzal syn Karol Cvanciger.
Ďalším z ocenených bol Ing. Viliam Sopko. Pôsobil vo funkcii predsedu MsNV v rokoch
1986-1987. Vo funkcii bol krátko, nakoľko odišiel pracovať na okresný národný výbor a následne
na krajský národný výbor do Košíc. Pamätnú plaketu prevzal osobne.
Posledným predsedom MsNV sa stal v roku 1987 Mgr. Mirko Seman. Počas jeho pôsobenia
pribudli družstevné byty na ulici Pod Kopaninou a byty pre rómskych spoluobčanov na
Petrovenci - ulica Jarková a v lokalite Za traťou. V máji 1988 bola ukončená rekonštrukcia
kúpaliska. Mesto Lipany pôsobilo v rámci svojho spádového územia ako významné centrum
vyššej občianskej vybavenosti a ako zdroj pracovných príležitostí v primárnej a terciálnej sfére.
Svoje pôsobenie vo funkcii predsedu MsNV ukončil v roku 1990.Pamätnú plaketu prevzal
osobne.
V roku 1990 za prvého primátora mesta Lipany bol zvolený Ing. Eduard Vokál, tridsaťdvaročný
programátor. Nové podmienky umožnili vytváranie obecných podnikov. Preto z pôvodnej
Drobnej prevádzkárne MsNV bol zriadený obecný podnik Prevádzkárne. Rok 1991 bol prvým
rokom, keď mesto hospodárilo s vlastným rozpočtom tvoreným z jeho príjmov. Súčasťou
verejného života mesta sa v roku 1991 stala aj mestská polícia. Vo výstavbe mesta dominovali
predovšetkým stavby: 1. plynofikácia priemyselnej časti Lipian, 2. základná škola na
Hviezdoslavovej ulici, 3. rekonštrukcia kotolne Centrum. Z oblasti výstavby v roku 1995 sa
venovalo mesto príprave nadstavby podkrovných bytov nad obchodným domom TILIA,
tržnice. Objekt bol pre verejnosť odovzdaný v novembri, čím sa z centra mesta odstránila
nevzhľadná budova zrušenej uhoľnej kotolne. K 31. augustu1997 bola ukončená celá stavba
podkrovné byty Tilia vrátane úpravy fasády, prístavby schodiska a celej budovy. Najväčšou
stavbou v roku 1999 bola stavba charitného domu. Ako mestskú udalosť roka 2002 prednosta
uviedol odovzdanie nájomných bytov na Hviezdoslavovej ulici a na ul. Štúrovej. Začiatok roka
2004 vo výstavbe bol dokonca slávnostný - v kapitole o samospráve mesta sa píše o odovzdaní
mestskej športovej haly do užívania, pódia v parku a veľa ďalších akcií. Rok 2005 sa spája

s rozsiahlou projektovou prípravou stavby „priemyselný park“. Zaujímavou stavebnou akciou,
ktorou sa v tomto roku zaoberalo MsZ, bolo využitie vrtu L1 na geotermálne účely. Každý rok sa
realizovali viaceré stavebné akcie ako: rekonštrukcia kultúrneho domu, úprava verejných
priestranstiev a vybudovanie vodnej plochy, nájomné byty Hviezdoslavova ul., protipovodňová
ochrana: lipiansky potok, umelá tráva pri ZŠ Komenského 113, IBV Rovinky, príprava projektov
na radové garáže na Komenského ulici, inžinierske siete IBV Rovinky – II. etapa, Hromadná
bytová výstavba (HBV) Šejba. V roku 2011 prebehla v meste revitalizácia centra mesta a
Modernizácia verejného osvetlenia. Stavebná činnosť v meste v roku 2012 pokračovala
realizáciou prác na akcii II. etapa IBV Rovinky a stavebnými úpravami autobusovej stanice.
V rokoch 2013 až 2014 bola dokončená modernizácia polikliniky MEDICUM, bola urobená
rekonštrukcia parkoviska pred hotelom Lipa, rekonštrukcia pastoračného domu na Komenského
ulici. Funkčné obdobie po 24 rokoch ukončil p. Ing. Vokál v decembri 2014. Pamätnú plaketu
prevzal p. Vokál osobne.
Posledným z ocenených bol pán Rudolf Bucko, ktorý od roku 1987 bol kronikárom mesta
Lipany. Zapísal 28 rokov udalosti v mestskej kronike. Navyše zapísal chýbajúce kronikárske
záznamy spätne od roku 1984. V roku 2000 bola kronika mesta, kronikársky zápis za rok 1997,
ocenená 2. miestom v regionálnej súťaži obecných a mestských kroník Čorbove Hanušovce. V
roku 2009 bola kronika mesta, kronikársky zápis za rok 2007, ocenená 1. miestom v
celoslovenskej súťaži o najlepšiu kroniku Slovenská kronika 2009 v kategórii kronika mesta a
mestskej časti. Pán Bucko v roku 2009 získal Cenu primátora mesta, v roku 2012 Cenu mesta
Lipany, obe ocenenia za dlhoročnú a úspešnú prácu kronikára mesta, za aktívne pôsobenie v
školstve, samospráve mesta a za prácu v cirkevnom spoločenstve. Pamätná plaketa mu bola
odovzdaná dodatočne.
Z ocenených sa v závere prihovoril Ing. Eduard Vokál. Poďakoval za to, že mal tú česť
a príležitosť pracovať na poste primátora mesta. Podotkol, že je to ťažká práca a človek
potrebuje okolo seba správnych ľudí. Uviedol, že Lipany prevzal od bývalých predstaviteľov
v dobrej kondícii a do budúcna mestu poprial všetko dobré.
V samotnom závere viceprimátorka poďakovala všetkým za účasť na tomto zastupiteľstve
prítomných pozvala na slávnostnú recepciu a ponúkla ich slávnostným prípitkom.
Ing. Vladimír Jánošík, v.r.
primátor mesta
Zapísala: Andrea Pillárová, v.r.

Mgr. Emil Jacko, v.r.
prednosta MsÚ

