Rok 1994

Úvod_________________________________________________
Charakteristika roka
Najvýznamnejšími udalosťami roka boli parlamentné voľby (do Národnej rady Slovenskej republiky) a komunálne voľby (do mestského zastupiteľstva). Najmä komunálne voľby mali vplyv na prehlbovanie činnosti mestskej samosprávy a na život mesta. 

Spoločenské pomery______________________________________
Po roku jestvovania samostatnej Slovenskej republiky uskutočnili sa v tomto roku parlamentné a komunálne voľby. 
Parlamentné voľby
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky boli vykonané v štyroch volebných okrskoch s týmito výsledkami (počet získaných hlasov kandidujúcich strán, hnutí a koalícií):
992   Hnutie za demokratické Slovensko
452   Kresťanskodemokratické hnutie
293   Spoločná voľba (koalícia)
285   Združenie robotníkov Slovenska
158   Demokratická únia Slovenska
  74   Slovenská národná strana
  65   Nové Slovensko
  62   Demokratická strana
  53   Kresťanskosociálna únia Slovenska.
Ďalších deväť kandidujúcich strán, hnutí či zoskupení získalo pod 50 hlasov, pričom žiaden hlas nezískali: Združenie pre republiku - republikáni a Liberáli.
Na základe výsledkov preferenčného hlasovania poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za Kresťanskodemokratické hnutie sa stal občan nášho mesta MUDr. Milan Gaľa, stomatológ. Na prvom zasadaní (prvej schôdzke) Národnej rady SR bol zvolený za člena Výboru pre hospodárstvo, privatizáciu a podnikanie Národnej rady SR. 
Komunálne voľby
Komunálne voľby a voľby primátora mesta prebehli v druhej polovici roka a to v dňoch 18. a 19. novembra opäť v štyroch volebných okrskoch. Pre tento účel mestské zastupiteľstvo na svojom XXXVI. zasadaní dňa 8. septembra toho roku schválilo všeobecne záväzné nariadenie o určení času a miesta volieb. 
Miestom konania volieb v jednotlivých okrskoch boli objekty:
č. 1: Dom detí a mládeže na Tehelnej ulici,
č. 2: Gymnázium na Komenského ulici,
č. 3: Obvodný úrad na Námestí sv. Martina,
č. 4: Materská škola Centrum na Námestí sv. Martina.
Výsledky volieb
Zo zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb zaznamenávame tieto údaje:
- počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov					3 636
- počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky				2 054
- počet odovzdaných úradných obálok						2 054
- počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do mestského zastupiteľstva	1 966 
- počet zvolených poslancov								     24
- počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora mesta			1 984
Poslanci
	Za poslancov mestského zastupiteľstva boli zvolení: v prvom volebnom obvode (okrsok č. 1 a č. 2):
  1.  Fabián Milan			KDH			358 hlasov
  2.  Broschová Jozefa		KDH			337 hlasov
  3.  Jusko Marián			SDĽ			304 hlasov
  4.  Lazorík Jozef			DS			302 hlasov
  5. Dlugoš Jozef			DS			294 hlasov
  6. Majerčák Dušan, PaedDr.	HZDS			271 hlasov
  7. Angelovič Melichar		SDĽ			256 hlasov
  8. Šašala Andrej			HZDS			249 hlasov
  9. Lipovský Vladimír		KDH			246 hlasov
10. Feltovič Ľubomír		HZDS			232 hlasov
11. Turlík Štefan, Ing.		KDH			222 hlasov
12. Janič Albert			HZDS			214 hlasov
	v druhom volebnom obvode (okrsok č. 3 a č. 4):
13. Lukáč Daniel, MUDr.	SDĽ			483 hlasov
14. Gaľa Milan		KDH			449 hlasov
15. Brosch Kornel, MUDr. 	KDH			421 hlasov
16. Barica Ján		HZDS			320 hlasov
17. Lukáč Anton		KDH			314 hlasov
18. Harčár František	SDĽ			298 hlasov
19. Knapík Jozef		HZDS			298 hlasov
20. Čabala Milan		KDH			255 hlasov
21. Bujňak Miroslav		HZDS			240 hlasov
22. Lukáčová Mária		KDH			234 hlasov
23. Toporcerová Jana, JUDr. NEKA		232 hlasov
24. Vokál Eduard, MUDr.	KDH			228 hlasov
Primátor
	Primátor mesta s počtom 1 020 hlasov sa stal kandidát KDH Vokál Eduard, Ing., doterajší primátor. 
	Ako ďalších kandidátov na funkciu primátora mesta s následnými výsledkami uvádzame: Majerčák Dušan, PaedDr., (HZDS), 689 hlasov a Harčár František, Ing., (SDĽ), 275 hlasov.
	Okrem spomínaných 24 poslancov mestského zastupiteľstva bolo zvolených 53 náhradníkov, ktorí získali od 40 do 2 hlasov. 
	Na druhom zasadaní mestského zastupiteľstva primátor a poslanci zložili predpísaný sľub. Na ňom boli zvolené tiež orgány mesta: rada mestského zastupiteľstva, zástupca primátora a komisie. 
Mestská rada
	Podľa výsledku tajného hlasovanie členmi rady mestského zastupiteľstva sa stali poslanci: MUDr. Kornel Brosch, Milan Fabiána, Ing. Štefan Turlík, Jozef Knapík, dpt. Andrej Šašala, Ing. František Harčár, JUDr. Jana Toporcerová.
Zástupca primátora
	Zástupcom primátora rovnako tajným hlasovaním sa stal poslanec Ing. Štefan Turlík.
Komisie
	Mestské zastupiteľstvo zriadilo šesť komisií a za ich predsedov zvolilo: 
1. komisia správy majetku a podnikania - dpt. Andrej Šašala;
2. komisia pre výstavbu a životné prostredie - MUDr. Daniel Lukáč;
3. komisia sociálna - Jozefa Broschová;
4. komisia bytová - Marián Jusko; 
5. komisia kontrolná - Milan Čabala;
6. komisia pre školstvo, šport a kultúru - Milan Fabián.
	Druhé zasadanie mestského zastupiteľstva schválilo aj dva dôležité dokumenty: rokovací a organizačný poriadok.
Organizačný poriadok MsÚ
	Organizačný poriadok mestskej samosprávy má dvanásť členov vrátane úvodných i záverečných ustanovení. Organizačná štruktúra mestského úradu je nasledovná: 
primátor mesta, hlavný kontrolór, prednosta mestského úradu, kancelária primátora, mestská polícia,
referáty: správy majetku a podnikania, výstavby, ekonomický, bytový, sociálnych vecí a informatiky, kultúry, hospodárska správa. 
Všeobecné záväzné nariadenia
	Pre činnosť mestského zastupiteľstva i mestskej samosprávy boli schválené tieto tri všeobecne záväzné nariadenia:
- o predaji mestských bytov (úplné znenie v znení noviel a doplnkov), pre ktorý mesto vyčlenilo byty na Štúrovej ulici, na Námestí sv. Martina, na uliciach Hviezdoslavovej, Ta traťou a Komenského. Do konca tohto roka bolo predaných už 81 bytov. 
- o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám na rozvoj miestnej kultúry, športu a vzdelávania, zdravotníctva, humanitnej a charitatívnej činnosti vždy na základe odporúčania príslušnej komisie v následných činnostiach:  
	- primátor mesta do výšky				  2 tisíc Sk
	- mestská rada					10 tisíc Sk	    
	- mestské zastupiteľstvo				10 tisíc Sk
- o nakladaní s komunálnym odpadom vznikajúcim na území mesta, v ktorom sa ukladá povinnosť separovania - triedenia odpadu minimálne v tomto členení: papier, biele sklo, organický odpad, pričom v dôvodovej správe sa uvádza, že je potrebné vytvoriť podmienok na separáciu odpadu a brať do úvahy existujúce zmluvy o odvoze odpadu a termín ich uloženia.
Územný plán
	Osobitnú pozornosť si zaslúži štvrté všeobecné záväzné nariadenie o územnom pláne sídelného útvaru Lipany. V sprievodnej správe k jeho návrhu v časti Návrh riešenia územného plánu možno čítať:
	"Územný plán sídelného útvaru Lipany je zameraný na vyjadrenie návrhu výhľadovej základnej urbanistickej koncepcie mesta, organizácie jeho funkčných plôch a regulatívov ich využitia, na koncepčné riešenie trás dopravy a technickej infraštruktúry, na návrh opatrení na zlepšenie kvality životného prostredia.
	Návrh vychádza koncepčne z prvej alternatívy pôvodného konceptu z roku 1990, ktorého určujúcim regulatívom je návrh výhľadovej preložky cesty I/68 po závodnom okraji sídla.
	Územný plán rieši realizácia všetkých navrhovaných a odporúčaných zmien v území k návrhovému roku 2015 s členením na dve etapy:
- I. etapa: obdobie do roku 2000,
- II. etapa: rok 2001 až 2015.
	Sprievodná správa k návrhu je obsažná, má 97 strán, tabuľkovú a dokladovú časť. Podrobné sú v nej rozpracované najmä tieto časti: návrh organizácie využitia územia, návrh koncepcie dopravy vodného hospodárstva, energetiky, vyhodnotenie kvality životného prostredia.
Veliteľ mestskej polície
	V minuloročnom zázname o mestskej polícii sme uviedli, že od 1.12.1993 zostala bez veliteľa. Preto na návrh primátora mestského zastupiteľstvo na svojom XXXII. zasadaní dňa 24. februára menovalo na túto funkciu služobne najstaršieho jej člena p. Petra Janiča súčinnosťou od 1. marca toho roku.
Prísediaci súdu
	Dvadsiate piate zasadanie mestského zastupiteľstva na žiadosť predsedu okresného súdu v Prešove zvolil týchto občanov mesta za prísediacich okresného súdu: Beáta Ružbarská, učiteľka; Sergej Laborecký, technik, Vladimír Repeľ, dôchodca, Mária Radačovská, učiteľka, Alojz Andraščík, robotník.

Hospodárske pomery______________________________________
	V súvislosti s komunálnymi voľbami, ktorým sme venovali pozornosť v predchádzajúcich záznamoch, sa v tejto časti budeme najprv venovať výsledkom rozvoja mesta v rokoch 1991 - 1994. 
Hodnotenie volebného obdobia
	Celkovým výsledkom hodnotenia uvedeného obdobia sa venovalo XXXVII. zasadanie mestského zastupiteľstva. Primátor mesta vo svojom vystúpení zhodnotil účasť mesta v aktivitách Združenia miest a obcí Slovenska, činnosť mestskej samosprávy a mestského úradu, mestskej polície, stavebné aktivity v meste, otázky bývania, zánik mestských podnikov, údržbu miestnych komunikácií, údržbu a predaj majetku mesta. Toto obdobie hodnotil ako obdobie veľkých zmien, najmä v legislatíve. Mesta a obce sa museli vyrovnať so skutočnosťami, ktoré so sebou priniesla malá privatizácia, museli sa naučiť spravovať majetok, ktorý im bol odovzdaný zákonom o majetku obcí, museli sa naučiť pracovať s kompetenciami zverenými zákonom a vo finančnej oblasti predvídať riziká príjmov a výdajov a využívať úvery ako jeden z nástrojov.

Výstavba     1991    -    94____________________________________
	Za všetky úseky života mesta spomenieme teraz konkrétne výsledky v jeho výstavbe:
- plynofikácie ulíc a priemyselnej časti				11 657 390 Sk
- základná škola na ul. Hviezdoslavovej				51 612 000 Sk
- 76 bytových jednotiek na rovnakej ulici			   1 761 387 Sk
- rekonštrukcia kotolne Centrum I.			 	  6 097 069 Sk
- prepojenie kotolní K1 - K2					  2 538 207 Sk
- merače tepla do bytových domov				  2 961 289 Sk
- inžinierske siete k IBN Všivavec				     	     809 135 Sk
- športová hala						     	    861 000 Sk
- charitatívne centrum						  2 345 681 Sk
- údržba a rekonštrukcia budov				               1 136 466 Sk
- údržba miestnych komunikácií				               1 720 125 Sk
- oprava koryta Lipianskeho potoka				     215 000 Sk
Majetok mesta
	S predchádzajúcim záznamom veľmi úzko súvisia aj údaje o majetku ku koncu volebného obdobia, presnejšie k 31.10.1994. Najväčšie položky (nad milión Sk) sa zaznamenávajú:
- neukončené investície					51 055 742 Sk
- budovy a stavby						28 201 164 Sk
- pozemky celkom						22 480 826 Sk
- investície							21 362 160 Sk
- DHIM (drobný hmotný majetok)			 2 486 620 Sk
- pohľadávky							  2 296 096 Sk
- stroje, prístroje						    1 231 165 Sk
- dopravné prostriedky					   1 128 306 Sk
Hodnota majetku celkom (vrátane ostatných účtov)  133 324 096 Sk
Rozpočet
	Vráťme sa však k roku 1994. Každoročne časť kronikárskych záznamov venujeme veľmi dôležitej činnosti mesta - hospodáreniu s rozpočtom.
	Za tento rok príjmy mesta boli dosiahnuté vo výške 24 245 tis. Sk (oproti plánu 26 800 tis. Sk), teda na 90,4 %. Plnenie nad 100 % bolo zaznamenané len vo dvoch položkách: 112,5 % v príjmoch z činnosti rozpočtových organizácií (kino, osveta, knižnica) a 103,1 % v doplnkových príjmoch (pokuty, ostatné náhodné príjmy a dotácie zo štátneho rozpočtu). Nízke plnenie príjmov mesto vykázalo z nakladania s majetkom mesta (nájomné, predaj nehnuteľného i hnuteľného majetku, predaj bytov, a to iba na 66,2 %.
	Výdajová časť rozpočtu predstavuje plnenie na 92,0 % (23 899 tis. Sk oproti plánu 25 960 tis. Sk) s prebytkom príjmov + 346 tis. Sk. Plnenie nad 100 % si vyžiadali najmä tieto položky: knižnica - 103 %, správa mesta - 104,4 %, výstavba a oprava miestnych komunikácií - 104,3 %, starostlivosť o starých občanov - 106,0 %, klubové zariadenia - 132,1 %, predaj mestských bytov - 194,3 %.

Podnikanie_____________________________________________
	Prenajatie nebytových priestorov či predaj pozemkov a nehnuteľností prinieslo mestu v tomto roku ďalšie drobné podnikanie. Takýmto spôsobom pribudli najmä: kaderníctvo (Sabinovská 2), predajňa mäsa a údenín (Námestie sv. Martina 19), predajňa potravín (Tajovského ul.), lekáreň (Námestie sv. Martina), predajňa ovocia a zeleniny (Námestie sv. Martina), predajňa záhradníckych potrieb (Námestie sv. Martina), oprava elektrospotrebičov (Nám. sv. Martina a Sabinovská 2) a predajňa videokaziet (Námestie sv. Martina), ale aj kancelárie viacerých inštitúcií.
	Pozemky boli odpredané najmä na výstavbu obchodov autosúčiastok, obuvi, krajčírstvo - konfekcia a nábytku.
Zánik komunálneho podniku
	Tridsiate siedme zasadanie mestského zastupiteľstva prijalo uznesenie o likvidácii Komunálnych služieb, štátneho podniku v likvidácii. Uvedený podnik vznikol dňom 1. apríla 1990 základnou listinou mestského národného výboru z bývalého závodu 300 štátneho podniku Komunálne služby Prešov, závod Lipany. Od marca 1991 jednotlivé prevádzky podniku prechádzali malou privatizáciou. Proces privatizácie sa ukončil v októbri. Vo vlastníctve podniku zostali len budovy, základné prostriedky a investície, čím ďalšia existencia podniku sa ukázala ako ekonomicky neodôvodnená, preto zakladateľ rozhodol o jeho zrušení likvidáciou od 1.12.1991. Likvidácia trvala do novembra toho roku, kedy mestského zastupiteľstvo schválilo záverečnú správu o likvidácii podniku, záverečnú účtovnú uzávierku hospodárenia, návrh na výmaz z podnikového registra k 30.11. a ukončenie likvidácie k rovnakému dátumu. Vo funkcii likvidátorov sa vystriedali: dpt. František Kostelník a Ľudmila Gajdošová.

Obyvateľstvo____________________________________________
Matrika, pohyb obyvateľstva
	Ku koncu roka Lipany mali 5 728 obyvateľov. Do evidencie obyvateľstva pribudlo 108 narodených (51 chlapcov a 57 dievčat) a rovnaký počet prisťahovaných obyvateľov. Zomrelo 35 obyvateľov a odsťahovaných bolo 103.
	Z celkového počtu narodených na Námestí sv. Martina, kde je najväčšie sústredenie obyvateľstva, pribudlo 22 obyvateľov. Z ďalších ulíc sa frekventujú najmä: Jarková (11 obyvateľov) a Za traťou (7 obyvateľov), kde sú sústredení rómski občania.

Školstvo, kultúra, šport____________________________________
Učebne pre ZŠ v novostavbe
	Aj napriek tomu, že výstavba novej základnej školy na Hviezdoslavovej ulici zaznamenáva značný časový sklz, bolo možné v mesiaci októbri uskutočniť spoločné stretnutie zástupcov Školskej správy v Prešove so zástupcami rád základných škôl a rady mestského zastupiteľstva. Cieľom stretnutia bolo riešenie problematiky osobitnej školy (samostatné triedy rómskych žiakov) a otvorenia 12 tried základnej školy na spomínanej Hviezdoslavovej ulici. Stretnutie bolo ukončené s týmito závermi:   
- triedy osobitnej školy budú naďalej umiestnené v priestoroch centra voľného času (Tehelná ulica),
- časť tried 1. stupňa obidvoch základných škôl sa umiestni v novostavbe na Hviezdoslavovej ulici, čím sa odstráni smennosť vyučovania (s účinnosťou od novembra),
- časť priestorov v novostavbe bude používať základná umelecká škola,
- v príprave na školský rok 1994/95 sa pripraví nová rajonizácia pre vytvorenie novej základnej školy.
Obnovenie pamätníka
	 V parku na Námestí sv. Martina sa nachádza pamätník, ktorý bol postavený v roku 1928 na pamiatku občanov padlých v prvej svetovej vojne. Okolo roku 1950 bol zneuctený tak, že bola odstránená mramorová pamätná tabuľa so slovenským štátnym znakom, lipovou ratolesťou a letopočtami 1918 - 1928 na južnej strane. Na severnej strane pamätníka bola umiestnená pamätná mramorová doska s menami padlých Lipancov s doslovným textom: "Lipianskym rodákom, padlým obetiam svetovej války".
	K 50. výročiu Slovenského národného povstania v mesiaci auguste bol pamätník reštaurovaný. Na pamätnej tabuli s pôvodným vyššie uvedeným textom sú vytesané priezviska občanov mesta padlých v prvej svetovej vojne: J. Reichstädter, P. Sedlák, P. Tešľa, Š. Lukáč, A. Voľanský, Š. Dlugoš, J. Želinský, A. Sedlák, L. Sedlák, L. Miko, J. Leško, J. Ernst. Na opačnej strane je jednoduchý nápis "Obetiam 2. svetovej vojny".
Turisti na Mont Blancu
	 Športovou zaujímavosťou tohto roka je zájazd turistov s cieľom vystúpiť na Mont Blanc v mesiaci júli (7. - 17.). Základným stanoviskom výpravy bolo alpské mestečko CHAMONIX, do ktorého bolo treba prejsť 1 238 km.
	Na samotný deň výstupu na Mont Blanc jedna z najmladších účastníčok zájazdu Vladimíra Plavčanová spomína takto:
	"V pondelok sa začal náš prvý výstup v živote na Mont Blanc o 7,15 vláčikom. Cieľová stanica vláčika bola vo výške 2 372 m nad morom. Odkiaľ sa už pokračovalo peši. Po dlhej a namáhavej ceste s nedostatkom kyslíka, ktorú každý zvládal ináč, sme noc prečkali na "chate" z plechu Walvot vo výške 4 362 m n.m.
	V utorok ráno väčšina vyrazila k vrcholu Mont Blancu, no niektorí sa dali na zostup. Do kempingu sme dorazili o 17,30 po serpentínovej ceste lesným prostredím. Bola to veľmi ťažká cesta a odniesli si to hlavne naše nohy. Nasledovala už len teplá večera a vytúžený spánok".
	Účastníkmi zájazdu  boli turisti z obidvoch lipianskych turistických oddielov:
- Odeva: Bernard Majtner st., Bernard Majtner ml., Miroslav Miko st., Miroslav Miko ml., Vojtech Vaľko, Ing. Vladimír Vaľko, Ján Kreitler, Miloš Kožuško, Ing. Vladimír Ružbarský, Štefan Ružbarský, Ing. Jozef Kaščák, Viliam Miko.
- Mladosť: Ing. Ján Turlík, Vladimír Plavčan, Vladimíra Plavčanová, Andrej Berdis, Anna Berdisová, Gabriel Kuchár, Peter Harčarik, Imrich Urda, Bartolomej Smetana, Roman Bedlovič, Ing. Beáta Bedlovičová.
	Organizátormi zájazdu za lipianskych turistov bol Vladimír Plavčan z turistického oddielu TJ Mladosť, sprievodcom a súčasne majiteľom cestovnej kancelárie NATURTOURS bol RNDr. Ivan Lehotský, CSc., horolezec, ktorého Vladimír Plavčan pasoval za občana Šariša, odovzdal mu kľúč od jeho hradu, preukaz a čestnú šerpu.


ZÁZNAMY V TOMTO ZVZKU  KRONIKY MESTA LIPANY, KTORÝ JE V PORADÍ PRVÝM ZVZKOM PO ROKU 1945, SA KONČIA ROKOM 1994.
OD ROKU 1995 POKRAČUJÚ V DRUHOM ZVZKU.
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