ZÁPISNICA
z 1. ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
vo Vranove nad Topľou
konaného 5. 12. 2018 o 13.00 h. v obradnej sieni mesta Vranov nad Topľou

Ing. Imrich Kónya
prednosta MsÚ

Ing. Ján R a g a n
primátor mesta

Overovatelia:
Dušan Molek

....................................................

Eva Lenková

....................................................

Zapisovateľka:
Mgr. Daniela Mokroluská

Táto zápisnica obsahuje 9 strán

Prítomní: podľa prezenčnej listiny a úvodnej prezentácie
Ospravedlnení: podľa prezenčnej listiny,
Zasadnutie mestského zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Ján Ragan, primátor mesta
Vranov nad Topľou, ktorý na úvod konštatoval, že zasadnutie bolo zvolané v súlade s §
12, odsek 4, písm. a), zák. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov. Privítal poslancov a ostatných prítomných na zasadnutí a oboznámil ich
s programom, ktorým sa bude ustanovujúce zasadnutie riadiť Zároveň určil overovateľov
a zapisovateľku. Oboznámil prítomných s programom zasadnutia.
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta a prevzatie insígnií
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
6. Odovzdanie osvedčení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného
mestského zastupiteľstva
7. Vystúpenie primátora mesta
8. Voľba návrhovej komisie

9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie
RsDr. Andrej Rapčo, predseda mestskej volebnej komisie:
Oboznámil prítomných s výsledkami volieb do samosprávy na obdobie 2018/2020.,
správa tvorí prílohu zápisnice (str.7-9)
Následne odovzdal osvedčenie o zvolení Ing. Jánovi Raganovi, ktorý prečítal sľub:
„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“.

Po prečítaní sľubu primátor podpísal sľubovú listinu a prevzal primátorské
insígnie. Novozvolený primátor Ing. Ján Ragan vyzval poslankyňu Emíliu
Antolíkovú, aby prečítala sľub poslanca MsZ:
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„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“.

Po prečítaní sľubu poslanci pristúpili k predsedníčke MsVK, prevzali si
osvedčenie o zvolení. Každý poslanec zároveň podal ruku primátorovi mesta
a vyslovil nahlas slovo „sľubujem“ a podpísal sľubovú listinu a pamätnú knihu
mesta
Vystúpenie novozvoleného primátora mesta Ing. Ragana:
Vážené dámy, páni, vážení prítomní!
Stretnutia a lúčenia, víťazstvá, prehry, úspechy či neúspechy sú súčasťou
ľudského života. Začiatky a konce sú neustále v kolobehu rokov. Takú tvár má čas, v
ktorom ľudia tvoria dobu a v nej sa odvíja život každého človeka.
Zamýšľame sa, či naše činy a naše skutky vždy zodpovedali všeobecným
požiadavkám a objektívnym očakávaniam občanov. A máme úprimnú radosť z toho, čo
sa nám spoločným úsilím podarilo dosiahnuť. Uvedomujeme si však aj tiene
nedostatkov a zisťujeme, že práve v dobrých ľudských vzťahoch je podstata a zmysel,
ale aj príčina, či budú okolo nás tiene väčšie ako hrejivé lúče radosti.
Ak si kladieme otázku, či sme dosť vykonali pre našich spoluobčanov v uplynulom
funkčnom období, je potešiteľné, že situácií, keď sa ťažko hľadali slová na spoločnú reč,
spoločný čin, nebolo až tak veľa.
Ja však s uspokojením, uznaním, úctou a vďakou môžem v mene svojom, ale aj v
mene občanov vysloviť poďakovanie za vašu obetavú prácu, ale aj spoluprácu s
občanmi, pretože všetci aj napriek niektorým nedostatkom, sme sa snažili pracovať v
prospech občanov, v prospech nášho mesta.
Aj preto sa chcem odchádzajúcemu mestskému zastupiteľstvu poďakovať za
prácu, za ich príspevok hodnôt pre naše mesto počas štvorročného volebného obdobia.
Za hľadanie najlepších ciest a riešení na odstránenie problémov, ktoré ťažili naše mesto
a jeho obyvateľov.
Želám aj novému mestskému zastupiteľstvu, aby spolu s našimi občanmi užívali
plody svojho úsilia, vloženej energie a správnych rozhodnutí pre jeho rozkvet a
dotvorenie do jeho ešte krajšej podoby.
Čas odmeriava v ľudskom živote mieru vykonanej práce, záslužných skutkov či
nedosiahnuteľných cieľov. Čas uteká vždy kúsok pred nami, až sa nám niekedy žiada
vstúpiť do seba. Snažte sa naplniť každú chvíľu pre dobro človeka, krájať krajec chleba
a rozdávať ho s úctou.
Stretávame sa na prahu nového volebného obdobia. Čaká vás práca slúžiaca
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občanovi, ktorej význam a dôležitosť ale aj náročnosť a zložitosť si naplno uvedomuje
ten, kto sa obetuje pre veci verejné.
Pracovať pre ľudí nie je vždy tou najvďačnejšou úlohou. Iste sa pri výkone svojej
funkcie stretnete aj s nepochopením a odlišnými názormi na riešenie problémov. Vždy
však treba nájsť to správne východisko, smerujúce k zabezpečeniu požiadaviek
občanov a k ďalšiemu napredovaniu nášho mesta vo všetkých jeho oblastiach.
Prácu primátora či poslanca hodnotia ľudia, žijúci v meste podľa toho, čo sa dá v
meste vidieť a čo cítia ako prínos pre svoj osobný život. Častokrát nechápu, že vaše
povinnosti sú veľmi široké, že ste zodpovedný za chod celého mesta a nemôžete sa
zaoberať výlučne jedným občianskym problémom, ktorý musíte riešiť berúc do úvahy
všetky jeho súvislosti v obecnom i širšom meradle.
Primátor či poslanec musí vedieť zodpovedne posúdiť dopad svojich rozhodnutí,
nájsť spôsob, ako zabezpečiť všetko, čo si občania prajú a čo mesto potrebuje. Nájsť
správnu cestu si vyžaduje umenie kompromisu, umenie presvedčiť občanov niekedy aj
poslancov mestského zastupiteľstva či primátora mesta o správnosti toho - ktorého
rozhodnutia.
K plnosti ľudského života však patria nielen hodnoty materiálne ale aj nie menej
dôležité hodnoty duchovné, o rozvíjanie ktorých sa musíme rovnako usilovať.
Vážené poslankyne, vážení poslanci,
majte radi svoje mesto. Láska k domovu a k svojmu mestu tvorí súčasť ľudského
šťastia a vzťah k nemu sa spája s pocitom hrdosti a dôstojnosti. Presvedčil som sa pri
rôznych príležitostiach, že toto mesto a ľudia, ktorí v ňom žijú sú nám blízki – poznáte
ich životy, potreby, žijete s ich problémami a na zasadnutiach mestského zastupiteľstva
sa snažíte riešiť a presadiť ich požiadavky.
Vedieť hospodáriť s finančnými prostriedkami svojej rodiny je často náročné, no
oveľa náročnejšie je naučiť sa hospodáriť s financiami mesta. Mnohí sme sa to učili a
určite by sme mohli hovoriť o problémoch, o nedorozumeniach, o hodinách a hodinách
diskusií týkajúcich sa konkrétnych ľudí, ich práce, ich života.
Človek musí pochopiť význam a zmysel svojho vznešeného poslania vzniknutého
z dôvery občanov. Je to pochopenie a obeta pre veci verejné. Pričom prácu primátora
posudzujú a hodnotia občania podľa toho, čo nové a viditeľné sa v meste objavilo, či je
to v ich prospech, pritom často si neuvedomia, že nežijú v meste len oni a všetko sa
naraz urobiť nedá. Nájsť správnu cestu si vyžaduje umenie kompromisu, umenie
presvedčiť občanov a prijať správne rozhodnutie, posúdiť vopred dôsledok svojho
konania a vedieť niesť aj zodpovednosť. Myslím, že spoločne sa nám darilo.
Dobre mienené rady, potvrdené skúsenosťami z prežitého života, sa tradujú
takmer v každom národe. V každej obci, v každom meste. V spoločenstve navzájom si
blízkych ľudí.
Vždy však majte na pamäti, aby vaše rozhodnutia boli čo najlepšie a pomohli
občanom tohto mesta. Pamätajte, že naše mesto má srdce otvorené dokorán. Aby sa
každému, kto v ňom žije alebo ho navštívi čo i len na krátky čas, stal príbytkom, ulicou či
miestom, kde sa schádzajú priatelia. Schádzajú sa v pohode, na kus reči, na
spomienku. Takým nech naše mesto zostane pre vás i naďalej aj v ďalšom volebnom
období. S úctou a uznaním ďakujem všetkým, ktorí naše mesto posledné štyri roky
svojím umom, prácou a láskou dotvárali.
Náplňou práce poslanca nie je len účasť na zasadnutiach, ale spoločné
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prekonávanie prekážok v rôznych situáciách, ktoré pred nás postaví (a niekedy aj
celkom nečakane) sám život.
Indický mysliteľ a politik Gándhí povedal: „Sú to činy, nie ich plody, čo je dôležité.
Snaž sa robiť to, čo považuješ za správne.Možno to nebude v tvojich silách, možno ti
nebude stačiť čas, potom to však neprinesie ovocie.
To však neznamená, že by si mal prestať robiť správne veci.
Možno sa nikdy nedozvieš, aký bol výsledok tvojho činu.
Ale ak nebudeš robiť nič, potom nebudú ani výsledky“, koniec citátu.
Nech nastávajúce volebné obdobie prinesie do medziľudských vzťahov ešte viac
porozumenia a ľudskosti, aby človek človeku bol naozaj človekom.
Na záver dovoľte mi popriať vám všetkým požehnané Vianoce a pozvať vás na
tradičné kultúrno-spoločenské podujatie Rozžiarme si Vianoce a požehnanie Vianoc
duchovnými otcami 12. 12. od 16.00 na námestie slobody.
Prajem vám veľa zdravia, splnenie osobných predsavzatí a do ďalších rokov veľa
pracovných úspechov, potrebného elánu a radosti zo všetkého, čo sa nám podarí
spoločne pre spokojnosť našich občanov vytvoriť.

Voľba návrhovej komisie:
Gabriela Bradovková
Peter Štefanko
Milan Tkáč
Hlasovanie: za 25 poslancov.
Návrh na uznesenie: Ing. Tkáč:
Mestské zastupiteľstvo:
A/ berie na vedomie :
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta
2. vystúpenie novozvoleného primátora mesta
B/ konštatuje že:
1. novozvolený primátor mesta Ing. Ján Ragan zložil zákonom predpísaný sľub
primátora mesta,
2. novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva:
Mgr. Emília Antolíková
PhDr. Jozef Baran
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Bc. Peter Benčo
Ing. Ladislav Bľacha
RNDr. Gabriela Bradovková
Ing. Martin Buzáš
Ing. Igor Čačko
MUDr. Ing. Marek Fedor
PhDr. Zuzana Hurná
Ing. Štefan Jančík
PeadDr Vladimír Jenčko
Mgr. Michal Jenčo
Ján Kočiš
Štefan Kolesár
Rastislav Košalko
Ing. Ján Lapčák
Roman Lazúr
Mgr. Eva Lenková
Ing. Dušan Molek Dušan
JUDr. Lýdia Ondrušová
MvDr. Igor Pribula
Marián Smolák
Ing. Peter Štefanko
Ing. Milan Tkáč
Ing. Peter Zahorjan

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva
Hlasovanie :
Návrh bol prijatý

za 25, proti 0, zdržal 0, nehlasoval 0

Na záver vystúpili žiaci Základnej umeleckej školy s krátkym programom a zasadnutie bolo
ukončené.

Príloha zápisnice: Správa mestskej volebnej komisie o výsledkoch volieb do
samosprávy pre volebné obdobie 2018-2020:
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