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VO VRANOVE MÁME O 23 PRVÁKOV VIAC
V súlade s platnou legislatívou na
úseku školstva sa zápis detí do prvého
ročníka základných škôl koná každoročne
od 15. januára do 15. februára. Nebolo
tomu inak ani v tomto roku . K 15. februáru sa do prvého ročníka zapísalo na: ZŠ
Juh 34 detí, ZŠ Sídlisko II 110 detí, ZŠ
Bernolákova 64 detí, ZŠ Lúčna 50 detí, ZŠ
Kukučínova 35 detí, ZŠ Lomnica 5 detí.
Spolu je to zatiaľ 298 budúcich žiakov 1.
ročníka, čo je o 23 viac ako skutočný počet
prvákov v tomto školskom roku. Zámerne
uvádzame slovíčko „zatiaľ“, lebo do nástupu k 1. septembru sa ešte môže ich počet
zmeniť z rôznych príčin. Tiež treba brať do
úvahy skutočnosť, že nie všetky deti boli k
tomuto termínu do školy zapísané.
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku
nie je telesne alebo duševne primerane
vyspelé a ak o to požiada rodič alebo iný
zákonný zástupca odloží mu riaditeľ
základnej školy začiatok povinnej školskej
dochádzky o jeden školský rok. O možnostiach odloženia začiatku povinnej školskej dochádzky informuje rodičov škola
pri zápise.
Ak rodič požiada o to, aby do školy bolo
výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši šiesty
rok veku v čase od začiatku školského
roku do konca kalendárneho roka, k žiadosti priloží vyjadrenie pedagogicko-psychologickej poradne a lekára. Pedagogicko-psychologická poradňa vo Vranove nad
Topľou k vyšetreniu školskej zrelosti vydala tieto informácie: Školská zrelosť sa

zisťuje u detí, ktorých rodičia majú záujem vedieť, či ich dieťa je zrelé, pripravené
do 1. ročníka ZŠ, o predčasné zaškolenie
dieťaťa (deti narodené po 31.8.2002) alebo
o odklad školskej dochádzky dieťaťa.

hu prvého polroka školského roka prejaví
nedostatočná telesná alebo duševná
vyspelosť na školskú dochádzku, môže
riaditeľ školy po prerokovaní s rodičom a
vyjadrení pedagogicko – psychologickej
poradne dodatočne odložiť plnenie povinKritériá hodnotenia školskej zrelosti: nej školskej dochádzky na nasledujúci
- podozrenie na poruchu pozornosti a školský rok.
hyperaktivitu
- sťažená adaptácia na cudzie prostredie
KEDY ZAPÍSAŤ DETI
a cudzích ľudí, výrazná citová pripútanosť
(zväčša k matke), nesamostatnosť, hra- DO MATERSKÝCH ŠKÔL
Zápis detí do materských škôl sa uskuvosť
toční
v marci 2008 v týchto termínoch:
- hraničný dátum narodenia – jún, júl,
MŠ Okulka od 10. - 14. 3. 2008 vždy v čase
august
- mimoriadne nadané deti narodené po od 8.00 - 14.00 h. MŠ Sídlisko 1. mája od
31.8.2002 a majú záujem o predčasné 10. - 14. 3. 2008 v čase od 10.00 - 15.30 h.
MŠ Sídlisko II od 10. - 14. 3. 2008 v čase
zaškolenie
- deti, u ktorých je riziko, že nezvládnu od 10.00 – 15. 30 h. MŠ Juh v dňoch od 12.
požiadavky 1. ročníka ZŠ (odklad školskej – 14. 3. 2008 v čase od 13. 00 – 15.30 h a
17. – 18. 3. 2008 od 8.30 – 11.00 h. MŠ
dochádzky)
- deti, ktoré majú zdravotné a iné prob- Kukučínova ulica od 10. – 14. 3. 2008 v
lémy, napr. poruchy reči, vrodené vývinové čase od 9. 00 – 14.30 h. MŠ Dlhá ulica v
chyby, nevyhranenú lateralitu (pravo-ľavá dňoch od 10. – 14. 3. 2008 v čase od 10.00
– 16.00 h. MŠ Vajanského ulica v dňoch od
rukosť)
V prípade záujmu o vyšetrenie škol- 10. – 14. 3. 2008 v čase od 8.00 - 15.30 h.
skej zrelosti dieťaťa je potrebné písomne MŠ Domašská ulica v dňoch od 10. – 14. 3.
alebo telefonicky (na t. č. 44 237 18) nahlá- 2008 v čase od 8. 00 - 13. 00 h.
Pri nenaplnení kapacít jednotlivých
siť na Pedagogicko-psychologickú poradňu
materských
škôl môže riaditeľka materskej
vo Vranove nad Topľou Bernolákova ulica
92 do 29. februára 2008 tieto údaje: školy prijímať deti i v ďalších termínoch až
meno dieťaťa, dátum narodenia, presnú k začiatku školského roka na základe vyplnenej prihlášky. K prihláške sa prikladá
adresu, dôvod vyšetrenia.
potvrdenie
o zdravotnom stave dieťaťa.
Ak sa aj po tomto vyšetrení u žiaka
prvého ročníka základnej školy v priebe- PaedDr. Štefan Orol, referent oddelenia školstva

DARČEK K MDŽ

Vážení občania. Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien vás srdečne
pozývame na stretnutie s premiérom
Róbertom Ficom, ktoré sa uskutoční 1.
marca 2008 o 18. hodine v estrádnej
sále Domu kultúry vo Vranove nad
Topľou.
Ako hostia vystúpia Robo Kazík,
Marcela Laiferová a strýco Izidor.
Pri príležitosti 20. výročia vzniku
Materskej školy Okulka sa 25. januára
2008 konalo v obradnej sieni slávnostné
prijatie súčasných a bývalých zamestnancov školy. Pri tejto príležitosti odovzdal
primátor mesta PhDr. Tomáš Lešo bývalej
riaditeľke Márii Zalepovej a súčasnej riaditeľke Márii Hudecovej ďakovné listy a finančný dar škole vo výške 20 000,- Sk.
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MESTO MÁ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008
Rozpočet mesta je základným nástrojom
finančného hospodárenia , ktorým sa riadi
financovanie úloh a funkcií mesta. Zostavuje
sa na obdobie kalendárneho roka s výhľadom na ďalšie dva roky, t. j. roky 2009 a
2010, pričom záväzný je iba rozpočet na rok
2008. Rozpočty na rok 2009 a 2010 majú
iba orientačný charakter. Rozpočet mesta
na rok 2008 bol schválený mestským
zastupiteľstvom dňa 17. januára 2008.
V rozpočte je premietnutý nový systém
financovania územných samospráv nadväzujúci na prechod kompetencií v rokoch 2002
– 2006. Prostriedky na financovanie originálnych kompetencií sú budú mestám a obciam
poukazované na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a Nariadenia vlády SR o jej
rozdeľovaní a poukazovaní územnej samospráve. V príjmoch predstavuje 413 707
tis. Sk a vo výdavkoch 413 407 tis. Sk.
Vlastné príjmy rozpočtu predstavujú 246
595 tis. Sk. Podstatnú časť týchto príjmov
tvorí daň zo závislej činnosti v sume 159
375 tis. Sk. Táto daň je poukazovaná mestu
prostredníctvom daňového úradu na základe zákona NR SR o rozpočtovom určení
výnosu dane z príjmov územnej samospráve a Nariadenia vlády SR o jej rozdeľovaní
a poukazovaní územnej samospráve.
Príjmy dane z nehnuteľnosti očakávame vo výške 16 700 tis. Sk, z poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady vo výške 9 660 tis. Sk, za psov 500
tis. Sk, za nevýherné hracie prístroje 30 tis.
Sk, za predajné automaty 50 tis. Sk, za ubytovanie 300 tis. Sk, za užívanie verejného
priestranstva – jedna sa o príjmy za miesta
na tri vranovské jarmoky očakávame príjmy
vo výške 2 250 tis. Sk. Podstatnú časť
nedaňových príjmov predstavuje príjem z
predaja majetku – Domu služieb, ktorý predpokladáme vo výške 37 mil. Sk. Tieto sa
môžu použiť iba na financovanie kapitálových výdavkov a rozvojových programov.
Sumu 15 670 tis. Sk tvoria administratívne a
iné poplatky – správne poplatky za úkony
matriky, za rozhodnutia a záväzné stanoviska stavebného úradu a ďalších odborov
mestského úradu, poplatky za vydanie rozhodnutia o umiestnení hracích automatov
predstavujú takmer 4,7 mil. Sk, príjmy za parkovacie služby v meste predpokladáme vo
výške 600 tis. Sk, príjmy za služby poskytované v Domove dôchodcov – domove penziónu 4 980 tis. Sk, príjmy za opatrovateľskú
službu 320 tis. Sk, príjmy na úseku školstva
vo výške 2 120 tis. Sk predstavujú príspevky
rodičov za kluby detí a príspevky za materskú školu, príjmy za stravovanie v školách a
školských zariadeniach 2 405 tis. Sk.
Dotácie od štátu predpokladáme v celkovej sume 149 599 tis. Sk, z toho na aktivačnú činnosť 2,0 mil. Sk, na financovanie
prenesených kompetencií, t. j. na zabezpečovanie a vykonávanie činnosti na úseku
stavebného poriadku a pozemných komunikácií 1,8 mil. Sk, na úseku štátneho fondu
rozvoja bývania 450 tis. Sk, na činnosť matriky 800 tis. Sk, na základné školstvo 100 mil.
Sk, na činnosť Domova Dôchodcov –

Domova penziónu? 8 mil. Sk, , na činnosť
školského úradu 700 tis. Sk a na financovanie
chráneného pracoviska na zabezpečenie
obsluhy kamerového monitorovacieho systému a obsluhy telefónnej linky tiesňového
volania na číslo 159 prostriedky vo výške 300
tis. Sk. Na výstavbu nájomných bytov na
Sídlisku Lúčna mesto od Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR obdrží dotáciu
vo výške 13 340 tis. Sk, na rekonštrukciu
kotolne – Diverzifikácia palivovej základne –
BIOMASA“ dotáciu vo výške 10 994 tis. Sk a
nenávratný príspevok zo štrukturálnych fondov Európskej únie vo výške 12 215 tis. Sk.
Príjmy z finančných operácií predpokladáme vo výške 6 890 tis. Sk a prijaté úvery
a výpomoci vo výške 10 623 tis. Sk, tu sa
jedná o nevyčerpané úvery zo ŠFRB na
financovanie výstavby bytových domov 18
b. j. v domoch A8 a A9 a nevyčerpaný úver
od Dexia banky na dokončenie investičnej
akcie odľahčenie dopravy v centre mesta a
dokončenie výstavby kolumbária..
VZDELÁVANIE
Na financovanie výdavkov školstva bol
schválený najväčší balík finančných prostriedkov v celkovom objeme 181 367 tis.
Sk. Na rekonštrukcie a modernizácie školských zariadení je schválených 6 mil. Sk, na
prevádzku týchto zariadení je to 175 367 tis.
Sk. Pre základné školy je schválených 101
160 tis. Sk, pre materské školy 39 092 tis. Sk,
pre zariadenia pre školské kluby detí pri
základných školách 7 853 tis. Sk, na činnosť
základných umeleckých škôl a centra voľného času a ďalšie záujmové vzdelávanie 15
428 tis. Sk, pre školské jedálne 16 134 tis.
Sk, na prevádzku plaveckej učebne 1 700 tis.
Sk. Jedná sa o výdavky na platy zamestnancom týchto škôl a zariadení, odvody do
poistných fondov, výdavky úhradu energií,
drobné opravy a údržbu týchto zariadení,
ostatné tovary a služby.
BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ
Suma 77 756 tis. Sk je schválená na rozvojové programy mesta – na dokončenie
bytových domov A8 a A9 – 18 b. j. na
Sídlisku Lúčna – výstavba, ktorých je financovaná z úveru zo ŠFRB a dotácie
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a technická vybavenosť z vlastných
prostriedkov mesta, dokončenie odľahčenia
dopravy v centre mesta vrátane výstavby
parkovísk a preložky VN a NN sietí, dokončenie kolumbária na cintoríne Ul. mlynská,
na rekonštrukciu kotolne na spaľovanie biomasy, rozšírenie kamerového monitorovacieho systému v meste, spolufinancovanie
rekonštrukcie Základnej školy na Sídlisku
Juh – pri tejto investičnej akcii mesto uhradí
výdavky iba vo výške 5 % nakoľko celá rekonštrukcia bude vyfinancovaná z prostriedkov
štátu a nenávratného príspevku z EU. V
roku 2008 sa zrealizuje 1. etapa turistického
o rekreačného centra.
Na mestskú verejnú dopravu bolo
schválených 2,5 mil. Sk, čo je viac ako v

roku 2007 o 300 tis. Sk, pričom by zo strany
SAD, a. s. mali byť doplnené v mestskej
verejnej doprave nové spoje . Na verejné
osvetlenie mesto vynaloží 6 mil. Sk, pričom
v tejto sume sú aj prostriedky na nákup akcií
akciovej spoločnosti FIN.M.O.S.
VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY
Podstatnú časť týchto výdavkov predstavujú výdavky na činnosť mestského
úradu 29 246 tis. Sk, mestského zastupiteľstva 1 870 tis. Sk, útvar hlavného kontrolóra
1 489 tis.. Sk, stavebného úradu 1 800 tis.
Sk, agendu ŠFRB 450 tis. Sk, školského
úradu 700 tis. Sk, matriky 964 tis. Sk a
výdavky pre chránené pracovisko 446 tis. Sk.
Toto chránené pracovisko bolo zriadené v
roku 2006 a mesto na jeho zriadenie získalo
v roku 2005 finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov FSR. Jednou z
podmienok zmluvy bolo, že mesto toto pracovisko vytvorí na obdobie minimálne 3 roky.
Jedna sa o výdavky na platy pracovníkov
mestského úradu a spoločného obecného
úradu, školského úradu, matrík, odvody do
zdravotných poisťovní a sociálnej poisťovne,
výdavky na energie, dodávku tepla, telekomunikačné poplatky, poštovné, kancelárske
potreby a materiál, knihy, odbornú literatúru
a tlač, výdavky na služobné motorové vozidlá, výdavky na údržbu budovy, údržbu výpočtovej techniky vrátane informačného systému, výdavky na školenia zamestnancov,
odborné semináre, revízie kotolne, komínov,
protipožiarnych zariadení, povinný príspevok
zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov a ostatné výdavky súvisiace s činnosťou mestského úradu vrátane poistného
majetku mesta a odmien poslancov mestského zastupiteľstva.
Suma 17 325 tis. Sk predstavuje splátky
úverov a úrokov z týchto úverov pre
peňažné ústavy. Jedna sa o úvery, ktoré boli
mestu poskytnuté na realizáciu rozvojových
programov mesta a na výstavbu nájomných
bytov. Podstatnú časť týchto výdavkov predstavujú splátky úverov a úrokov pre Štátny
fond rozvoja bývania za úvery, z ktorých bola
financovaná výstavba nájomných bytov – 62
b. j., 74 b. j., 18 b. j. – A6, A7, A8 a A9 na
Lúčnej ulici, pričom tieto splátky sú zakalkulované v nájomnom hradenom nájomníkmi
týchto bytov, resp. u bytov, ktoré budú dokončené v roku 2008 budú tieto splátky zakalkulované do výšky nájomného občanom..
REKREÁCIA, ŠPORT A KULTÚRA
Na rekreačné a športové služby je
schválených 15 300 tis. Sk – jedna sa o
podporu nosných športov v meste – pre
Mestský športový klub bolo schválených 4
mil. Sk, pre MFK, a. s. na činnosť futbalového družstva dospelých 4,5 mil. Sk, na podporu mládežníckych športových klubov v
meste, podporu významných mestských
športových súťaží a turnajov aj s medzinárodnou účasťou pod záštitou primátora bolo
schválených 300 tis. Sk. O rozdelení týchto
prostriedkov rozhodnú orgány mesta na
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S VÝHĽADOM NA ROKY 2009 - 2010
základe návrhov príslušnej komisie pre
poskytovanie dotácií. Pre Správu školských
a športových zariadení mesta, príspevkovú
organizáciu bolo schválených 6,5 mil. Sk.
Jedna sa o príspevok na zabezpečenie činnosti a prevádzkovania pretlakovej športovej
haly – úhrada energií, výdavkov na činnosť
strážnej služby, na krytie nákladov spojených s prevádzkovaním zimného štadióna,
na prevádzkové náklady na futbalové štadióny, na obnovu a bežnú údržbu detských
a sídliskových ihrisk a výdavky na správu
tejto príspevkovej organizácie mesta.
Na činnosť mestského domu kultúry
bolo schválených 7 mil. Sk, na ostatné
kultúrne služby 1,6 mil. Sk - tieto zahrňujú
výdavky na činnosť ZPOZ 95 tis. Sk, na kultúrne a spoločenské podujatia tradičného
charakteru - prvý občan mesta roku 2008,
spomienkové pietne slávnosti, koncert
Valentín, MDŽ, Deň matiek, koncerty
Vranovskej hudobnej jari a jesene, XXI.
Vranovské zborové slávnosti s medzinárodnou účasťou, reprezentant 2008, prváčik
2008, X. Gaštanček, XXVI. Zlatý Gaštan s
medzinárodnou
účasťou,
XXXIX.
Hornozemplínske folklórne slávnosti, Mesiac
úcty k starším, Slávnosť jubilujúcich občanov, XIII. MHF Pontes - koncert Virtuosi di
Praga, XVII. Vranovský jarmok, Pesničkový
Mikuláš, verejné uznania mesta – slávnostný
program, Silvester 2008 – na tieto akcie bola
schválená suma 460 tis. Sk. Na dotácie na
podporu kultúrnej činnosti amatérskym
súborom, jednotlivcom, občianskym združeniam, reprezentácia mesta bolo vyčlenených
420 tis. Sk, na vydanie obrázkovej publikácie
mesta Vranov nad Topľou 300 tis. Sk?, na
reprezentačné a upomienkové predmety
mesta, propagačné materiály, výdavky na
družobné styky.
Na televízne vysielanie – B52 a na vydávanie mesačníka Vranovský hlásnik bolo
schválených 650 tis. Sk, na úhradu výdavkov obradnej siene na energie, údržbu
budovy, paušálne náhrady pre účinkujúcich
pri obradoch zboru pre občianske záležitosti
780 tis. Sk. Pre Územný spolok SČK na
humanitárnu činnosť, poskytovanie pomoci
sociálne slabším vrstvám občanov, zdravotne postihnutým občanom a organizovania
akcií pre bezplatných
darcov krvi bola
schválená dotácia vo výške 100 tis. Sk a
suma 50 tis. Sk na poskytovanie dotácií pre
organizácie tretieho sektora.
EKONOMICKÁ OBLASŤ
Suma 830 tis. Sk je schválená na zabezpečenie a spracovanie územnej plánovacej
dokumentácie mesta, prípravu štúdií na
vstup do mesta od Prešova, severné napojenie a posúdenie vplyvov. Na obstaranie
projektových dokumentácií na pripravované investičné akcie zo štrukturálnych
fondov EÚ na výstavbu podľa vyhlásených
grantov a poradenskú činnosť pri spracovávaní náročných projektových spisov a žiadosti pre získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ je schválených 8 mil. Sk
na technické projekty a projektové spisy na

rekonštrukciu mestského domu kultúry,
mestského centra kultúry (obradná sieň), na
úpravu centra mesta - III. Etapa, výstavbu
multifunkčnej haly - zimného štadióna , na
prípravu územia IBV a HBV Lúčna, na rekonštrukciu futbalového štadióna na RO, na
rekonštrukciu materskej školy Kukučínova,
základnej školy Juh, základnej školy Ul.
Kukučínova, na rekonštrukciu Domova
dôchodcov – domu penziónu, na turistické
rekreačné centrum, elektronický úrad, priemyselný park „Ferovo“ , vzdelávanie
zamestnancov verejnej správy, zavedenie
systému kvality ISO 9001.
Na obstaranie nehnuteľného majetku a
pozemkov je určených 3,0 mil. Sk – na rozšírenie cintorína v Čemernom, rozšírenie cintorína na Mlynskej ulici, splátku kúpnej ceny
pre stolnotenisový klub za pozemky, ktoré
budú tvoriť súčasť turistického o rekreačného
centra mesta a na výkup čiastkových parciel
pre majetkovo právne vysporiadanie.
Výdavky vo výške 11 mil. Sk sú
schválené na vodorovné a zvislé značenie ciest, na opravy, údržbu a vysprávky
ciest a mestských komunikácií.

občanov, príspevok na spoločné stravovanie
dôchodcov a TP je schválených 70 tis. Sk, na
mimoriadne finančné výpomoci na základe
smernice mesta 50 tis. Sk. Na príspevky na
úhradu nákladov spojených s prevádzkou klubov dôchodcov – nájomné, voda, teplo, odmeny vedúcim klubov, odber tlače, výdavky spojené s usporiadaním akcií pre dôchodcov –
výročné schôdze, MDŽ, deň matiek, mesiac
úcty k starším, spoločná návšteva kultúrnych
a športových podujatí a na dovybavenie klubov dôchodcov sú schválené prostriedky v
celkovej výške 500 tis. Sk.
Prostriedky vo výške 100 tis. Sk sú
schválené na úhradu výdavkov za elektrickú
energiu, teplo, vodu, telefón, pracovné odevy
a dovybavenie izby opatrovateliek, ďalších
100 tis. Sk je schválených na finančné plnenia v zmysle zákona 305/2005 Z. z., na
úpravu a obnovu rodinných pomerov
dieťaťa, tvorba úspor DD, cestovné. Na jednorázové peňažné dávky v hmotnej núdzi,
sociálne pôžičky a úhrada výdavkov na
prístrešie pre bezdomovcov je vyčlenená
suma 260 tis. Sk.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Na sociálne zabezpečenie je schválených 20 119 tis. Sk. Prostriedky vo výške 13
280 tis. Sk sú schválené
pre Domov
dôchodcov – domov penzión vo Vranove
nad Topľou. Z týchto prostriedkov sú vyplácané mzdy 30 zamestnancom tohto zariadenia, realizované odvody organizácie do
poistných fondov za týchto zamestnancov,
hradené energie, dodávka tepla, údržba
zariadenia a ďalšie potrebné výdavky tohto
zariadenia. Na činnosť Domova dôchodcov –
domova penziónu mesto očakáva od štátu
účelové prostriedky vo výške 8 mil. Sk, rozdiel bude uhradený z príjmov tohto zariadenia za poskytované služby a za poskytovanú
stravu.
Suma vo výške 5 659 tis. Sk je schválená na poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnostiach v zmysle všeobecne
záväzného nariadenia mesta. Výdavky predstavujú mzdy a platy opatrovateliek, poistné
a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
za opatrovateľky, príspevok zamestnávateľa
na ich stravovanie a na ďalšie výdavky spojené s opatrovateľskou službou. Tieto výdavky sú financované čiastočne z príjmov za
poskytovanie opatrovateľskej služby vo
výške 320 tis. Sk a rozdiel je financovaný z
prostriedkov mesta.
Na jednorázové peňažné dávky pre starých

Na zber, prepravu a zneškodňovanie
tuhého komunálneho odpadu, ktoré sú hradené z prijatých platieb z miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie
TKO mesto vynaloží v roku 2008 prostriedky vo výške 8 500 tis. Sk, na zakúpenie
nových kontajnerov na komunálny odpad
200 tis. Sk, na opravu kontajnerov 150 tis.
Sk, na likvidáciu divokých skládok 810 tis.
Sk. Na opravu a čistenie kanalizácií v
majetku mesta vrátane čistenia uličných
vpustí, údržbu a prevádzku prečerpávacích
staníc, riešenie havarijných stavov a rekonštrukciu ČOV je schválených 1 580 tis. Sk,
na deratizáciu dezinsekciu a dezinfekciu na
území mesta 100 tis. Sk, na postreky proti
burine 50 tis. Sk, na obnovu zelene a nákup
drevín a vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu
záhradku a predzáhradku 200 tis. Sk.
VEREJNÝ PORIADOK
Na činnosť mestskej polície bolo
schválených 6 425 tis. Sk. Jedna sa o
výdavky na platy mestských policajtov, odvody do poistných fondov, výdavky na opravy a
prevádzku motorového vozidla mestskej
polície, na pracovnú obuv a odev podľa
príslušnej smernice, výdavky na školenia,
členské v združení, kancelárske potreby a
špeciálny materiál.
Rozpočet mesta je stále otvorený. V roku
2008 mesto sa bude uchádzať o ďalšie finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu a
štrukturálnych fondov EÚ, ako napríklad na
rekonštrukciu Základnej školy Juh, ZŠ na
Ulici Kukučínovej, na terénnu sociálnu prácu
v meste a na ďalšie projekty na základe vypísaných výziev. Tieto skutočnosti budú
postupne zapracované do rozpočtu mesta
pri jeho úprave počas roka.
Ing. Anna Liberková,
vedúca ekonomického odboru

február 2008

Vranovský hlásnik

strana 4

MOŽNOSTI VYUŽITIA PODPORY ZO ŠTÁTNEHO FONDU ROZVOJA BÝVANIA
Mesto Vranov nad Topľou poskytuje v
rámci preneseného výkonu štátnej správy aj
služby súvisiace s čerpaním úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) sa podľa zákona
607/2003 Z.z. v znení nasledujúcich predpisov podieľa na rozširovaní a zveľaďovaní
bytového fondu poskytovaním podpôr pre
právnické aj fyzické osoby. Podporou sa rozumie poskytnutie úveru alebo nenávratného príspevku. Pri jednotlivých úveroch sa líši úroková sadzba, doba splácania či maximálny limit.
Nenávratný príspevok získa žiadateľ iba pri
výstavbe bezbariérového bytu.
Právnická osoba registrovaná (aj SVB)
môže podávať žiadosti na tieto účely:
výstavba bytu v bytovom dome, výstavba bytu
v rodinnom dome, obnova bytovej budovy.
Právnická osoba – obec, VÚC môže
podávať žiadosti na tieto účely: výstavba
bytu v bytovom dome, výstavby bytu v rodin-

nom dome, výstavba, prestavba, obnova zariadenia sociálnych služieb, kúpa bytu v bytovom
dome pre nájom, kúpa bytu v rodinnom dome
pre nájom, obnova bytovej budovy, výstavba
nájomného bytu.
Právnická osoba – nezisková organizácia
môže podávať žiadosti na: výstavbu nájomného bytu.
Fyzická osoba môže podávať žiadosti na
tieto účely: výstavba bytu v bytovom dome,
výstavba bytu v rodinnom dome, kúpa bytu v
bytovom dome, kúpa bytu v rodinnom dome,
obnova bytovej budovy. Po novelizácii zákona
o ŠFRB č. 349/2007 Z.z., s účinnosťou od 1.
9. 2007, došlo pri niektorých účeloch k podstatným zmenám. Jedna zo zmien sa týka
účelu obnova bytovej budovy u fyzických
osôb, kde pred novelizáciou bola obmedzená
podlahová plocha rodinného domu do 160
m2.Toto obmedzenie bolo zrušené. Pod obnovou bytovej budovy sa rozumie tepelná ochra-

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

NOVONARODENÉ DETI

16.11. Matúš Tkáč, 27.11. Jakub Činčár,
Eliška Vojtechovská, 28.11. Júlia Ivaničová,
30.11. Adrián, Boris a Matej Lešňanskí, 2.12.
Nicolas Mikloš, 5.12. Damián Varga, 7.12.
Nina Vargová, 8.12. Sebastián Medvec,
10.12. Viktor Vargovič, Ondrej Baník, 11.12.
Samuel Gajdoš, Sofia Jurková, Renáta Ďuďová, 14.12. Dávid Nemec, 15.12. Dávid Huňák,
17.12. Michal Vojtko, 18.12. Zuzana
Kentošová, Simona Dankovičová, Alexandra
Bakaiová, 19.12. Dávid Oláh, 21.12. Dávid
Talpaš, 27.12. Martin Pižem, Tomáš Capcara,
28.12. Miroslav Huňák.
ROK 2008 2.1. Bianka Smandrová, 4.1.
Katarína Krasuľová, 12.1. Tobias Humen,
15.1. Dominik Tutko, 17.1. Laura Mandulová,
18.1. Adam Kollár, 22.1. Kristína Korekáčová,
Sandra Valčová, 24.1. Soňa Baranová,

NOVOMANŽELIA

8.12. Milan Vojtechovský a Erika Kaščáková,
20.12. Michal Jano a Zuzana Malíková,
Martin Kotlár a Michaela Tokárová, 27.12.
Miroslav Novák a Viera Tancošová, 29.12.
Ján Ivanič a Júlia Tkáčová.
ROK 2008 24.1. Ladislav Tomáš a Žaneta
Balážová, 26.1. Daniel Hirka a Júlia Koščová

JUBILANTI

Január – 70 roční Veronika Šimková, Pavol
Artim, Helena Chmelovská, Alžbeta
Koritková, Ján Palenčík, Jozef Alexovič, Mária
Raimová, Vlasta Popovičová, Milan Kopko,
Marta Fusatá, Pavel Dziak. 80 roční – Alexej
Soták, Ing. Karol Lakatoš, Mária Kyselová,
Helena Rudaničová, Mária Džatková, Mária

Jakubková.
Február - 70 roční - Jozef Marcin, Mária
Daridová, Juraj Hančuľák, Jozef Polomčák,
Anna Nováková, Paulína Barlová, Oľga
Kozáková, Mária Michnovičová, Ing. Juraj
Michalov, Irena Vysoká, Cyril Kotľár, Jozef
Zimný, Mária Belasová, Helena Zalepová,
Blažena Puchyová. 80 roční – Anna Fuňová,
Irena Ropoviková, Jozef Tkáč.
Srdečne blahoželáme!

OPUSTILI NÁS

24.11. Helena Mitrušková – 73 ročná, 28.11.
Margita Nagyová – 87 ročná , 29.11. Helena
Illéšová – 91 ročná, 5.12. Anna Turtáková –
63 ročná, Gizela Balická – 83 ročná, Michal
Antolík – 58 ročný, 13.12. Juraj Čandik – 60
ročný, Miroslav Barňák – 44 ročný, Milan
Servanský – 54 ročný, 16.12. Ján Hittmár – 77
ročný, 17.12. Ján Ivanov – 93 ročný, 20.12.
Anna Horská – 76 ročná, 21.12. Pavol Stavný
– 64 ročný, 22.12. Tibor Korsch – 79 ročný,
26.12. Jaroslav Konečný – 50 ročný, 27.12.
Ing. Erik Lazarčík – 34 ročný, 29.12. Anna
Petrušková – 86 ročná, 30.12. Zuzana
Olejárová – 77 ročná, 31.12. Štefan Michnovič
– 74 ročný, Anna Demetrová – 69 ročná,
ROK 2008 4.1. Štefan Malast – 69 ročný,
5.1. Sidónia Rusinková – 80 ročná, 6.1. Jozef
Olejár – 80 ročný, 9.1. Mikuláš Topoľančin –
71 ročný, 18.1. Vasiľ Josipčuk – 85 ročný,
19.1. Eva Beerová – 53 ročná, 23.1. Mária
Kentošová – 87 ročná, Peter Caban – 17
ročný, Ladislav Mederi – 52 ročný, 24.1. Mária
Procaková – 83 ročná, 25.1. Anton Mondik –
59 ročný, 26.1. Verona Zalepová – 72 ročná.
spracovala Mária Kopková,
oddelenie kultúry

na (zateplenie) rodinného domu pri dodržaní
všeobecne záväzných právnych predpisov a
technických špecifikácií. Úver na tento účel sa
poskytuje do výšky 80 % z obstarávacích
nákladov stavby s ročnou úrokovou sadzbou
1 % a splatnosťou 20 rokov. Bežne a
najčastejšie vyskytujúcimi sa žiadosťami zo
strany fyzických osôb bývajú žiadosti na
výstavbu rodinného domu. Úver sa poskytuje
do výšky 80 % z obstarávacích nákladov
stavby, max. 1 100 000,- Sk s ročnou úrokovou sadzbou 3,5 % a splatnosťou 30 rokov.
Pokiaľ by žiadateľom bola osoba staršia ako
35 rokov, o vek presahujúci 35 rokov sa
úmerne znižuje doba splácania. Podrobnosti o
druhoch a výškach poskytovaných podpôr sú
uvedené v Nariadení vlády SR č. 432/2007
Z.z. a podrobnoti o obsahu žiadosti, technických podmienkach vo Vyhláške MVaRR SR č.
582/2007 Z.z..
Medzi základné podmienky, ktoré musí žiadateľ spĺňať, patrí predloženie overenej projektovej dokumentácie na predmetný účel, právoplatné stavebné povolenie, list vlastníctva,
doklad o určení ručenia, doklad o zabezpečení vlastných prostriedkov vo výške 20 % z
obstarávacej ceny, doklad o schopnosti platenia splátok a úrokov a jednou z podmienok u
fyzických osôb je stanovenie hranice príjmu,
kedy spoločne posudzovaný priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny rok
nesmie byť vyšší ako tri a pol násobok životného minima. Podrobné informácie Vám poskytnú zamestnanci Mestského úradu vo Vranove
nad Topľou v kancelária č. 14. Žiadateľmi o
podporu môžu byť nielen občania Mesta Vranov
nad Topľou, ale aj občania celého Vranovského
okresu.
Mária Krišandová,
referentka pre úvery zo ŠFRB

ZBER ODPADU V MARCI

V mesiaci marec sa zber triedených
odpadov: sklo, papier a plasty uskutoční: 5.
marca pre rodinné domy v meste Vranov
nad Topľou a mestských častiach Čemerné
a Lomnica a 6. marca pre bytové domy v
meste Vranov nad Topľou a mestských častiach Čemerné a Lomnica. V mesiaci
marec sa každý utorok a piatok uskutoční zber biologického odpadu. Biologicky
rozložiteľný odpad je: pokosená tráva,
mokrá aj suchá, burina, opadané lístie, na
kúsky (max. 1 m dĺžka, 40 cm hrúbka) nasekané konáre, kvety. Mimo vývozných dní
môžu občania komunálny odpad, alebo iný
odpad ( veľkoobjemový, plasty, sklo, papier,
elektronický, nebezpečný a biologický) bezplatne odovzdať na Zbernom dvore na
Toplianskej ulici č. 1905/5. Zberný dvor je
otvorený v pondelok - piatok 7. 00 – 16.
00 h a v sobotu 7. 00 – 12. 00 h.
Ing. Marcel Kopčo,
oddelenie ŽP a dopravy
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