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MESTO VRANOV NAD TOPĽOU V ROKU 2018 UKONČILO SVOJE HOSPODÁRENIE S PREBYTKOM

Jedným z bodov rokovania júnového
Mestského zastupiteľstva bol záverečný
účet
mesta za rok 2018. Podľa
pripraveného
dokumentu
mesto
Vranov nad Topľou ukončilo hospodárenie roka 2018 vrátane finančných operácií s celkovými príjmami
v sume 23 196 747,45 eur a celkovými

výdavkami
v
sume
22 128 760,28 eur.
Rozdiel medzi nimi
je prebytok vo výške
1 067 987,17 €. Ide
znova o historicky
najvyšší prebytok rozpočtového hospodárenia a prvýkrát v histórii dokonca prekonal
hranicu 1 milióna eur.
Prebytok
celkového
rozpočtu po úprave o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a prostriedky podľa osobitných predpisov, a
to v sume 633 832,73 eur, bol vo výške
434 154,44 eur schválený na tvorbu
rezervného fondu.
Aktíva mesta sa zvýšili celkovo
o 561 500 eur.

Do majetku mesta boli zaradené investície ako napríklad Urbanisticko-architektonická úprava centra mesta 3. etapa,
oplotenie cintorína v Čemernom, úprava
svahov pod cintorínom na ulici Na vŕšku,
IBV Lomnica – kanalizácia, osvetlenie,
malotraktor, traktor, zrňovacia radlica, parkovisko na Lúčnej pri kruhovom objazde.
Mesto k 31. 12. 2018 neevidovalo
žiadne záväzky po splatnosti nad 60 dní.
V roku 2018 mesto získalo z grantov
a dotácií 7 846 400 eur. Poskytlo
dotácie v celkovej sume 340 540 eur,
z toho na šport 301 810 eur, na kultúru
12 170 eur, cirkvi a tretí sektor 9 870 eur
a na sociálnu oblasť 16 690 eur.
Eva Fedorňáková
tlačový referát, MsÚ Vranov nad Topľou

POSLANCI SCHVÁLILI VYUŽITIE ČASTI REZERVNÉHO FONDU VO VÝŠKE 250 000 EUR.
V rámci schvaľovania záverečného
účtu mesta poslanci schválili aj
navýšenie rezervného fondu mesta
Vranov nad Topľou o 434 154,44 eur.
Zároveň sa uzniesli, že časť ušetrených peňazí, a to vo výške
250 000 eur, bude preinvestovaných
do štyroch investičných akcií.
Dve investičné akcie, rekonštrukcia sociálnych zariadení v Základnej
škole na Kukučínovej ulici a dostavba
prístavby pri tejto základnej škole, boli
už schválené v rozpočte pre rok 2019.

Ďalšie investície, ktoré budú prefinancované z rezervného fondu, sú
dofinancovanie rekonštrukcie Materskej školy Okulka a odstránenie havarijného stavu strechy na budove
Základnej školy Bernolákova.
Schválením zmeny spôsobu financovania dostavby prístavby a rekonštrukcie sociálnych zariadení
v budove Základnej školy Kukučínova
(tieto investície mali byť vyfinancované z rozpočtu mesta na rok 2019)
mesto uvoľnilo finančné prostriedky

SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE ŠTEFANA DROZDA
Pri príležitosti životného jubilea primátor
mesta Ján Ragan slávnostne prijal
novinára, rusínskeho aktivistu a verejného
činiteľa Štefana Drozda.
Vo svojom príhovore primátor v mene
občanov mesta a poďakoval jubilantovi za
jeho aktívnu dlhoročnú prácu v prospech
nášho mesta a okresu. Zaželal mu veľa
pevného zdravia, šťastia, rodinnej pohody
a Božieho požehnania.
Štefan Drozd sa narodil 20.augusta. Od
roku 1973 pôsobil ako redaktor okresných novín Vranovské noviny. Po nežnej
revolúcii a spoločenských zmenách v roku
1989 sa stal šéfredaktorom podnikových
novín v n.p. Bukóza vo Vranove n.T. V roku

1994 podnikové noviny sa spojili s novým
regionálnym periodikom „REGION Extra“.
Bol prvým šefredaktorom tohto týždenníka, ktorého pokračovateľom boli a momentálne aj sú tzv. Vranovské novinky.
V roku 1994 bol Národnou radou SR zvolený za člena Rady Slovenskej televízie,
kde vo funkcii podpredsedu tohto ústredného orgánu pôsobil päť rokov. Krátky
čas bol generálnym riaditeľom štátnej
akciovej spoločnosti Trebišov-Vranov Autodoprava a.s., svoj aktívny pracovný život
završil v celoslovenskom časopise „Vojenské lesy“, kde bol jeho šéfredaktorom
necelých päť rokov pred odchodom do
dôchodku.
		pokračovanie na str. 3

vo výške 140 000 eur.
Tieto finančné prostriedky mesto vyčlenilo na výmenu okien na
budovách Materskej školy Kukučínova a na výmenu okien a dverí na
budove Materskej školy Juh.
Po schválení použitia finančných
prostriedkov z rezervného fondu je zostatok fondu v sume
304 770,54 eur.
Eva Fedorňáková
tlačový referát, MsÚ Vranov nad Topľou
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OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
Začiatkom augusta mesto Vranov
nad Topľou začalo s opravou 13 komunikácií na svojom území. V rámci opráv bola zrealizovaná oprava
komunikácie o dĺžke 240 metrov na
Školskej ulici, a to v úseku od križo-

vatky s Komenského ulicou po spojnicu Komenského ulice a Domašskej
ulice. Súčasne s touto opravou bola
zrealizovaná oprava komunikácie
na Krátkej ulici o dĺžke 207 metrov
a oprava plochy pri večierke na Juhu,

ktorej súčasťou bola aj úprava nespevnenej plochy pri susednom bytovom dome zatrávňovacou dlažbou.
Zároveň bola zrealizovaná oprava
chodníka pri bazilike, ktorá nadväzuje
na už opravený dláždený chodník.

Cesta na Školskej ulici pred a po oprave

Cesta na Krátkej ulici pred a po oprave

Parkovisko pri večierke na JUHU pred a po oprave

Chodník pri bazilike pred a po oprave

V rámci tejto investičnej akcie momentálne realizujeme
opravu parkovacej plochy a vstupov do bytového domu Juh1058. Pri
jej realizácií boli odstránené staré
a osadené nové cestné obrubníky.
V najbližšom období bude na tejto
parkovacej ploche potiahnutý nový
asfaltový koberec. V rámci realizácie
opravy bude toto parkovisko rozšírené , a to pomocou zatrávňovacej dlažby. Ďalšou opravou, ktorú momentálne

realizujeme, je
oprava chodníka
a vstupov do Bytového domu Juh 1048.
Tu taktiež boli odstránené staré
a osadené nové obrubníky. Na chodník a jednotlivé vstupy do BD bude
potiahnutý nový asfaltový koberec.
Treťou realizovanou opravou
je
oprava cestnej komunikácie na Ulici
Kpt. Nálepku v celkovej dĺžke 455,7
metra, vrátane úseku Železničnej

ulice po križovatku s Puškinovou ulicou. Štvrtou prebiehajúcou opravou
je oprava parkovísk na Ulici duklianskych hrdinov pred BD 1210 a 1211.
V rámci opravy bol z týchto parkovacích plôch bol odstránený starý opotrebovaný, popraskaný asfalt a obrubníky. Po osadení nových obrubníkov
bude na týchto parkovacích plochách
uložený nový asfaltový koberec.

strana 3

				

VRANOVSKÝ HLÁSNIK				

2/2019

OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

Oprava parkoviska JUH 1058

Oprava komunikácií JUH 1048

Realizovaná oprava ulice Kpt. Nálepku

Oprava parkovísk na Ulici duklianskych hrdinov

Zároveň v rámci opráv komunikácií je naplánovaná oprava týchto komunikácií:
- oprava vnútro-sídliskových chodníkov pri BD Q a R,
- vybudovanie novej parkovacej
plochy pred BD 1337 pre šikmé parkovanie, na tejto ploche pribudne približne 10 nových parkovacích miest,
- oprava parkovacej plochy a chodníka na Okulke,
Samotný návrh opráv týchto komunikácií a spevnených plôch bol zos-

tavovaný na základe požiadaviek
zo zasadnutí výborov jednotlivých
mestských častí, požiadaviek občanov mesta a na základe obhliadky
pracovníkmi mestského úradu.
V tomto roku mesto do opráv ciest,
chodníkov a parkovacích plôch
celkovo zo svojho rozpočtu preinvestuje 201 000 eur.

Video nájdete tu:
Eva Fedorňáková
tlačový referát, MsÚ Vranov nad Topľou

KNIHA VITAJTE VO VRANOVE NAD TOPĽOU

V roku 2020 si mesto Vranov nad Topľou
pripomenie 750. výročie prvej písomnej

zmienky. Aj preto bola v uplynulom období vydaná publikácia Vitajte vo
Vranove. Jedná sa o reedíciu, aktualizáciu a doplnenie publikácie vydanej
v roku 2013.
Publikácia je tvorená súčasnými fotografiami nášho mesta, spolu s ich
krátkym popisom. Určená je obyvateľom
a návštevníkom nášho mesta, ktorým
takouto zaujímavou formou predstavujeme mesto Vranov nad Topľou, jeho
zaujímavosti, krásy a pamiatky.
Od pondelka 12. 8. 2019 je dostupná

širokej verejnosti, ktorá si ju môže
zakúpiť v kancelárii prvého kontaktu.
Cena publikácie je 5,10 eur.
Vydanie knihy finančne podporil
Prešovský samosprávny kraj sumou
3 000 eur.

Eva Fedorňáková
tlačový referát, MsÚ Vranov nad Topľou

SLÁVNOSTNÉ PRIJATIE ŠTEFANA DROZDA
- pokračovanie zo str.1

Počas svojho života sa aktívne zapájal do verejného a spoločenského života
na území mesta a v regióne Vranov nad
Topľou. Je zakladateľom Miestnej organizácie Rusinskej obrody Slovenska
vo Vranove nad Topľou, bol členom ce-

loslovenského Výkoného výboru ROS,
ako rusínsky aktivista bol v neďalekom
Rudlove zakladateľom tradície uctievania
si pamiatky rusínskeho a zemplínskeho
národného buditeľa A.I.Dobrianskeho
a je členom dozornej rady a aktívnym
činiteľom Záujmového matičného odboru
slovensko rusínskej vzájomnosti, ktoré

vzniklo pri Matici slovenskej v Martine.
Momentálne sa lektorsky podieľa na
príprave a organizovaní spomienkových
slávností a aktivít na miestach pôsobenia
partizánskej brigády Čapajev v čase SNP.
Eva Fedorňáková
tlačový referát, MsÚ Vranov nad Topľou
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OPRAVY, ÚDRŽBA A REKONŠTRUKCIE MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
Materská škola Domašská ulica
Začiatkom letných prázdnin mesto Vranov nad Topľou začalo
s realizáciou naplánovaných opráv v
budovách materských škôl. Výmena okien, odstránený havarijný stav
terasy za budovou materskej školy o
rozlohe 150 m2, rekonštrukcia sociálneho zariadenia (toaliet, umyvárne),
rekonštrukcia šatne, ako aj vymenená podlaha na chodbe bola zrealizovaná v budove Materskej školy
na Domašskej ulici. Celkovo mesto
do opráv a rekonštrukcie v tejto časti
Materská škola Okulka

Opravený chodník MŠ Okulka
Materská škola Juh
V
rámci
júnového
rokovania
mestského
zastupiteľstva
poslanci schválili zmenu spôsobu fi-

výmena okien MŠ JUH

budovy, kde materská škola sídli, preinvestovalo
približne 30 000
eur.

Video tu:

Opravená terasa a nové okná MŠ Domašská ulica
Pokračovali
sme
aj
v realizácií opráv na
budove a školskom dvore
Materskej školy Okulka.
Po
oprave
strechy
a výmene okien, v tomto
roku bolo zrealizované
prekrytie terasy, výmena
kotla a oprava časti chodníka v areáli tejto materskej
školy. Do týchto opráv mesto preinvestovalo približne
20 000 eur.
nancovania
dostavby
prístavby a rekonštrukcie sociálnych zariadení
v
budove
Základnej
školy Kukučínova. Týmto
hlasovaním poslanci uvoľnili
finančné pros t r i e d k y,
ktorých časť,
a to vo výške
približne 100 000 eur, bola
využitá na výmenu okien
a dverí na budove Materskej školy Juh. Súčasťou
výmeny okien a dverí
bude
aj
vymurovanie

Materská škola Ulica 1. mája
Rekonštrukčné práce pokračovali aj v Materskej škole
na Ulici 1. mája. Po rekonštrukcii 3 sociálnych zariadení,
ktorá bola realizovaná v roku 2018, v uplynulom období
bola ukončená rekonštrukcia 5 sociálnych zariadení
v ostatných pavilónoch materskej školy. Zároveň bola
zrealizovaná oprava prístreškov, ktoré spájajú pavilóny
materskej školy. Mesto Vranov nad Topľou celkovo do
opravy a rekonštrukcie preinvestovalo 38 000 eur.
Výmena okien MŠ JUH

Zároveň je naplánovaná výmena
sklobetónov a zateplenie budovy tejto materskej školy. Stavebné práce
budú prefinancované z regionálneho
príspevku, ktorý bol schválený v rámci
rokovania Vlády SR, a to vo výške
90 000 eur a zároveň finančných
prostriedkov vyčlenených z rezervného fondu mesta vo výške
50 000 eur. V tomto období prebieha
verejné obstarávanie na spracovateľa
projektovej dokumentácie.

Výmena okien MŠ JUH
spojovacej chodby materskej školy
a osadenie nových okien v chodbe.
Touto výmenou a vymurovaním spojovacej chodby znížime energetickú
náročnosť budovy materskej školy.
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Materská škola na Kukučínovej ulici

Výmena okien bola v rámci opráv zrealizovaná aj V rámci rekonštrukcie materských škôl v zriaďovateľskej
na budove Materskej školy na Vajanského ulici. Do pôsobnosti mesta je naplánovaná aj výmena okien v Matervýmeny mesto preinvestovalo približne 12 000 eur.
skej škole na Kukučínovej ulici. Výmena bude zrealizovaná
v pavilónoch A, B2, C, D. Na výmenu okien je vyčlenených
65 000 eur.
Zároveň naplánovaná je realizácia projektu „Rekonštrukcia so
zvýšením kapacity Materskej školy Kukučínova“. Cieľom projektu navýšenie kapacity materskej školy pre 20 detí, a to výstavbou nadstavby pavilónu E a zároveň zvýšenie energetickej hospodárnosti pavilónov B1 a E.
V rámci projektu budú v týchto pavilónoch vymenené okná a
vstupné dvere, zateplená strecha, obvodové múry pavilónov,
zrealizovaná rekonštrukcia vykurovacej sústavy s inštaláciou teVýmena okien MŠ Vajanského
pelného čerpadla, inštaláciou riadeného vetrania v učebniach
a v spálňach s rekuperáciou tepla, vymenené osvetlenie vnútorných
Základná škola Bernolákova ulica
priestorov a postavené detské ihrisko. Celkovo na rekonštrukciu
Počas letného obdobia bol na budove Základnej školy tejto časti budovy materskej školy mesto získalo v rámci výzvy
na Bernolákovej ulici, v administratívnej časti a v časti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR približne 416
prístavby šatní so spojovacou chodbou, odstránený 000 eur. Spolufinancovanie mesta je vo výške 20 700 eur.
havarijný stav strechy. Na odstránenie tohto havarijného stavu boli využité aj finančné prostriedky mesta, a to vo výške 60 000 eur.
Základná škola Kukučínova ulica
Zároveň v rámci rozpočtu mesta bolo vyčlenených
50 000 eur na zateplenie administratívnej časti budovy V rámci schválenia záverečného účtu poslanci mestského zastupiteľstva schválili použitie finančných prostriedkov z rezervného
školy.
fondu na dostavbu prístavby k Základnej škole Kukučínova,
a to vo výške 75 000 eur. Tieto priestory budú slúžiť ako zázemie
pre folkórny súpor LIPOVEC. Taktiež z rezervného fondu boli
pre túto základnú školu vyčlenené finančné prostriedky, a to vo
výške 65 000 eur, na rekonštrukciu sociálnych zariadení.

Zateplenie časti budovy ZŠ Bernolákova
Základná škola Lúčna
Uplynulý školský rok bola v Základnej škole Lúčna zrealizovaná komplexná rekonštrukcia kotolne, do ktorej
bolo preinvestovaných približne 150 000 eur. V rámci
Prístavba pri ZŠ Kukučínova
prázdninového obdobia boli odstránené nepotrebné
komíny na starej kotolni. Do odstránenia nepotrebných
komínov bolo preinvestovaných približne 3000 eur.
Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou

Školské jedálne
V rámci investícii mesto vyčlenilo finančné prostriedky aj pre školské jedálne. Do opráv a do nového
vybavenia (elektrická rúra, plynová panva, chladnička, elektrický kotol, oprava dlažby a obkladov) mesto
celkovo preinvestovalo približne 35 000 eur.

V jesenných mesiacoch je naplánovaná výmena okien, a to 8
veľkých okenných zostáv v 6 učebniach a 2 kanceláriách a predelových interiérových dverí, dverí pre núdzový východ a dverí
v zádverí. Po realizácii tejto výmeny budú vymenené všetky
okná na tejto budove. Mesto na výmenu okien a dverí zo svojho
rozpočtu vyčlenilo 20 000 eur.

MESTO VRANOV NAD TOPĽOU CELKOVO DO MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
PREINVESTOVALO ZO SVOJHO ROZPOČTU 573 000 EUR.
PaedDr. Marianna Lapčáková
vedúca oddelenia školstva, MsÚ Vranov nad Topľou
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SÚŤAŽ NA VYTVORENIE LOGA K 750. VÝROČIU MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
Mesto Vranov nad Topľou vyhlasuje podľa §847 – 849 Občianskeho zákonníka verejnú neanonymnú súťaž na vytvorenie loga
k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Vranov nad Topľou.
1. Predmet súťaže:
Predmetom súťaže je vytvorenie návrhu loga a jeho aplikácií vo vybraných prvkoch vizuálneho štýlu pre prezentáciu mesta a
jeho aktivít v súvislosti s výročím. Jednotný vizuálny štýl bude slúžiť na prezentáciu v médiách a na propagačných a prezentačných materiáloch, príp. na darčekových predmetoch, na tlačovinách mesta, na webovom sídle mesta Vranov nad Topľou a
podobne. Logo sa bude používať aj s inými logami inštitúcií ako aj s erbom mesta.
Súťaž je určená hlavne pre študentov stredných škôl, avšak je otvorená pre každého, kto dodrží uvedené podmienky.
2. Podmienky, ktoré musí nové logo spĺňať:
• musí obsahovať číslicu 750 a aj iný grafický prvok (napr. dominantu mesta alebo niečo typické pre mesto, prepojenie histórie
so súčasnosťou a pod.) alebo textový prvok,
• musí byť reprodukovateľné rôznymi technikami, v rôznych veľkostiach vo farebnej aj v čiernobielej verzii,
• musí byť použiteľné v printovej aj v digitálnej podobe,
• návrh loga musí byť originálnym dielom autora (nesmie sa viazať na autorské práva ďalších osôb), nesmie ho používať iná
organizácia.
3. Harmonogram súťaže:
Súťaž je vyhlásená dňa: 10.09.2019.
Uzatvorenie súťaže dňa: 04.11.2019.
Vyhlásenie výsledkov súťaže dňa: 15.11.2019.
4. Podmienky prijatia do súťaže:
• návrh loga spolu s prihláškou, súhlasom na spracovanie osobných údajov, čestným vyhlásením a právnym vyhlásením a
súhlasom (ktoré sú prílohou podmienok súťaže), je potrebné odovzdať do 04.11.2019 do 15.00 hod. osobne do podateľne
Mestského úradu vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou alebo doručiť poštou v tej istej
lehote na adresu Mestský úrad vo Vranove nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou v obálke označenej
„SÚŤAŽ: LOGO 750 – NEOTVÁRAŤ“,
• súťažiaci môže do súťaže zaslať maximálne dva odlišné návrhy loga,
• nátlačok súťažného návrhu loga na formáte A4, a to vo farebnej, čiernobielej, negatívnej verzii a v stupňoch šedej,
• návrh loga musí byť vo veľkosti min. 10 cm (dlhšia strana), doplnený logom v najmenšej autorom odporúčanej veľkosti
• súťažné návrhy musia byť odovzdané 1/ v printovej podobe – každý návrh na samostatnom liste 2/ v elektronickej podobe
(na CD, DVD) v CMYK vo formáte a/ PDF, b/ JPG v rozlíšení 300 dpi, c/ vo vektorovom tvare (AI),
• súčasťou návrhu musia byť príklady aplikácie loga na propagačných materiáloch mesta – nástenný kalendár, reklamné
plagáty a billboardy, drobný propagačný materiál (napr. perá, šnúrky, magnetky) šálky, pohľadnice, obálky, kancelársky papier,
darčekové papierové tašky, tričko, sviečky,
• súťažiaci musia v návrhu uviesť: meno autora (v prípade kolektívnych prác uviesť mená všetkých zapojených autorov a kontakt na jedného z nich), techniku, ktorou bol návrh vyhotovený, stručný popis (vysvetlenie čo symbolizuje), zámer a kontakt
(adresu autora, e-mail, telefónne číslo).
5. Podmienky vyhodnotenia súťaže:
• všetky doručené návrhy vyhodnotí odborná porota do 7 dní od jej uzávierky,
• vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť bez odškodnenia účastníkov súťaže,
• členovia poroty a ich rodinní príslušníci sa nesmú zapojiť do súťaže.
6. Vyhodnotenie súťaže a zverejnenie výsledkov:
• porota posúdi návrhy bezprostredne po uzávierke súťaže a návrhy vyhodnotí do 11. novembra 2019,
• výsledky budú zverejnené dňa 15.11.2019 na web stránke mesta Vranov nad Topľou www.vranov.sk, víťaz bude kontaktovaný telefonicky, resp. emailom.
7. Odmena:
• víťaz získa finančnú odmenu vo výške 350 Eur,
• finančná odmena bude víťazovi vyplatená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže, ďalšie miesta nebudú finančne ohodnotené,
• vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevyhodnotiť na odporúčanie odbornej poroty žiadny z návrhov ako víťazný.
8. Súhlas na použitie víťazného loga:
Každý, kto sa do súťaže zapojí, je si vedomý toho, že autor víťazného loga udeľuje súhlas na použitie víťazného
loga mestom Vranov nad Topľou na účely publicity, ako aj na jeho poskytnutie ostatným spolupracujúcim subjektom.
Právnu ochranu diel zaslaných do súťaže organizátori nezabezpečujú. Originály súťažných prác si poisťuje v prípade potreby
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každý účastník na vlastné náklady. Víťaz uzavrie s vyhlasovateľom licenčnú zmluvu, v ktorej udelí vyhlasovateľovi súhlas
na použitie súťažného návrhu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu a bezodplatne v súlade so zákonom
č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.
9. Kontaktná osoba:
Ing. Štefánia Rieglerová
Mestský úrad Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, Vranov nad Topľou
Telefón: 057/7590114, mobil 0907998029
Email: stefania.rieglerova@vranov.sk
Prihlášku do súťaže, súhlas so spracovaním osobných údajov, čestné vyhlásenie, právne vyhlásenie a súhlas, nájdete na
webovom sídle mesta www.vranov.sk .

ZBER OBJEMOVÉHO ODPADU
Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového
odpadu v termíne od 29.10.2019 do 31.10.2019. Občania v rodinných domoch daný deň vyložia k svojim zberným nádobám objemový odpad, ktorý následne pracovníci firmy odvezú. Občania z bytových domov vyložia tento
odpad k stojiskám. Objemový odpad je odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá
používaným zberným nádobám, napríklad nábytok, dvere,
okno, podlahoviny. Do objemného odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre) a elektronický
odpad (práčky, chladničky atď.)
Zber bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:
29.10.2019 - ulice: Lomnická, Paláriková, Porubská, Vajanského, Záborského, Mestská časť - Čemerné: ulice
Sadová, Kvetná, Svätopluková, Tolstého, Gorkého, Tehelná, Cintorínska, Zimná, Lesnícka, Trepčianska, Herlianska, Prešovská, Veterná, Slanská, Opálová, Jarková,

Makovická,
Čemernianska,
Ružová,
Kukučínova,
Železničná, Kpt. Nálepku, Puškinova, Toplianska
30.10.2019 - ulice Mierová, M.Benku, Mlynská, Budovateľská, Staničná, Hronského, M. Lacka, 1. mája, Nám.
Slobody, Duklianskych hrdinov, B. Nemcovej, Na hrunku,
Dobrianskeho, Bernolákova, Ondavská, Janka Kráľa,
Kalinčiakova, IBV Dubník, Dr. C. Daxnera, Pribinova,
Rázusova, Štúrova, Hviezdoslavova, Hlovíkova, Lesná,
M.R. Štefánika, Sídlisko I., Sídlisko II. Sídlisko 1. mája,
Sídlisko okulka.
31.10.2019 - ulice Dlhá, Lúčna, Záhradná, Obchodná,
Krátka, Pod dolami, Podhrunská, Na vršku, Nemocničná,
Mestská časť - Vinice: ulice Viničná, Slnečná, Urxova, Gen.
Svobodu, Jarná, Sídlisko lúčna, Sídlisko juh. Mestská
časť - Rodinná oblasť: ulice Sládkovičova, Domašská,
Komenského, Školská, J. Matušku, Nerudova, P. J. Šafárika, Sládkovičova.
Žiadame občanov o dodržanie termínov vývozov.
Ing. Marcel Kopčo
oddelenie výstavby, dopravy a územ. rozvoja MsÚ Vranov nad Topľou

STRAVOVANIE V ZARIADENIACH ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
V MESTE VRANOV NAD TOPĽOU

Od 1. 9. 2019 v súvislosti s novelou
zákona č. 544/2010 z.z. o dotáciách
v pôsobnosti MPSVR SR, všetky deti
navštevujúce základnú školu, posledný
ročník materskej školy a deti vo veku
2–5 rokov žijúce v domácnosti, ktorej
sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
majú nárok na stravu za poplatok
znížený o sumu 1,20 eura. Podľa § 4
ods. 6 uvedeného zákona, sa dotácia
na stravu poskytne iba v prípade, ak sa
dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej
činnosti alebo vyučovania a odobralo
stravu.
Od 1. 1. 2019 bola dotácia na stravu
poskytovaná na 5-ročné deti a deti
a žiakov v hmotnej núdzi. V školských
jedálňach diétne stravovanie neposkytujeme. Žiaci, ktorí sú odkázaní na
diétne stravovanie predložia potvrdenie od odborného lekára a dotácia vo
výške 1,20 eura bude podľa dochádzky poukázaná na účet. Podmienky prihlasovania na stravu a odhlasovania zo
stravy sú uvedené v smernici jednot-

livých školských jedální pri základných pripravili na pripravované zmeny. Priškolách. Rodičia sú povinní dodržiavať pravili „Smernicu školských jedální na
úpravu prihlasovania a odhlasovania podporu výchovy k stravovací návykom
odberu jedál v školskej jedálni, pričom dieťaťa“.
škola alebo školská jedáleň si môže V materských školách nie je možné
oddeliť
stravovanie
upraviť systém uhrádzania platieb samostatné
a dôsledkov neuhrádzania podľa a dochádzku do školy. V tomto prípade
svojho systému.
riaditeľ školy môže rozhodnúť o prePrijatie zákona č. 375/2018 Z.z., rušení dochádzky dieťaťa (§5 ods.
ktorým sa mení a dopĺňa zákon 14 písm. c, zákona č. 596/2003 z.z.
č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsob- o št. správe v školstve a školskej samonosti Ministerstva práce, sociálnych správe) do času, kým zo strany rodiča
vecí a rodiny SR v znení neskorších nebudú uhradené všetky nedoplatky
predpisov neznamená, že obedy budú voči škole.
automaticky poskytované „zdarma“. Na materiálno-technické zabezpečePodľa ustanovenia §142 školského nie prevádzky, zriaďovateľ poskytol
zákona je zriaďovateľ povinný znížiť zariadeniam školského stravovania
úhradu zákonného zástupcu dieťaťa s právnou subjektivitou sumu 2 000 eur.
v zariadení školského stravovania Mesiac september ukáže, koľko žiakov
o poskytnutú dotáciu. Ak poskytnutá sa bude naozaj stravovať a či bude podotácia nepokryje sumu určenú VZN, trebná zo strany zriaďovateľa ďalšia
zákonný zástupca dieťaťa je povinný pomoc vo forme kapitálových výdavkov
uvedený rozdiel doplatiť. Aj naše za- na doplnenie technického vybavenia.
riadenia školského stravova- PaedDr. Marianna Lapčáková
nia sa počas letného obdobia vedúca oddelenia školstva, MsÚ Vranov nad Topľou
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