Primátor mesta Vranov nad Topľou
Ing. Ján Ragan

Vranov nad Topľou 29.9. 2017

POZVÁNKA
V súlade s § 13 ods. 4. písm. a) Zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov, zvolávam
30. zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

dňa 5.10.2017 (štvrtok) o 15.00 h
vo veľkej zasadačke Mestského úradu vo Vranove nad Topľou

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Návrh na realizáciu a financovanie stavby: „Urbanisticko-architektonická úprava
centra mesta – 3. etapa“
Predkladá: Ing. Ján Ragan, primátor mesta
3. Ukončenie
Svoje osobné a pracovné povinnosti si zariaďte tak, aby ste sa zasadnutia mohli
včas a nerušene zúčastniť.

Materiál na rokovanie MsZ

2
NÁVRH
NA REALIZÁCIU A FINANCOVANIE STAVBY:
„URBANISTICKO – ARCHITEKTONICKÁ ÚPRAVA CENTRA
MESTA – 3. ETAPA“

Návrh na uznesenie:
Predkladá:
Ing. Ján Ragan
primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo
Vypracoval:
Ing. Vlasta Štefániková
vedúca odd. výstavby, dopravy a UR
Ing. Zuzana Kerekešová, PhD.
referent odd. výstavby, dopravy a UR

- s ch v a ľ u j e
a) realizáciu stavby: „Urbanisticko – architektonická
úprava centra mesta – 3. etapa“
b) financovanie stavby formou úveru mesta
vo výške 950 tis. EUR

Mestská rada predložený materiál prerokovala
na svojom zasadnutí dňa 21.09.2017 a odporučila
mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh

Vranov nad Topľou, október 2017

Dôvodová správa

Mesto Vranov nad Topľou plánuje realizovať 3. etapu úpravy centra mesta JUH
/3.realizačný úsek/. Tento úsek je umiestnený v priestore medzi okružnou križovatkou pri
obchodnom dome Jednota a križovatkou pred obchodným domom DP. Územne sa
3. Realizačného úseku JUH priamo napája na už zrealizovaný 2. realizačný úsek STRED.
Prezentácia návrhu s konzultáciou navrhnutého riešenia úpravy centra mesta – 3. etapa
bude za účasti projektanta dňa 3.10.2017 (utorok) od 10,00 – 15,00 hod. v zasadačke
MsR a na zasadnutí mestského zastupiteľstva sa uskutoční prezentácia projektu.
Celkové náklady na realizáciu stavby sa odhadujú na cca 950 tis. EUR. Presná výška
nákladov na realizáciu stavby bude známa po zrealizovaní verejného obstarávania na stavbu.
Financovanie stavby bude zabezpečené formou úveru mesta Vranov nad Topľou vo výške
950 tis. EUR.
V rámci tejto stavby sa upraví miestna komunikácia na ulici M. R. Štefánika, zrealizujú sa
spevnené plochy s cyklistickým chodníkom, ktorý sa plynulo pripojí na úsek zrealizovaný v
2. etape pod okružnou križovatku pred obchodným domom Jednota.
Nosnými prvkami riešenia 3. etapy sú pamätník SNP s navrhovanou upravenou plochou v
centrálnej časti územia a navrhovaná symbolická náznaková rekonštrukcia obrysu kostola
v parčíku pri pamätníku SNP. Súčasťou riešenia je priestorová úprava pôvodnej zastávky
autobusov s ohľadom na dopravnú bezpečnosť pri jej prepojení s pešími plochami námestia.
Súčasťou sú aj architektonické prvky, ktoré dotvoria námestie z hľadiska funkčnej náplne,
kompozično-estetického pôsobenia a orientačného významu – svietidlá /uličné a parkové
lampy/, picia fontánka, lavičky, koše, stojan na bicykle.
V rámci tejto etapy sa zrealizuje:
- SO.C09a
Asanácia objektu verejných WC
- SO.C09b
Symbolická prezentácia kostola
- SO.C13
Úprava miestnych komunikácií /vrátane dopravného značenia/
- SO.C14
Odvodnenie miestnych komunikácií
- SO.C16a
Spevnené cyklistické chodníky
- SO.C16b
Spevnené plochy pešie a chodníky
- SO.C17
NN Rozvody
- SO.C19a
Vonkajšie osvetlenie cestné
- SO.C19b
Vonkajšie osvetlenie parkové
- SO.C20
Mestský rozhlas
- SO.C21
Tvárnicová trasa - preloženie zavesených káblových rozvodov
- SO.C22
Verejné vodovodné siete
- SO.C23
Verejné kanalizačné siete
- SO.C24
Vodovodné prípojky
- SO.C25
Kanalizačné prípojky
- SO.C26
Dažďová kanalizácia - odvodnenie spevnených peších plôch a striech
- SO.C30
Úprava plochy pamätníka SNP
- SO.C32
Drobná architektúra
- SO.C35a
Sadové úpravy
- SO.C35b
Zavlažovanie zelene
- SO.C36
Úpravy povrchov pri OD Jednota

