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Vážení občania,
Mesto Vranov nad Topľou ako samosprávny orgán zabezpečuje pre Vás celý rad verejnoprospešných činností
v rámci originálnych kompetencií ako aj preneseného výkonu štátnej správy. Pre kvalitný a lepší život občanov
mesta sme v roku 2007 zodpovedne pristupovali k riešeniu Vašich potrieb a podnetov, ktoré v každom prípade
orientujeme na budúci rozvoj mesta. Aj za Vašej aktívnej účasti sa nám v roku 2007 podarilo uskutočniť časť úloh,
ktoré pred nami stoja v tomto volebnom období a o ktorých plnení Vás chceme pravidelne informovať.

ROZVOJ MESTA V ROKU 2007
Rok 2007 bol rokom prípravy a
najmä prerokovávania jedného z najdôležitejších dokumentov mesta –
územného plánu. Na prelome rokov
2006 a 2007 bol prerokovaný s verejnosťou koncept územného plánu v dvoch
alternatívach tak, ako to ukladá stavebný zákon. Po zhrnutí pripomienok od
štátnych orgánov, organizácií a občanov sa ich vyhodnotením zaoberalo
mestské zastupiteľstvo. Po niekoľko
násobnom prerokovaní dospelo mestské zastupiteľstvo k rozhodnutiu v
septembri 2007. Po tomto dátume sa
mohli začať práce na jednej zo záverečných fáz – príprave návrhu územného
plánu, ktorého prerokovanie a schválenie už v invariantnej podobe bude jednou z hlavných úloh roka 2008.
Nový územný plán prinesie mestu
najmä návrh riešenia jednej z kritických oblastí mesta – dopravy, s preložkami ciest I. triedy mimo zastavané územie a návrhom nových dopravných
napojení mesta. Zároveň sú navrhované nové rozvojové plochy v bývaní,
občianskej vybavenosti a výrobe.

V náväznosti na schválený rozpočet na rok 2007, boli mestom
Vranov nad Topľou v roku 2007 zrealizované tieto investičné akcie:
Rekonštrukcia bytového domu 1212
na Ul. Duklianskych hrdinov.
Táto akcia pozostávala z tepelnej ochrany, kde sa riešilo zateplenie celého objektu s výmenou okien a dverí za plastové,
opravila sa strecha a terasy v jednotlivých
úrovniach. Upravili sa spoločné priestory,
ktoré sa vymaľovali, na prízemí sa vybudovala prístupová rampa k výťahu a na
chodby a schodište sa uložila dlažba.
Mesto na túto stavbu dostalo úver zo
ŠFRB vo výške 80 % , čo tvorí 6 640 tis.
Sk, zvyšných 20 % vo výške 1 660 tis. Sk
mesto vyfinancovalo z vlastných prostriedkov mesta. Pre efektívnejšie zníženie
energetickej náročnosti tejto stavby bolo
zabezpečené aj hydraulické vyregulovanie
vykurovacieho systému vo výške 250 tis.

Sk, ktoré bolo hradené z vlastných proa prekážky. Takýto skatepark sa môže stať
striedkov mesta.
aj miestom pre konanie rôznych súťaži a
Ďalšími investičnými akciami, ktoré pri- iných akcií na rozvoj športu. Mesto na túto
speli k zveľadeniu nášho mesta sú terén- akciu financovalo z vlastných prostriedkov
ne úpravy pri bytovom dome X1 a X2, mesta a to vo výške 1,3 mil. Sk.
ktoré pozostávali z rekonštrukcie chodníNa Ul. Boženy Němcovej sa vykonalii
ka, terénnych úprav svahu a výsadby
terénne úpravy vo výške 2 mil. Sk z
zelene.
vlastných finančných zdrojov mesta, kde
Opravila sa fasáda bytového domu č. plánujeme výstavbu rekreačných bazénov.
653 na Rodinnej oblasti.
V roku 2007 došlo k úpravám cintorínov na Ul. Dlhej (prístupový chodník k
hrobovým miestam), na Ul. Mlynskej
(oplotenie a vstupná brána z Dubníka) a
na ul. Cintorínskej (prístupová komunikácia.

Mesto v roku 2007 začalo aj s
investičnými akciami, ktoré budú
ukončené v roku 2008 s tým, že
väčšia časť výstavby bola zrealizovaná roku 2007, jedná sa o nasledovné akcie:

Na ulici Mlynskej pri Dome smútku sme
Odľahčenie dopravy v centre mesta
asanovali dom záhradkárov, kde plánujeme zrealizovať parkovisko s počtom 20 vrátane výstavby parkovísk a preložky VN
a NN sietí. Jedná sa o úpravu komuniparkovacích miest.
kácie za Obvodným úradom, kde sa v
Rozšírilo sa aj verejné osvetlenie v roku 2007 zrealizovali preložky VN a NN
lesíku, kde došlo k osvetleniu komuniká- sietí a výstavba trafostanice, verejné
cie, na prepojení ulíc M. R. Štefánika – osvetlenie, povrchové odvodnenie, parKalinčiakova, na Rodinnej oblasti pri lekár- koviská v počte 93, chodníky a pre- pokračovanie na 2. straneni, na prístupovej
ceste z Dubníka na
mestský cintorín a v
m. č. Lomnica za
nákupným strediskom a v smere na
Kamennú Porubu.
Výstavbou skateparku medzi ZŠ
Bernolákova a ZŠ
Juh sa vytvoril voľnočasový areál na rozvoj športov ako sú
skateboarding, inline, atď, ktoré sú
populárne
medzi
mládežou. Areál je
určený pre kolieskové korčule a skateboardy, má rozlohu
726 m2, na ktorom
sú umiestené rampy

Zrekonštruovaný bytový dom č. 1212 na Ulici
Duklianskych hrdinov vo Vranove.
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- pokračovanie z 1. stranymostenie cez potok. Na ukončenie
akcie je potrebné zrealizovať už len
vyasfaltovanie komunikácií a parkovísk.
Táto akcia je financovaná z vlastných
zdrojov mesta. Celkový náklad tejto
akcie je 15 mil. Sk.

ktoré sú obložené travertínovými doskami
a verejné osvetlenie. Po dodávke urnových schránok a ich osadení bude táto
akcia ukončená. Mesto vynaloží na túto
akciu 1,3 mil. Sk z vlastných prostriedkov.
Mesto malo vo svojom rozvojovom
programe na rok 2007 taktiež pokračovanie výstavby nájomných bytov:
Bytové domy A8 – 18b.j. a A9 – 18 b.j.
Ďalšou akciou, ktorá bude ukončená v
roku 2008 je I. etapa výstavby kolumbá- na sídlisku Lúčna. Tieto bytové domy budú
ria - priestor na uloženie urien, v areáli ukončené v máji 2008.
mestského cintorína na Mlynskej ulici. V
Začalo sa s výstavbou kotolne pre
minulom roku boli postavené základy,
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spaľovanie biomasy a prepojenie súčasného rozvodu tepla kotolne PK-3 s
kotolňami PK-1 a PK-2 na sídlisku 1.
mája, na ktorú mesto získalo finančný príspevok. Akcia bude ukončená v máji
2008.
Sme presvedčení, že sa nám v roku
2007 spoločne podarilo zrealizovať naplánované akcie a taktiež efektívne preinvestovať vlastné finančné prostriedky i získané zdroje z fondov EÚ, ŠFRB, MF SR a
MŽP SR.

PREDPOKLADY PRE ROZVOJ PODNIKANIA
Niekoľkoročnou snahou Mesta Vranov
nad Topľou bolo vybudovanie priemyselného parku. Ten by mal zabezpečiť rozvoj
podnikania v oblasti priemyslu a služieb,
zvýšenie zamestnanosti a kvality života v
regióne.
Najproblematickejším bolo majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. Po niekoľkonásobných rokovaniach s vlastníkmi
pozemkov sa podarilo dosiahnuť dohodu a
to predovšetkým po navýšení kúpnej ceny
na 250,- Sk/m2, čím sa vytvorili predpoklady
pre majetkoprávne vysporiadanie a započatie výstavby priemyselného parku v roku
2008.
Podarilo sa zrealizovať projekt ,,Poľsko –
slovenské výstavné trhy“ – 1. ročník“. Bola to
príležitosť pre podnikateľskú sféru získať
nové kontakty pre prípadnú spoluprácu nielen v rámci regiónu a republiky, ale aj za jej
hranicami. Súčasťou projektu bolo spracovanie a vydanie aktuálnej propagačnej publikácie v troch jazykových mutáciách, ktorá
vo svojej forme ako turistický sprievodca
podáva návštevníkovi nášho mesta rýchle
informácie, kontakty, mapy a fotografie tak,
aby bolo predstavenie mesta a jeho aktivít
čo najpodrobnejšie.
Mesto každoročne organizuje tri jarmoky, ktorých tradíciu a kvalitu si pochvaľujú aj samotní predajcovia. Jarmoky sú
finančne zaujímavé aj pre mestskú
pokladnicu. Jarmočná ponuka sa oživila
a spestrila o ponuku pre zákazníkov rôznymi atrakciami, napr. maďarské špeciality - pečenie býka, ochutnávka vín, grécke
špeciality – gyros, kebab, ulička autosalón a remeselné výrobky. V auguste sa
konal XI. Letný jarmok, v októbri XVI.
Vranovský jarmok a v decembri XII.

Zimný jarmok.
Dôležitým momentom komunikácie
medzi samosprávou a podnikateľmi bol 21.
marec 2007, keď vznikla Rada podnikateľov
pre strategický rozvoj mesta Vranov nad
Topľou, ako poradný orgán primátora mesta.
Ide o fyzické a právnické osoby, ktoré podnikajú na území mesta. Predmetom činnosti

Rady je najmä zabezpečovať a realizovať
komunikáciu na úrovni vlády, VÚC a miestnej samosprávy, vytvárať pozitívne podnikateľské prostredie na miestnej úrovni, podporovať regionálny rozvoj prostredníctvom projektov cez štrukturálne fondy Európskej únie
a zabezpečovať podnikateľskú podporu ekonomického rozvoja mesta.

Vranovské výstavné trhy v spolupráci s poľskými partnermi sa stali medzinárodnou výmenou skúsenosti a obchodu.

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ VYŽITIE

Počas roka je ponuka kultúrno-spoločenských podujatí žánrovo bohatá
a rôznorodá. Mesto zachovalo a finančne podporovalo všetky tradičné podujatia, ktoré dosahujú veľmi dobrú úroveň
a formou dotácií podporovalo stabilitu a
rozvoj súborov záujmovo-umeleckej činnosti, ktoré by bez tejto finančnej pomoci riešili svoje existenčné problémy. S kultúrnou
činnosťou je neodmysliteľne
spätá aj činnosť Zboru pre
občianske záležitosti Človek-človeku pri MsZ vo
Vranove n.T., ktorý pripravuje základné obrady (sobáš,
uvítanie detí do života,
pohreb, životné jubileá) a
slávnosti pre rôzne vekové
skupiny. V mestskom centre
kultúry (obradná sieň) sa
uskutočnili viaceré slávnostné
podujatia. Napr. pre učiteľov
vranovských škôl, talentovaPesničkový Mikuláš
ných žiakov – reprezentantov,

prváčikov, jubilujúcich občanov 70-tnikov a mnohé ďalšie. Z komornejších
podujatí ide o Valentínsky večer a
Medzinárodný hudobný festival Pontes
– Mosty medzi mestami. Mestský dom
kultúry je príspevková organizácia
mesta, ktorá zabezpečuje a realizuje
značnú časť podujatí v oblasti kultúrnospoločenského života v meste a pracuje s ročným príspevkom mesta v celkovej výške 7 mil. Sk. V roku 2007 vytvárala čo najoptimálnejšie podmienky pre
umelecké aktivity občanov, činnosť
súborov, záujmových združení, klubov a
krúžkov. Medzi veľmi úspešné tradičné
programy organizované pre deti sa
zaradil aj vlastný hudobno-zábavný
program Pesničkový Mikuláš a Zlatý
gaštan ako jedno z najznámejších tradičných kultúrnych podujatí, ktoré oslávilo v minulom roku svoje 25. výročie.
Čas ukáže, že investície do kultúry
sa určite vrátia, pretože spokojnosť
občanov závisí v plnej miere aj od ich
kultúrnej úrovne.
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ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY
Počas minulého roka mal šport
vytvorené priaznivé podmienky na
svoj rozvoj. Mesto Vranov nad Topľou
podporovalo hlavne Mestský futbalový
klub (MFK) a Mestský športový klub
(MŠK). Na futbal (dospelí aj mládež)
mesto vynaložilo v roku 2007 na jeho
činnosť 4.650.000,- Sk. Atletika, box,
hádzaná, hokejbal, karate, judo,
volejbal, šach – mládežnícky šport a
v individuálnych prípadoch aj dospelí, je zastrešený v MŠK a tieto druhy
športu dosahujú vysokú športovú úroveň . Všetky družstvá hrajú 1. dorastenecké ligy. MŠK sa v minulom roku
rozšíril o oddiel karate, pribudlo 1. ligové družstvo mužov vo volejbale, a pretransformoval sa hokejbalový oddiel na
hokejbalovo-hokejový. Mesto podporilo MŠK v minulom roku sumou
3.623.500,- Sk.
Zachováva sa aj úroveň tradičných
športových podujatí. V minulom roku
sa zorganizovali pod záštitou primátora
mesta a s finančným príspevkom
Mesta Vranov n. T. nasledovné podujatia: bežecké - Vranovská desiatka,
Vranovský mládežnícky maratónik,
Primátorská míľa, vo volejbale - Štefanský volejbalový turnaj, Vranov
Volejbal cup, Medzinárodný volejbalový
turnaj junioriek a juniorov o Putovný
pohár primátora mesta, Volejbalový turnaj starších žiakov a žiačok o Pohár
prezidenta
MŠK,
v hádzanej
Medzinárodný hádzanársky turnaj mladších a starších žiačok o Pohár prezidenta MŠK, v hokejbale - Hokejbalový
turnaj o Putovný pohár primátora mesta
– Primátor cup, v šachu - Otvorený
šachový turnaj o Pohár primátora mesta
v RAPID ŠACHU, Vianočný šachový
maratón. V minifutbale - Minifutbalový
turnaj o Pohár primátora mesta,
Memoriál Pavla Nagya, v tenise Tenisový turnaj o Pohár primátora
mesta a množstvo ďalších turnajov, na
ktorých sa mesto podieľa materiálnotechnicky, organizačne či finančne.
Aj školská telesná kultúra zaznamenala rozvoj. Mestu sa opätovne podarilo oživiť školské strediská záujmovej činnosti (bývalé školské športové
strediská) pri všetkých základných školách
v pôsobnosti
mesta
(ZŠ

Kukučínova – box, ZŠ II. - volejbal,
ZŠ Bernolákova – atletika, hádzaná,
ZŠ Juh – judo, stolný tenis). Ich
cieľom je vychovávať mládež ku športu
a vychovávať športovca, ktorý by sa v
dospelom veku mohol presadiť v športových kluboch na slovenskej úrovni.
Máme vytvorenú športovú triedu pre
futbal (ZŠ Lúčna), a športovú triedu
pre volejbal (ZŠ Juh).
Posun nastáva aj v rekonštrukcii a
výstavbe športovísk: postupne sa
rekonštruujú detské ihriská a sídliskové športoviská. Vystavali sa šatne
na futbalovom ihrisku v m.č.
Lomnica, dokončuje sa dostavba
ihrísk v areáli ZŠ Lúčna (asfaltové
viacúčelové ihrisko a futbalové ihrisko s umelou trávou). Pripravuje sa
štúdia a rekonštrukcia areálu zimného štadióna na viacúčelový športový stánok, začala sa realizovať
výstavba prímestskej rekreačnej
zóny – kúpaliska v priestore bývalého amfiteátra.

SOCIÁLNA POMOC
Sociálna pomoc mesta je orientovaná na pomoc starým, chorým a
osamelým občanom, ako aj rodinám
s deťmi v hmotnej núdzi. Jednou z
týchto činností je poskytovanie opatrovateľskej služby občanom, ktorí sú na
túto pomoc odkázaní ak sa sami ani s
pomocou svojej rodiny nedokážu o
seba postarať.
V roku 2007 bola poskytovaná
opatrovateľská služba 96 občanom
prostredníctvom 45 opatrovateliek. V

Z turnaja vranovských veteránov.

V atletickom športovom programe nahradila Zemplínsky maratón Vranovská desiatka.

rámci opatrovateľskej služby bol denne
zabezpečovaný rozvoz obedov 23
občanom zo zmluvne dohodnutých
zariadení. Opatrovateľská služba je
poskytovaná v byte opatrovaného a v
Dome s opatrovateľskou službou na
Duklianskych hrdinov.
Ďalej pre starých a osamelých občanov a občanov s nízkym dôchodkom
bolo sprostredkované stravovanie v
zmluvne dohodnutých zariadeniach,
ktorými sú Domov dôchodcov-domov
penzión a Slovenský červený kríž.
Mesto mesačne doplácalo ku každému

odobratému obedu príplatok do výšky
20,-Sk
podľa
výšky
dôchodku.
Občanom v hmo tnej núdzi mesto
poskytovalo v roku 2007 príspevok na
zvýšené náklady na lieky, ošatenie a
jednorázovú dávku v hmotnej núdzi
alebo sociálnu pôžičku.
Pre rodiny s deťmi v hmotnej
núdzi – poberateľom dávky v hmotnej
núdzi boli poskytované prostredníctvom škôl a predškolských zariadení,
ktoré tieto deti navštevujú dotácie na
stravu, školské potreby a motivačný
príspevok .
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Za občanov v hmo tnej núdzi
mesto uhrádza nájomné správcovi
bytu prostredníctvom inštitútu
osobitného príjemcu. V roku 2007
to bolo pre 70 – 90
občanov
mesačne v celkovej výške 2 521
864,-Sk, čo je jeden z dôležitých
krokov na zamedzenie nárastu
neplatičov v mestských bytoch.
V roku 2007 mesto zabezpečovalo aj komunitnú sociálnu prácu a to
pôsobením priamo v teréne prostredníctvom jedného komunitného
sociálneho pracovníka a dvoch
asistentov, ktorí sa v problémových
rodinách zameriavali na záškoláctvo, spolužitie, spolupôsobenie pri
zabezpečení povinného očkovania
detí, hygienických návykov ap. predovšetkým pre rómske komunity.
Vzhľadom na aktuálnu po trebu
mesto uvažuje s touto terénnou
prácou pokračovať aj v roku 2008.
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Pravidelne každý rok sa uskutočňuje aj stretnutie predstaviteľov mesta so 70ročnými občanmi.

ŠKOLSTVO ZAZNAMENALO STABILITU
Dominantným úspechom na úseku
školstva je skutočnosť, že sa školám a
školským zariadeniam na území mesta
darilo plniť základné programy výchovnovzdelávacej činnosti a tým plniť úlohy
učebných plánov v nerušených podmienkach.
Zachovala sa sieť materských škôl,
základných škôl a školských zariadení,
čomu napomohol narastajúci počet
detí predškolského veku a stabilizoval

sa počet žiakov základných škôl.
Vo februári 2007 sa žiaci 9. ročníkov
základných škôl podrobili písomným vedomostným testom MONITOR – 9 2007,
kde svojimi výsledkami prezentovali lepšie
vedomosti ako bol celoslovenský priemer.
Na všetkých základných školách bolo
zabezpečené vyučovanie cudzích jazykov s 96% odbornosťou vyučovania. Pre

Každoročne pozýva primátor mesta do obradnej siene deti, ktoré nastúpili
do prvého ročníka všetkých základných škôl na území mesta. Na fotografii sú
prváci 1. A ZŠ Bernolákova s pani učiteľkou Mgr. Katarínou Holubovou.

nadané deti boli zriadené triedy pre talentovaných žiakov už od 1. ročníka ( ZŠ
Bernolákova, ZŠ Lúčna) a od 5. ročníka
na ZŠ Juh. Všetky plneorganizované školy
boli v roku 2007 zapojené do školských,
obvodových i krajských súťaží, vedomostných olympiád i záujmových činností s
dobrou osobnou, školskou i mestskou
reprezentáciou.
V personálnej oblasti bola zabezpečená 100% kvalifikovanosť. Vo funkčných
miestach v priebehu roka 2007 došlo k
trom zmenám u riaditeľov škôl – k 1. júnu
2007 bola do funkcie riaditeľky Základnej
školy Ulica Bernolákova menovaná PhDr.
Katarína Baraníková, k 1. júlu 2007 Mgr.
Zlatica Halajová do funkcie riaditeľky
Základnej školy Juh, a začiatkom roka
2008 sa riaditeľkou Základnej umeleckej
školy stala Mgr. Klára Kuliková. Aj v školstve došlo k rekonštrukčným úpravám
škôl. Opravili sa fasády MŠ Juh, MŠ
Okulka, ZŠ Kukučínova a ZUŠ na
Námestí slobody.
Mesto podporuje aj tretí sektor.
Len v roku 2007 boli poskytnuté
dotácie vo výške 135 tis. Sk a to
pre Územný spolok Slovenského
červeného kríža, Oblastný výbor
zväzu protifašistických bojovníkov,
Slovenský
zväz
záhradkárov,
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Vlastivedné
múzeum v Hanušovciach nad
Topľou, Slovenský zväz chovateľov.
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