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MÔJ POZDRAV PATRÍ UČITEĽOM
sviatkov si pripomíname i Deň učiteľov.
Využívam túto príležitosť, aby som Vám
pedagógom v aktívnej činnosti, i tým čo
ste roky minulé venovali tejto vznešenej
činnosti v mene všetkých detí, žiakov a
študentov, v mene všetkých rodičov,
občanov nášho mesta i v mene svojom
poďakoval sa Vám za Vašu obetavú, trpezlivú a láskou naplnenú činnosť pri výchoVšetkým Vám, ktorí ste svoj život ve a vzdelávaní mladej generácie.
Aktívne pôsobiacim učiteľom,
zasvätili vznešenej činnosti pedagóga.
vychovávateľkám, majstrom odbornej
Toto číslo Vranovského hlásnika vychá- výchovy želám veľa tvorivých síl pri readza v mesiaci marec, kedy okrem iných lizácii aktuálnych zmien súvisiacich s
„Aký väčší, alebo lepší dar
môžeme dať svetu ako to,
že vyučujeme a vzdelávame mládež?
Nám ide o lepšiu budúcnosť,
a preto sa nemôžeme zastaviť
pri hľadaní prostriedkov,
ktoré ju majú umožniť.“
J. A. Komenský

UČITEĽ

novým školským zákonom a jeho aplikáciou v podmienkach jednotlivých škôl a
školských zariadení v nastávajúcom
období.
Vám, ktorí už právom užívate dni
aktívneho odpočinku želám schopnosť
naplnenia Vašich dní aktívnou, naplňujúcou činnosťou a osobnou spokojnosťou.
Všetkým Vám, vážení pedagógovia ďakujem za vykonanú prácu a želám
Vám pevné zdravie, spokojnosť a radosť z
vykonávanej činnosti. S poďakovaním a
úctou
PhDr. Tomáš Lešo, primátor mesta

Toto krásne povolanie, ktorého otcom bol učiteľ národov, pedagóg Jan Amos Komenský, si pripomíname práve v
deň jeho narodenia, 28. marca. Hoci tento sviatok, Deň učiteľov, vymizol z kalendárov, v našich srdciach žije naďalej.
Pýtate sa prečo? Dnes som siedmačka. Viem čítať, písať, počítať, získavam vedomosti takmer z každej oblasti.
Denne sa stretávam so svojimi spolužiakmi a denne sa stretávam so svojimi učiteľmi. Denne riešime v škole problémy. Tie naše. Tie sú predsa najdôležitejšie. Ako to, že sa dnes pani učiteľka neusmieva? Ako to, že sa nevenuje iba
mne? Ona predsa vždy musí byť „vo forme“. Učiteľ nás musí vypočuť, musí byť milý, ústretový, smiať sa, byť spravodlivý, nekričať, nekontrolovať, musí vedieť pofúkať každú boliestku, vedieť o tom, čo nás trápi a nevidieť naše prehrešky. Učiteľ je tu predsa iba pre nás.
Vieme však my o tom, čo trápi učiteľov? Aké majú problémy? A predsa sa nám venujú. Nesú za nás zodpovednosť.
Učitelia sú super. Naozaj by sme si ich mali vážiť, pretože oni niekedy o nás vedia ešte viac ako naši rodičia. No nie?
Koľko trpezlivosti, milí učitelia potrebujete, koľko lásky, aby ste nám z nej mohli dať. Aj keď na Vás občas máme ťažké
srdce, odpusťte. My sa polepšíme. My naozaj nie sme zlí ...
Ďakujeme Vám, že sa s nami každý deň trápite.
Ďakujeme Vám, že nás usmerňujete.
Ďakujeme Vám, že nás vychovávate.
Ďakujeme Vám, že nám otvárate svet novými vedomosťami.
Ďakujeme Vám, že ste.
Katarína Sabolová, žiačka 7. ročníka ZŠ Sídlisko II
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ROZVOJOVÉ PROGRAMY MESTA VRANOV NAD TOPĽOU
Mestské zastupiteľstvo na svojom II.
zasadnutí v tomto roku dňa 28. februára
2008 schválilo návrh investičných akcií
mesta pre rok 2008 na základe schváleného rozpočtu mesta na rok 2008. Tieto
návrhy boli vypracované Mestským úradom Vranov n. T., odborom výstavby, ŽP a
dopravy na základe volebného programu
primátora mesta a poslancov mestského
zastupiteľstva, požiadaviek občanov a
vyjadrení mestských častí mesta.
Schválený návrh rozvojových programov
obsahuje 9 investičných akcií, ktoré má
mesto Vranov nad Topľou v pláne zrealizovať v roku 2008 . Z týchto 9 akcií je 5
neukončených z roku 2007 a tieto boli taktiež zahrnuté do rozpočtu mesta na ich dofinancovanie. Jedná sa o nasledovné akcie:
V súvislosti s budúcou urbanistickoarchitektonickou úpravou centra mesta
bolo potrebné pred samotnou realizáciou
úpravy centra mesta začať s odľahčením dopravy, a to úpravou a sprejazdnením komunikácie za obvodným úradom
smerom k poisťovni Allianz. Táto úprava z
väčšej časti prebehla v roku 2007 a to
zrealizovaním verejného osvetlenia, povrchovým odvodnením, realizáciou 93 parkovísk, chodníkov, premostením cez
potok, preložkami VN a NN sietí a realizáciou novej trafostanice. Na ukončenie
akcie je potrebné vyasfaltovať komunikácie a parkoviská, ktoré sa ukončia do
mája 2008.
Mesto v tomto roku taktiež ukončí
výstavbu dvoch 18 - bytových domov A8
a A9 na sídlisko Lúčna. Financovanie
výstavby vlastnej stavby bytového domu
je vo forme získanej dotácie z Ministerstva
výstavby a regionálneho rozvoja SR a
úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.
Technická vybavenosť k týmto bytovým
domom bude financovaná z vlastných
prostriedkov mesta. Na ukončenie technickej vybavenosti obidvoch bytových
domov je potrebné zrealizovať spevnené
plochy a verejné osvetlenie. Bytové domy
vrátane technickej vybavenosti budú ukončené a odovzdané budúcim nájomníkom
do užívania v prvej polovici roka 2008.
V roku 2007 mesto získalo nenávratný
kolumbárium

finančný príspevok na kotol pre spaľovanie biomasy, ktorý bude umiestnený v
kotolni PK-3 na Sídlisko 1. mája vo
Vranove n. T. Taktiež sme získali finančné
prostriedky na prepojenie kotolne PK-3 s
kotolňami PK-1 ( sídlisko Okulka pri
SVAPE) a PK-2 ( Sídlisko 1. mája) z fondov Európskej únie vo výške 23 209 tis.
Sk, čo tvorí 95% oprávnených výdavkov
na realizáciu projektu. Zvyšných 5%, t. j.
1 222 tis. Sk oprávnených nákladov stavby bude financovaných z vlastných zdrojov mesta. Kotol na spaľovanie biomasy
(drevnej hmoty) Spaľovaním biomasy
mesto Vranov n. T. bude získavať teplo na
vykurovanie bytových domov, prípravy
teplej úžitkovej vody a zároveň si tým
porieši likvidáciu vzniknutého organického
odpadu z mesta. Ku koncu roka 2007 boli
zrealizované výkopové práce s uložením
prepojovacieho potrubia. V tomto roku
bude výstavba pokračovať s termínom
spustenia kotla do činnosti v júni 2008.
V roku 2007 sa začala realizácia I.
etapy výstavby kolumbária na Ulici
Mlynskej. Kolumbárium bude slúžiť pre
uloženie urien s popolom zosnulých v
stenách, uzatvorených mramorovou doskou s menom. Objekt je navrhnutý z piatich terénnych terás, kde v tejto I. etape
sa zrealizuje jedna terasa s kapacitou
200 hrobových miest. V roku 2007 boli
zrealizované základy kolumbária, ktoré sú
obložené travertínovými doskami a verejné osvetlenie. Na ukončenie akcie je
potrebné osadiť urnové schránky a uložiť
travertínové dosky pod urny.
Položením základného kameňa dňa
22.02.2008 sa začala výstavba priemyselného parku vo Vranove nad Topľou - časť
Ferovo, ktorá má veľký význam z hľadiska zamestnanosti v našom meste a
okolí. Jeho výstavbou vznikne približne
600 pracovných miest. Výstavba priemyselného parku bude na rozlohe 160 tisíc
m2. Stavba bude financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške 95% t.j. 114
777 tis. Sk z celkových oprávnených
výdavkov na stavbu a zvyšných 5% t.j. 6
041 tis. Sk bude vyfinancovaných z vlastných prostriedkov mesta. Stavebné práce

budú pozostávať z výstavby komunikácií
a kompletných inžinierskych sietí ( vodovodné potrubie, kanalizačné potrubie,
elektrické vedenie) výstavba trafostanice ,
vrátnice s oplotením celého areálu priemyselného parku. Výstavba priemyselného parku bude ukončená a pripravená
pre investorov v októbri tohto roku .
Mesto podalo žiadosť na Ministerstvo
výstavby a regionálneho rozvoja o získanie nenávratného finančného príspevku
zo štrukturálnych fondov EÚ vo výške
95% z celkových oprávnených výdavkov
na Rekonštrukciu ZŠ sídlisko Juh vo
Vranove nad Topľou. Po schválení žiadosti v prvej polovici tohto roka môžeme
začať s rekonštrukciou predmetnej budovy. Jedná sa o výmenu okien a dverí,
zateplenie celého objektu a rekonštrukciu
strechy. Mesto na túto rekonštrukciu vynaloží 5% z celkových oprávnených výdavkov na stavbu z vlastných finančných
prostriedkov.
Mesto v tomto roku zrealizuje I. etapu
výstavby turisticko-rekreačného centra, v
ktorej budú vybudované dva rekreačné
bazény, budova hygienických zariadení a
ihriská. Celá táto akcia bude financovaná
z vlastných prostriedkov mesta.
Na základe návrhu mestskej polície k
riešeniu zvýšenia bezpečnosti občanov
mesta Vranov nad Topľou dôjde k rozšíreniu existujúceho kamerového systému o 4 kamery, ktoré budú umiestnené v
týchto častiach: v Čemernom na hlavnej
križovatke, na Ulici Budovateľská na
križovatke s Ulicou Mlynskou pri
Ekostave, na sídlisku Juh pri Skateparku
a na Rodinnej oblasti.
Osobne sme presvedčení, že sa nám
spoločne podarí v roku 2008 zrealizovať
tieto naplánované akcie, či získaním prostriedkov z pomoci EÚ, ŠFRB, MF SR a
MŽP SR, čo sa nám v predchádzajúcich
rokoch úspešne darilo a veríme, že aj rok
2008 bude pre mesto takto úspešný. O
konkrétnych a jednotlivých akciách Vás
budeme priebežne informovať.
Ing. Vlasta Štefániková, vedúca
odboru výstavby, ŽP a dopravy
18-bytové domy na sídlisku Lúčna
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NOVÝ PRIEMYSELNÝ PARK PRINESIE PRÁCU

Slávnostným poklepaním základného kameňa 22. februára 2008 odštartovala výstavba budúceho priemyselného parku vo Vranove nad Topľou, v
ktorom vznikne minimálne 560 nových
pracovných miest. Na výstavbu parku
za 120 mil. Sk, ktorý postaví spoločnosť Skanska BS a.s. Prievidza, dostalo
mesto nenávratný finančný príspevok
zo
štrukturálnych
fondov
EÚ.
Stavebné práce budú ukončené v
októbri 2008.
Priemyselný park, ktorého základný
kameň bol položený 22. februára, vyrastie
v lokalite Ferovo, na okraji južnej časti
mesta Vranov nad Topľou. Rozlohou takmer 160 tis. m2 sa zaradí medzi najväčšie
priemyselné areály „na zelenej lúke –
green field“, ktoré doteraz na východe
Slovenska boli postavené. Vzhľadom na

polohu priemyselného parku Ferovo, má
potenciál rozrásť sa postupne až na 40
hektárov. Stavebné práce v budúcom
priemyselnom parku pozostávajú z
výstavby komunikácií aj kompletných inžinierskych sietí tak, aby boli vytvorené
vhodné podmienky na podnikateľské činnosti budúcich investorov s maximálnym
ohľadom na okolité životné prostredie.
Nový priemyselný park zlepší podmienky
rozvoja podnikania, obyvateľom regiónu
však prinesie hlavne zlepšenie sociálnej
situácie v podobe vytvorenia nových pracovných príležitostí. Už pri samotnej
výstavbe sa naskytá možnosť spolupráce
pre miestne firmy v rámci subdodávateľských vzťahov.
Priemyselný park Ferovo bol podporený z výzvy v rámci sektorového operačného programu Priemysel a služby,

ktorý vypísala Slovenská agentúra pre
rozvoj investícií a obchodu (SARIO), ako
implementačná agentúra ministerstva
hospodárstva.
V súčasnosti prebiehajú rokovania s
budúcimi investormi, ktorých výrobné
zameranie je z oblasti strojárskeho,
automobilového, potravinárskeho, textilného priemyslu a výroby plastov. Záujem
investovať prejavili slovenskí a zahraniční investori.
Základné údaje: Názov stavby - Priemyselný park Vranov nad Topľou – Ferovo.
Lokalita - Vranov nad Topľou, Investor Mesto Vranov nad Topľou. Zhotoviteľ Skanska BS, a.s., Celková plocha areálu 160 tis. m2. Začiatok výstavby - február
2008. Predpokladané ukončenie výstavby
- október 2008.
Mgr. Jaroslav Šandala,
odd. podnikateľské a CR
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VYHLÁSENIE NAJLEPŠÍCH ŠPORTOVCOV A ŠPORTOVÝCH KOLEKTÍVOV

Dňa 10. 3. 2008 sa v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou za prítomnosti
športovcov, predstaviteľov samosprávy, štátnej správy a širokej športovej verejnosti uskutočnilo vyhlásenie najlepších športovcov a
športových kolektívov mesta Vranov n. T. za
rok 2007. Vyhodnotení boli jednotlivci v troch
kategóriách bez určenia poradia a kolektívy
bez určenia poradia a s poradím. Ceny jed-

notlivým laureátom odovzdali primátor mesta
PhDr. Tomáš Lešo, predseda Komisie mládeže a športu pri MsZ p. Jozef Džurdženík,
vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a
športu Mgr. Andrej Krišanda a Mgr. Ján Kuba,
zastupujúci prezident MŠK Vranov n. T.
Ocenení laureáti podľa jednotlivých
kategórií: Žiacka kategória: Marek DENISJUK - box, Patrik ĎURIŠKO -judo, Patrik

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
MESTA VRANOV NAD TOPĽOU

NOVONARODENÉ DETI
17.1. Simona Višňovská 18.1. Viktória
Uhlíková, Dorothy Kľučárová, 21.1. Nikola
Demetrová, 22.1. Peter Repka, Alexandra
Geci-Borová, 24.1. Markus Suchár, 25.1.
Kamil Boháč 26.1. Emma Ligusová, Dominik
Čerkes, 28.1. Dominik Zengivald, 3.2.
Jaroslav Andrejco, 5.2. Ján Keresteš,
Slavomír Kaliaš, 7.2. Martin Vysoký, 12.2.
Liliana Darina Mačugová, 13.2. Martin Lukčo,
14.2. Alena Vidová, 19.2. Vanesa Hudáková,
20.2. Maroš Chmeľ, 21.2. Martin Piatak, 22.2.
Laura Uchaľová, 23.2. Daniela Gumanová,
25.2. Patrícia Vesterová, Šimon Bakajsa,
26.2. Marek Kešeľ, 27.2. Jakub Malik, Natália
Kovočková, 28.2. Jana Godová
NOVOMANŽELIA
26.1. Peter Tutko a Františka Horná, Milan
Zacharský a Tatiana Fajčáková, 6.3. Róbert
Fedák a Mária Tipanová, Ján Fako a Jana
Tulejová, Bartolomej Ferko a Ingrid
Bogárová.
JUBILANTI
Marec: 70 roční – Jozef Jenčko, Bartolomej
Valčo, Janka Popaďáková, Júlia Kačmárová,
Andrej Jevčák, Anton Pastír, Margita
Balogová, Helena Hricová, 80 roční – Margita
Tóthová, Helena Poľašková, Alžbeta

Boledovičová,
Jozef
Kužma,
Mária
Cehlárová, Anna Dzurková, Ján Mižov-Baník,
Michal Mazur, Mária Lišková, Ján Cehlár,
Michal Kočiš, 90 ročná – Mária Juhásová.
Srdečne blahoželáme!
OPUSTILI NÁS
23.1. Helena Hrabčáková 89-ročná, 29.1.
Mikuláš Antuš 33-ročný, 31.1. Pavol Karafa
47-ročný, 1.2. Andrej Díľ 82-ročný, 3.2. Miluša
Treciaková 57-ročná, Eduard Tkáč 61-ročný,
4.2. Jozef Jakubko 75-ročný, Oľga Sirníková
58-ročná, 6.2. Štefan Poľák 51-ročný, Zuzana
Džigová 88-ročná, 8.2. Mária Demková 81ročná, 10.2. Jozef Konečný 37-ročný, 11.2.
Dušan Gabriška 62-ročný, Ernest Hurta 79ročný, Ladislav Baník 54-ročný, 11.2. Juraj
Lepót 58-ročný, 13.2. Július Medzanský 54ročný, 18.2. Mikuláš Burejčák 74-ročný, 20.2.
Ing. Milan Vaľovčin 66-ročný, 21.2. Magdaléna
Stapajová 65-ročná, 28.2. Kamila Čaršová
85-ročná, Jozef Jurkanin 49-ročný, Božena
Fajčáková 63-ročná, 27.2. Mgr. Eva Kopcová
32-ročná, 2.3. Ján Wašik 86-ročný, 4.3. Mária
Virbová 55-ročná, Anna Deliová 87-ročná,
Štefan Košický 87-ročný, 8.3. Tibor Kotlár 63ročný, Alfonz Karel 82-ročný, 11.3. Gabriel
Hlač 74-ročný. spracovala: Mária Kopková,
oddelenie kultúry

IHNÁT – judo, Dávid JACKANIČ - stolný
tenis, Matúš MIGAĽ – karate, David MONDOK – box, Jozef POLÁK – box, Petra
ČONKOVÁ – judo, Timea HOROSOVÁ stolný tenis, Andrea KRIŠANDOVÁ – judo,
Lýdia NOVÁKOVÁ – hádzaná.
Dorastenecká
kategória:
Milan
BEDNÁR – hokejbal, Denis BILÝ – karate,
Jakub CABOVSKÝ- karate, Dávid GAŽI –
box, Lukáš HUSÁR – atletika, Šimon IHNÁT
– judo, Peter LENGVARSKÝ, ml. - športová
kynológia, Marián SISÁK –box, Peter
ŠENKY – box, Ján TELIŠKA – atletika,
Michal TREĽO – atletika, Zuzana
KRIŠANDOVÁ – judo,
Kategória dospelých: Peter BARAN –
futbal, Peter KOČKIN - stolný tenis, Mgr. Igor
LENGVARSKÝ -športová kynológia, Peter
LENGVARSKÝ, st.- športová kynológia,
Milan MARCINOV – tenis, Martin
MICHALČO – volejbal, Miroslav MIKLOŠ box, Jozef MILTÁK – tenis, Ľubomír MRÁŽIK
– šach, Martin PARLAGI – box, Martin
VAĽKO – box.
Najúspešnejší športový kolektív mesta
Vranov nad Topľou za rok 2007: 1. miesto
Mestský športový klub Vranov n. T., oddiel
judo – juniorky. 2. miesto: Vranovský stolnotenisový klub Vranov n. T.– družstvo dorastencov. 3. miesto: Mestský športový klub
Vranov n. T. – oddiel boxu – družstvo
starších žiakov. Bez určenia poradia:
Mestský športový klub Vranov n. T. – oddiel
boxu – družstvo kadetov, Mestský futbalový
klub Vranov n.T. – družstvo mladších žiakov,
Športový klub boxu Vranov n. T., Mestský
športový klub Vranov n. T., oddiel hádzanej
– mladšie žiačky, Mestský športový klub
Vranov n.T., oddiel hokejbalu – juniori.
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.
Ing. Ján Jevín,
oddelenie mládeže a športu
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Mesto má NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Dňa 22. februára 2008 mesto sprístupnilo na internetovej adrese
www.vranov.sk nové internetové stránky mesta Vranov nad Topľou.
Pre občanov do stránok vkladáme predovšetkým praktické informácie - o službách mesta (doprava, sociálne služby, komunálne služby...), o ponuke firiem, kontakty na pohotovostné služby a pomoc v núdzi, mapu
mesta, možnosti trávenia voľného času na verejných podujatiach, oddychom v prírode alebo na výletoch do
okolia.
Ďalší priestor je venovaný činnosti orgánov samosprávy, aby občania mali možnosť sledovať prácu samosprávy na rozvoji mesta.
Pre tých, ktorí potrebujú vybaviť niečo na mestskom úrade, pripravujeme nové stránky pod názvom „Ako
vybaviť...“. Bude tu spracovaný postup vybavenia všetkých úradných záležitostí a priložené tlačivá na vytlačenie priamo z internetovej stránky. Je to krok k tomu, aby sme mohli v budúcnosti pripraviť vybavenie záležitostí občanov priamo cez internet, bez osobnej návštevy úradu.
Pre firmy ponúkame bezplatne priestor na propagáciu. Mesto chce týmto spôsobom podporiť rozvoj podnikania v našom regióne propagovaním výrobných činností a služieb podnikateľských subjektov a napomôcť tak
ich prosperite a oživeniu hospodárstva regiónu. Prostredníctvom internetu a jeho komunikačných služieb sa
produkty firiem pôsobiacich v meste a regióne stanú dostupnými prakticky pre celý svet. Vytvára sa tak priestor pre podnikateľov nielen k rozšíreniu siete zákazníkov, ale aj vyhľadania vhodných partnerov pre výrobnú
spoluprácu s inými firmami.
Pre tých, ktorí nemajú vlastnú stránku a robia niečo zaujímavé alebo prospešné aj pre iných a chceli
by dať o sebe vedieť - záujmové združenia, spolky, kluby, neziskové organizácie, mládež, záhradkári,... tí, čo
užitočným alebo zaujímavým spôsobom trávia voľný čas a chcú pozvať aj iných, ponúkame priestor na vytvorenie vlastnej podstránky alebo na zverejnenie upútavky o podujatí pre verejnosť alebo informácie o ich činnosti.
Na napĺňaní stránok ešte pracujeme. Radi prijmeme všetky podnetné návrhy na ich obohatenie. Želáme si, aby
slúžili ako užitočný pomocník pre občanov a propagovaním nášho mesta a aktivít v ňom priniesli nám všetkým
rozvoj v podobe oživenia hospodárstva regiónu, života v meste, príchodu návštevníkov, turistov aj investorov
do priemyslu a cestovného ruchu v meste i regióne.
Kontakt pre otázky, pripomienky, zverejnenie informácií, spoluprácu... Mestský úrad, Odbor vnútornej
správy, Gabriela Brandoburová, tel. 057/4422551, 0907 998 032, e-mail msu@vranov.sk

VAŠE NAJČASTEJŠIE OTÁZKY O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
Čo s konármi zo stromov ?

Nakoľko od l. l. 2006 biologicky rozložiteľné odpady nie je možné likvidovať spolu s komunálnym
odpadom, Mesto Vranov nad Topľou aj v tomto roku zabezpečilo a vyčlenilo miesta na zber biologicky rozložiteľného odpadu. Tieto zberné miesta budú slúžiť na dočasné uloženie bioodpadu (konáre z orezu stromov) pred jeho samotným naložením a zhodnotením. Bioodpad bude
vyvážaný priebežne, podľa potreby v mesiacoch marec, apríl a máj z týchto zberných miest:
Ulica Mierová – na otočke autobusov pred areálom bývalého Poľnohospodárskeho družstva, Ulica
Mlynská – naproti bývalej predajni potravín / Hajník/, Juh – za garážami pri železničnej trati,
Dubník – pri záhradkárskej osade, Ulica Slanská v Čemernom – pri bývalej predajni Herľansan,
Ulica Ružová v Čemernom – pri železničnej trati, Ulica Pod dolami – pri železničnej trati, Ulica
Komenského – pri garážach, Ulica Domašská – pri záhradkárskej osade Otrokovice, Ulica Gen.
Svobodu – otočka autobusu, na vrchu prechod na Sídlisko 1. mája, Kalinčiakova pri autoškole,
Lomnica – otočka autobusu pri cintoríne. Kontajnery na biologicky rozložiteľný odpad sú plechové kontajnery o objeme 7 až
20 m3 a označené ako kontajner na bioodpad. Do týchto kontajnerov treba ukladať len tento druh odpadov. Žiadame týmto
občanov mesta Vranov nad Topľou o dodržovanie separácie biologicky rozložiteľných odpadov na miesta a kontajnerov
na to určených.

Čo s odpadom?

Recyklácia odpadov je významným krokom nie len z dôvodu ochrany životného prostredia, ale aj z hľadiska
rozvoja spoločnosti, preto je dôležité zodpovedne pristupovať k separácií odpadov. V mesiaci apríl sa zber
triedených odpadov sklo, papier a plasty uskutoční: 16. apríla pre rodinné domy v meste Vranov nad Topľou
a mestských častiach Čemerné a Lomnica. 17. apríla pre bytové domy v meste Vranov nad Topľou a mestských častiach Čemerné a Lomnica. V mesiaci apríl 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. V tomto mesiaci sa taktiež uskutočni zber elektronického
odpadu. Za zber sa neplatí. Stačí, aby v deň vývozu boli elektrospotrebiče vyložené pred bránou rodinného
domu alebo pri stanovišti kontajnerov na komunálny odpad. Čo všetko možno odovzdať do zberu: chladničky,
mrazničky, sušičky, mikrovlné rúry, elektronické sporáky, elektrické radiátory, vysávače, práčky, žehličky a iné
prístroje, telefóny, mobilné prijímače, mlynčeky, kávovary, vŕtačky, píly. Okrem týchto vecí možno vyložiť aj staré
autobatérie, elektrické žiarivky a výbojky. Vývoz sa uskutoční v dňa 24. apríla pre rodinné domy a bytové domy
v Meste Vranov nad Topľou a mestských častiach Čemerné a Lomnica.

Kedy je vývoz komunálneho odpadu?

Pre lepšiu informovanosť občanov nášho mesta uverejňujeme harmonogram pre vývoz komunálneho odpadu od rodinných domov
a bytových domov na sídliskách. Vývoz komunálneho odpadu - rodinné domy. K rodinným domom sú určené 110 l KUKA nádoby s vývozom 1 x týždenne. Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v rodinných domoch pravidelne každý mesiac.
Pondelok - ulice: Dlhá, Záhradná, Obchodná, Krátka, Na vŕšku, Pod dolami, Podhrunská, Sládkovičova, Školská, Domašská,
Komenského, Šafárikova, Nerudova, J. Matušku, Utorok - ulice: Dr. C. Daxnera, Pribinova, Rázusova, Štúrova, Hviezdoslavova,
Hlovíkova, M.R. Štefánika, Námestie slobody, Duklianskych hrdinov, Staničná, B. Němcovej, Viničná, Slnečná, Gen. Svobodu, Mierová,
M. Benku, Urxova, Mlynská, Sídlisko II., Ul. 1. Mája, Streda - ulice: Na Hrunku, Hronského, Budovateľská, Dobrianskeho, Ondavská,
Bernolákova, J. Kráľa, Kalinčiakova, Toplianska, Dubník, Štvrtok – ulice: Nemocničná, Lesná, Jarná, Sadová, Kvetná, Svätoplukova,
Tolstého, Gorkého, Tehelná, Cintorínska, Zimná, Lesnícka, Trepská, Herlianska, Prešovská, Veterná, Slanská, Opalová, Jarková,
Makovická, Čemernianska, Ružová, Kukučínova, Železničná, Kpt. Nálepku, Puškinova, Toplianska, Lomnická, Paláriková, Porubská,
Vajanského, Záborského. Vývoz komunálneho odpadu - bytové domy. K bytovým domom sú určené 1100 l kontajnery s vývozom 2-3 x týždenne. Harmonogram vývozu komunálneho odpadu pri bytových domoch Pondelok: Sídlisko 1. mája, Okulka, Mlynská,
Sídlisko II, Lúčna, Sídlisko I, Budovateľská ulica, Utorok: sídlisko Juh, PNZ, Rodinná oblasť Streda: Okulka, Mlynská + pri škole,
Sídlisko II., Sídlisko I., Lúčna, Cintorínska ulica, Štvrtok: Rodinná oblasť, Dubník, Budovateľská + priemyselní zákazníci, Cintorínska
ulica, Piatok: Sídlisko 1. mája, Okulka, Mlynská, Sídlisko II, Juh.
Ing. Marcel Kopčo, oddelenie ŽP a dopravy

